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SAMBUTAN PENERBIT

Ilmu hukum adalah ilmu yang dinamis, memiliki ciri khas namun tidak
eksklusif. Ilmu hukum dapat bekerjasama, beriringan, saling melengkapi dan
bertautan dengan ilmu pengetahuan lain dan inilah yang diperlukan bagi sebuah
ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan jaman yang selalu berubah dengan
cepat. Entry point-nya adalah kolaborasi harmonis antara ilmu pengetahuan
untuk menembus keterbatasan sebuah ilmu pengetahuan.
Buku yang sedang saudara baca ini merupakan sebuah buku yang
mencoba mengkolaborasikan beberapa ilmu pengetahuan untuk menghasilkan
konsep pembaharuan yang fungsinya sebagai media untuk menyelesaikan
masalah dan meningkatkan peradaban manusia. Perpaduan antara hukum
dan teknologi menjadi bahasan utama dalam buku ini. Hukum dan teknologi
bersifat saling mempengaruhi dan saling berinteraksi, perkembangan teknologi
dapat mempengaruhi sistem hukum, bahkan dapat juga mempengaruhi sistem
masyarakat yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hukum difungsikan
sebagai media untuk membatasi dan mengontrol perkembangan teknologi
yang bisa saja kontraproduktif dengan tujuan teknologi itu sendiri. Sementara
itu teknologi difungsikan untuk mempercepat pencapaian tujuan hukum yaitu
berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada akhirnya perpaduan potensipotensi yang dimiliki oleh hukum dan teknologi dapat membawa perubahan
peradaban yang positif, teratur, tertib, dan terarah.
Sehubungan dengan krisis yang terjadi di kawaan perbatasan NKRI,
sangat mendesak untuk segera dilakukan perubahan paradigma dalam
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI
untuk menjadikan kawasan perbatasan NKRI sebagai garda depan wilayah NKRI.
Perubahan paradigma tersebut salah satunya dapat dicapai dengan melakukan
upaya harmonisasi hukum yang dalam buku ini dikonkritkan dengan ide one
regulation one body yang disertai dengan kewajiban pemanfaatan teknologi
geospasial dalam setiap proses pembangunan kawasan perbatasan NKRI. Bukan
ide yang dapat dipandang sebelah mata, penulis mencoba menawarkan sebuah
gagasan dan terobosan baru dalam rangka mencapai salah satu cita dan tujuan
didirikannya negara ini, yaitu bersatu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Sebuah sumbangsih pemikiran yang sangat
bermanfaat.
v

vi

Hukum Kewilayahan Indonesia;

Perlu dicatat, selain perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu teknologi,
dalam buku ini juga digunakan ilmu analisis kebijakan publik untuk melengkapi
pembahasan yang ditulis secara sistematis, tegas, obyektif dan bertanggung
jawab.
Dengan demikian, nilai tambah dari buku ini terletak pada kejelian
penulis dalam menangkap problematika-problematika yang terjadi di negeri ini
dan keberanian penulis dalam mengkolaborasikan beberapa ilmu pengetahuan
menjadi satu kesatuan pembahasan yang menghasilkan ide-ide pembaharuan
yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
tercinta.
Akhirul kalam, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan inspirasi
kreatif kepada pembaca untuk segera melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi
kejayaan bangsa dan negara. Jalesveva Jayamahe untuk Indonesiaku.
Malang, Maret 2011
Ketua UB Press,
Dr. Jazim Hamidi, SH.MH.

KATA PENGANTAR

Berbicara mengenai kawasan perbatasan otomatis menyangkut kedaulatan
negara dan harga diri bangsa karena kawasan perbatasan memiliki nilai dan
kedudukan yang strategis terhadap sebuah negara secara keseluruhan. Terkadang
cerminan dari sebuah negara salah satunya dapat dilihat dari bagaimana situasi
dan kondisi di kawasan perbatasannya. Negara yang berdaulat adalah negara yang
memperhatikan dan membangun seluruh wilayahnya secara proporsional tanpa
terkecuali, pertanyaannya, apakah dalam hal ini Indonesia termasuk negara yang
berdaulat? jawabannya bisa “ya” bisa “tidak” tergantung dari sudut mana kita
melihatnya dan apapun jawaban yang dilontarkan pasti menimbulkan pro dan
kontra yang mungkin saja tidak akan pernah menyatu, sesuatu yang sebenarnya
tidak diharapkan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa situasi dan kondisi kawasan
perbatasan RI tidak ideal sebagai kawasan yang memiliki peran penting bagi
sebuah negara, hampir semua literatur dan penelitian menyebutkan bahwa
sebagian besar kawasan perbatasan RI dalam kondisi yang terbelakang, utamanya
dari sisi kesejahteraan (prosperity), keamanan (security) dan infrastruktur. Kondisi
yang tidak boleh dibiarkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan
serius dari semua pihak. Keseriusan bernegara dipertaruhkan disini.
Konsep pembaharuan yang ditawarkan dalam buku berjudul “Hukum
Kewilayan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan
NKRI Berbasis Teknologi Geospasial” yang ditulis oleh Saudara Mahendra Putra
Kurnia ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi, terutama sekali karena ide dan
gagasan yang ditawarkan dalam buku ini sejalan dengan visi pembangunan
kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Menjadikan Kawasan
Perbatasan Antar Negara Sebagai Kawasan Aman, Tertib, Menjadi Pintu Gerbang
dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Sehingga Dapat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal dan Menjamin Terpeliharanya
NKRI”.
Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan
Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kalimantan
Timur dan mewakili masyarakat perbatasan Kalimantan Timur mengucapkan
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selamat atas terbitnya buku ini, semoga tidak hanya menjadi konsep di atas
kertas saja namun dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi kejayaan bangsa dan
negara Indonesia.
Samarinda, Maret 2011
Prof.Dr.Adri Patton, M.Si.
Kepala BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur

PREFACE

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa
memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap umat-Nya. Penulis sangat
bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT, karena hanya dengan
ridho-Nya penulis dapat terus berkarya dan turut berpartisipasi dalam proses
pembangunan hukum di Indonesia.
Buku yang merupakan karya ketiga dari penulis ini materinya diambil
dari disertasi penulis yang berjudul sama dan telah dipertahankan dalam sidang
ujian tertutup pada bulan Februari 2011. Bagian awal buku ini mendeskripsikan
segala macam problematika yang terjadi di kawasan perbatasan NKRI, mulai
problematika filosofis, teoritis, yuridis sampai problematika empiris yang
berujung pada sebuah legal issue berupa disharmoni peraturan perundangundangan yang mengatur kewilayahan NKRI termasuk kawasan perbatasan di
dalamnya.
Sehubungan dengan disharmoni hukum tersebut, penting untuk dicarikan
solusinya. Preskripsi yang diperoleh dari analisis hukum yang logis, kritis, radikal
dan progresif inilah yang menjadi substansi bab-bab berikutnya dalam buku
ini. Kombinasi teori kedaulatan wilayah negara dan pendekatan filosofis serta
pendekatan historis menghasilkan pemahaman akan hakekat, nilai-nilai, asas
dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI. Pembahasan
dilanjutkan dengan melakukan evaluating analysis untuk mengetahui secara
detail letak disharmoni peraturan perundang-undangan dan kelembagaan
yang mendera kawasan perbatasan NKRI. Berdasarkan hasil evaluating analysis
tersebut diketahui bahwasannya diperlukan suatu upaya harmonisasi hukum
yang diarahkan pada “upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya)
secara efektif, efisien dan komprehensif yang berbasis teknologi untuk mencapai
cita dan tujuan negara”. Arah harmonisasi hukum ini menghasilkan ide one
regulation one body dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI
yang efektif, efisien, terpadu dan integral serta berbasis teknologi geospasial.
Ide inilah yang menjadi inti dari konsep pembaharuan hukum yang ditawarkan
dalam buku ini.
Konkritisasi ide one regulation berupa pembentukan UU Wilayah NKRI
dan ide one body berupa pembentukan Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI
merupakan sajian penutup dari buku ini. Dalam bab ini juga berisi urgensi
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dari pemanfaatan dan pemaksimalan teknologi geospasial dalam setiap planning,
organizing, actuating, controlling and evaluating pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI.
Pada akhirnya, penulis berharap konsep pembaharuan hukum berupa
ide one regulation one body yang ditunjang dengan pemaksimalan teknologi
geospasial dimana sebelumnya diawali dengan perubahan paradigma dan
orientasi pembangunan wilayah Indonesia dapat diterima masyarakat dan
bermanfaat bagi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI
(termasuk kawasan perbatasan) menuju kesatuan dan keutuhan wilayah RI.
Penulis menyadari bahwa buku ini tidak dapat terselesaikan tanpa
bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
rasa terima kasih dan respect yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr.
Sudarsono, SH.MS., Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH.,MH. dan Bapak Dr.
M.Ridwan, SH.MS. selaku komisi pembimbing disertasi atas waktu, pikiran dan
tenaganya dalam rangka memberikan saran, kritik, bimbingan dan arahannya
yang tanpa lelah selalu mendorong dan memberi jalan kepada penulis untuk
terus berkarya. Pun demikian terhadap Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH.,
Dr. Ibnu Tri Cahyo, SH.MH., Dr. Isrok, SH.MS., dan Prof. Dr. Adri Patton,
M.Si., selaku penguji dalam sidang ujian tertutup disertasi.
Penghargaan dan terima kasih patut diucapkan kepada seluruh civitas
akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman Samarinda atas kesempatan dan bantuan yang
diberikan selama penulis menimba ilmu. Tidak lupa, teman-teman penulis di
Angkatan 2008 Program Doktor FH UB, merupakan sebuah anugerah yang
indah bisa bertemu, bertukar pikiran, bercanda dan saling support. Ini adalah
awal, bukan yang terakhir, masih banyak yang bisa kita kerjakan bersama demi
kemajuan ilmu hukum, bangsa dan negara. Go Forward.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Roni Fardyan Paath,
SH., Bayu Adi Saputra, SH., M.Said, SH., I Made Budi “Boomers” Arsika dan
IGN Parikesit “Seagate” Widiatedja atas bantuannya selama pencarian bahan
hukum untuk keperluan karya ilmiah ini di Bali, Pulau Sebatik, Tarakan dan
Yogyakarta.
Doa dan ungkapan terima kasih akan selalu penulis lantunkan kepada semua
guru penulis sejak di TK Pembina, SDK Mardiwiyata, SMPN 8 Malang, SMUN
4 Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, karena berkat beliau-beliau
inilah pelajaran dan pengalaman yang tak terkira nilainya penulis dapatkan.
Terkhusus kepada Bapak Sucipto, SH.MH., Bapak Nurdin, SH.M.Hum., Bapak
Herman Suryokumoro, SH.MS., Bapak Setyo Widagdo, SH.M.Hum., Ibu Nur
Rosyidah R. SH.MH.CN., bapak-ibu inilah yang pertama kali memperkenalkan
penulis pada “keajaiban dan keindahan” Hukum Internasional sehingga penulis
“jatuh cinta dan tetap setia” sampai sekarang dan selamanya. Semoga Allah SWT
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membalas pekerti luhur bapak-ibu guru sekalian. Amin.
Special thanks to Mr. I Made Andi Arsana atas masukan, kritik dan karyakaryanya yang sangat menginspirasi penulis.
Last but not least, orang tua, saudara dan teman-teman serta teammate di
ISK Community yang tiada henti-hentinya memberikan support jasmani dan
rohani secara tulus ikhlas kepada penulis dalam situasi suka dan duka. Semoga
Allah SWT memuliakan. Amin.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Akan tetapi,
terbersit harapan dari penulis bahwa buku ini dapat bermanfaat dan memberikan
sumbangan pemikiran kepada Bangsa Indonesia serta menginspirasi rekanrekan peneliti untuk memperkaya kajian-kajian kewilayahan Indonesia. Selamat
membaca.
“SAYA TIDAK TAHU PASTI KAPAN USIA SAYA BERAKHIR, SAYA
TIDAK TAHU PASTI SAMPAI KAPAN SAYA DAPAT TEGAK BERDIRI
MEMBELA NEGERI INI,
TAPI SAYA TAHU PASTI BAHWA MERAH DARAHKU PUTIH
TULANGKU
GARUDA DI DADAKU”
Bhumi Arema-Malang, Maret 2011
Penulis

xii

PROPOSITION

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya
semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah lebih taqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”
(Al Quran Surat Al Hujuraat ayat 13)

“besar-kecilnya negara salah satunya ditentukan dari seberapa besar cinta
rakyatnya terhadap tanah airnya, tinggi-rendahnya kesejahteraan rakyat
diukur dari seberapa keras usaha negara untuk memanfaatkan apa yang
tersedia di tanah airnya, semakin tinggi kesejahteraan semakin besar cinta
rakyat terhadap tanah airnya, semakin rendah kesejahteraan semakin kecil
cinta rakyat terhadap tanah airnya”.
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BAB I
PROBLEMATIKA KAWASAN
PERBATASAN NKRI

Wilayah merupakan salah satu unsur kumulatif dari pembentukan sebuah
negara.1 Tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki wilayah yang dikuasainya.
Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana
orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta
menjalankan segala aktivitasnya.2 Sehubungan dengan kedaulatan negara terhadap
wilayahnya, Rebecca M.Wallace memberikan definisi wilayah adalah merupakan
atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang
ditempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.3
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara pantai (coastal
state) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan)
dan ruang udara (air space), duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah
berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (archipelagic
state), struktur pulau-pulaunya tersebar luas dalam jumlah lebih dari 17.508 buah
pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km.
Kurang lebih 6 juta km2 wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi
iklim dan cuaca seluruh wilayah. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut
Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah).
Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep
Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar
kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.4
Pembahasan ilmiah terhadap wilayah, khususnya kawasan perbatasan suatu
negara selalu akan menjadi hal yang menarik, dikarenakan aspek kewilayahan
suatu negara menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi suatu
negara secara nyata terhadap wilayah negaranya. Sewajarnya sebuah negara
pasti memiliki batas-batas sejauh mana sebuah negara berdaulat dan memiliki
1

2
3
4

Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara,
pasal tersebut menyatakan bahwa negara sebagai persona menurut hukum internasional harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) suatu penduduk yang tetap, b) suatu daerah tertentu, c)
suatu pemerintah, dan d) kecakapan melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Lihat juga
Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Sinar Grafika, 1972), hlm.127.
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 102.
Wallace, Rebecca M, Hukum Internasional, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hlm.95.
Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.78.
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hak berdaulat terhadap wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari perbatasan wilayah
sebuah negara dengan negara lain, baik perbatasan darat maupun laut.
Kawasan perbatasan sebagai batas kedaulatan dan “halaman depan” suatu
negara, secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan
pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara
(internasional). Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh
dua benua dan dua samudra. Sehubungan dengan itu, Indonesia berbatasan
langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain
berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New
Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat meliputi
negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.
Melihat arti penting kawasan perbatasan di atas, sudah seharusnya
Pemerintah Republik Indonesia mempunyai politik hukum pengembangan
kawasan perbatasan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah politik hukum
pengembangan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi apa yang seharusnya
menjadi kewajiban sebuah pemerintah terhadap wilayah yang dikuasainya,
terutama di kawasan perbatasan.
Secara filosofis, problematika di kawasan perbatasan di Indonesia terletak
pada landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita dan tujuan
pendirian negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bangsa
Indonesia berdiri dan menjadi “nation state” sejak tanggal 17 Agustus 1945.
Sumber hukumnya ialah Naskah Proklamasi yang mengucapkan kemerdekaannya
atas nama Bangsa Indonesia.5 Naskah Proklamasi itu dirumuskan dan
diproklamasikan atas nama bangsa Indonesia yang waktu itu dihadiri oleh
perwakilan masyarakat yang beragam.
Implikasi hukumnya, generasi penerus (pemerintah dan segenap rakyatnya)
sekarang ini harus memiliki keberanian menerima dan menghayati nilai-nilai
yang terkandung dalam Naskah Proklamasi itu sebagai jiwa bangsa (Volkgeist,
meminjam istilah Savigny), cita negara dan cita hukum (staats idee dan recht idee,
meminjam istilah Attamimi) Indonesia, di samping Pancasila yang dipahami
selama ini. Sebab secara substantif, nilai-nilai yang terkandung dalam Naskah
Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan integral yang
tidak dapat dipisahkan.6

5

6

Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Jakarta: Konstitusi Press dan
Yogyakarta: Citra Media,2006), hlm 217. Dalam bukunya, Jazim Hamidi merujuk kepada buku
yang ditulis Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tanpa
tahun, tanpa penerbit, hlm. 72.
Ibid.
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Secara tegas, cita-cita negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945) alinea kedua, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Dilanjutkan pada alinea keempat, tujuan dari membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sehubungan dengan pengembangan kawasan perbatasan7, pertanyaannya
adalah, apakah selama ini cita-cita dan tujuan negara Indonesia seperti yang
tercantum dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD NRI 1945 telah
menjadi landasan filosofis dalam setiap politik hukum yang sedang dan akan
dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI? Lebih
konkrit, apakah cita-cita bersatu dan berdaulat serta tujuan negara melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (keutuhan
wilayah) telah tercapai dalam hubungannya dengan pengembangan kawasan
perbatasan? Dapat dikatakan bahwa cita dan tujuan negara tersebut belum
tercapai sepenuhnya. Pemerintah Indonesia tampak belum bisa sepenuhnya
mewujudkan persatuan, kedaulatan dan melindungi segenap bangsa dan tumpah
darah Indonesia. Hal ini terbukti dari masih adanya separatisme dan wilayahwilayah utamanya di kawasan perbatasan yang berpotensi konflik dan bisa saja
berpindah kepemilikan ke negara lain.
Selain problematika filosofis, secara teoritis konsep keutuhan wilayah
NKRI atau bisa disebut sebagai konsep persatuan dan kesatuan NKRI juga
menjadi problematika tersendiri dalam pengembangan kawasan perbatasan.
Berdasarkan sejarah dan teorinya konsep keutuhan atau persatuan dan kesatuan
wilayah Indonesia telah ada sejak negara Indonesia masih berbentuk kerajaankerajaan. Pada masa itu banyak berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan
Singasari, Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sejarah
menyebutkan bahwa pada masa itu pada dasarnya telah tercipta sebuah konsep
keutuhan wilayah nusantara. Seorang Maha Patih dari Kerajaan Majapahit yang
bernama Gadjah Mada ketika ia mendapatkan kehormatan di wisuda menjadi

7

Kata “pengembangan kawasan perbatasan” dalam buku ini bukan dimaksudkan sebagai upaya
pengembangan kawasan dalam arti okupasi (pendudukan), prekripsi (penguasaan wilayah negara
lain) atau akresi (mendapatkan wilayah baru secara alamiah), melainkan sebagai sebuah upaya
untuk memberi nilai tambah pada setiap aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan) di kawasan perbatasan NKRI, dari kondisi yang sekarang
(terbelakang) menjadi lebih baik lagi sehingga layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah
Indonesia dan dapat menjamin keutuhan wilayah NKRI. Upaya pengembangan kawasan
perbatasan NKRI ini ditempuh melalui instrument harmonisasi hukum peraturan perundangundangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan, termasuk di dalamnya
pengaturan mengenai kewajiban pemanfaatan (berbasis) teknologi geospasial dalam setiap proses
pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
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Patih Amangkubhumi, tahun 1336 Masehi, berucap sumpah yang inti isinya
adalah mengusahakan kesatuan dan persatuan Nusantara (baca NKRI), yang
dalam sejarahnya sumpah tersebut dikenal dengan “Sumpah Palapa”. Dari
sisi ideologi, Sumpah Palapa memiliki ideologi kebinekatunggalikaan, artinya
menuju pada ketunggalan keyakinan, ketunggalan ide, ketunggalan senasib
dan sepenanggungan, dan ketunggalan ideologi akan tetapi tetap diberi ruang
gerak kemerdekaan budaya bagi wilayah-wilayah negeri se-nusantara dalam
mengembangkan kebahagiaan dan kesejahteraannya masing-masing.8
Sejarah konsep keutuhan wilayah berlanjut pada saat dicetuskannya
“Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928, isi sumpah itu merupakan suatu tekad
untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu
bangsa (rakyat) dan satu bahasa sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar
warga negara dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah
suatu pemerintahan negara.9
Teorinya, ancaman terhadap keutuhan wilayah bisa datang dari 2 (dua)
jalur, yaitu jalur intern (ancaman dari dalam) dan jalur extern (ancaman dari
luar). Ancaman intern terhadap keutuhan wilayah yang paling menonjol adalah
separatisme. Lepasnya Timor Timur dari NKRI untuk kemudian menjadi
negara merdeka dan gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang terus
bermunculan seperti Tentara Pembebasan Nasional-Operasi Papua Merdeka
(TPN-OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Maluku Selatan
(RMS) merupakan bukti nyata yang menunjukkan bahwa keutuhan wilayah
NKRI mulai terkikis. Memang saat ini belum nampak gerakan-gerakan separatis
di kawasan-kawasan perbatasan, namun potensi dan kemungkinan itu ada
apabila Pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan suatu perubahan yang
signifikan terhadap sistem pengembangan kawasan perbatasan.
Selain ancaman intern, ancaman extern berupa klaim-klaim kepemilikan
wilayah yang dilakukan negera tetangga terhadap wilayah Indonesia seperti kasus
klaim kepemilikan Blok Ambalat oleh Malaysia merupakan potensi ancaman
terhadap keutuhan wilayah Indonesia, ditambah lagi dari hasil kajian sementara
TNI AL, ditemukan 67 pulau-pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar
dari batas wilayah negara Republik Indonesia. 10 diantara 67 pulau tersebut
bila tak diantisipasi secara dini, memungkinkan untuk menjadi sebuah konflik
perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesepuluh pulau itu adalah:10
8

9

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

H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta:
Paradigma, 2007), hlm.79.

10 Bambang Bintoro Soedjito, Makalah “Pengembangan Kawasan Perbatasan Sebagai Halaman
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1. Pulau Rondo, wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berbatasan
dengan negara India, tidak ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang
dibangun oleh Pemerintah Indonesia.
2. Pulau Berhala, wilayah Propinsi Sumatera Utara berbatasan dengan negara
Malaysia, tidak ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang dibangun oleh
Pemerintah Indonesia.
3. Pulau Nipa, wilayah Propinsi Riau, berbatasan dengan negara Singapura,
tidak ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang dibangun oleh
Pemerintah Indonesia.
4. Pulau Sekatung, wilayah Propinsi Riau/Kepulauan Riau, berbatasan dengan
negara Vietnam, tidak ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang
dibangun oleh Pemerintah Indonesia.
5. Pulau Marore, wilayah Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan negara
Philipina, ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang dibangun oleh
Pemerintah Indonesia.
6. Pulau Miangas, wilayah Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan negara
Philipina, ada penduduk dan sudah ada mercu suar yang dibangun oleh
Pemerintah Indonesia.
7. Pulau Fani, wilayah Propinsi Papua, berbatasan dengan negara Palau, tidak
ada penduduk dan belum ada mercu suar.
8. Pulau Fanildo, wilayah Propinsi Papua, berbatasan dengan negara Palau,
tidak ada penduduk dan belum ada mercu suar.
9. Pulau Bras, wilayah Propinsi Papua, berbatasan dengan negara Palau, tidak
ada penduduk dan belum ada mercu suar.
10. Pulau Batek, wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan
negara Timor Leste, tidak ada penduduk dan sedang dibangun mercu suar
oleh Pemerintah Indonesia.
Data di atas diperbarui lagi berdasarkan kajian sementara TNI AL, bahwa
ditemukan 92 pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah
negara RI dan berdasarkan data terbaru tersebut, jumlah pulau terluar yang
rawan konflik bertambah 2 buah lagi, pulau tersebut adalah Pulau Marampit
(berbatasan dengan Filipina) dan Pulau Dana (berbatasan dengan Australia).
Potensi rawan konflik perbatasan dengan negara tetangga ini bukan tidak
mungkin akan mengancam keutuhan wilayah jika tidak diantisipasi secara dini.

Depan Negara”, (Bandung: 2002), hlm.9 dalam Mahendra Putra Kurnia, Hukum Kewilayahan
Indonesia, Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau
Terluar NKRI, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm.6-7. Lihat juga artikel berjudul “Batas dengan 10
Negara Belum Selesai”, Kompas Jumat 5 Februari 2010 hlm.4.
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Konsepsi tentang ruang negara juga merupakan problematika teoritis,
banyak pejabat Indonesia selain tidak paham Hukum Laut Internasional
meskipun memerintah negara kepulauan juga tidak punya kesadaran ruang
(raum bewustsein) dan kesadaran garis batas (grenz bewustsein) sebagaimana
diajarkan dalam geopolitik. Kedua kesadaran itu sangat esensial dalam menjaga
kelangsungan hidup dan keutuhan wilayah negara. Kesadaran ruang dan
kesadaran garis batas akan membentuk konsepsi ruang (space conception) dari
suatu bangsa tentang wilayah negaranya. Guru besar geopolitik Friedrich Ratzel
menekankan bahwa besar kecilnya penghayatan suatu bangsa atas konsepsi
ruangnya akan menentukan besar kecilnya wilayah negaranya. Bangsa Indonesia
dengan 17.000 lebih pulau dan 6 juta km2 lebih luas laut di sekelilingnya,
harus bersungguh-sungguh dalam mengelola wilayahnya. Meskipun sangat
luas dan berlimpah, tetapi tidak satu jengkal tanah dan satu tangguk air laut
pun boleh lepas. Semuanya harus dibela dengan darah. Wilayah adalah unsur
pertama adanya negara, baru menyusul adanya rakyat dan pemerintah. Palestina
meskipun punya rakyat dan pemerintah tetapi tidak kunjung jadi negara, karena
belum punya wilayah yang pasti.11
Ketidakpahaman akan ruang negara ini menyebabkan terjadinya miss
oriented dalam pembangunan di Indonesia. M. Dimyati Hartono, seorang pakar
hukum laut, menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan orientasi pembangunan.
Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara akan dicapai, apabila orientasi
pembangunan tersebut diletakkan secara tepat terutama sesuai dengan kondisi
obyektif geografis negara yang bersangkutan. Kondisi geografis adalah kondisi
obyektif yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Indonesia bukanlah suatu
land locked country12, 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. 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
11 Wahyono S.K,Indonesia Negara Maritim, (Jakarta: Teraju, 2009), hlm.45 dan 46.
12 Land-locked country atau negara yang terkungkung oleh daratan, seperti Afghanistan dan Swiss.
Negara tersebut tidak memiliki armada niaga laut. Dimana negara dengan jenis tersebut hanya
berorientasi kepada pembangunan di wilayah darat (land base oriented). Berbeda dengan negara
yang berbatasan dengan laut, seperti India atau Amerika Serikat yang disebut sebagai negara
pantai (coastal state), orientasi pembangunannya ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward
looking). Negara tersebut memerlukan wilayah lautnya untuk membangun armada laut atau
kekuatan maritimnya.
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pembangunan negara.13
Beralih ke problematika yuridis, permasalahan kawasan perbatasan tidak hanya
sekedar menegaskan garis batas negara, tetapi jauh lebih penting perbatasan sebagai
bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan
maupun peraturan yang bersifat nasional sehingga dapat tercipta lingkungan yang
kondusif baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai sebuah
negara yang berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berkenaan
dengan aspek kewilayahan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia, akan tetapi sayangnya dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyimpan sebuah permasalahan
yang sangat besar sehubungan dengan kewilayahan Indonesia. Dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat peta
garis batas Indonesia hanya ada peta ilustratif. Padahal menurut UNCLOS 1982,
Indonesia harus membuat peta garis batasnya yang memuat koordinat garis dasar
sebagai titik ditariknya garis pangkal Kepulauan Indonesia. Lalu timbul sengketa
Sipadan-Ligitan, dan kita tergopoh-gopoh membuat Peraturan Pemerintah No.38
Tahun 2002, yang memuat titik-titik dasar termasuk di Pulau Sipadan-Ligitan.
Sayang sekali, PP itu kemudian harus kita revisi karena ICJ memutuskan kedua
pulau itu milik Malaysia.14
Melihat fakta di atas, tentunya merupakan sebuah kesalahan fatal, dimana
Pemerintah Indonesia tidak membuat sebuah peta garis batas wilayah Indonesia,
padahal sudah diharuskan oleh UNCLOS 1982 untuk membuat peta tersebut.
Hal ini kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak (baca:
negara lain) yang mempunyai maksud-maksud tertentu untuk menguasai
wilayah Indonesia. Memang pada saat ini, Pemerintah Republik Indonesia
telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor
78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar yang memuat
daftar pulau-pulau kecil terluar berikut koordinat titik terluar (lintang bujur),
walaupun tidak dilengkapi dengan gambar peta garis batas wilayah. Terbitnya
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga tidak
memberikan perubahan yang signifikan, undang-undang ini hanya menegaskan
kedudukan wilayah Indonesia secara yuridis dan memberikan kewenangankewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatur
dan membentuk badan/lembaga pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara
dan kawasan perbatasan. Akan tetapi, hal tersebut belum memberikan solusi
yang komprehensif terhadap permasalahan wilayah NKRI, UU Nomor 43 Tahun

13 Dimyati Hartono, Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Porenbang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia,
(Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005), hlm. 21-22.
14 Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, (Jakarta: Diadit Media, 2007),
hlm. 164.
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2008 juga tidak mencantumkan peta garis batas wilayah Indonesia, padahal peta
itulah yang akan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan wilayah
negara Indonesia, ditambah lagi sampai saat ini belum terbit semua peraturanperaturan di bawah UU untuk melaksanakan aspek-aspek teknis dari UU Nomor
43 Tahun 2008.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa problematika
yuridis sehubungan dengan kawasan perbatasan NKRI bukan hanya terletak
pada materi peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di
atas, akan tetapi juga pada aspek formalnya. Aspek formal yang dimaksud disini
adalah bentuk dan banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang kewilayahan
negara termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Sebagaimana tertulis dalam
bab pokok masalah Draft Naskah Akademik RUU tentang Wilayah Negara
disebutkan bahwa15
“…hasil dari kesepakatan-kesepakatan dengan negara lain berkaitan dengan
penentuan batas wilayah sampai saat ini masih terpencar-pencar dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan baik berbentuk UU maupun Kepres.
Bahkan penegasan mengenai koordinat geografis titik-titik pangkal kepulauan
Indonesia hanya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian,
sampai saat ini payung hukum batas wilayah negara mempunyi hierarkhi yang
rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan masih
sangat parsial serta belum menyeluruh karena masih ada titik-titik perbatasan yang
belum disepakati dengan negara-negara tetangga. Ini menyulitkan bagi pemerintah
untuk mendepositkan batas-batas wilayah ke PBB agar bisa diketahui oleh negaranegara lain”.

Menafsirkan kalimat di atas, payung hukum yang banyak dan parsial
merupakan masalah bagi Pemerintah Indonesia dalam mengatur kawasan
perbatasannya. Banyak dan parsialnya aturan hukum ini berimbas kepada
implementasi dari aturan hukum tersebut yang tidak efektif dan efisien.
Di samping itu, banyak dan parsialnya aturan hukum tersebut juga
berdampak kepada lembaga yang menangani kawasan perbatasan. Tumpang
tindihnya lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas atas penentuan
dan penegasan batas wilayah serta belum terkoordinasinya instansi yang
akan mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengelolaan wilayah
perbatasan. Banyaknya lembaga yang menangani perbatasan sampai saat ini
berjalan tidak efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan kata lain,
lembaga yang ada mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang terbatas dan
terpisah-pisah dalam masing-masing induk institusi yang memberikan mereka
otoritas, sebagai contoh-tambahan dari penulis- Kementrian Dalam Negeri RI

15 Badan Legislasi DPR RI, Draft Naskah Akademis RUU tentang Wilayah Negara, (Jakarta, 2006),
hlm. 4. Dokumen Naskah Akademis diperoleh langsung dari Sekjend DPR RI pada saat visitasi
pencarian bahan hukum tanggal 24 Mei 2010.
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memiliki Asdep 3/IV yang mengurusi Tata Ruang Pertahanan dan Wilayah
Perbatasan, Kementrian Kelautan dan Perikanan memiliki Dirjen Kelautan,
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kemudian ada juga Kementrian Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan Asdep1/V Urusan Wilayah Perbatasan yang mana
lembaga-lembaga tersebut masih ditambah dengan beberapa lembaga-lembaga
lain yang juga memiliki kompetensi terhadap kawasan perbatasan seperti
Bakorkamla. Sehingga, ketika sebuah kebijakan dan keputusan dibutuhkan, hal
tersebut amat sulit diimplementasikan. Akibatnya lebih lanjut, masalah-masalah
batas wilayah dan perbatasan yang ada berkembang semakin buruk.16
Memang dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah
memerintahkan dibentuknya Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola
Daerah untuk mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan (Pasal 14) yang
kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun
2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Akan tetapi, dalam
kedua aturan hukum tersebut tidak dijelaskan bagaimana “kelanjutan nasib”
dari lembaga-lembaga yang mengurusi kawasan perbatasan yang sudah ada
sebelumnya, sebenarnya dalam Pasal 21 Perpres tersebut telah dijelaskan bahwa
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah
terkait pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan, dan menghimpun salinan dokumen dan informasi dari Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk keperluan basis data penyusunan
sistem informasi perbatasan”, namun yang menjadi permasalahan inti dari
kelembagaan perbatasan ini adalah selama masih banyak lembaga-lembaga lain
yang juga berkompeten terhadap kawasan perbatasan, efisiensi dan efektifitas
sulit dicapai karena masalah kordinasi yang tidak berjalan dengan baik, bukti
nyata selama ini koordinasi antar lembaga juga tidak berjalan dengan baik.
Masih berhubungan dengan problematika yuridis pengembangan kawasan
perbatasan NKRI tentunya selalu diawali dengan proses perumusan dan pembuatan
kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Kebijakan
disini bisa diartikan sebagai sebuah politik hukum17 dari Pemerintah Indonesia dalam
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Sehubungan dengan kebijakan atau
politik hukum dari Pemerintah RI terhadap pengembangan kawasan perbatasan,
menarik untuk dilihat pernyataan yang diberikan oleh Rudolf W Matindas,
16 Ibid., hlm. 4-5.
17 Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
Pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan
dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua,
pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan
para penegak hukum. Jadi politik hukum itu mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum
yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan, Lihat
Moh.Mahfud MD,Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.9. Juga lihat Abdul
Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), hlm.11.
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Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
dan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL (Sobar Sutisna).
Beliau berdua memberikan pendapat “Dari sudut pandang bidang survey dan
pemetaan, pengembangan kawasan perbatasan tentunya memerlukan ketersediaan
data awal yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pengembangan kerangka
kerja berbagai sektor. Data awal yang dimaksud adalah ketersediaan data geospasial
kawasan perbatasan”.18
Dilanjutkan oleh beliau “Data geospasial akan sangat membantu para
perancang dan penentu kebijakan baik di pusat maupun di daerah untuk memilih
dan mensinergikan konsep pengembangan perbatasan dari sisi perencanaan
tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan kawasan. Inventarisasi data
geospasial yang berjalan sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan yang
optimal. Dengan kata lain data geospasial wilayah perbatasan, termasuk peta dasar
perbatasan, saat sekarang ini belum lengkap dan belum dapat dijadikan landasan
perencanaan pengembangan tata ruang kewilayahan secara keseluruhan.19
Pendapat yang kurang lebih sama dituliskan dalam Jurnal Berdaya
terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen
Dalam Negeri RI. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasanya merupakan
suatu keharusan bagi suatu negara di era globalisasi saat ini untuk menerapkan
teknologi terkini seperti teknologi geospasial. Dari informasi yang ada penerapan
teknologi geospasial ternyata mempunyai peran penting dalam menentukan arah
pembangunan di suatu negara. Namun sayangnya penerapan teknologi ini masih
belum dapat dioptimalkan pelaksanaannya di Indonesia. Dilanjutkan masih
dalam Jurnal Berdaya, di negara maju teknologi geospasial sudah menjadi suatu
kebutuhan untuk pengambilan suatu kebijakan. Sebanyak 80% pengambilan
kebijakan di negara maju berdasarkan teknologi geospasial.20
Diah Anggraini (Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
RI), mengatakan pentingnya teknologi tersebut disebabkan berbagai data
informasi yang mendukung perencanaan pembangunan nasional dapat segera
diakses dengan cepat dan akurat. Ditambahkan olehnya, teknologi ini akan
mempermudah dalam mendapatkan kebutuhan informasi data yang tepat
dan akurat bagi keperluan pembangunan nasional serta dalam rangka menjaga

18 Rudolf W Matindas dan Sobar Sutisna, “Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan
Batas Wilayah NKRI dan Pulau-pulau Kecil Terluar”, makalah yang disampaikan pada forum
Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar,
Kementrian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta 18 Juli 2006, hlm 3.
19 Ibid.
20 Disarikan dari Jurnal Berdaya; Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Volume
V.Nomor 10 Oktober 2007 (terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Departemen Dalam Negeri RI), artikel yang berjudul “Teknologi Geospasial Komponen Utama
Sistem Informasi Bencana Alam di Tanah Air”, hlm.22-23.
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kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.21
Adapun teknologi geospasial ini memiliki banyak produk yang bisa
dioptimalkan demi kepentingan pembangunan nasional. Produk tersebut antara
lain: produk Survey Geodesi (horizontal, vertical, gaya berat, pasang surut,
dan percepatan gerak tektonik lempeng), Survey Udara, Survey Laut (data
pusat, data dasar kedalaman laut), Peta Rupabumi (skala 1:10.000, 1:25.000,
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000), Peta Dasar Laut, Peta Dasar Kedirgantaraan,
Peta Tematik (sumber daya lahan, neraca sumber daya dll), atlas Sumber Daya
Lingkungan dan Atlas Publik (atlas pariwisata, propinsi), Peta Titik Dasar dan
Garis Pangkal Kepulauan, Peta Landas Kontinen Indonesia dan Peta Alur Laut
Kepulauan Indonesia, Peta Batas Wilayah dan Administratif, Peta Penataan
Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota dan Produk lain-lain.22
Pendayagunaan informasi geospasial atau informasi yang bereferensi
lokasi geografis memiliki implikasi yang besar dalam mendukung setidaknya
tiga hal penting: administrasi publik (public administration), pelayanan publik
(public services) dan peran-peran internasional yang diemban pemerintah
(adherence international agreements). Dengan semakin mudahnya akses dan
pertukaran terhadap informasi geospasial, maka proses-proses pengambilan
keputusan institusi pemerintah akan berjalan lebih baik. Informasi geospasial
di sini berfungsi memperkokoh administrasi publik pada sistem pengambilan
keputusan (decision support system – DSS), contohnya dalam menetapkan tata
ruang wilayah dan pada pengelolaan sumber daya alam.23
Penggunaan informasi/data geospasial dalam pembentukan kebijakan
pembangunan pada dasarnya telah dirumuskan secara implisit dalam Pasal
31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan “Perencanaan pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, dalam
penjelasannya disebutkan “Yang dimaksud dengan “data” adalah keterangan
objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun
gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun
dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan
lainnya, Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan
untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta”.
Amanat penggunaan informasi/data geospasial juga terdapat dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yang lain, namun justru inilah yang
menimbulkan masalah sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bakosurtanal,
21 Ibid.
22 Ibid., hlm.23.
23 Press release Informasi Geospasial untuk Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Bisnis, Lunch
Gathering Komunitas Survei dan Pemetaan - Hotel Borobudur, Jakarta, 25 Maret 2008, diakses
dari situs pencarian www.google.com pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 pukul 22.00 Wita.
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beliau mengatakan:24
“Penyelenggaraan informasi geospasial merupakan bagian penting dalam upaya
mencapai tujuan nasional, yang dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, penyelenggaraan informasi
geospasial adalah salah satu urusan yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang mutlak memerlukan pengaturan agar dapat
dicapai efektifitas dan efisiensi secara nasional. Pada saat ini, terdapat berbagai
macam bentuk peraturan perundangan terkait dengan informasi geospasial.
Peraturan perundang-undangan tersebut tersebar didalam dan mengacu pada
peraturan-peraturan yang merupakan bentuk eksistensi tugas dan fungsi instansi
pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut akibatnya agak sektoral
dan belum menyentuh pada aktifitas yang bersifat nasional, yaitu menyangkut
Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Hal ini telah banyak menimbulkan
permasalahan di lapangan terutama berkaitan dengan kepastian hukum berusaha.
Permasalahan tersebut menonjol karena informasi geospasial sangat berhubungan
dekat dengan informasi yang sangat berharga, baik ditinjau dari sisi nilai komersial,
maupun dari sisi pertahanan dan keamanan nasional. Masalah yang kemudian
juga timbul, yang disebabkan tersebarnya pengaturan informasi geospasial di
berbagai instansi adalah adanya perbedaan dalam pola penyelenggaraan data
spasial di antara instansi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya sebuah sistem
yang terpadu dan informasi geospasial yang dihasilkan sering tidak kompatibel
satu dengan yang lain. Dampak yang lain adalah bahwa informasi geospasial
yang dihasilkan umumnya sangat khusus sehingga walaupun kompatibel kadang
substansinya tidak cocok bagi instansi yang lain. Karena sifatnya yang sangat
khusus, data tersebut kemudian cenderung menjadi eksklusif dan kemudian
menjadi seperti informasi yang rahasia. Hal ini mudah dilihat dari spesifikasi dan
standarnya yang mengacu ke suatu produk tertentu”.

Problematika filosofis, teoritis dan yuridis di atas semakin lengkap dan
tampak nyata jika ditambah dengan situasi dan kondisi empiris kawasan perbatasan
(problematika empiris), atau bahkan dapat dikatakan bahwa problematika
filosofis, teoritis dan yuridis itulah yang menyebabkan terjadinya problematika
empiris di kawasan perbatasan NKRI. Kasus-kasus perbatasan selama ini pada
umumnya menyangkut pelanggaran prosedur keimigrasian (pelintas batas secara
ilegal), penyelundupan barang/orang, pencurian sumber daya alam, terutama
di wilayah yang sulit/jauh dari jangkauan pengawasan. Sebagai contoh dengan
fasilitas perbatasan yang masih terbatas jumlahnya seperti 1 Pos Pengawasan
Lintas Batas (PPLB) Entikong dan 15 Pos-pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar
di wilayah Kalimantan Timur, ternyata kasus-kasus pelanggaran perbatasan
masih sering terjadi. Bagimana dengan keberadaan fasilitas-fasilitas lain seperti
tanda-tanda (patok) batas wilayah yang nampak sederhana, sehingga dengan
mudahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memindahkan posisi
24 Pidato Kunci Kepala Bakosurtanal pada Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pembangunan
Dengan Informasi Geospasial Terpadu di Hotel Borobudur, Rabu 25 November 2009, diakses dari
situs pencarian www.google.com pada hari Senin 14 Desember 2009 Pukul 21.00 WIB.
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atau merusaknya karena semata-mata mereka ingin mencari keuntungan dengan
mengabaikan resiko melanggar kedaulatan suatu negara.25
Pengembangan kota-kota pada kawasan perbatasan negara – baik yang berada
di mainland ataupun di pulau-pulau kecil – sebagai pusat-pusat pertumbuhan
wilayah dan beranda depan negara (frontier region) pada saat ini masih jauh
dari harapan. Ketertinggalan, keterisolasian dan keterbatasan aksesibilitas, serta
keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal terjadi.26
Sebagai gambaran kondisi daerah perbatasan saat ini, sebagaimana diulas
oleh Eddy MT Sianturi dan Nafsiah dalam tulisannya yang berjudul “Strategi
Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI” dikatakan bahwa pada
umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional.
Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana dan prasarana pengamanan daerah
perbatasan dan aparat keamanan di daerah perbatasan. Hal ini telah menyebabkan
terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah,
penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional (transnational crimes).
Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek pancagatra,
yaitu:
1. Aspek Ideologi27
Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan
perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain
seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini
penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah
hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena
tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara.
2. Aspek Politik28
Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi
oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk
25 Juni Suburi, Artikel berjudul: “Penanganan Batas Wilayah NKRI Suatu Permasalahan dan Tantangan
Kedepan”, diakses dari situs www.tni.mil.id, pada tanggal 12 Oktober 2007 jam 22.00 Wita.
26 Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Makalah:
“Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis”.
Makalah Ini Disajikan Dalam Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) di
Yogyakarta, 1 September 2003, hlm. 10.
27 Disarikan dari tulisan Eddy MT Sianturi dan Nafsiah yang berjudul “Strategi Pengembangan
Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI”. Diakses dari Fajar Online pada tanggal 12 Juli 2006
pukul 23.00 Wita. Untuk melihat kondisi empiris kawasan perbatasan tidak saja dilihat dari aspek
panca gatra, tetapi juga dilihat dari aspek asta gatra (geografi, demografi dan kekayaan alam),
lihat dokumen Makalah Utama Seminar Nasional “Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Guna
Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Tetap Tegaknya NKRI”, disusun oleh Ikatan
Alumni Lemhannas Kursus Reguler Angkatan 37 (IKAL 37) yang disampaikan dalam rangka
ulang tahun Lemhannas ke 45, Jakarta 30 Juni 2010, hlm.27-32.
28 Ibid.
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mengundang kerawanan di bidang politik, terutama apabila kehidupan
ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada
perekonomian negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan di
bidang politik, situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia
(Serawak dan Sabah) dan Filipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi
keamanan daerah perbatasan.
3. Aspek Ekonomi29
Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) yang
disebabkan antara lain:
a. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas
yang rendah.
b. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
c. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah
perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
d. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat
di daerah perbatasan (blank spot).
Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan
masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat
setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan
rasa nasionalisme.
4. Aspek Sosial Budaya30
Akibat globalisasi dan perkembangan iptek, dapat mempercepat masuk dan
berkembangnya budaya asing ke Indonesia. Budaya asing yang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia dapat merusak ketahanan nasional.
Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh
budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan
ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan31
Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola
penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang
kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan
dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada
di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai
dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional
maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah
perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
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dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama
terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.
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”.32
Melihat berbagai problematika dari filosofis sampai empiris, tampak
adanya benang merah (bisa disebut juga legal issue) bahwa terdapat kondisi yang

32 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. 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 jga produktif dari sisi ekonomi; (4) Kekhawatiran
kita semua bahwa semangat nasionalisme 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 benarbenar bukan pekerjaan mudah.
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tidak harmonis (disharmoni) hukum yang mengatur kawasan perbatasan NKRI.
Kondisi disharmoni ini lebih banyak disebabkan karena terlalu banyaknya
peraturan perundangan dan lembaga yang memiliki kompetensi terhadap
kawasan perbatasan.
Dalam kondisi demikian, sudah sepantasnya Pemerintah Republik
Indonesia memberikan perhatian lebih melalui hukum yang komprehensif
kepada daerah yang menjadi kawasan perbatasan negara, mengingat nilai strategis
kawasan perbatasan NKRI dan manfaatnya terhadap kelangsungan hidup bangsa
Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Berdasarkan pemaparan di atas, juga nampak urgensi adanya sebuah
pemahaman bersama bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundangundangan/kebijakan pembangunan nasional, termasuk pembangunan dan
pengembangan kawasan perbatasan di dalamnya diperlukan adanya data (data
geospasial) sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan /kebijakan yang
dibentuk dapat secara optimal mendukung terlaksananya pembangunan nasional.
Berdasarkan faktanya, dapat diketahui bahwa dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan/kebijakan oleh Pemerintah Indonesia yang berhubungan
dengan pengembangan kawasan perbatasan ternyata belum mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi (penggunaan data geospasial) yang seharusnya dapat
membawa keuntungan (advantage) kepada Pemerintah Indonesia.
Pada akhirnya, sebagai solving problems dari berbagai problematika seputar
kawasan perbatasan NKRI di atas, buku ini akan berisikan pembahasan dan
analisa hukum yang radikal preskriptif progresif mengenai makna hukum
(hakikat, nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip) yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI. Deskripsi mengenai makna hukum ini akan sangat
berguna dalam melakukan analisis evaluasi (evaluating analysis) disharmoni
peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan
perbatasan NKRI serta berguna sebagai landasan dalam menentukan arah
harmonisasi hukum dan penyusunan konsep pembaharuan hukum pengaturan
yang komprehensif dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang
berbasis teknologi geospasial.

BAB II
TEORI KEWILAYAHAN NEGARA

A. KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
1. Pemahaman Tentang Negara dari Masa ke Masa
Istilah negara yang dikenal saat ini berasal dari kata staat (bahasa Belanda
dan Jerman) yang kali pertama diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa Barat.
Pemahaman tentang apa yang disebut negara terus berkembang dari masa ke
masa, berbagai macam pustaka tentang filsafat, hukum dan ilmu politik banyak
memunculkan pemahaman-pemahaman tentang negara yang mana pemahaman
yang dimunculkan tersebut bisa sama, saling mendukung, saling melengkapi
bahkan ada juga yang saling bertentangan.
R.Kjelien dalam bukunya Der Staats als Lebenform meluaskan penyeli
dikannya tentang negara sampai-sampai ke daerah ilmu bumi, karena menurut
pendapatnya maka negara ialah susunan yang dibentuk oleh sekumpulan manusia
di atas sebidang tanah. Duguit menyatakan dalam bukunya Les Transformations
du Droit Public (tahun 1913, hlm. 255): l’etat est l’ensemble des services publics,
fonctionnant sous l’impulsion et le controle des gouvernants dans l’interet collectif. Maka
menurut dalil ini yang disebut negara ialah organ dan functions (atau jabatan dan
jawatan), sedangkan yang menjadi pusat untuk mencapai kepentingan umum itu
ialah pemerintah. M.Yamin berpendapat bahwa dalil Duguit tersebut berjasa karena
membulatkan pikiran bahwa negara itu mempunyai tujuan yaitu melaksanakan
kepentingan bersama (l’interet collectif ), tetapi dalil tersebut memperlihatkan
kurang sempurnanya terhadap syarat-syarat yang mencukupkan pembentukan
negara. Pemikiran-pemikiran tentang pemahaman negara terus berkembang,
pada intinya kepustakaan Eropa dan Amerika memiliki persamaan anasir bahwa
negara umumnya tidaklah memenuhi tiga anasir saja, melainkan lebih daripada
itu jumlahnya. Tiga anasir mengenai mandala (wilayah), warga dan pemerintah
memang sama, tetapi mengenai anasir keempat adalah berbeda-beda.1
Perbedaan-perbedaan anasir tersebut pada akhirnya dapat “disamakan”
dan menjadi kesepakatan bersama di seluruh dunia yang dipakai hingga saat ini.
Media hukum yang “mempersatukan” perbedaan anasir tersebut ialah Konvensi
1

Muhammad Yamin, Tata Negara Madjapahit,Sapta Parwa, Parwa III (tanpa penerbit, tanpa
tahun), hlm.87.
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Montevideo 1933, yang menurut Pasal 1 konvensi ini, negara dapat dikatakan
sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai
berikut:2
a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), nationalen,
staatsburgers atau bangsa-bangsa (staatsvolk) (a permanent population).
b. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (a defined territory).
c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang
berdaulat (a government).
d. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (a capacity to enter
into relation with other states).
e. Pengakuan (deklaratif ).
Pemahaman negara setelah terbitnya Konvensi Montevideo masih juga
beragam, Hans Kelsen dengan teori hukum murninya memandang negara
sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni sebagai korporasi, yang
tentunya dibedakan dari korporasi-korporasi yang lain. Perbedaannya mesti
terletak pada tatanan norma yang membentuk korporasi negara. Negara adalah
komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Negara sebagai
badan hukum adalah suatu personifikasi dari suatu tatanan hukum nasional
yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum,
persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional.3
Henry C. Black mendefinisikan negara merupakan sekumpulan orang yang
secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuanketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mengawasi masyarakat dan
harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan
damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat
internasional lainnya.4
Pengertian tentang negara terus berkembang dari jaman ke jaman, F. Iswara
mengemukakan “negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa
yang mempunyai kedaulatan”. Martin Ira Glassner dalam bukunya Political
Geography menyatakan bahwa “negara adalah suatu tempat dan atau suatu
konsep yang diwakili oleh sejumlah simbol tertentu yang menuntut kesetiaan
dari orang-orang yang menempatinya”. Dari berbagai pandapat para ahli di

2
3
4

Samidjo, Ilmu Negara, (Bandung: CV. Armico, 1997), hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan
unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Lihat juga pendapat
Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon.
Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien
dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel, 1971),
(Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 261.
Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi
Penanganan” (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta: Gava Media, 2009) hlm. 4.
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atas terdapat sejumlah kata kunci, yaitu suatu wilayah politik yang terorganisir,
memiliki tujuan yang hendak dicapai (tambahan dari penulis), dinamis, memiliki
batas-batas wilayah yang disepakati oleh negara tetangganya dan penduduknya
setia terhadap keutuhan wilayah negara yang bersangkutan.5
Lebih dalam lagi, jika melihat pemahaman dan syarat-syarat berdirinya
sebuah negara, sudah pasti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara yang utuh, dalam hal ini M.Yamin berpendapat bahwa keempat syarat
konstitutif telah dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam katakata Pembukaan UUD RI yang disalin dari Piagam Djakarta 22 Juni 1945
yaitu: (1). bangsa Indonesia; (2) tumpah darah Indonesia; (3) pemerintah negara
Indonesia; (4) tujuan negara untuk kebahagiaan Indonesia dan dunia.6
Pendirian atau pembentukan sebuah negara sudah pasti tidak dapat
dilepaskan dari teori-teori yang berhubungan dengan hakekat. Hakekat negara
dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat dan landasan filosofis
dari didirikan atau dibentuknya negara. Negara sebagai wadah daripada suatu
bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa
untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran
tentang hakekat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara,
bahkan penggambaran tentang hakekat negara biasanya disesuaikan dengan
tujuan negara. Pandangan tentang hakekat negara sangat erat pula hubungnnya
dengan filsafat yang dianutnya.7
Dalam prakteknya, teori tentang hakekat negara, dan juga teori tujuan
negara, banyak dikemukakan oleh para sarjana-sarjana atau pemikir-pemikir
yang bisa dibagi dalam beberapa klasifikasi ruang waktu, diantaranya teori
hakekat negara diungkapkan oleh pemikir atau ahli-ahli di jaman Yunani dan
Romawi kuno, jaman abad pertengahan, jaman renaissance, jaman hukum alam
sampai ke teori-teori negara di jaman modern.
Socrates, Plato dan Aristoteles merupakan pemikir-pemikir terkenal dari
jaman Yunani Kuno. Socrates berpandangan negara bukanlah semata-mata
merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal
pada pekerti manusia, sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang
harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara
saksama oleh rakyat.8
Plato, murid Socrates, menyatakan tentang hakekat negara bahwa luas
negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu
atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu, oleh karena
5
6
7
8

Sri Hayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 19.
Muhammad Yamin, op.cit., hlm.89.
Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 146.
Ibid., hlm. 14.
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negara itu sebetulnya pada hakekatnya merupakan suatu keluarga yang besar.
Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.9
Tujuan negara menurut Plato adalah untuk mengetahui dan mempelajari serta
mencapai cita (idea) yang sebenarnya.10
Buku ini tanpa mengesampingkan unsur yang lain, lebih menitik beratkan
pada unsur wilayah, wilayah tertentu merupakan hal yang esensial untuk adanya
negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa
yang dikarakteristikkan sebagai “ketetapan” (consistency) dari wilayah terkait dan
penduduknya, meskipun dalam kenyataannya semua negara modern berada
dalam batas-batas teritorial. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang
terjadi, baik menambah atau mengurangi luasnya wilayah tertentu, tidak dengan
sendirinya mengubah identitas negara tersebut. Wilayah tersebut juga tidak
perlu merupakan kesatuan geografis; suatu negara mungkin terdiri dari beberapa
wilayah teritorial yang kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama
lain.11 Jika penduduk atau warga negara merupakan dasar personil suatu negara,
maka wilayah merupakan landasan materiil atau landasan fisiknya suatu negara.
Termasuk dalam klasifikasi wilayah yang dimaksud adalah wilayah darat, wilayah
laut dan wilayah udara (termasuk di dalamnya ruang angkasa).
Dengan demikian untuk mencari makna hukum dari wilayah negara, yang
dalam karya ilmiah ini difokuskan pada kawasan perbatasan negara mengacu
pada pemahaman terhadap negara dengan wilayah sebagai salah satu unsur
pembentuknya.
2. Teori Kewilayahan Negara
a. Pengertian Wilayah Negara
Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang
dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan
hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.12 Pengertian wilayah menurut
Rebecca M.Wallace adalah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan
dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatnya, suatu negara menikmati dan
melaksanakan kedaulatan.13
Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah
bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga
9 Ibid., hlm. 17.
10 Samidjo, op.cit., hlm. 69.
11 Mahendra Putra Kurnia, Hukum Kewilayahan Indonesia, Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan
dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar NKRI, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 1-2.
Pembahasan mengenai wilayah negara akan dibahas secara komprehensif di bagian lain dalam
bab ini.
12 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 102.
13 Wallace, Rebecca M, Op.cit., hlm.95.
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negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri tanah, air (sungai dan laut)
dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya
termasuk wilayah negara.14
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional
adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara. Pasal
1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
mendefinisikan wilayah negara sebagai 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.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah
negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara
yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki
kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.
Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk divided
or separated, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh
negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratandaratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).15
b. Ruang Lingkup Wilayah Negara
Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, jelaslah prinsip yang mengatakan
bahwa yang dinamakan wilayah (teritory) dari suatu negara itu terdiri dari tiga
dimensi, yaitu wilayah daratan (land teritory), wilayah perairan (water teritory)
dan wilayah udara (air teritory).16
I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi:
1) Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya17
Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat
pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang
bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak
saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.
2) Wilayah perairan
Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian
perairan yang merupakan wilayah suatu negara.18 Dalam Pasal 1 angka 2

14
15
16
17
18

Ensiklopedia Umum, (Jakarta: Jajaran Kanisius, 1973).
Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit, hlm. 30.
Yasidi Hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, (Jakarta: Pradnya Paramita,1994), hlm.63.
I Wayan Parthiana, op.cit.,hlm.103.
Ibid., hlm.104.
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Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo. Pasal
1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
disebutkan bahwa:
“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan
kepulauan dan perairan pedalamannya”
Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal meyebutkan yang termasuk
ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah
kedaulatan Indonesia adalah : (a) Perairan Pedalaman, (b) Perairan Kepulauan
(Nusantara), (c) Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara
tersebut.19
3) Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah
perairan20
Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak
di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap
dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung
di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara
yang bersangkutan.
4) Wilayah ruang udara21
Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara
yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan
wilayah perairan.
c. Perbatasan Wilayah Negara
Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang
dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan
yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut
bumi.22 Dalam bahasa Inggris perbatasan sering disebut dengan kata border,
boundary atau frontier.
Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara
dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu
garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.23
Sebagaimana dikatakan oleh Jones, “Perbatasan bukan semata-mata sebuah
garis tetapi sebuah garis dalam daerah perbatasan, tetapi daerah perbatasan dapat
atau tidak merupakan suatu penghalang. Penyelidik dapat sangat tertarik oleh

19
20
21
22
23

Hasjim Djalal, Makalah: “Mengelola Potensi Laut Indonesia”, (Bandung, 2003).
I Wayan Parthiana, op.cit.,hlm.119.
Ibid.,
Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit., hlm.45.
Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Sinar Grafika, 1972), hlm.95.
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garis itu. Bagi seorang strategi, ada tiadanya penghalang itu penting. Bagi penata
usaha daerah perbatasan itu merupakan masalah, dengan garis perbatasan sebagai
batas kekuasaannya”.24
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 tempattempat 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.25
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 kedaulatan negara lain. Dinamakan frontier karena terletak di depan
(front) suatu negara.26
Dalam terminologi tentang masalah perbatasan ada suatu perbedaan
yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah dan buatan. Perbatasan
alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan,
danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara
atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah Perbatasan
Alamiah memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah
menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara
dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara
lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditujukan
untuk mengindikasi garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur
atau garis lintang.27
Batas negara sebenarnya ada dua bentuk, yaitu batas garis (linier
boundary) dan batas zonal (zonal boundary). Batas garis dilihat dari kepentingan

24
25
26
27

Ibid.
Glassner, Martin, I, Political Geography, (New York: John Wiley & Sons inc., 1993), hlm.73-75.
N.Djaljoeni, Dasar-dasar Geografi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.141.
Starke, J.G. 1972, op.cit., hlm. 246-247.
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administrative negara merupakan batas yang paling baik karena eksak, tegas dan
pasti tetapi biasanya sering menimbulkan kesukaran dalam penetapan tanda
batas di lapangan dan pengaturan lalu lintas serta penjagaannya. Contoh batas
garis misalnya antara Korea Utara dan Korea Selatan, batas antara Israel dan
negara-negara tetangganya. Sedangkan batas zonal merupakan batas yang paling
umum dan banyak diterapkan di dunia. Secara sosial ekonomi menguntungkan
bagi penduduk yang ada di perbatasan. Sepanjang tidak terjadi konflik antara
negara-negara yang berbatasan, batas zonal akan dipertahankan. Batas zonal
pada umumnya merupakan satu jalur daerah tidak bertuan yang memanjang
sepanjang perbatasan. Contohnya batas antara Tibet dan Bhuton yang berupa
hutan bambu dan hutan pinus atau perbatasan Spanyol dan Perancis yang berupa
jalur daerah di Pegunungan Pyrenea.28
Sebagai boundary, pagar pembatas wilayah negara memiliki makna bahwa
wilayah suatu negara dapat ditentukan luasnya dengan cara menghitungnya
dari batas terluar negara tersebut. Adapun sebagai frontier, pagar pembatas
tersebut memiliki makna bahwa penduduk setempat negara tertentu tidak boleh
keluar tanpa izin dan sebaliknya penduduk dari negara tetangganya tidak boleh
sembarangan juga memasuki wilayah negara tersebut.29
Dari uraian diatas, walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai
definisi dari boundary dan frontier, tetapi dapat diambil inti sarinya. Boundary
menunjukkan garis yang menandai batas terluar dari sebuah negara. Garis ini
berfungsi sebagai batas negara. Sedangkan frontier atau border menunjukkan
daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu negara yang berfungsi sebagai
pemisah kedua negara tersebut. Perbatasan dari suatu negara tersebut berbentuk
perbatasan alami dan perbatasan buatan.
Pasal 1 angka 4 Undang-undang 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.
Dalam kaitan dengan kajian terhadap batas wilayah negara, tidak dapat
lepas dari aspek pengaruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara
terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Martinez
(1994) mengklasifikasikan kawasan perbatasan mejadi 4 (empat) jenis, yaitu:30

28 Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit., hlm.46.
29 Ibid.
30 Suryo Sakti Hadiwijoyo, op.cit., hlm. 51-52.
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1) Alienated Borderland
Di mana lintas batas menjadi tempat terjadinya pertukaran informasi yang
kurang eksis terhadap pengaruh dari wilayah yang berbatasan, kerentanan
ini antara lain disebabkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan
antara penduduk yang tinggal di wilayah yang saling berbatasan, politik,
nasionalisme, perbedaan budaya, maupun persaingan etnis.
2) Coexistent Borderland
Di mana konflik yang terjadi di kawasan lintas batas, akan tetapi tetap
meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan terutama dalam kaitannya
dengan kepemilikan sumberdaya yang strategis di kawasan perbatasan.
3) Interdependent Borderland
Interdependent Borderland merupakan jenis kawasan perbatasan yang ketiga.
Wilayah di kedua sisi yang saling berbatasan merupakan gambaran stabilitas
hubungan internasional antara dua negara atau lebih yang saling berbatasan.
Masyarakat di kedua sepanjang kawasan perbatasan dan pemerintah, terjalin
hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi, seperti dalam
penyediaan fasilitas produksi dan penyediaan tenaga kerja.
4) Integrated Borderland
Di mana kehidupan perekonomian di kawasan perbatasan menyatu satu
dengan yang lain, selain itu terjalin hubungan yang sangat erat dalam
berbagai aspek kehidupan di antara masyarakat maupun pemerintah negara
yang berbatasan. Hal ini tampak di kawasan perbatasan antara Amerika
Serikat dan Kanada.
3. Teori Kedaulatan
Asal mula kata “kedaulatan” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa
Arab “daulah” atau “daulat” yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan,
juga disamakan dengan sovranita dalam bahasa Italia, souvereignty/sovereignty
dalam bahasa Inggris yang juga disamakan dengan kata souvereiniteit, souvereinet
dan sovranus, yang mana kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin superanus
yang berarti tertinggi atau dalam pustaka lain diartikan sebagai raja kepala negara
yang tertinggi.31

31 Lihat antara lain Astim Riyanto, Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya,(Bandung,
Yapemdo, 2006), hlm. 41-42 dan Muhammad Yamin, Tata Negara Madjapahit,Sapta Parwa,
Parwa III (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm.64. Patut juga untuk disimak sebuah artikel yang
ditulis oleh Jimly Asshiddiqie (2008) berjudul “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun
Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa”, dalam bagian awal artikel tersebut Jimly Asshidiqie
menjelaskan pemahaman kedaulatan dari asal katanya dalam berbagai bahasa termasuk
pemahaman kedaulatan yang bersumber dari Al-Quran. Hal ini menjadi sangat menarik untuk
diperhatikan, karena hampir tidak ada kepustakaan yang mengulas pemahaman kedaulatan dari
perspektif Al-Quran serta yang mengulas pemahaman kedaulatan versi Ibn Khaldun.
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Pada dasarnya kedaulatan mempunyai empat sifat dasar, yaitu:32
a. Permanen, yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri;
b. Asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih
tinggi;
c. Bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara;
d. Tak terbatas, yang berarti kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab
apabila kedaulatan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan
kekuasaan tertinggi akan lenyap.
Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean
Bodin (1530-1596) dalam bukunya Les Six Livres de la Republique (1576).
Kedaulatan menurut beliau adalah “la puissance absolue et perpetuelle d’une
republique” (terjemahan bebas: “kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus
dalam sebuah republik), maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam
suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh oleh hukum
ilahi dan hukum alamiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja
dalam bentukan monarki atau berada dalam genggaman tangan rakyat dalam
suatu negara berdasarkan demokrasi.33
Pemikiran Bodin tersebut mengilhami dan diikuti banyak pakar hukum
atau politik pada abad XVI antara lain Grotius dan Hobbes pada abad XVII
yang mengatakan bahwa kedulatan tak boleh dibatasi oleh apapun juga di
atas dunia. Pendapat Bodin bukan tanpa tentangan, banyak juga yang tidak
sependapat dengan Bodin, menurut mereka yang berbeda pendapat bahwasanya
kedaulatan hanya dapat dibatasi oleh konstitusi hukum positif (Pufendorf dalam
bukunya De Jure Naturae et Centium). Sampai abad XIX, pemahaman Jean
Bodin akan kedaulatan telah berkembang dan tumbuh ke segala penjuru dunia
yang menimbulkan berbagai macam aliran pemahaman mengenai kedulalatan.
Akan tetapi, bagaimanapun juga besarnya perbedaan pendapat tersebut, terdapat
pendapat umum bahwa kedaulatan adalah tunggal-bulat, tak boleh dibagi-bagi
atau dipecah-pecah. Demikian juga dengan pendapat M.Yamin dalam menyikapi
perbedaan pemahaman akan kedaulatan, menurut beliau perbedaan pendapat
tersebut muncul karena adanya kekeliruan pikiran, bahwa yang pecah atau
terbagi sebenarnya hanyalah objek kedaulatan, yaitu rakyat atau daerah yang
diombang-ambingkan oleh turun-naiknya kekuasaan politik yang berlawanan
dengan kesadaran hukum, sedangkan kedaulatan an sich, sebagai kelahiran dan
hubungan hukum tetaplah tinggal tetap bulat tidak pernah terbagi-bagi, karena
32 Yasin Setiawan, “Pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945”, 2008, diakses dari situs siaksoft.
com pada hari Rabu tanggal 2 April 2008 Jam 23.50 Wita. Lihat juga Astim Riyanto, Negara
Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya, (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006), hlm. 45.
33 M.Yamin, op.cit., hlm.67.
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sudah demikian menjadi unsur dan sifat utama dari tiap-tiap pancaran hukum
yang bersumber kepada kesadaran hukum yang adil dan jujur.34
Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban
Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara
adalah capacity to enter into relations with other states (kapasitas untuk mengadakan
hubungan dengan negara-negara lain). Namun sebagai akibat perkembangan
hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang
berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan
kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat
artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.35
Black’s Law Dictionary menyebutkan kedaulatan atau sovereign adalah 1.
a person, body or state vested with independent and supreme authority. 2. the ruler
of an independent state. Untuk kata sovereignty mengandung makna 1. supreme
dominion, authority or rule, 2. the supreme political authority of an independent
state, 3. the state itself.
Jean Charpentier sebagaimana dikutip oleh Boer Mauna menyatakan
bahwa kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian
negatif mengandung makna (a) kedaulatan dapat berarti bawah negara tidak
tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai
status yang lebih tinggi (b) Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada
kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang
bersangkutan. Pengertian positif mengandung makna (a) kedaulatan memberikan
kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang
dinamakan wewenang penuh dari suatu negara, (b) kedaulatan memberikan
wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah
nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut
kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.36
Kedaulatan bisa dimaknai dengan pengertian yang dikandung oleh konsep
“domestic jurisdiction” yang terdapat pada Pasal 2 (7) Piagam PBB. Hal mana
pasal ini berbunyi:
“nothing contained in the present Charter shall authoruze the United Nations to
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State
or shall require the members to submit such matters to settlement under the present
Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures
under Chapter VII”

Kedaulatan sebagai sebuah konsep secara tradisional memiliki pengertian
eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan kedaulatan internal adalah
34 Ibid., disarikan dari hlm.67-69.
35 Boer Mauna, op.cit., hlm.24.
36 Ibid., hlm. 25.
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anggapan apabila suatu negara memiliki kewenangan tertinggi di dalam
wilayah kekuasaannya. Dalam kaitan dengan pembatasan kekuasaan, menurut
Machiavelli, penguasa tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tuntutan
kebiasaan dalam upayanya untuk mengejar kepentingan negara.37
Jurisdiksi merupakan “turunan” dari prinsip yang mendasar dalam Hukum
Internasional yakni kedaulatan dan persamaan kedudukan (equality) antar
negara-negara.38 Dunia pada saat ini secara kewilayahan telah terkotak-kotak
menjadi negara-negara-bangsa ataupun federasi negara-negara. Masing-masing
penguasa di wilayah negara-negara memiliki kewenangan untuk menerapkan
kekuasaannya. Kemampuan inilah yang disebut sebagai kedaulatan. Di antara
kekuasaan yang dapat merefleksikan terdapatnya kedaulatan di suatu negara
adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan dan menegakkannya.39
Dalam beberapa persoalan, kedaulatan negara ini yang sering disebut
sebagai “penyebab” dari terjadinya konflik atau sengketa antar negara satu dengan
yang lainnya. Dalam artian oleh karena banyaknya jumlah negara sering terjadi
pertentangan dalam penerapan masing-masing jurusdiksi oleh negara-negara.
Jurisdiksi merupakan sebuah “efek samping” dari pengakuan atas sebuah
entitas negara. Suatu entitas politik dikatakan sebagai negara tentunya harus
memiliki kedaulatan baik secara eksternal maupun internal.
Pengertian dari kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama
dengan negara-negara lain. Kelanjutan dari prinsip persamaan (equality) antar
negara-negara mengakibatkan negara tersebut memiliki: (1) sebuah jurisdiksi atas
wilayahnya dan warga yang mendiaminya; (2) kewajiban bagi negara-negara lain
untuk tidak ikut campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah negara lain;
(3) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian
internasional didasarkan pada kehendak dari negara-negara itu sendiri.40
Mengenai pengertian kedaulatan secara internal bisa dikatakan sebagai
kedaulatan yang ditunjukkan kedalam wilayah hukum dari negara yang
bersangkutan. Dan kedaulatan secara internal tersebut diantaranya direalisasikan
dalam bentuk kewenangan atau kemampuan untuk: (a) membentuk hukum; (b)
mendapatkan ketundukan; dan (c) memutus persoalan-persoalan yang timbul
dalam jurisdiksinya.41
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian external sovereignty sebagai
the power of dealing on a nation’s behalf with other national governments. Sedangkan

37 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: PT.Refika
Aditama, 2006), hlm.172-173.
38 Ibid.. hlm.151.
39 Ibid.
40 Ibid., hlm.152.
41 Ibid.
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internal sovereignty dimaknai sebagai the power enjoyed by a government entity of
a sovereign state, including affairs within its own territory and powers related to the
exercise of external sovereignty.
Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, sesuai dengan konsep hukum
internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan
territorial.42
a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara
bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompokkelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara
untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga
tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta
tindakan-tindakan untuk mematuhi.
c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang
dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat
di wilayah tersebut.
Secara umum kedaulatan dapat diartikan sebagai to govern itself (memerintah
dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan43,
hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala
hal terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya. Boer Mauna menyatakan
“Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk
secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja
kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.44
a. Kedaulatan Versi Indonesia
Setelah pengkajian pustaka mengenai asal muasal sejarah dan pemahaman
kedaulatan versi Barat, menarik juga untuk dibahas pemahaman kedaulatan versi
Indonesia. Untuk itu, patut untuk disimak pandangan Muhammad Yamin akan
kedaulatan nusantara Indonesia. Beliau berpendapat bahwa kedaulatan Indonesia
berbeda dengan faham kedaulatan yang bersumber kepada ajaran historis
materialisme (kedaulatan yang dibentuk atas perebutan kekuasaan;perpindahan
kekuasaan dari negara yang sudah merdeka ke dalam negara yang merdeka pulacontoh: terjadi di Uni Soviet dengan Lenin sebagai tokohnya dan di Tiongkok
dengan Mao Tse Tung sebagai tokohnya). Kedaulatan Indonesia juga tidak
sama dengan kedaulatan versi hukum internasional Amerika menurut ajaran

42 Boer Mauna., Op.cit., hlm 24.
43 Dalam teori Hukum Internasional, disamping kedaulatan, negara juga memiliki “hak berdaulat”.
44 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika
Global, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.24.
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Thomas Jefferson (kedaulatan yang timbul dengan perjuangan dan pertempuran
meruntuhkan kekuasaan penjajahan anglo-saxon oleh bangsa anglo-saxon sendiri
untuk mencapai kemenangan/kemerdekaan). Lalu bagaimanakah kedaulatan
Indonesia? Menurut hukum nasional Indonesia kedaulatan itu intisarinya
ialah kemerdekaan juga, tetapi cara turun-naik, bangun-tidurnya penyusunan
kedaulatan Indonesia sepanjang masa adalah sangat berbeda daripada dua keadaan
di atas (historis materialisme dan Amerika). Yang berlaku di Indonesia ialah
Bangsa Indonesia menghidupkan kedaulatannya sendiri di atas abu keruntuhan
kekuasaan bangsa yang yuridis tak berwewenang mendirikan kekuasaan nasional
di tanah air kita.
Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia adalah: “wewenang
tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mandala, kemer
dekaan pemerintahan dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta
berkebebasan penuh melaksanakan pemerintahan dalam negeri dan mengen
dalikan kebijaksanaan luar negeri”. Kedaulatan yang sedemikian hidup kembali
dalam tangan rakyat Indonesia yang menegakkan Republik Indonesia sejak hari
Proklamasi 1945. Pada akhirnya, mengetahui isi dan tujuan kedaulatan atau
keutuhan negara Republik Indonesia serta dimana perlu menyekari (membeladari penulis) kedaulatan itu dengan jiwa-raga, dengan darah-tulang sebagai
pemujaan taburan-bunga (bentuk sikap pembelaan dan penghormatan-dari
penulis) kepada benda-mental yang paling tinggi dalam kehidupan bangsa,
adalah isi watak yang sangat terpuji pada Bangsa Indonesia. Membela kedaulatan,
mencintai kemerdekaan dan menghormati kepala negara adalah tiga segi pada
watak nasional Indonesia yang terpuji itu.45 Kedaulatan hasil pemikiran M.Yamin
ini oleh Jazim Hamidi dinamai “kedaulatan tumpah darah”, kedaulatan yang
dibela habis-habisan walau dengan jiwa-raga dan darah sekalipun.
Konsep kedaulatan tumpah darah di atas, jika dihubungkan dengan
konsepsi ruang negara (space conception) ajaran guru besar Geopolitik Friedrich
Ratzel dimana konsepsi ruang negara ini mengajarkan bahwa setiap bangsa
memiliki konsepsi ruang yakni ide-ide tentang batas-batas kekuasaan teritorialnya
dan hancurnya setiap negara adalah hasil dari menurunnya konsepsi tentang
ruang, maka Wahyono SK berpendapat bahwa meskipun wilayah Indonesia
sangat luas dan berlimpah, tetapi tidak satu jengkal tanah dan satu tangguk air
laut pun boleh lepas, semuanya harus dibela dengan darah.46 Penulis memaknai
kedaulatan tumpah darah, kesadaran ruang negara dan pendapat Wahyono SK
ini sebagai sebuah kedaulatan versi Indonesia.

45 Disarikan dari M.Yamin., Op.cit., hlm. 64-66 dan 70.
46 Disarikan dari Wahyono SK. Op.cit., hlm. 45,46 dan 57.

Mahendra Putra Kurnia

31

b. Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara Atas Wilayah
Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan
dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah
negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya
atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam
wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial.
Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah territorial
negara bersangkutan, dan karena yurisdiksi territorial suatu negara akan meliputi
perairan territorial, maka pada hakekatnya batas terluar wilayah negara adalah batas
terluar laut teritorial.47 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar dalam bukunya
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah
kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya
sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.48
F. Sugeng Istanto dalam memaknai kedaulatan teritorial menyebutkan salah
satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional
adalah wilayah tertentu. Negara, sebagai organisasi kekuasaan, menguasai
wilayah tersebut. Di wilayah itu negara memegang kekuasaan kenegaraan yang
tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu negara
tersebut melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain.49
Sehubungan dengan pemahaman kedaulatan teritorial dengan batas-batas
negaranya, beberapa dekade belakangan ini terdapat istilah ”borderless world”
atau “dunia tanpa batas”. Istilah ini muncul sebagai akibat dari tumbuh dan
berkembangnya faham globalisasi, terutama globalisasi di bidang ekonomi yang
dimotori oleh transnational/multinational corporations (TNCs/MNCs). Intinya
faham globalisasi ini menekankan bahwa dunia ini yang berisi negara-negara
dengan batas wilayahnya menjadi “tanpa batas”. Pertanyaannya adalah apakah
globalisasi dengan borderless world-nya memiliki efek terhadap kedaulatan negara?
Akankah kedaulatan yang dimiliki negara-negara menjadi berkurang atau kabur
karena faham globalisasi ini?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak.
Faham globalisasi tidak akan berpengaruh banyak terhadap kedaulatan yang
dimiliki oleh negara. Seperti yang telah diungkap sebelumnya bahwa kedaulatan
tersebut adalah tunggal-bulat dan tidak dibagi-bagi serta menafikkan keberadaan
negara lain, suatu negara tetap memilki hak untuk melakukan apapun juga
(melaksanakan kedaulatan) di wilayahnya. Kalau pun berpengaruh terhadap
berkurangnya kedaulatan, lebih kearah berkurangnya kedaulatan ekonomi suatu
negara, dan memang hal ini (aktivitas ekonomi) yang menjadi sasaran utama
faham globalisasi dengan ide pasar bebasnya (free trade).
47 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.cit., hlm.63.
48 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, op.cit., hlm.169.
49 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya,
1994),hlm.33.
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Kembali ke kedaulatan teritorial yang telah dibahas sebelumnya,
kedaulatan teritorial tersebut akan membawa konsekuensi bahwa negara ternyata
memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemahaman tanggung jawab
negara disini perlu dibedakan antara tanggung jawab dalam arti responsibility
dengan tanggung jawab dalam arti liability. Perbedaan antara responsibility dan
liability dapat dilihat dari pemahaman secara etimologi (study of the history of
words), Responsibility berasal dari akar kata Latin respons (us). Kata ini berkaitan
dengan kata Latin lainnya respondere, to respond dan spondere, to pledge, promise.
Responsible berarti “answerable or accountable, as for something within one’s powers
or control”. Responsibility berarti “ the state or fact of being responsible”, dan “a
particular burden of obligation upon a person who is responsible”. Secara sederhana,
tanggung jawab (responsibility) didefinisikan sebagai kemampuan untuk
menjawab atau memenuhi janji atau commitment, baik janji kepada orang lain
maupun janji kepada diri sendiri.50 Sedangkan liability berasal dari kata liable.
Oxford Dictionary memaknai liable sebagai “legally responsible for paying the cost
of something” dan liability dimaknai “state of being legally responsible for somebody
or something”. Sederhananya liability didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk
membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari
sebuah perbuatan -konsep ganti kerugian-. Kata liability ini banyak digunakan
di ranah Hukum Perdata dan Hukum Lingkungan, dalam Hukum Tata Negara,
Hukum Internasional atau Hukum Pemerintahan liability digunakan secara
terbatas, dalam contoh kasus, jika ada sebuah perbuatan negara yang merugikan
negara lain maka konsep liability yang digunakan.
Dengan demikian, melihat penjelasan mengenai responsibility dan liability,
tampak nyata perbedaan secara definisi dan penggunaan antara keduanya.
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pemahaman tanggung jawab dalam
arti responsibility yaitu tanggung jawab yang dilakukan pemerintah terhadap
wilayahnya.
Berbicara mengenai tanggung jawab negara, pada dasarnya upaya
masyarakat internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajibankewajiban negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori
kontrak sosial. Kemudian pada 1916, American Institute of International Law
(AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan Declaration of the Rights and
Duties of Nations, yang disusul dengan sebuah kajian yang berjudul Fundamental
Rights and Duties of American Republics; dan sampai dirampungkannya Konvensi
Montevideo tahun 1933. Hasil Konvensi Montevideo ini kemudian menjadi
rancangan Deklarasi tentang hak dan kewajiban negara yang disusun oleh Komisi
Hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun komisi tersebut
tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan negara-negara.
50 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
2003), hlm. 87 dan 111.
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Deklarasi, prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung
dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:51
1) Hak-hak negara:
a) Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
b) Hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda
yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);
c) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negaranegara lain (Pasal 5); dan
d) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).
2) Kewajiban-kewajiban negara:
a) Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah
yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
b) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
c) Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di
wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
d) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan
perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
e) Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
f ) Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
(Pasal 9);
g) Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 di atas;
h) Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh
melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12);
i) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad
baik (Pasal 13);
j) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain
sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).
Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban di atas, J.G.Starke menambahkan
hak-hak dasar negara sebagai berikut:52
1) Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya;
2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang lain;
3) Memiliki kekebalan dan hak diplomatik lainnya di luar negeri;
4) Memiliki yurisdiksi terhadap tindakan kriminil yang dilakukan di dalam
wilayah negaranya.
51 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, op.cit.,, hlm.112-113.
52 Ibid., hlm. 113-114.

34

Hukum Kewilayahan Indonesia;

Idealnya, hak dan kewajiban negara dibarengi dengan tangung jawab
negara. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan
dan kedaulatan negara. 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.53
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, 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.54
Bagan 1. Tanggung Jawab Sebagai Input dan Output55

Dengan demikian yang dimaksud tanggung jawab negara dalam buku
ini adalah tanggung jawab Negara Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan
53 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, 2003,op.cit., hlm. 87-88.
54 Ibid., hlm. 88.
55 Ibid., hlm. 117.
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Pemerintah Indonesia untuk memenuhi/menepati janjinya dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta melindungi segenap
tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI
1945.
B. HARMONISASI HUKUM
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum
Harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman pada
tahun 1902. Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang
digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan
pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang
dapat mengakibatkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu
konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi
berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan
antara individu dengan masyarakat. Dikatakan oleh Stammler, “a just law aims
at harmonizing individual purposes with that of society”.56
L.M. Gandhi memaknai harmonisasi dalam hukum adalah mencakup
penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan
hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan
kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan
kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan
pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses
pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis,
sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan
perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan
keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain,
hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan
perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang
telah diratifikasi Indonesia. Kusnu Goesniadhie sendiri berpendapat bahwa
harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasanbatasan 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.57

56 Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,
(Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media, 2010), hlm.2.
57 Ibid., hlm 8-9.
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Pendapat lain tentang harmonisasi diungkapkan oleh Wicipto Setiadi,
dalam artikelnya 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).58
Seringkali kata “harmonisasi” disamakan dengan kata “sinkronisasi”.
Sinkronisasi berasal dari bahasa Inggris synchronization, sinkronisasi berasal
dari kata dasar sinkron (synchronous) yang berdasarkan Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga
menurut Peter Salim dan Yenny Salim, kata “sinkron” mempunyai dua makna,
yaitu: terjadi (berlaku) pada waktu yang sama atau serentak dan makna yang
kedua adalah sejalan (dengan) sejajar, sesuai, selaras.59 Thesaurus Indonesia
memaknai sinkron sebagai: (1) berbarengan, serempak, serentak, simultan; (2)
bertemu, cocok, harmonis, klop, masuk, selaras, sesuai. Sinkronisasi dimaknai:
(1) penyerentakan; (2) harmonisasi, koordinasi, penyelarasan, penyerasian.60
Dengan demikian, melihat berbagai pemahaman harmonisasi dan
sinkronisasi di atas, dalam buku ini yang dipakai adalah kata “harmonisasi”
(harmonisasi hukum). Adapun pemahaman terhadap harmonisasi hukum
dalam buku 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 perundangundangan maupun peraturan-perundang-undangan yang sudah ada. Maksud
dari penyelarasan berbagai kepentingan disini adalah bahwa seringkali banyak
kepentingan-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 (conflict of norm) dan tumpang tindih (overlapping)
pengaturan. Selain itu, dalam harmonisasi hukum juga 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 (hukum adat). Pengefektifan yang dimaksud dalam
58 Wicipto Setiadi. “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas
Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007, hlm. 48.
59 Fifik Firyani, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Alam:Kajian Tentang Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam, Thesis
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.
60 Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 462.
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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
haruslah tepat guna.
Seperti yang telah disebutkan bahwa harmonisasi hukum ini tidak saja
hanya untuk konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga
untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya.
Maksudnya adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada juga
dapat dilakukan upaya harmonisasi hukum manakala peraturan perundangan
tersebut setelah melalui beberapa penelitian ilmiah patut diduga tidak berjalan
dengan efektif dan efisien atau terjadi conflict of norm atau overlaping pengaturan.
Patut juga untuk diketahui bahwa harmonisasi hukum ini dapat dilakukan
tidak hanya oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham yang
memang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan, tapi bisa juga dilakukan oleh lembaga-lembaga
berkompeten seperti perguruan tinggi, LSM ataupun ormas-ormas yang
memiliki kompetensi untuk itu. Idealnya, harmonisasi hukum ini dilakukan
pada saat penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan.61
Secara normatif, pada dasarnya harmonisasi hukum ini sudah tertuang
dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan “Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal
dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang peraturan perundang-undangan”. Ketentuan dalam pasal ini memang
membatasi hanya rancangan undang-undang saja yang perlu diharmoniskan,
dan RUU-nya pun dibatasi hanya yang berasal dari Presiden. RUU yang
datang dari DPR tidak melalui prosedur pengharmonisasian berdasarkan UU
Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya, rumusan pasal ini tidak bisa ditafsirkan
lain selain Menteri Hukum dan HAM yang berwenang melakukan koordinasi
pengharmonisasian RUU yang datang dari Presiden.62
Menanggapi penafsiran di atas, dapat dikatakan bahwa penafsiran tersebut
tidak salah, akan tetapi upaya harmonisasi dalam pasal tersebut adalah harmonisasi
hukum dalam makna yang sempit, secara luas harmonisasi hukum tidak saja
dibatasi hanya pada RUU saja tetapi juga untuk peraturan perundang-undangan
dibawah UU, selain itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lembaga yang
berwenang melakukan harmonisasi hukum tidak hanya Kemenhukham saja.63
61 Baca juga Wicipto Setiadi, op.cit., hlm. 51-52.
62 Wicipto Setiadi., op.cit., hlm. 45.
63 Wicipto Setiadi juga berpendapat kurang lebih sama mengenai hal ini, untuk lebih lengkapnya
baca juga artikel yang ditulis oleh Wicipto Setiadi yang berjudul “Proses Pengharmonisasian
Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan”, yang dimuat
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2. Fungsi Harmonisasi Hukum
Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan
terjadinya dishamoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya
disharmoni hukum dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan
konstruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional.
Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum,
kehendak masyarakat dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat
pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya
faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum.
Harmonisasi hukum untuk menanggulangi terjadinya disharmoni hukum
dilakukan melalui: (1) proses non litigasi melalui alternative dispute resolution
(ADR) untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan, (2) proses
litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR) untuk mendamaikan
para pihak yang bersengketa di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di
pengadilan, (3) proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan,
(4) proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan maupun tanpa juru penengah,
untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana,
seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi
pemerintah, (5) proses pemeriksaan pidana untuk mengadili pelanggaran atau
tindak kejahatan.64
Wicipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan
Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, paling tidak ada 3 alasan/fungsi dari harmonisasi hukum,
yaitu: (1) pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan
dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar
peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif, (2) sehubungan dengan
perihal judicial review, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan
sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan
kehakiman yang berkompeten, (3) menjamin proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.65
Melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni
hukum. Hal ini sejalan dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang
dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007, hlm. 45-56.
64 Kusnu Goesniadhie, op.cit., hlm. 11-12. Baca juga 2 artikel yang ditulis Tommy H.Purwaka
yang berjudul “Fakta Perlunya Harmonisasi” (hlm.558-559) dan “Arah Menuju Harmonisasi”
(hlm.565-566) dalam Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan
Wilayah Pesisir Indonesia, (Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum
dan HAM bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005).
65 Disarikan dari Wicipto Setiadi, op.cit., hlm. 49-50.
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telah disebutkan sebelumnya bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk
pengharmonisasian RUU peraturan perundang-undangan (upaya preventif/
pencegahan) dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada
sebelumnya (penanggulangan).
3. Prosedur Harmonisasi Hukum
Sehubungan dengan prosedur harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie
menggunakan kalimat langkah-langkah harmonisasi hukum, adapun langkahlangkah tersebut adalah:66
a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundangundangan;
b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum;
c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran
dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang
disharmoni menjadi harmoni;
d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut
masuk akal atau memenuhi unsur logika;
e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman
tata pemerintahan yang baik (dalam penelitian ini digunakan pemahaman
komprehensif akan kawasan perbatasan-dari penulis) untuk mendukung
dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran
hukum.
Ditambahkan bahwa penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran
hukum dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan: (1)
kehendak hukum atau cita hukum (recht idée) yaitu kepastian hukum; (2)
kehendak masyarakat yaitu keadilan; (3) kehendak moral, yaitu kebenaran.67
Secara normatif prosedur harmonisasi hukum yang diatur dalam Pasal 18
ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 dijelaskan dalam bagan berikut ini:68

66 Kusnu Goesniadhi, op.cit., hlm.12-13.
67 Ibid., hlm. 13.
68 Bagan diambil dari situs www.djpp.depkumham.go.id. diakses pada hari Jumat tanggal 15 Januari
2010 pukul 14.15 WIB.
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Bagan 2. Proses Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan

4. Pendekatan dan Sarana Harmonisasi Hukum
Kusnu Goesniadhie menyebutkan terdapat 4 macam pendekatan dalam
harmonisasi hukum, yaitu:69
a. Harmonisasi Hukum Mengacu Peraturan Perundang-undangan
Dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan
perundang-undangan yang hendak atau atau sedang disusun, agar peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi peraturan
perundang-undangan tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan
perundang-undangan beserta tata urutannya, secara ideal dilakukan
terintegrasi, meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang69 Disarikan dari Kusnu Goesniadhie, op.cit., hlm. 13-17. Baca juga Tommy H.Purwaka, “Arah
Menuju Harmonisasi”, op.cit., hlm. 572-578.
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undangan, yaitu: (a) pengertian umum peraturan perundang-undangan; (b)
makna tata urutan peraturan perundang-undangan; (c) fungsi tata urutan
peraturan perundang-undangan; (d) penamaan masing-masing peraturan
perundang-undangan; (e) pengertian masing-masing peraturan perundangundangan; (f ) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan
norma hukum yang lain.
b. Harmonisasi Hukum Mengacu Ruang Lingkup
Adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan,
strategi untuk mencapai tujuan dan pedoman untuk melaksanakan strategi
agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tercapai.
c. Harmonisasi Hukum Mengacu Keterpaduan Kelembagaan
Oleh karena interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen
kegiatan dan juga antar komponen kegiatan, maka keterpaduan hendaknya
diupayakan terwujud di setiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan.
Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan
dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran
hukum dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingankepentingan masing-masing lembaga. Keterpaduan kelembagaan senantiasa
akan menjadi jaminan bagi terselenggaranya harmonisasi hukum.
d. Harmonisasi Hukum Mengacu Kodifikasi dan Unifikasi
Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi
dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi atau
andaikata harus berubah, maka perubahan tersebut harus mengacu kepada
unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya
untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku.
Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: (a) adanya
satu kitab undang-undang; (b) adanya satu persepsi atau satu pemahaman
tentang hukum yang berlaku; (c) adanya satu sikap dan perilaku terhadap
hukum yang berlaku; (d) adanya prinsip-prinsip non-diskriminasi; (e)
adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.
Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya
kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, kodifikasi dan unifikasi
hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi
hukum.
Selain pemahaman terhadap pendekatan harmonisasi hukum, diperlukan
juga pemahaman terhadap sarana harmonisasi hukum, yang dimaksud
dengan sarana disini adalah kegiatan-kegiatan penafsiran hukum, konstruksi
hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional terhadap isi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, harmonisasi yang dilakukan
untuk menanggulangi disharmoni hukum yang telah terjadi juga memerlukan
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teknik-teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum,
kehendak masyarakat dan kehendak moral.70
Menurut ilmu hukum, metode penafsiran hukum terdiri atas penafsiran
gramatikal, penafsiran historis/sejarah, penafsiran sistematis dan penafsiran
teleologis. Di samping itu juga dijelaskan mengenai metode konstruksi hukum,
berikut uraian singkatnya:�
a. Penafsiran/Interpretasi Gramatikal
Adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata
yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Jadi
kata demi kata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan
dan diberi makna serta dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari yang
kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hukum yang
berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa
hukum yang dalam penelitian ini berhubungan dengan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI. Penafsiran gramatikal disebut juga metode
objektif.
b. Penafsiran/Interpretasi Historis/Sejarah
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri
pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai
dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundangundangan tersebut. Kusnu Goesniadhie memberikan dua pemahaman
akan metode yang digunakan dalam interpretasi historis ini, jika hendak
memahami peraturan perundang-undangan dalam konteks seluruh sejarah
hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Dalam hal ini yang
diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk
undang-undang, sedangkan jika hendak menafsirkan peraturan tertentu
didasarkan pada makna atau tujuan pembentuk undang-undang, peraturan
tertentu tersebut dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen Dewan
Perwakilan Rakyat yang mendahului terciptanya peraturan tersebut disebut
interpretasi historis menurut undang-undang.
Analisa dalam buku ini menggabungkan kedua metode interpretasi yang
diberikan oleh Kusnu Goesniadhie, melakukan penafsiran menurut sejarah
hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kawasan
perbatasan sekaligus melakukan penafsiran historis menurut undangundang.
c. Penafsiran/Interpretasi Sistematis
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna
isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di
70 Lihat Tommy H.Purwaka “Fakta Perlunya Harmonisasi” op.cit., hlm.559.
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dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal,
penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Judul dapat ditafsirkan
secara gramatikal, fokus penafsiran hukum terhadap poin menimbang
adalah pemahaman tentang landasan filosofis dan sosiologis suatu peraturan
perundang-undangan. Titik berat dari penafsiran hukum terhadap poin
mengingat adalah pemahaman tentang landasan yuridis suatu peraturan
perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap bunyi pasal demi
pasal adalah mencari makna hukum yang terkandung di dalam sistematika
kerangka pemikiran dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Fokus
penafsiran hukum terhadap isi penjelasan umum adalah untuk mengetahui
makna hukum secara umum dari suatu peraturan perundang-undangan.
Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan pasal demi pasal adalah
untuk memperjelas materi hukum yang sudah dijelaskan dan menjelaskan
hal-hal yang dijelaskan sebagai cukup jelas. Gabungan dari keseluruhan
kegiatan penafsiran sistematis ini akan memberikan pemahaman tentang
hukum yang berlaku sehubungan dengan kawasan perbatasan NKRI.
d. Penafsiran/Interpretasi Teleologis atau Sosiologis
Adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi/kondisi
masyarakat. Penafsiran teleologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan
perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi
di masyarakat.
e. Konstruksi Hukum
Adalah suatu metode penafsiran hukum yang bertujuan untuk membentuk,
menyusun atau membangun hukum bagi suatu perbuatan hukum, hubungan
hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di bidang pengembangan kawasan
perbatasan NKRI. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan melalui:
1) Penafsiran Analogis
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi peraturan
perundang-undangan yang mengatur perbuatan hukum, hubungan
hukum dan peristiwa hukum tertentu, dimana hasil penafsiran
tersebut kemudian diupayakan untuk diterapkan dalam perbuatan
hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam
pengembangan kawasan perbatasan NKRI yang mirip (analog) dengan
perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum yang
peraturan perundang-undangannya ditafsirkan tersebut.
2) Penafsiran a Contrario
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan secara berlawanan untuk dapat
mengetahui hukum yang berlaku.
3) Penafsiran Restriktif/Penghalusan Hukum
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Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap suatu peraturan
perundang-undangan dengan tujuan untuk mempersempit berlakunya
peraturan perundang-undangan tersebut.
4) Penafsiran Ekstensif
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk
memperluas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
5) Penafsiran/Interpretasi Komparatif
Adalah penafsiran dengan memperbandingkan atau mencari titik temu
pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara. Terutama
bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Dalam hal ini
peraturan kawasan perbatasan masuk dalam kategori hukum yang
timbul dari perjanjian internasional. Penafsiran komparatif ini bisa juga
dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan
dengan hasil penafsiran peraturan lainnya, sehingga dapat diperoleh
suatu kejelasan tentang hukum yang berlaku.
6) Penafsiran Futuristis
Adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap suatu peraturan
perundang-undangan dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang akan berlaku di masa yang akan dating. Dalam buku ini
penafsiran futuristis ini dilakukan sehubungan dengan adanya RUU Tata
Informasi Geospasial Nasional.
Pada akhirnya, hasil-hasil penafsiran hukum yang telah dilakukan di atas
harus logis atau masuk akal dan dapat diterima semua pemangku kebijakan
(stakeholders), oleh karena itu, penafsiran tersebut harus diberi reasonings (alasan
logis) melalui penalaran hukum dan argumentasi hukum rasional yang cukup
berupa antara lain justification (kebenaran) dan legitimation (berdasarkan hukum)
agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan sebagai hukum yang berlaku bagi
berbagai macam kegiatan pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
5. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pada dasarnya sudah banyak literatur yang membahas tentang proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan proses atau tata cara
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dinormatifkan
melalui UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, mulai dari pembentukan, pembahasan, pengesahan, pengundangan
sampai penyebarluasan berbagai jenis peraturan perundang-undangan telah
disebutkan dalam UU tersebut.
UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut masih ditambah lagi dengan beberapa
peraturan terkait di bawahnya, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dengan
demikian, sudah pasti segala macam proses dan prosedur pembentukan semua
jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu kepada UU Nomor
10 Tahun 2004 beserta aturan-aturan di bawahnya/pelaksananya.71
Terlepas dari telah dinormatifkannya proses pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, ilmu dasar dari
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah legislative drafting.
Legislative drafting adalah sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan aturanaturan tertentu yang dapat diletakkan sebagai aplikasi umum terhadap semua
tindakan-tindakan/langkah-langkah yang muncul dalam “Perencanaan UndangUndang” (drafting) dan juga sebagai satu perangkat (set) aturan tertentu yang
selalu diobservasi oleh semua pembuat UU untuk tujuan (dari) pemakai metode
yang terjamin aman dalam draft-draft mereka”.72
Langkah-langkah Pembentukan Perundang-undangan menurut Jazim
Hamidi dalam makalahnya dijelaskan susunan pembentukan perundangundangan terdiri dari:73
a. Pengkajian (Interdisipliner)
1) Sudah mendesak untuk diatur UU
2) Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul dibidang politik,
dibidang ekonomi, sosial, dan budaya
b. Melakukan Penelitian
1) Penelitian hukum/hasil penelitian.
2) Hukum nasional/hukum negara lain yang mengatur materi yang
bersangkutan.
3) Penyusunan Naskah Akademik
4) Penyusunan RUU
5) Penyusunan PP dst.
Adapun yang menjadi pokok-pokok penelitian adalah :
1) Asas-asas hukum

71 Baca juga Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan;Proses dan Teknik Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007).
72 Jazim Hamidi dalam Mahendra Putra Kurnia dkk, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif;
Urgensi, Strategi dan Proses Bagi Pembentukan Perda Yang Baik, (Yogyakarta: Total Media,
2007), hlm. 12.
73 Ibid., hlm. 13.
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2) Kaidah-kaidah hukum
3) Lembaga-lembaga hukum
4) Cara/proses pelaksanaan
Dengan demikian, dalam buku ini, proses pembentukan peraturan
perundang-undangan berdasarkan ketentuan normatif UU Nomor 10 Tahun
2004 dan ilmu legislative drafting yang digunakan sebagai landasan dalam
memberikan konsep pembaharuan hukum pengembangan kawasan perbatasan
berbasis teknologi geospasial.
6. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik
Sama halnya dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga telah banyak dibahas
dalam berbagai literatur, UU Nomor 10 Tahun 2004 juga telah menormatifkan
asas-asas tersebut.
Selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khusus yang
berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:74
a. Asas-asas formal : (i) tujuan yang jelas; (ii) perlunya pengaturan; (iii) materi
muatan yang tepat; (iv) dapatnya dilaksanakan (v) dapatnya dikenali; dan
b. Asas-asas material : (i) prosedur; (ii) bentuk dan kewenangan; (iii)
kelembagaan yang tepat; (iv) isi peraturan.
Hamid S. Attamimi menggunakan kalimat asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut, beliau membagi asas-asas tersebut
ke dalam:75
a. Asas-asas formal, dengan perincian (i) asas tujuan yang jelas; (ii) asas perlunya
pengaturan; (iii) asas organ/lembaga yang tepat; (iv) asas materi muatan yang
tepat; (v) asas dapatnya dilaksanakan; dan (vi) asas dapatnya dikenali.
b. Asas-asas material, dengan perincian (i) asas sesuai dengan Cita Hukum
Indonesia dan Norma Fundamental Negara; (ii) asas sesuai dengan Hukum
Dasar Negara; (iii) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar Atas
Hukum; dan (iv) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar
Sistem Konstitusi.
Pasal 5 dan penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:
74 Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan
Daerah Partisipatif, (Jakarta: Faza Media, 2006), hlm.120.
75 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan;Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 256.
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a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai.
b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah
bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau
batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangundangannya.
d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas
peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara
filosofis, yuridis maupun sosiologis.
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
f.

Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk
setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyu
sunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.
Dalam materi muatan peraturan perundang-undangan juga terdapat asasasas yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas-asas tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 6
ayat (1) dan penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
a. Asas pengayoman, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka
menciptakan ketentraman masyarakat
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b. Asas kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-perundangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Asas kebangsaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia
yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistim hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila.
f.

Asas Bhineka Tunggal Ika, maksudnya adalah bahwa materi muatan
perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,
suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

g. Asas keadilan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa terkecuali.
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya
adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara
lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
i.

Asas ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketrtiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, maksudnya adalah bahwa
materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam buku ini, asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik mengikuti pendapat dari Hamid S. Attamimi
dan ketentuan normatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.
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C. HUKUM DAN TEKNOLOGI
1. Korelasi Ilmu Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Non-Hukum
Pembahasan korelasi antara ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan
non-hukum akan diawali dengan pertanyaan “termasuk dalam golongan ilmu
pengetahuan apakah ilmu hukum itu? Ilmu sosial, ilmu eksakta atau ilmu
humaniora? Ataukah tidak termasuk golongan ilmu manapun yang artinya ilmu
hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki kekhasan karakter yang
berbeda (sui generis) dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya?”
Pro kontra dan munculnya aliran-aliran ajaran hukum mewarnai
perkembangan ilmu hukum sehubungan dengan pertanyaan yang telah
disebutkan di atas yang secara lebih detail diungkapkan dengan pertanyaan
“apakah ilmu hukum akan tetap pada arogansinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri
dengan konsekuensi ia gagal menangkap isyarat kemajuan ilmu pengetahuan
dalam menjawab tantangan jaman dan akibatnya dipandang sebelah mata oleh
komunitas ilmuwan lain karena sikap konservatif para pengampunya; ataukah ia
ikut dalam gelombang perkembangan ilmu pengetahuan sehingga eksistensinya
ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus memberikan
kontribusi bagi kemajuan kemanusiaan?”76
Paul Scholten memiliki pendapat yang berkaitan dengan posisi ilmu
hukum, beliau menyebutkan bahwa dalam hukum selain terdapat unsur logikal
juga a logikal sekaligus. Dengan demikian aspek-aspek kesejarahan dan aspekaspek kemasyarakatan menjadi bagian penting sebagai objek kajian ilmu hukum.
Dengan kata-katanya sendiri Scholten menulis:77
“Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dan sebagainya, ditentukan
secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah
peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat
ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh
ilmu hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya.
Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu
menyebabkan pengolahan bahan hukum itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu
hukum sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya”.

Dengan cara berpikir demikian itu, Scholten tidak menafikan unsur logikal
sebagai muatan materi kajian ilmu hukum, namun demikian unsur logikal saja
tidaklah mencukupi, ilmu hukum berusaha dan harus berusaha mensistematisasi
semua bahan yang ada itu, meletakkannya dalam skema logikal dan mengolahnya
76 Bambang Sugiri, “Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan”, Artikel dalam
Risalah Hukum Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Volume 4 Nomor 2
Desember 2008, hlm.1.
77 Bernard Arief Sidharta,Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.12., sebagaimana
dikutip oleh Bambang Sugiri.
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dalam satu kesatuan.78
Dalam kacamata Scholten, ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum
positif. Hanya saja ilmu hukum yang dipahami bukanlah ilmu tentang hukum
positif yang hanya berkutat pada logika peraturan semata. Baginya ilmu hukum
harus tetap memperhatikan aspek-aspek non hukum (sosiologikal dan historikal)
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek kajian hukum positif. Tentang
aspek-aspek non hukum sebagai kajian ilmu hukum ini diingatkan: “Ilmu
hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari sosiologi hukum dan sejarah
hukum. Kedua ilmu yang terakhir ini hanyalah menghendaki adanya penjelasan
kemasyarakatan dan pemahaman historikal tanpa usaha untuk mensistematisi
dan menghubungkannya ke dalam hukum positif ”.79
Sistematika Pengembanan Hukum oleh Meuwissen mencoba menjelaskan
jenis-jenis ilmu hukum yang pada intinya juga memberikan peluang masuknya
ilmu pengetahuan lain ke dalam ilmu hukum. Merujuk bagan pengembanan
hukum Meuwissen, ilmu hukum dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yang
pertama dan paling penting adalah Ilmu Hukum Dogmatik, ilmu ini bertugas
untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi
hukum dengan tujuan adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan
hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik. Disamping Ilmu Hukum
Dogmatik, terdapat Ilmu Hukum Empirik yang tidak hanya relevan untuk Ilmu
Hukum Dogmatik, tetapi juga untuk bentuk-bentuk lainnya. Bentuk lain dari
Ilmu Hukum adalah Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum
dan Psikologi Hukum.80
Keterbukaan Ilmu Hukum terhadap ilmu-ilmu pengetahuan lain juga
tercermin dari pernyataan berikut ini:81
“Ilmu hukum barang tentu tidak berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang
lain. Sebagai ilmu pengetahuan, tugasnya adalah memberikan pencerahan kepada
umat manusia ketika mengarungi alam kehidupan ini. Sebagaima juga laiknya
ilmu pengetahuan, ilmu hukum juga berbasis pada kenyataan, dalam hal ini
adalah kenyataan yang terjadi tentang dan pada hukum. Oleh karena itu, ilmu
hukum bukanlah merupakan aktivitas berpikir yang datang secara tiba-tiba karena
kerja keras otak manusia, melainkan kerja otak yang mengikuti dan dituntun oleh
kenyataan tentang hukum yang ada di depannya. Sebuah peraturan hukum ada
bukan karena ia dilahirkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menciptakan
peraturan tersebut, melainkan “hanya” menemukan kenyataan yang terjadi di
sekelilingnya dan tugasnya sebagai ilmu adalah menggarap kenyataan itu untuk
menjadi sebuah kaidah. Dimaksudkan dengan menggarap di sini adalah mencoba
78 Ibid.
79 Bambang Sugiri, op.cit., hlm.2.
80 Disarikan dari Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum dan Filsafat
Hukum, yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm.
53. Lihat juga bagan Pengembanan Hukum.
81 Bambang Sugiri, op.cit., hlm.7.
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memahami, menjelaskan, mencari asal-usul, serta mencari makna di belakang
kenyataan itu.”
Telah dinyatakan ilmu hukum tidaklah berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Selain
ia terikat dengan kenyataan, semestinya juga tidak kedap dari pengaruh ilmu-ilmu
yang lain. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan ia memiliki kewajiban
untuk bisa menjelaskan secara utuh dan penuh kejujuran terhadap segala hal yang
berkaitan dengan hukum. Untuk itu amat mustahil ketika ilmu hukum dipahami
secara sempit sebagai ilmu tentang peraturan per-se. Kenyataan-kenyataan sebagai
objek garapan ilmu hukum itu sungguh amat kompleks dan multi dimensi.
Maka ketika pada kemudian hari muncul dimensi ekonomi, psikologi, sosiologi
dalam hukum, hal itu sesungguhnya bukan karena kemunculan ilmu-ilmu sosial
tersebut, melainkan dimensi-dimensi itu sudah muncul sejak adanya hukum itu
sendiri. Dan untuk bisa menjelaskan itu semua, pilihannya tidak lain adalah
keterbukaan untuk meminjam dan menerima kehadiran ilmu-ilmu tersebut ke
dalam ilmu hukum. Kesadaran demikian ini, menjadi teramat penting ketika kita
ingin menelisik lebih dalam ke jantung hukum, bukan hanya hukum yang nampak
pada kulitnya.”

Pada akhirnya, dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ilmu
hukum terbuka dan integratif dengan ilmu pengetahuan lain, yang dalam
buku ini keterbukaan dan integrasi antara ilmu hukum dengan ilmu teknologi
dipergunakan untuk membuat sebuah konsep pembaharuan hukum.
2. Hubungan Hukum dengan Teknologi
Teknologi (technology; techno + logos) dalam arti luas “connotes the practical
arts” demikian Internastional Encyclopedia of the Social Sciences. The New
Encyclopedia Britannica (1988) mendefinisikan Teknologi sebagai “the systematic
study of techniques for making and doing things”. Kata “techniques” berasal dari
bahasa Gerika (Greek) “techne” artinya “art”, “craft”. Technique menurut kamus
berarti “1. The manner, methods, or ability with which a person fulfills the technical
requirements of his particular art or field or endeavor. 2. The body of specialized
procedures and methods used in any specific field, esp. in an area of applied science.
3. Technical skill: ability to apply procedures or methods so as to effect a desired result.
Jadi dapat dikatakan, teknik menunjukkan dua hal: cara dan alat tertentu untuk
mencapai tujuan tertentu.82
Definisi teknologi dilihat dari sudut hubungannya dengan (ilmu)
pengetahuan, menurut kamus adalah “the branch of knowledge that deals with
industrial arts, applied science, engineering, etc.” dan “the application of knowledge for
practical eads”. Kata “technic” dapat dianggap identik dengan “technique”. Dalam
teknologi dikenal istilah information system technology atau disingkat Information
Technology (IT). IT adalah “instrument through which management controls and
82 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
2003), hlm. 537.

52

Hukum Kewilayahan Indonesia;

creates, and it is an arrow in the manager’s quiver”. IT membawa pengaruh yang
semakin besar terhadap kinerja organisasi dalam hal ini pemerintahan. Informasi
adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Dari uraian di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa teknologi adalah cara dan alat tertentu di tangan manajemen
untuk mengontrol perubahan dan menciptakan sesuatu di dalam perubahan itu.83
Berikutnya adalah “Bagaimana korelasi antara hukum dengan teknologi?”,
Ronny Hanitijo Soemitro dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Hukum dan Perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat” menyebutkan “dewasa ini
tampak kecenderungan untuk mengkaitkan, menghubungkan, mempertalikan
bahkan menyatukan istilah ilmu dan teknologi menjadi satu frasa. Penggabungan
istilah “science and technology” dimaksud sebagai suatu penyatuan konsep sehingga
merupakan satu pengertian. Menurut Mc.Graw-Hill Dictionary of Science and
Technical Terms, 1974, istilah “science and technology” diberi definisi sebagai “the
study of natural sciences and the application of this knowledge for practical purposes”.
Meskipun demikian untuk tujuan pemahaman dan analisis, ilmu dan teknologi
perlu dibahas masing-masing sebagai suatu sistem tersendiri.84
Dilanjutkan oleh beliau, “dalam meninjau hukum, hendaknya difahami
sekurang-kurangnya tiga aspek, yaitu: (1) hukum sebagai ide, cita-cita moral,
keadilan. Materi studi mengenai aspek hukum demikian ini termasuk dalam
filsafat hukum; (2) hukum sebagai norma, kaidah peraturan, undang-undang
yang berlaku pada suatu waktu dan pada suatu tempat tertentu, sebagai produk
dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini
termasuk dalam pengetahuan hukum positif; (3) hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk
dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Aspek hukum demikian inilah
yang mewujudkan studi hukum dan masyarakat dan sosiologi hukum. Dalam
meninjau hukum sebagai institusi sosial, hukum diidentifikasikan sebagai suatu
institusi sosial yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial yang
lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris disatu pihak dapat
dipelajari sebagai suatu variabel yang mempengaruhi atau independent variable
yang menimbulkan pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan
masyarakat, sedangkan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel
yang dipengaruhi atau dependent variable yang timbul sebagai hasil atau
resultante dari berbagai kekuatan sosial. Studi terhadap hukum sebagai variabel
yang dipengaruhi disebut sebagai sosiologi hukum, sedangkan terhadap hukum

83 Ibid., disarikan dari hlm.537-539.
84 Ronny Hanitijo Soemitro, “Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam
Masyarakat”, 1990, pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 6 Desember 1990, hlm.2.
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sebagai variabel yang mempengaruhi disebut studi hukum dan masyarakat.85
Masih merupakan pernyataan dari Ronny H. Soemitro, tinjauan studi
hukum dam masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menguraikan
bagaimana hukum sebagai suatu lembaga di dalam masyarakat berinteraksi
dan berinterelasi dengan lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga teknologi.
Di dalam masyarakat sistem ilmu pengetahuan menimbulkan pola-pola
perilaku yang melembaga. Demikian pula sistem teknologi menimbulkan polapola yang melembaga. Sehingga lembaga ilmu pengetahuan berinteraksi dan
berinterelasi dengan lembaga hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukumnya
juga berinteraksi dan berinterelasi dengan lembaga teknologi. Lembaga ilmu
pengetahuan berinteraksi dan berinterelasi pula dengan lembaga teknologi
di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang merupakan
sasaran dari tinjauan studi hukum dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan
dan teknologi adalah keseluruhan fenomena yang riil dan fungsional yang
terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan manusia dalam
memperoleh, mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oleh karena usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan demikian ini dilakukan oleh
semua masyarakat yang sudah beradab, maka ruang lingkup tinjauannya bersifat
universal.86
Pada akhir pidato pengukuhannya, Ronny H. Soemitro memberikan
kesimpulan bahwa penerapan teknologi kerapkali menimbulkan berbagai
pendapat tentang implikasi positif dan negatif dari pemilihan paket teknologi
yang diterapkan, konsensus masyarakat dan kebijakan penguasa mengenai
pilihan ini seharusnya dituangkan dalam bentuk peraturan hukum.
Pendapat lain tentang korelasi antara hukum dan teknologi dikemukakan
oleh Noel Cox dalam tulisannya yang berjudul The Relationship Between Law,
Government, Bussiness and Technology. Noel Cox mengatakan:87
“Technology and technological changes affect the legal system. These effects are partly
direct and indirect, via changes to the economy and to society. Technological changes alter
the relationship between the governed and the government, and between governments.
Legal system also affect the development of technology, and changes in legal systems,
whether wrought by technological changes, or otherwise, can have a significant effect
upon business”.
(Terjemahan bebas: Teknologi dan perubahan teknologi mempengaruhi sistem
hukum. Efek ini sebagian langsung dan sebagian tidak langsung, yaitu lewat
perubahan di ekonomi dan di masyarakat. Perubahan teknologi bisa merubah
hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan antar pemerintah. Sistem hukum juga
85 Ibid., hlm. 2-3.
86 Ibid., hlm. 3.
87 Cox, Noel, “The Relationship Between Law, Government, Bussiness and Technology”, 2006,
Duquesne Business Law Journal vol.8 hlm. 31, diakses dari www.pdfdatabase.com pada hari
Rabu 30 September 2009 jam 21.15 WIB.
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mempengaruhi perkembangan teknologi, dan perubahan dalam sistem hukum,
baik yang dipicu dari perubahan teknologi atau yang tidak, bisa mempengaruhi
bisnis).

Dalam tulisannya tersebut, Noel Cox mendefinisikan teknologi sebagai
“inovasi manusia dalam aksi yang melibatkan pembentukan pengetahuan dan
proses untuk menciptakan sistem yang menyelesaikan masalah dan meningkatkan
kapabilitas manusia”, (human innovation in action that involves the generation of
knowledge and processes to develop systems that solve problems and extend human
capabilities). Lebih dalam, disebutkan oleh Noel Cox tentang korelasi hukum
dan teknologi bahwa:88
“technology affects the legal system, in that generations of knowledge and processes
to develop systems that solve problems and extend human capabilities results, almost
inevitably, in changes to the society which conceives and implements the processes and
systems. Changes to society change law and the legal systems”.
“Legal systems themselves also affect technology because the development and utilization
of technology may be controlled to a greater or lesser extent by laws and by the legal
systems”.
(Terjemahan bebas: Teknologi mempengaruhi sistem hukum, yang mana
pembentukan pengetahuan dan proses untuk menciptakan sistem yang
menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapabilitas manusia akan menghasilkan
perubahan dalam masyarakat yang menerima dan mengimplementasikan proses
dan sistem tersebut. Perubahan dalam masyarakat akan merubah hukum, dan
sistem hukumnya.
Sistem hukum sendiri juga mempengaruhi teknologi karena perkembangan dan
penggunaan teknologi bisa dikontrol dalam kadar besar atau kecil oleh hukum
dan sistem hukum)

Disamping adanya pesentuhan antara konsep hukum dan konsep teknologi,
dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal juga persentuhan antara teknologi
dengan pemerintahan yang disebut Teknologi Pemerintahan. Seperti halnya
teknologi, pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam
lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang, baik
cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan
memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yaitu
kekuasaan, kepentingan, monopoli dan kenikmatan. Namun ada juga segmen
pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan
terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu dibanding dengan yang
lain. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan
teknologi. Dengan demikian, teknologi pemerintahan diartikan sebagai kajian
pembuatan dan penggunaan cara dan alat tertentu untuk memecahkan masalah88 Ibid., hlm. 43 dan 46.
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masalah pemerintahan tertentu guna meningkatkan dan mengaktualisasikan
nilai-nilai pemerintahan (dalam praktik).89
3. Teknologi Geospasial
a. Informasi/Data Geospasial
Data merupakan suatu representasi numerik atau simbol-simbol pelambang
(penyederhanaan) karakteristik manusia, organisasi, objek, kejadian atau konsep.
Sedangkan informasi merupakan data yang telah terstruktur (melalui pemodelan
atau konversi data) sebagai upaya membuat gambaran/pemahaman yang lebih
mendekati suatu fenomena. Dengan demikian data merupakan prasyarat
dasar (unit terkecil) di dalam menghasilkan informasi. Berikut gambar untuk
menjelaskan hubungan data dengan informasi:90
Bagan 3. Hubungan Data dengan Informasi

Geospatial adalah ilmu keruangan yang bereferensi terhadap bumi.91 Saat ini,
informasi/data geospasial telah banyak digunakan untuk mendukung programprogram di berbagai bidang, misalnya di bidang administrasi, perencanaan
tata kota, pertanian, manajemen sumber daya alam, manajemen bencana alam
dan lain sebagainya. Sehubungan dengan wilayah, khususnya wilayah/kawasan
perbatasan, informasi/data geospasial banyak dimanfaatkan untuk penentuan
delimitasi batas maritim antar negara, I Made Andi Arsana dalam buku dan
artikelnya mengatakan “Tidak dipungkiri bahwa hukum internasional adalah
dasar hukum utama dalam delimitasi batas maritim, meski demikian delimitasi
tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi, terutama yang terkait dengan
geospatial, yaitu ilmu keruangan yang keruangan yang bereferensi terhadap
bumi. Hal ini terkait dengan penentuan posisi titik-titik batas di permukaan
bumi”,92 dilanjutkan;
“Dalam menyelesaikan batas maritim Internasional, aspek legal dan politis
sangatlah penting. Meski demikian, aspek teknis juga memegang peranan yang

89 Disarikan dari Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2, Op.cit.,
hlm.539-540.
90 Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R.Panuju, Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah, (Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 46 dan Eddy Prahasta,
Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, (Bandung: Informatika, 2001), hlm 30-32.
91 I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antar Negara; Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 102.
92 Ibid.
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vital karena akan dipakai sebagai dasar pijakan dan implementasi aspek legal dan
politis. Aspek teknis batas maritim sangat penting dalam proses penegasan, baik
melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti arbitrase atau pengadilan
internasional. Dari aspek teknis tersebut yang dominan adalah aspek geospasial
yaitu aspek yang terkait penentuan posisi keruangan (spasial) bereferensi kebumian
(geo). Hal ini penting untuk diperhatikan karena titik dan garis batas maritim
pada dasarnya adalah posisi yang ditentukan secara teknis meggunakan metode
tertentu di permukaan bumi. Titik dan garis batas maritim, meskipun tidak bisa
dilihat secara fisik, harus bisa ditentukan posisinya secara nyata di lapangan (laut).
Untuk kepentingan inilah aspek geospasial perlu diperhatikan”.93

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang Tata Informasi Geospasial
Nasional (RUU TIGNas) menyebutkan “Informasi geospasial atau sering disebut
data dan informasi yang bergeoreferensi keruangan atau sering pula disebut data
dan informasi spasial adalah setiap data dan informasi keruangan dalam lingkup
ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan informasi
mengenai lokasi, bentuk, unsur yang terkandung, terjadi pada, di bawah, dan
di atas permukaan bumi”. Pengumpulan informasi geospasial adalah kegiatan
survei-pemetaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dari
suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batasbatas wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara
kuantitas maupun kualitas (Pasal 1 angka 11 RUU TIGNas).
Informasi geospasial bisa dikatakan sebagai sebuah aset nasional yang yang
dihimpun secara sistematik dan non sistematik untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 5 RUU TIGNas). Adapun berdasarkan
Pasal 24 ayat 1 RUU TIGNas, informasi geospasial wajib disajikan dalam salah
satu atau lebih bentuk di bawah ini:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Peta digital (softcopy);
Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas);
Daftar koordinat;
Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet;
Peta multimedia;
Model tiga dimensi; dan
Bola dunia (globe).

Informasi geospasial ini wajib digunakan oleh setiap lembaga pemerintah
dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan
dengan keruangan (Pasal 30 ayat 1 RUU TIGNas).
Sumber lain mendefinisikan data geospasial sebagai berikut:94
93 I Made Andi Arsana dan Sumaryo, dalam artikel yang berjudul “Aspek Geospasial Batas Maritim
Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan”, artikel diperoleh melalui
komunikasi pribadi lewat email pada tanggal 18 Desember 2009.
94 Dokumen National Geospatial Data Policy, page 9, diakses dari situs www.pdfdatabase.com pada
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“Geospatial Data: Information that identifies the geographic location and characteristics
of natural or constructed features and boundaries on the earth, typically represented by
points, lines, polygons, and/or complex geographic features. This includes original and
interpreted geospatial data, such as those derived through remote sensing including,
but not limited to, images and raster data sets, aerial photographs, and other forms of
geospatial data or data sets in both digitized and non-digitized forms”.
(Terjemahan bebas: Data Geospatial adalah informasi yang menunjukkan lokasi
dan karakteristik geografi dari fitur dan batasan alami atau konstruksi di atas bumi
yang tipikalnya direpresentasikan oleh titik, garis, poligon, dan/atau fitur geografik
yang kompleks. Ini berisi data geospasial orisinil dan yang diinterpretasikan,
seperti yang dihasilkan dari remote sensing, seperti imej dan set data raster, foto
udara, dan bentuk lain dari data geospatial atau set data dalam bentuk digital dan
non-digital.)

Teknologi geospasial terdiri dari empat unsur utama yaitu survei dan
pemetaan (surta), Fotogrametri dan Penginderaan Jarak Jauh (Potogrammetry and
Remote Sensing), Sistem Satelit Navigasi Global (Global Navigation Satellite System)
dan Sistem Informasi Geografis (SIG-Geographic Information System-GIS).
b. Survei dan Pemetaan
Survei dan pemetaan merupakan salah satu dari empat teknologi geospasial
utama selain Fotogrametri dan Penginderaan Jauh (potogrammetry and remote
sensing), Sistem Satelit Navigasi Global atau Global Navigation Satellite System
(GNSS) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographics Information
System (GIS).
Sehubungan dengan masalah perbatasan, survey dan pemetaan diperlukan
terutama dalam hal penentuan titik pangkal dan garis pangkal. Dari titik pangkal
inilah akan ditentukan klaim maritim dan titik-titik batas maritim. Pemanfaatan
prinsip dan teknologi survey dan pemetaan jelas-jelas harus menjadi perhatian
pelaku teknis dalam delimitasi batas maritim. Aktivitas survey dan pemetaan
menyangkut akuisisi/perolehan data, pengolahan data dan penyajian informasi.95
Teknologi survei dan pemetaan disini pada dasarnya dimaksudkan untuk
membuat sebuah peta yang baik dan benar. Peta dan pemetaan merupakan hal yang
tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan pembangunan regional pada umumnya
maupun penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan pada khususnya.
Peta adalah bentuk abstrak dari gambaran muka bumi yang menggambarkan
sebagian besar atau sebagian kecil dari permukaan bumi yang meliputi unsurunsur kenampakan alam dan kenampakan buatan manusia yang digambarkan
pada bidang datar dimana proses pembuatannya memperhatikan kaedah-kaedah
kartografis. Peta merupakan catatan hasil observasi dan pengukuran, informasi
tanggal 25 Desember 2009 jam 10.30 WIB.
95 I Made Andi Arsana, Batas Maritim…op.cit., hlm. 102-103.
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keruangan muka bumi yang digambarkan dalam peta hanya dapat diungkap
kembali secara visual. Sehingga peta berfungsi sebagai sumber data, terutama
informasi yang berkaitan dengan isi peta/tema yang digunakan.96
c. Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Penginderaan jauh didefinisikan sebagai sains dan teknologi yang
dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur atau menganalisis karakteristik
dari obyek yang diinginkan tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek
tersebut. Prinsip penginderaan jarak jauh berdasarkan pada pengukuran energy
gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber energy merambat
mengenai obyek, dipantulkan oleh obyek yang kemudian direkam oleh sensor.
Sumber gelombang elektromagnetik yang paling penting di permukaan bumi
adalah matahari, yang dapat berupa cahaya tampak. Panas (dapat dirasakan oleh
manusia) dan sinar ultra violet. Dalam konteks ini, fotogrametri, radar, lidar
termasuk bagian dari penginderaan jauh.97
Karakteristik utama citra penginderaan jauh umumnya ditinjau dari 4
aspek, yaitu:98
1) Resolusi spasial: menunjukkan obyek terkecil di permukaan bumi yang
direpresentasikan sebagai 1 piksel pada citra.
2) Resolusi spectral: menunjukkan rentang panjang gelombang elektromagnetik
yang dipergunakan untuk pencitraan.
3) Resolusi radiometric: menunjukkan derajat kuantisasi yang dipergunakan
saat melakukan sampling, semakin tinggi nilai kuantitasnya maka semakin
tinggi resolusi radiometriknya.
4) Resolusi temporal: mengacu kepada aspek pengulangan perekaman data
(pencitraan) pada lokasi yang sama di permukaan bumi, semakin sering
maka resolusi temporalnya makin baik. Aspek resolusi temporal ini mengacu
pada kemutakhiran data.
Sistem penginderaan jauh menghasilkan data yang berupa citra (image)
dengan struktur data raster. Pemrosesan citra sangat tergantung kepada produk
akhir yang diharapkan. Produk tersebut dapat berupa citra ataupun peta dengan
struktur data vector denga skala tertentu. Semakin besar skala yang diinginkan

96 Progo Nurdjaman, Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan
Batas Wilayah, hlm.59, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia,
editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan
Pemetaan Nasional, 2004). Baca juga artikel yang ditulis oleh Jacub Rais yang berjudul “Pokokpokok Pengembangan Dalam Penataan Sistem Informasi Geografik Nasional” dalam Jurnal
Ilmiah Geomatika Vol.I, No.2, Pebruari 1994.
97 Ibid., hlm. 103.
98 Ibid.
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maka diperlukan citra atau foto udara yang memiliki resolusi spasial yang lebih
detail.
d. Sistem Satelit Navigasi Global
Bagi masyarakat Indonesia, istilah sistem satelit navigasi global atau global
navigation satellite system (GNSS) mungkin tidak atau belum begitu populer. Istilah
yang dikenal adalah Global Positioning System atau GPS. Istilah generik GNSS
adalah system navigasi yang menggunakan metode penentuan posisi berbasis
satelit. Dewasa ini, ada beberapa sistem yang sudah beroperasi diantaranya Global
Positioning System (GPS) Amerika, sistem GLONASS Rusia dan Galileo Eropa,
saat ini, GPS merupakan sistem yang paling banyak digunakan dan dipandang
sebagai sistem yang paling mapan. Oleh karena itu pula, GPS seakan menjadi
istilah generik untuk sistem serupa, padahal GPS sendiri adalah salah satu “merek”
sistem satelit navigasi global yang dibangun Amerika.99
GPS merupakan sistem yang paling popular dan paling banyak digunakan
karena tidak tergantung cuaca dan beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh
hari seminggu sepanjang tahun. Selain itu, GPS dapat memberikan akurasi
yang sangat baik, tergantung dari jenis receiver dan metodologi observasi dan
pemrosesan data yang digunakan. Sebagai contoh, differential GPS (observasi
GPS menggunakan lebih dari satu receiver), dapat menghasilkan akurasi dalam
tingkat meter, bahkan sub-sentimeter menggunakan data fase. Sementara itu,
penentuan posisi absolut (menggunakan satu receiver) dapat menghasilkan
ketelitian sebesar 5-10 meter.100
e. Sistem Informasi Geografis (SIG)
Suatu Sistem Informasi adalah suatu jaringan kegiatan mulai dari
pengumpulan data, menyimpan dan menganalisis data serta menjabarnya menjadi
suatu informasi untuk suatu proses pengambilan keputusan. System informasi
geografik adalah suatu system informasi yang didesain untuk bekerja dengan data
yang berujuk spasial di muka bumi atau yang berujuk pada koordinat geografis.
Dengan kata lain, SIG adalah suatu system basis-data dengan kemampuan
khusus untuk data yang berujuk spasial maupun suatu kumpulan operasi
untuk bekerja dengan data tersebut. Fungsi SIG adalah untuk meningkatkan
kemampuan menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan
dan pengambilan keputusan maupun untuk pemantauan lingkungan. Teknologi
SIG adalah teknologi 4M: measurement, mapping, monitoring dan modeling

99 Ibid., hlm. 107.
100 Abidin H.Z dkk, Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries: Status and Problems,
Marine Geodesy, Vol.28. No.4, 2005, hlm. 301 dalam I Made Andi Arsana, 2007, Batas Maritim….
hlm.107.
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(pengukuran, pemetaan, pemantauan dan pemodelan).101
Environmental Systems Research Institute (ESRI), di Redlands, California,
mendefinisikan SIG sebagai integrasi sistematis dari perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, data geografis dan personalia yang dirancang
untuk mengumpulkan, menyimpan, memutakhirkan, menganalisa dan
menyajikan segala bentuk informasi yang tereferensi secara geografis. Pada
waktu perkembangan awalnya di tahun 1970an dan 1980an, SIG lebih
banyak berkaitan dengan pengelolaan data geospasial berbasis lahan. Sejak itu,
SIG kemudian banyak digunakan dalam berbagai disiplin seperti pemetaan
(surveying), lingkungan, pariwisata, perencanaan kota, perpajakan, pelayanan
jasa berbasis lokasi, kesehatan dan lain-lain.102
SIG kini telah memasuki arena delimitasi batas maritim dan merupakan
bagian integral dari proses delimitasi dan pengelolaan batas maritim. Australia
misalnya, telah menggunakan SIG untuk mengelola dan memelihara data batas
maritimnya selama beberapa tahun terakhir dalam sebuah sistem yang dikenal
dengan Australian Maritime Boundary Information System (AMBIS). Sistem ini
lebih merupakan sistem penyimpanan dan bukan merupakan sistem pembuat
batas maritim. meski demikian, SIG juga merupakan hal penting dalam mengatasi
persoalan kurangnya pengetahuan dan pemahaman atas batas maritim, dengan
meningkatkan visualisasi batas maritim yang ada. Selain itu, SIG bisa digunakan
untuk mengilustrasikan area permasalahan dan menawarkan alternatif solusi.103
Perkembangan yang cepat dalam dunia teknologi komputer baik menyangkut
perangkat lunak maupun perangkat keras, telah memungkinkan pengembangan
dan kemajuan penelitian serta aplikasi SIG. Kemampuan untuk menghasilkan
media penyimpan berukuran raksasa, disertai dengan tersedianya komputer
berkecepatan tinggi telah meningkatkan secara signifikan peran komputer dalam
mengelola data, termasuk data berbasis geografis. Sebagai konsekuensinya, hal
ini telah juga meningkatkan keuntungan bagi penelitian yang berkaitan dengan
SIG. Palmer dan Pruett (1999) melakukan penelitian tentang aplikasi SIG dalam
delimitasi batas maritim. Paper mereka yang dipresentasikan dalam konferensi
tahunan pengguna ESRI ke-19 di San Diego, California, mengeksplorasi
pendekatan SIG dalam pengelolaan batas maritim. Kedua penulis ini melihat
batas maritim sebagai data spasial yang dapat dimanipulasi (dikelola) dengan
mode SIG. Ada tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu informasi spasial (where),
data atribut (what) dan hubungan spasial masing-masing unsur (neighbourhood).

101 Jacub Rais, “Pokok-pokok Pengembangan Dalam Penataan Sistem Informasi Geografik
Nasional”, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.I, No.2, Pebruari 1994, hlm. 2-3.
102 I Made Andi Arsana, 2007, Batas Maritim…. hlm.119. Baca juga Eddy Prahasta, op.cit., sub-bab
Aplikasi-aplikasi SIG dan Sub-bab Alasan Penggunaan SIG, hlm. 4-8. Dalam buku tersebut juga
terdapat 12 definisi SIG yang beredar di berbagai pustaka (hlm. 54-56).
103 Ibid.
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Menurut kedua penulis ini, kondisi ini dipenuhi dengan adanya deklarasi oleh
negara pantai dalam rangka memperoleh pengakuan atas yurisdiksinya. Unsurunsur dasar yang memungkinkan manipulasi SIG atas data spasial tersebut adalah
unsur titik (titik pangkal, unsur geografis yang diwakili titik seperti pulau kecil,
titik belok garis pangkal, dll), unsur garis (garis pangkal, garis batas, dll), dan
luasan (misalnya pulau, daratan utama, dll). Unsur-unsur diintegrasikan dengan
atributnya dan akhirnya SIG mengaitkan unsur-unsur tersebut dengan unsur lain
di sekitarnya. Operasi universal dasar SIG telah digunakan untuk menentukan
lokasi titik pangkal (plotting), menarik garis pangkal (drawing), menentukan
zona maritim (envelope of arcs, buffering) dan delimitasi batas maritim (distance
computation dan plotting).104
Salah satu perangkat lunak aplikasi batas maritim komersial yang digunakan
di berbagai negara adalah CARIS LOTS™, sebuah produk dari CARIS Kanada.
CARIS LOTS™ merupakan perangkat lunak berbasis SIG yang dirancang
untuk membantu proses penentuan klaim maritim.105

104 Ibid., hlm.120-121.
105 Ibid., hlm.123.

BAB III
MAKNA HUKUM KAWASAN
PERBATASAN NKRI

Untuk mengkaji eksistensi hukum kawasan perbatasan NKRI, maka
perlu dicari terlebih dahulu esensi dari kawasan perbatasan bagi NKRI. Esensi
yang dimaksud disini adalah hakikat, nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip
hukum yang terkandung di dalam kawasan perbatasan. Penelusuran dan
pemahaman terhadap esensi kawasan perbatasan ini sangat penting dilakukan
untuk dijadikan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
seperti: (1) apakah selama ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kawasan perbatasan telah efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat
guna)?, (2) apakah selama ini terjadi disharmoni hukum sehubungan dengan
pengaturan kawasan perbatasan?, (3) jika memang terjadi disharmoni hukum,
apa faktor dominan penyebabnya?, (4) apakah selama ini para pembentuk
peraturan hukum dalam proses pembentukannya memahami makna hukum
yang terkandung dalam kawasan perbatasan untuk kemudian dijadikan sebagai
landasan pembentukannya?, (5) apakah selama ini teknologi sudah digunakan
dalam proses pembentukan hukum yang mengatur kawasan perbatasan?, (6) apa
kegunaan dan peran penting teknologi dalam proses pembentukan hukum yang
mengatur kawasan perbatasan?, dan (7) bagaimana konsep pembaharuan hukum
pengaturan kawasan perbatasan yang efektif dan efisien?, serta masih banyak lagi
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kawasan perbatasan NKRI.
Semua pertanyaan di atas akan dapat terjawab dengan tepat apabila
memiliki pemahaman yang komprehensif akan esensi atau makna hukum
yang terkandung dalam kawasan perbatasan. Dengan demikian yang menjadi
pertanyaan utama untuk kemudian dibahas secara komprehensif dalam bab ini
adalah: apa makna hukum (hakikat, nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip)
yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?.
Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan di atas, cara yang
ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan filosofis dan sejarah
kewilayahan NKRI ditambah dengan memperhatikan beberapa pendapat dari
para ahli dan negarawan yang berkompeten terhadap kawasan perbatasan untuk
kemudian ditarik kesimpulan dari ketiga metode di atas. Pendekatan filosofis
yang dimaksud disini adalah memahami kawasan perbatasan dari sudut pandang
ilmu filsafat, yaitu ontologis, epistimologis dan axiologis. Penelusuran sejarah
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yang dimaksud adalah melakukan penelusuran terhadap hal-hal atau peristiwaperistiwa hukum yang melatarbelakangi terbentuknya NKRI berikut wilayahnya
termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Pandangan para ahli dan negarawan
terhadap kawasan perbatasan NKRI sangat diperlukan dalam rangka menambah
khazanah pemahaman akan makna hukum yang terkandung dalam kawasan
perbatasan.
A. Ontologis, Epistimologis dan Axiologis Kawasan Perbatasan NKRI
Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar keilmuan berupaya untuk
menjawab “apa” yang menurut Aristoteles merupakan The first Philosophy dan
merupakan ilmu mengenai esensi benda. Istilah ontologi berasal dari istilah
Yunani “On = being” dan “Logos = logic”, sehingga ontologi adalah “The theory of
being qua being” atau “teori tentang keberadaan sebagai keberadaan”.1
Ontologi dapat mendekati masalah hakekat kenyataan dari dua macam
sudut pandangan. Orang dapat mempertanyakan “kenyataan itu tunggal atau
jamak?” yang demikian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Atau orang dapat
juga mengajukan pertanyaan “Dalam babak terakhir apakah yang merupakan
jenis kenyataan itu?” yang demikian merupakan pendekatan kualitatif. Dalam
hubungan tertentu segenap masalah di bidang ontologi dapat dikembalikan
kepada sejumlah pertanyaan yang bersifat umum seperti, “Bagaimanakah cara
kita hendak membicarakan kenyataan?”.2
Ada beberapa istilah-istilah terpenting yang terdapat dalam bidang ontologi
ialah: yang-ada (being), kenyataan (reality), eksistensi (exixtence), perubahan
(change), tunggal (one) dan jamak (many).3
Pemahaman tentang ontologi juga terdapat dalam buku Ilmu Filsafat;
Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sudarsono, beliau menyatakan tokoh yang
membuat ontologi populer adalah Christian Wolff (1679-1714). Istilah ontologi
berasal dari bahasa Yunani yaitu: ta onta berarti “yang berada”, dan logi berarti:
ilmu pengetahuan; ajaran. Dengan demikian ontologi adalah ilmu pengetahuan
atau ajaran tentang yang berada.4
Lantas bagaimana dengan “keberadaan” kawasan perbatasan NKRI? dan
apa hakikat yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?. Pertanyaan
tentang “keberadaan” kawasan perbatasan NKRI secara simpel bisa dijawab
bahwa memang “ada” kawasan perbatasan NKRI. Fakta yang mendukung
1
2
3
4

A.Mukthie Fadjar, Diktat:Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Malang: Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2007), hlm. 23.
Louis O. Kattsoff, dari buku yang berjudul Elements of Philosophy, (New York: The Ronald Press
Company, 1996), yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat, (Jogjakarta:
Tiara Wacana Jogja, 1996), hlm. 192.
Ibid., hlm. 194.
Sudarsono, Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 118.
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pernyataan tersebut adalah bahwa wilayah negara Indonesia tidak tak terbatas,
wilayah negara Indonesia tidak meliputi seluruh permukaan bumi, negara
Indonesia tidak menguasai atau berkuasa terhadap seluruh wilayah yang ada di
dunia (baik darat, laut atau udara/angkasa). Hukum Internasional juga telah sejak
lama memberikan aturan-aturan normatif tentang wilayah negara yang tidak
tak terbatas. Semua negara di dunia memiliki wilayah yang terbatas, wilayah
suatu negara selalu berhenti pada suatu “titik”, dimana “titik” setelahnya bisa jadi
bukan wilayah dari negara yang bersangkutan lagi. Begitu juga dengan negara
Indonesia, luas wilayahnya berhenti pada suatu “titik”. Sebagaimana diketahui
bersama, Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Hal ini membuktikan bahwa
kawasan perbatasan NKRI memang “ada”. Sedangkan mengenai bentuk fisik
dari kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga ada yang berbentuk
perbatasan darat, perbatasan laut dan perbatasan sungai.
Berikutnya adalah pertanyaan tentang apa hakikat yang terkandung
dalam kawasan perbatasan?. Sebelumnya perlu dijelaskan secara sederhana,
berdasarkan Tesaurus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hakikat adalah
(n) akar, asas, dasar, esensi, induk (ki), inti, kehakikian, kenyataan, pokok,
prinsip.5 Dengan demikian, hakikat yang terkandung dalam kawasan perbatasan
adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh (full souvereignty) sebuah negara
terhadap wilayah negaranya, dalam pengertian kedaulatan suatu negara terhadap
wilayahnya berakhir di kawasan perbatasan negara tersebut, wilayah yang berada
setelah kawasan perbatasan bukan lagi menjadi kedaulatan penuh negara yang
bersangkutan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa suatu negara tidak memiliki
kedaulatan (baca: kekuasaan) terhadap wilayah di luar kawasan perbatasan negara
yang bersangkutan, wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan dari negara
tetangganya atau diklasifikasikan sebagai wilayah negara dengan hak berdaulat.
Untuk NKRI, kedaulatan teritorialnya berakhir pada “titik-titik” kawasan
perbatasannya. Contoh: di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di
Kalimantan Timur, Pemerintah RI hanya memiliki kedaulatan penuh sampai di
wilayah Kabupaten Nunukan, sementara wilayah Tawau-Sabah berada di bawah
kedaulatan penuh Malaysia.
Beralih ke persoalan epistemologis dari kawasan perbatasan, epistemologis
merupakan obyek kedua filsafat ilmu yang secara khusus membahas teori ilmu
pengetahuan (theory of knowledge), berasal dari bahasa Yunani “episteme” yang
berarti pengetahuan. Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas sumber,
sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan
ilmiah serta ukuran atau tolok ukur bagi sebuah kebenaran dan kenyataan
ilmiah. Sarana ilmiah dalam epistemologi adalah akal, akal budi, pengalaman
atau kombinasi antara akal dan pengalaman dan intuisi. Sehingga secara garis
5

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 181.
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besar ada dua aliran dalam epistemologi, yakni idealisme/rasionalisme (yang
menekankan perasaan akal) dan realisme/empirisme (yang menekankan peranan
indra dan realitas) sebagai sumber pengetahuan.6
Louis O. Kattsoff menyebutkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat
yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan.
Pertanyaannya yang mendasar ialah: apakah mengetahui itu?, apakah yang
merupakan asal mula pengetahuan kita?, bagaimanakah cara kita mengetahui
bila kita mempunyai pengetahuan?, bagaimanakah cara kita membedakan antara
pengetahuan dengan pendapat?, apakah yang merupakan bentuk pengetahuan
itu?, corak-corak pengetahuan apakah yang ada?, bagaimanakah cara kita
memperoleh pengetahuan?, apakah kebenaran dan kesesatan itu?, apakah
kesalahan itu?.7
Berdasarkan pemahaman di atas, sehubungan dengan kawasan perbatasan
NKRI, maka pertanyaan yang muncul adalah: dari mana muncul istilah kawasan
perbatasan?; mengapa disebut sebagai kawasan perbatasan?; mulai kapan dunia
ini wilayahnya terbatas-batas? apakah benar setiap negara di dunia memiliki
kawasan perbatasan?; mengapa wilayah dunia perlu dibuat terbatas-batas?; ilmu
pengetahuan apa yang dapat menjelasakan fenomena kawasan perbatasan ini?.
Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul sebagai efek dari pemahaman
terhadap epistemologi, dan seperti yang telah diungkapkan dalam teorinya, di
dalam epistemologi yang berafilasi pada bagaimana caranya kita memperoleh
pengetahuan, maka terdapat metode-metode yang dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, digunakan metode
deduktif dan metoda kontemplatif, yaitu metoda yang yang berangkat dari
pernyataan umum menuju ke kenyataan-kenyataan konkrit ditambah dengan
kontemplasi (perenungan). Adapun sarana ilmiah yang digunakan adalah
kombinasi antara akal budi, pengalaman dan intuisi.
Kembali ke pertanyaan dari mana muncul istilah kawasan perbatasan?,
penelusuran dimulai dari Al Quran Surat Al Hujuraat (Bilik-bilik) ayat 13
yang terjemahannya menyebutkan “Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal.
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah lebih taqwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.8 Cermati
kalimat “ Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku”, penafsiran
kontemplatif terhadap kalimat ini adalah bahwa manusia diciptakan oleh Sang
Pencipta berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ini mengandung pemahaman
6
7
8

A.Mukthie Fadjar., op.cit. hlm. 25-26.
Louis O. Kattsoff, op.cit., hlm.76.
Al-Quran (Terjemah Indonesia) yang disusun oleh Tim Disbintalad, (Jakarta: PT Sari Agung,
2007), hlm. 1035.
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bahwa sejak dari awal penciptaan di dunia ini manusia memang sudah dibedabedakan antara satu dengan yang lain di dalam suatu wadah yang dinamakan
bangsa dan suku, yang mana dalam teori ilmu terbentuknya negara, dari bangsa
dan suku inilah cikal bakal terbentuknya negara modern seperti sekarang.
Ditarik lebih dalam lagi, cerita dan sejarah menyatakan bahwa bangsa-bangsa
dan suku-suku tersebut mendiami wilayah tertentu tempat dimana mereka
hidup, perkembangan sejarah juga telah menunjukkan bahwa negara-negara/
kerajaan-kerajaan kuno pada jaman dahulu seperti Mesir, Romawi, Babylonia,
Mesopotamia dan Yunani juga telah mendiami suatu wilayah tertentu yang juga
telah memiliki “batas-batas” wilayahnya, walaupun sampai saat ini sulit untuk
melacak dengan jelas keberadaan dari batas-batas wilayah tersebut.
Pembagian wilayah dengan batas-batas wilayah yang jelas mulai nampak
sejak ditandatanganinya Perjanjian Tordesilas 1494 antara Spanyol dan Portugis,
dua bangsa penjelajah yang terkenal di waktu itu. Walaupun Perjanjian Tordesilas
ini hanya membagi wilayah laut dunia menjadi dua bagian, dimana Eropa ke
barat adalah kekuasaan Spanyol dan yang ke timur menjadi kekuasaan Portugis,
namun konsep wilayah yang berbatas (tidak tak terbatas) sangat nampak dalam
perjanjian tersebut. Maju ke tahun 1800, berdasarkan penelusuran ternyata
terdapat dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan penetapan
batas wilayah. Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal pada tanggal 20 April
1856 menandatangani perjanjian batas wilayah darat antara koloni Belanda
dan Portugal di Pulau Timor, yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran
ratifikasi pada tanggal 13 Agustus 1860 dan diperinci melalui konvensi yang
ditandatangani pada 1 Oktober 1904 di Hague. Selain itu, juga terdapat dokumen
hukum perjanjian penentuan/penetapan batas darat secara alamiah di Borneo/
Kalimantan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Inggris yang dibuat
pada tahun 1891 dan diperbaharui pada tahun 1915.9 Dari kedua dokumen
tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 1800-1900-an konsep wilayah yang
berbatas telah nampak dengan sangat jelas.
Perkembangan berikutnya, pemahaman terhadap wilayah yang berbatas
secara sangat jelas terdapat dalam Montevideo Convention on The Rights and
Duties of States 1933 yang dalam Pasal 1 konvensi tersebut menyebutkan salah
satu dari 4 unsur konstitutif negara yang utuh adalah harus ada wilayah (tertentu)
atau lingkungan kekuasaan (a defined territory). Pemahaman terhadap ketentuan
tersebut adalah bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah dengan batas-batas
yang jelas (a defined territory).10 Konvensi ini kemudian menjadi dasar hukum
dan berlaku secara universal di seluruh dunia.
Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan
Strategi Penanganan” (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta: Gava Media, 2009)
hlm. 85-86.
10 Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, ibid., hlm. 57.
9
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Dari penjelasan konkrit tentang sejarah wilayah berbatas di atas, secara
otomatis menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologis kawasan perbatasan
yang telah dilontarkan sebelumnya. Bahwa pada dasarnya batas wilayah atau
kawasan perbatasan telah ada sejak jaman kerajaan kuno yang terus berkembang
pemahamannya sampai sekarang. Dinamakan kawasan perbatasan karena
kawasan tersebut terletak di “titik terluar” wilayah suatu negara atau dapat
juga disebut begitu karena kawasan tersebut berbatasan dengan wilayah negara
lain dan sudah pasti semua negara di dunia termasuk NKRI memiliki kawasan
perbatasan. Ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan fenomena kawasan
perbatasan sangat beragam, mulai dari ilmu hukum, ilmu lingkungan, ilmu
sosial sampai ke ilmu tentang tata ruang dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Aksiologis menjadi pembahasan berikutnya setelah ontologis dan
epistemologis. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang
nilai (value) sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan yang sebagai
satu kesatuan menampakkan diri dalam tiga dimensi, yaitu 1) ilmu sebagai
masyarakat; 2) ilmu sebagai proses, dan 3) Ilmu sebagai produk. Dalam perspektif
aksiologis, ilmu sebagai produk bebas nilai, tetapi ilmu sebagai masyarakat dan
sebagai proses senantiasa terikat oleh nilai, sehingga ilmu dilihat dari perspektif
masyarakat dan proses harus tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran. Aksiologi
juga meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap
kebenaran dan kenyataan. Maka ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan sebagai
sarana meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat dan
martabat manusia serta melestarikan keseimbangan alam.11
Louis O.Kattsoff mengatakan aksiologi ilmu pengetahuan yang menyelidiki
hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di
dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan
masalah-masalah nilai khusus seperti, ekonomi, estetika, etika, filsafat agama
dan epistemology. Epistemology bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika
bersangkutan dengan masalah kebaikan (dalam arti kesusilaan) dan estetika
bersangkutan dengan masalah keindahan.12
Jika aksiologis membahas tentang hakikat nilai, maka pertanyaan
pembukanya adalah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan nilai?. Merujuk
pada Louis O.Kattsoff, sesungguhnya kata “nilai” merupakan kata jenis yang
meliputi segenap macam kebaikan dan sejumlah hal lain.13 Dilanjutkan oleh
beliau, secara singkat dapat dikatakan perkataan “nilai” kiranya mempunyai
macam makna seperti yang tampak dalam contoh-contoh berikut ini:14

11
12
13
14

A.Mukthie Fadjar., op.cit. hlm..27.
Louis O. Kattsoff, op.cit., hlm. 327.
Ibid.
Ibid. hlm. 332.
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1. mengandung nilai (artinya berguna)
2. merupakan nilai (artinya “baik”, atau “benar” atau “indah”)
3. mempunyai nilai (artinya merupakan obyek keinginan, mempunyai kualitas
yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap “menyetujui” atau
mempunyai sifat nilai tertentu)
4. memberi nilai (artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau
sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu)
Pada akhirnya Louis O.Kattsoff membebaskan pembaca bukunya untuk
memahami nilai sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Louis O
Kattsoff memberikan pilihan kepada pembacanya berupa: nilai merupakan
kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, nilai sebagai obyek suatu
kepentingan, teori pragmatis mengenai nilai dan nilai sebagai esensi.
Masih berkutat seputar nilai, Fernando Manullang dalam bukunya
menyebutkan bahwa nilai sendiri secara konseptual dipahami dalam dua arti besar
yakni dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Mengapa demikian? Karena
pada dasarnya sesuatu itu dianggap memiliki nilai, karena secara alamiah atau
secara objektif, ia mempunyai nilai tertentu, dan oleh sebab itu, sesuatu itu pun
dapat dinilai oleh penilai tertentu. Penilaian oleh si penilai inilah yang diartikan
secara subjektif. Sementara secara objektif, apa yang dianggap mempunyai nilai
adalah seperti benda seni atau barang-barang berharga. Namun secara subjektif,
bentuk-bentuk seperti perasaan, keinginan, sublimasi naluri, cita-cita dan lainnya
sesungguhnya juga mempunyai nilai tertentu. Dengan demikian, nilai itu dapat
berwujud dalam materi, maupun juga hal yang tidak material. Ditambahkan,
secara objektif, sesuatu dianggap mempunyai arti nilai jika, terpenuhinya faktor
atau unsur utility (manfaat) dan importance (kepentingan), dan secara subjektif
ia dapat dinyatakan sebagai suatu nilai, apabila terpenuhinya faktor atau unsur
need (kebutuhan) dan estimation (perkiraan).15
Secara substansial, maupun secara formal, nilai itu dengan demikian
dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang secara objektif mengandung
apresiasi subjektif bagi penilainya. Apresiasi itu dapat diberikan karena nilainilai itu dianggap memberikan manfaat bagi setiap pihak dan mengakomodasi
kepentingan semua pihak.16
Sehubungan dengan kawasan perbatasan, pemahaman akan nilai
secara objektif dan subjektif itulah yang akan dipakai untuk mencari nilai
15 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan
Antinomi Nilai, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 20.
16 Ibid., hlm. 20-21. Dalam hal objektif dan subjektif, Louis O. Kattsoff meletakkan kedua hal
tersebut sebagai metode pendekatan-pendekatan dalam aksiologi, Kattsoff menyebutkan
pendekatan-pendekatan aksiologi adalah subyektifitas, obyektivisme logis dan obyektivisme
metafisik, lihat Louis O. Kattsoff, op.cit., hlm. 331.
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yang terkandung dalam kawasan perbatasan. Dengan demikian, mengacu
pada pemahaman nilai tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana
pandangan orang/masyarakat secara obyektif dan subyektif terhadap kawasan
perbatasan?, atau bagaimana orang menilai kawasan perbatasan?, bagaimana
negara memandang kawasan perbatasannya? dan yang utama adalah apa nilainilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?
Untuk melihat pandangan orang terhadap nilai yang terkandung pada
kawasan perbatasan, bisa dilihat dari pendapat atau definisi yang diberikan oleh
orang tersebut terhadap kawasan perbatasan. Orang yang dimaksud disini adalah
expert di bidang kewilayahan atau perbatasan. Berikut akan disebutkan beberapa
pandangan atau definisi yang dimaksud, perlu dijelaskan terlebih dahulu
bahwa terminologi ilmiah untuk kawasan perbatasan/batas wilayah seringkali
menggunakan istilah boundary atau frontier, dimana pada dasarnya istilah frontier
lebih tepat untuk mendefinisikan kawasan perbatasan;
1. Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang
dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan
yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut
bumi (Sri Hayati dan Ahmad Yani)
2. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara
dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan
suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya (starke)
3. 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 tempattempat 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.
4. Batas didefinisikan sebagai “an international boundary marks the outer limits
of the area over which government has sovereignty”. Tanda yang membatasi
bagian wilayah yang paling luar yang dikuasai oleh suatu negara (Carlson).17
5. Jika “a boundary is a line, separating factor, which is inner oriented”, maka “a
frontier is a zone of transition, an integrating factor…” (Alexander) Boundary
17 Carlson dalam Abdurachmat (1987) sebagaimana dikutip Sri Hayati dan Ahmad Yani, Geografi
Politik, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 45.
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memiliki makna ke dalam (intern), sedangkan frontier memiliki makna batas
relasi antara dua negara yang bertetangga (Alexander).18
6. Boundary adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara
demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan dan mengikat
secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah
yang berdaulat. Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang
mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan
dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut
yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik dan sosial
budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan
keamanan serta integritas suatu negara (D. Whittersley).19
7. Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan
negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut
disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada
kesepakatan antar negara yang berbatasan (Suryo Sakti Hadiwijoyo).20
8. 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 kedaulatan negara lain. Dinamakan
frontier karena terletak di depan (front) suatu negara.
9. 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 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.21
18 Alexander dalam Abdurachmat (1987) sebagaimana dikutip Sri Hayati dan Ahmad Yani, loc.cit.
19 D. Whittersley dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi,
Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta:
Gava Media, 2009), hlm. 39.
20 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi
Penanganan” (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 40.
21 Progo Nurdjaman, Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan
Batas Wilayah, hlm.53, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia,
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10. Kawasan perbatasan adalah 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. (penulis)
10 “penilaian” terhadap kawasan perbatasan di atas dirasa cukup untuk
melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan. Adapun nilainilai tersebut adalah:
1. nilai kedaulatan (penilaian nomor 1, 3, 4, 6, 8, 9 dan 10)
2. nilai nasionalisme (penilaian nomor 5, 6, 7 dan 9)
3. nilai kesetaraan, kesepakatan dan kerjasama antar negara (penilaian nomor
5, 7, 8 dan 10)
4. nilai pembangunan negara (penilaian nomor 9)
5. nilai hukum/kepastian hukum (penilaian nomor 6, 8 dan 9)
6. nilai pertahanan keamanan (penilaian nomor 3, 6 dan 9)
7. nilai politis (penilaian nomor 1, 2, 3, 6, 8 dan 9)
8. nilai ekonomi/kesejahteraan (penilaian nomor 1, 6, 7 dan 9)
9. nilai sosial (penilaian nomor 6, 7 dan 9)
10. nilai budaya (penilaian nomor 5, 6, 7 dan 9)
11. nilai ideologi ( penilaian nomor 2, 6 dan 9)
12. nilai geografis dan spasial (semua penilaian)
Berikutnya adalah mencari nilai yang terkandung dalam kawasan
perbatasan berdasarkan “penilaian” dari negara. Tentu saja, penilaian oleh
negara yang dimaksud disini bukan pendapat langsung yang dikeluarkan oleh
negara seperti halnya pendapat/penilaian yang dilakukan oleh expert, akan tetapi
penilaian atau cara pandang yang dilakukan oleh negara terhadap kawasan
perbatasan negaranya melalui produk-produk resmi yang dikeluarkan oleh negara
tersebut, produk-produk resmi tersebut berupa peraturan perundang-undangan
atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal pencarian
nilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI, akan dipaparkan
terlebih dahulu peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah RI sehubungan dengan kawasan perbatasannya.
Berikut “penilaian” terhadap kawasan perbatasan oleh peraturan perundangundangan dan kebijakan yang dimaksud:
1. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan
Pemetaan Nasional, 2004). Lihat juga artikel yang ditulis Eddy MT Sianturi dan Nafsiah yang
berjudul “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI”. Diakses dari Fajar
Online pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 23.00 Wita.
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a. Kawasan Perbatasan adalah 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 (Pasal 1 angka 6).
2. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
a. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
telah ditetapkan sebagai warisan dunia. (Pasal 1 angka 28).
b. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan
ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis
provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota (Pasal 5
ayat (5)).
c. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut
kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial,
budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi,
serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan
strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain,
adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan
kawasan latihan militer. (Penjelasan Pasal 5 ayat (5)).
d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama
penataan ruang antarprovinsi. (Pasal 8 ayat (1) huruf d).
e. Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga
terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang
Pemerintah.Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah
kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara. (Penjelasan
Pasal 8 ayat (1) huruf d).
3. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
a. RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. (Pasal 8 ayat
(1)).
b. RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(Pasal 8 ayat (2)).
c. Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan
negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran
internasional, Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional
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di bidang kelautan dan perikanan. (Penjelasan Pasal 8 ayat (2)).
4. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
a. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. (Pasal
1 angka 11).
b. Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif Daerah
Tingkat I dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya seperti
wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan
hutan lindung, taman nasional, serta kawasan perdesaan, kawasan
perkotaan, dan kawasan tertentu. Dalam hal kawasan tersebut di atas
mencakup dua atau lebih wilayah administrasi Daerah Tingkat I, maka
koordinasi penyusunan rencana tata ruang diselenggarakan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1). Bagian dari masingmasing kawasan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk ditetapkan dengan
peraturan daerah. (Penjelasan Pasal 8 ayat (2)).
c. Yang dimaksud dengan kawasan yang strategis adalah kawasan yang
secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau
dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan
dan pertahanan keamanan. Kawasan tertentu dapat berada dalam satu
kesatuan kawasan perdesaan dan atau kawasan perkotaan. Yang dimaksud
dengan kawasan yang strategis dan diprioritaskan adalah kawasan yang
tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
Sebagai contoh kawasan tertentu adalah kawasan strategis dalam skala
besar untuk kegiatan industri, pariwisata, suaka alam, wilayah perbatasan,
dan daerah latihan militer. Yang dimaksud dengan perbatasan adalah
perbatasan yang ada, di daratan, di lautan dan di udara dengan negara
tetangga. (Penjelasan Pasal 10 ayat (3)).
5. Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan
potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik
Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Pasal 1 ayat (1) huruf a).
b. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional. (Pasal 1 ayat (1) huruf b).
6. GBHN 1999 - 2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999)
a. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan
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Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya
dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah”.
(Bab IV butir G. Pembangunan Daerah, 1.h.).
7. Ketetapan MPR RI Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN
a. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber
pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sebelum melihat nilai yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI
berdasarkan “penilaian” Pemerintah RI di atas, perlu dijelaskan terlebih dahulu
bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi,
yaitu UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Tap MPR RI 1993
dan 1998 tentang GBHN. Namun hal tersebut bukan merupakan penghalang
untuk mencari nilai kawasan perbatasan, justru semakin memperkaya penilaian.
Adapun berdasarkan penilaian dari Pemerintah RI melalui peraturan perundangundangannya, nilai-nilai yang terkandung pada kawasan perbatasan adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nilai persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah,
nilai cita dan tujuan negara,
nilai kedaulatan,
nilai pertahanan keamanan,
nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya,
nilai pembagian kewenangan administratif,
nilai kerjasama dan hormat menghormati antar negara,
nilai perencanaan pembangunan dan
nilai geografis dan spasial

Demikianlah kajian secara ontologis, epistemologis dan aksiologis
terhadap kawasan perbatasan NKRI, dari kajian-kajian tersebut dapat dibuat
simpulan sementara bahwa kawasan perbatasan memang “ada” dan setiap negara
memilikinya, termasuk NKRI. Dimana pada hakikatnya kawasan perbatasan
adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh (full souvereignty) sebuah negara
terhadap wilayah negaranya. Secara epistemologis, kawasan perbatasan adalah
“titik” terluar dari sebuah negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain dan
tentu saja, berdasarkan penelusuran secara aksiologis terdapat nilai-nilai strategis
yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI.22

22 Pembahasan lengkap mengenai hakekat, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas kawasan
perbatasan NKRI akan dibahas pada bab ini sub-bab 3.3 Makna Hukum Kawasan Perbatasan NKRI.
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B. Penelusuran Sejarah Kewilayahan dan Kawasan Perbatasan NKRI
1. Sejarah Kewilayahan NKRI
Melakukan penelusuran sejarah kewilayahan NKRI, termasuk kawasan
perbatasan di dalamnya akan membawa kita, warga negara Indonesia, bisa
mengetahui bagaimana asal muasal terbentuknya wilayah NKRI dan tentu
saja, dengan mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya wilayah NKRI
akan menimbulkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan rela berkorban demi
keutuhan dan kejayaan NKRI. Dari penelusuran sejarah kewilayahan ini juga
bisa dilihat makna yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI.
Tentang bagaimana wilayah NKRI terbentuk, pada dasarnya konsep
keutuhan wilayah NKRI telah dimulai pada masa dimana wilayah Republik
Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan. Pada masa itu banyak berdiri
kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Singasari, Kutai, Sriwijaya, Majapahit
dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sejarah menyebutkan bahwa pada masa itu pada
dasarnya telah tercipta sebuah konsep keutuhan wilayah nusantara. Seorang Maha
Patih dari Kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada ketika ia mendapatkan
kehormatan di wisuda menjadi Patih Amangkubhumi, tahun 1336 Masehi,
berucap sumpah yang inti isinya adalah mengusahakan kesatuan dan persatuan
Nusantara (baca NKRI), yang dalam sejarahnya sumpah tersebut dikenal dengan
“Sumpah Palapa”. Isi lengkap dari Sumpah Palapa tersebut adalah:23
Sira Gajah Mada patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada:
“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring
Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang,
Tumasik, samana isun amukti palapa”.
Terjemahannya adalah: Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin
melepaskan puasa (nya). Beliau Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara,
saya (baru) melepaskan puasa, jika (berhasil) mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung
Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya
(baru) melepaskan puasa (saya)”.

Dari sisi ideologi, Sumpah Palapa yang juga dikenal sebagai Sumpah
Gajah Mada atau Sumpah Nusantara, memiliki ideologi kebhinekatunggalikaan,
artinya menuju pada ketunggalan keyakinan, ketunggalan ide, ketunggalan
senasib dan sepenanggungan, dan ketunggalan ideologi akan tetapi tetap diberi
ruang gerak kemerdekaan budaya bagi wilayah-wilayah negeri se-nusantara

23 Budya Pradipta, makalah yang berjudul: SUMPAH PALAPA CIKAL BAKAL GAGASAN NKRI,
Makalah ini disajikan untuk “Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai
Perekat NKRI”, diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Hari Selasa 12
Oktober 2004 di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 18, Jakarta Pusat. Diambil
dari situs pencarian www.google.com pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 jam 23.00 Wita.
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dalam mengembangkan kebahagiaan dan kesejahteraannya masing-masing.24
Menurut pemahaman Budya Pradipta, Gajah Mada mempunyai kesadaran
penuh tentang kenegaraan dan batas-batas wilayah kerajaan Majapahit, mengingat
nusantara berada sebagai negara kepulauan yang diapit oleh dua samudra besar
yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di samping diapit-apit oleh lautan
Cina Selatan dan Lautan Indonesia (Segoro Kidul). Dari kesadaran yang tinggi
terhadap keberadaan Nusantara, Gajah Mada meletakkan dasar-dasar negara
yang kokoh, sebagaimana terungkap dalam perundang-undangan Majapahit.25
Uraian singkat tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa
kerajaan Majapahit khususnya ketika berada dalam penguasaan Gajah Mada
telah berorientasi jauh ke depan, kalau istilah sekarang mempersiapkan diri
sebagai negara yang modern, kuat, dan tangguh.26
Pada saat jaman setelah era kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, datanglah
bangsa asing (Portugis dan Belanda) ke wilayah nusantara, yang diketahui
bersama mereka berniat untuk menguasai (menjajah) wilayah nusantara. Sebagai
upaya dari bangsa yang ingin merdeka bebas dari belenggu penjajahan, pada
tanggal 27-28 Oktober 1928 diadakan sebuah konggres pemuda Indonesia27
yang mana kongres tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian
dijadikan sebagai unsur pokok kesatuan negara Republik Indonesia, keputusan
tersebut dikenal dengan “Sumpah Pemuda”.
Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah:28
Pertama : Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah
jang satoe, tanah air Indonesia.
Kedua : Kami peotera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe,
bangsa Indonesia.
Ketiga : Kami poetera dan poeteri Indonesia mendjoendjoeng bahasa
persatoean, bahasa Indonesia.
Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur
negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat) dan satu bahasa,
sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara dan dengan sendirinya
setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.29
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Berdasarkan penelusuran dari putusan kongres pemuda-pemuda Indonesia, perkumpulan pemuda
yang menghadiri kongres tersebut adalah Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra),
Pemoeda Indonesia, Seka Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes,
Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-peladjar Indonesia.
28 Ditulis sesuai dengan bahasa yang digunakan pada Putusan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia.
29 H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm.79.
24
25
26
27
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Secara historis perkembangan wilayah Indonesia melewati beberapa masa,
yaitu:
a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957
Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan masing mengikuti
ketentuan dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939.
berdasarkan ordonantie tersebut, batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari
garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.
Pada masa tersebut wilayah negara Republik Indonesia bertumpu pada wilayah
daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulaupulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena setiap pulau hanya
ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan
dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kepentingan keselamatan dan keamanan negara kesatuan RI.30
b. Dari Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969
Pada tanggal 13 Desember 1957 deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai
pengganti Ordonantie 1939 yang berbunyi: “…berdasarkan pertimbanganpertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di
sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk
negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagianbagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada
di abwah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di
perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar
tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara
Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur
dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulaupulau negara Indonesia,…”31
Tujuan dari dikeluarkannya Deklarasi Juanda ini adalah:32
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
utuh dan bulat.
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia di sesuaikan dengan
asas negara kepulauan (Archipelagic State Principles).
3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan
dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.33
30 Ibid., hlm 133.
31 S.Sumarsono dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2006), hlm.67-68.
32 H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi,op.cit., hlm 133.
33 Khusus untuk pelayaran atau lalu lintas perairan, pada tahun 1962 dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai di Perairan Pedalaman Indonesia.
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Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurisprudensi Mahkamah
Internasional pada Tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan
antara Inggris dan Norwegia. Untuk mengukuhkan Deklarasi Juanda dan
asas negara kepulauan ini, ditetapkanlah Undang-undang Nomor: 4/Prp
Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka sejak itu berubahlah
luas wilayah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dimana + 65%
wilayahnya terdiri dari laut/perairan.34 Karena hal inilah bangsa Indonesia
dikenal sebagai negara maritim.
c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang
Deklarasi tentang Landas Kontinen RI merupakan konsep politik yang
berdasarkan konsep wilayah. Asas-asas pokok yang termuat di dalam
Deklarasi tentang Landas Kontinen adalah sebagai berikut:35
1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen
Indonesia adalah milik eksklusif negara RI.
2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas
kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang
ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah
terluar negara tetangga.
4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas
landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.
Demi kepastian hukum dan untuk melindungi kebijaksanaan pemerintah,
asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Selain itu, pada tanggal 21 Maret
1980, Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE).
Pada akhirnya, konsep keutuhan wilayah NKRI yang dicetuskan dalam
Deklarasi Juanda, setelah perjuangan yang rumit dan panjang di forum
internasional, akhirnya melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut III
(The United Nations Convention on The Law of The Sea-UNCLOS IIIUNCLOS 1982) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di
Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia, konsepsi negara
kepulauan (Archipelagic State Principles) diakui dan dicantumkan dalam
konvensi tersebut. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

34 Perinciannya sebagai berikut: daratan 2.027.087 km2 + perairan 3.166.163 km2 = 5.193.250 km2.
35 H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi,op.cit., hlm 134-135.
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Konsepsi negara kepulauan, pada saat ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang berarti
“segala perairan di sekitar, di antara,dan yang menghubungkan pulau-pulau
yang termasuk daratan Negara RI dengan tidak memperhitungkan luas atau
lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah RI sehingga merupakan
bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan RI.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
membagi 3 wilayah perairan Indonesia:
1) Laut teritorial: adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis
pangkal lurus kepulauan yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan
titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang
kering terluar dari kepulauan Indonesia.
2) Perairan Kepulauan: adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam
garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau
jaraknya dari pantai.
3) Perairan Pedalaman: adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat
dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya
semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis-garis
penutup.
Perairan pedalaman ini terbagi 2 yaitu :
a) Laut Pedalaman : adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari
garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.
b) Perairan Daratan :segala perairan yang terletak pada sisi darat dari
garis air rendah.
Sampai saat buku ini dibuat, UU terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah
RI sehubungan dengan kewilayahan adalah UU Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara, secara substansi, UU ini lebih lengkap daripada
UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, karena yang diatur
dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 bukan hanya wilayah perairan saja,
tetapi juga 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.36
2. Instrumen Hukum Batas Negara Indonesia dengan Negara Tetangga
Dalam sub-bab ini hanya akan disajikan perjanjian-perjanjian perbatasan
yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara tetangga untuk melengkapi
pengetahuan dan pemahaman akan kewilayahan NKRI sebagaimana telah
36 Pembahasan mengenai banyaknya peraturan perundangan di bidang kewilayahan beserta kondisi
tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan tersebut akan dibahas di bab 4 buku ini.
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dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Adapun sampai saat ini perjanjian batas
negara yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara tetangga adalah:
Tabel 1. Undang-undang Batas Negara dan Instrumen Hukum Batas
Negara37
No

Subjek/
Judul Perjanjian

Negara
Pihak

1

Persetujuan Garis Batas Landas
Kontinen RI-Malaysia

Malaysia

2

Perjanjian Garis Batas Laut
Wilayah
Persetujuan Garis Batas Dasar Laut
Tertentu (Landas Kontinen)

Malaysia

3

Australia

4

Persetujuan Batas Landas Kontinen

Thailand

5

Persetujuan Batas Landas Kontinen

6

Persetujuan Batas-batas Laut
Tertentu (Landas Kontinen)
Tambahan Persetujuan 1971
Perjanjian Garis Batas Laut
Wilayah
Perjanjian Garis-garis Batas
Tertentu Antara RI-PNG

(Trilateral)
Malaysia
dan
Thailand
Australia

7
8

9

Persetujuan Garis Batas Landas
Kontinen
10 Persetujuan Garis Batas Dasar Laut
11 Persetujuan Perpanjangan Batas
Landas Kontinen Tahun 1974

Singapura
Australia
(Protektor
PNG)
India
Thailand
India

Tempat/
Status Pemberlakuan
Tanggal Penanda
tanganan
Kuala Lumpur, Ratifikasi, Keppres
27-10-1969
No.89/1969 (05-111969)
Kuala Lumpur, Ratifikasi, UU
17-03-1970
No.2/1971 (10-03-1971)
Canberra, 18-05- Ratifikasi Keppres
1971
No.42/1971 (01-071971)
Bangkok, 17-12- Ratifikasi, Keppres No.
1971
21/1972 (11-03-1972)
Kuala Lumpur, Ratifikasi Keppres No.
21-12-1971
20/1972 (11-03-1972)

Jakarta, 9-101972

Keppres No.66 Tahun
1972 (04-12-1972)

Jakarta, 25-051973
Jakarta, 12-021973

Ratifikasi UU No.
7/1973 (08-12-1973)
Ratifikasi UU No.
6/1973 (08-12-1973)

Jakarta, 08-081974
Jakarta, 11-121975
New Delhi

Ratifikasi Keppres No.
51/1974 (25-09-1974)
Ratifikasi Keppres No.
1/1977 (31-01-1977)
Ratifikasi Keppres No.
6/1973 (08-12-1973)

37 Diambil dari makalah berjudul: Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim,
hlm.10-11, yang ditulis oleh Arif Havas Oegroseno, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan
Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI.
Makalah ini disampaikan pada Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.
Lihat juga Sobar Sutisna, Tri Patmasari dan K.J. Villanueva, “Status Delimitasi Batas Wilayah NKRI
Saat Ini”, dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna
(Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional,
2004), hlm. 42. dan Suryo Sakti Hadiwijoyo, Batas wilayah Negara Indonesia…., hlm. 121-170.
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12 Persetujuan Penetapan Titik
Pertemuan Tiga Garis Batas &
Penetapan Garis Batas Landas
Kontinen
13 Persetujuan Batas-batas Maritim
dan Kerjasama tentang Masalahmasalah yang Bersangkutan
14 Persetujuan Garis Batas ZEE dan
Dasar Laut Tertentu
15 Persetujuan Garis Batas Landas
Kontinen
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(Trilateral)
Thailand
dan India

New Delhi

PNG

Jakarta, 13-121980

Ratifikasi Keppres
No.21/1982

Australia

Perth, 160301997
Hanoi, 26 Juni
2003

Belum berlaku karena
masih belum diratifikasi
Belum berlaku karena
masih belum diratifikasi

Vietnam

Ratifikasi Keppres No.
24/1978 (16-08-1978)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa batas wilayah negara
yang belum selesai dengan negara tetangga, adapun rinciannya adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. Daftar Status Penyelesaian Delimitasi Batas wilayah NKRI38
No
Negara
1 Singapura

2

Malaysia

3

Vietnam

4

Filipina

5

Palau

Jenis Batas
Laut Wilayah
ZEE
LK
Laut Wilayah
ZEE
LK

Ada/Tdk
Ada
Ada
Ada
Ada

Status Delimitasi
Baru sebagian disepakati dan diratifikasi. Masih 2
segmen harus disepakati dengan 2 tri-juntion (TJP)
terkait batas bersama dengan Malaysia
Batas bersama laut wilayah sebagian telah diratifikasi,
yaitu yang diselat Malaka. Masih harus disepakati
segmen sambungan sampai TJP dengan Singapura.
Batas landas kontinen di selat Malaka dan Laut Cina
Selatan telah diraftifikasi, belum di Laut Sulawesi.
Batas bersama ZEE belum disepakati di ketiga
wilayah itu.

Darat

Ada

Laut Wilayah
ZEE
LK
Laut Wilayah
ZEE
LK
Laut Wilayah
ZEE
LK

Tdk
Ada
Ada
Tdk
Ada
Ada
Tdk
Ada
Ada

Batas daratan masih 9 segmen harus di delineasi
di lapangan untuk kemudian seluruhnya dituang
kedalam perjanjian batas darat yang baru. Densifikasi
tandabatas akan sesuai kebutuhan. Banyak laporan
tanda batas hilang/dipindah. Perlu verifikasi dan
pemeliharaan rutin periodik yang lebih sering.
Batas bersama ZEE dan landas kontinen sudah
disepakati dan masih harus diratifikasi. Batas bersama
ZEE masih harus disepakati.
Batas bersama ZEE dan landas kontinen masih harus
disepakati.
Batas bersama ZEE dan landas kontinen masih harus
disepakati.

38 Sobar Sutisna, Tri Patmasari dan K.J. Villanueva, “Status Delimitasi Batas Wilayah NKRI Saat Ini”,
dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong:
Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004), hlm. 43.

82
6

Hukum Kewilayahan Indonesia;

Papua Nugini Laut Wilayah
ZEE
LK

7

Australia

8

Timor Leste

Ada
Ada
Ada

Darat

Ada

Laut Wilayah
ZEE
LK
Laut Wilayah
ZEE
LK

Tdk
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada

Darat

Ada

11 ZEE/LK
200 ml

Laut Wilayah
ZEE
LK
Laut Wilayah
ZEE
LK
ZEE
LK

Tdk
Ada
Ada
Tdk
Ada
Ada
Ada
Ada

12 LK > 200ml

LK

9

India

10 Thailand

?

Batas bersama laut territorial, ZEE dan landas
kontinen yang sifatnya lateral telah disepakati.
Batas darat telah didelineasi seluruhnya memadai
untuk dituang dalam perjanjian batas yang baru.
Densifikasi tandabatas akan sesuai kebutuhan.
Batas bersama ZEE telah disepakati namun belum
diratifikasi. Batas landas kontinen telah diratifikasi,
yang tak berimpit batas bersama ZEE.
Batas bersama laut territorial, ZEE dan landas
kontinen masih harus disepakati.
Baru 60% panjang batas darat didelineasi di lapangan.
Thalweg sungai sebagai batas diganti median line
sungai. Ada masalah penafsiran traktat 904 di
sejumlah segmen batas, yang karenanya balum dapat
didelineasi di lapangan.
Batas bersam ZEE masih harus disepakati.
Batas bersama landas kontinen telah disepakati
Batas bersama ZEE masih harus disepakati.
Batas bersama landas kontinen telah disepakati dan
diratifikasi.
Jurisdiksi atas ZEE dari landas kontinen sampai
selebar 200 mil laut dari garis pangkal, yaitu di
wilayah Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, dimana
tidak ada batas negara bersama maritime dengan
negara lain. Selesai ditetapkan, kecuali di ujung-ujung
yang akan memotong batas bersama maritime dengan
negara lain.
Masih harus disurvey data geologis/geofosika kelautan
untuk bukti adanya hak klaim jurisdiksi atas landas
kontinen di luar batas 200 mil laut sampai maksimal
350 mil laut, yaitu sebelah barat laut Sumatera,
selatan Jawa dan Utara Papua.

3. Makna yang Terkandung dalam Kawasan Perbatasan NKRI Berdasarkan
Penelusuran Sejarah Kewilayahan
Berdasarkan penelusuran sejarah kewilayahan NKRI di atas, dapat dilihat
bahwa konsep wilayah NKRI telah ada pada masa lampau, tepatnya pada jaman
kerajaan sekitar abad ke-12. Berbagai macam bentuk peninggalan kerajaankerajaan merupakan bukti yang nyata akan hal tersebut. Salah satu peninggalan
yang paling terkenal dan bisa dikatakan sebagai cikal bakal wilayah nusantara
saat ini adalah “Sumpah Palapa” yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dari
Kerajaan Majapahit. Sebagaimana diungkap oleh Budya Pradipta, bahwa nilai
yang terkandung dalam sumpah tersebut adalah nilai kebhinekatunggalikaan,
nilai persatuan, nilai kesatuan dan nilai keutuhan wilayah serta nilai kedaulatan.
Pun demikian halnya dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Deklarasi
Juanda 1957 serta perjuangan Indonesia di Konvensi Hukum Laut Internasional
sampai diakuinya konsep negara kepualauan, semuanya menunjukkan adanya
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nilai integritas bangsa dan negara secara wilayah.
Nilai-nilai integritas bangsa dan negara tersebut kemudian terus digunakan
sebagai landasan dalam setiap “perbuatan” yang dilakukan Pemerintah Indonesia
pada masa-masa berikutnya, melalui perjanjian-perjanjian batas wilayah dengan
negara-negara tetangga, mulai tampak nilai ekonomi, nilai kesejahteraan, nilai
politis, nilai sosial, nilai pertahanan keamanan, nilai budaya, nilai kerjasama,
nilai kesetaraan, nilai kesepakatan dan nilai hormat-menghormati antar negara
bertetangga yang terkandung dalam suatu kawasan perbatasan NKRI.
C. Makna Hukum Kawasan Perbatasan NKRI
Dalam sub-bab ini akan diuraikan secara detail mengenai makna hukum
yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI berdasarkan penelusuran
secara filsafati dan sejarah kewilayahan yang telah dilakukan sebelumnya. Makna
hukum yang dimaksud disini adalah hakikat, nilai-nilai dan asas-asas atau
prinsip-prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI.
1. Hakikat Kawasan Perbatasan NKRI
Penelusuran secara ontologis dan epistemologis terhadap kawasan perbatasan
menghasilkan bahwa pada hakikatnya kawasan perbatasan adalah batas berakhirnya
kedaulatan penuh (full souvereignty) sebuah negara terhadap wilayah negaranya,
dalam pengertian kedaulatan suatu negara terhadap wilayahnya berakhir di
kawasan perbatasan negara tersebut, wilayah yang berada setelah kawasan
perbatasan bukan lagi menjadi kedaulatan penuh negara yang bersangkutan. Hal
ini membawa konsekuensi bahwa suatu negara tidak memiliki kedaulatan (baca:
kekuasaan) terhadap wilayah di luar kawasan perbatasan negara yang bersangkutan,
wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh dari negara tetangganya atau
diklasifikasikan sebagai wilayah negara dengan hak berdaulat.
Secara khusus, kawasan perbatasan NKRI pada hakikatnya 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 it self) terhadap isi dan ruang
kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta
arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan melalui
rencana-rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang. Disamping 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
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kedaulatannya. Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang
ada kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak atau negara lain, yang
bisa dikategorikan dalam intervensi jenis ini misalnya kesepakatan kerjasama
pengamanan bersama kawasan perbatasan darat di Kalimantan Timur antara
Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia atau kerjasama ekonomi untuk
kemajuan kawasan perbatasan atau bentuk kerjasama lainnya sepanjang terdapat
kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak/negara lainnya. Demikianlah
hakikat yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI.
2. Nilai-nilai Kawasan Perbatasan NKRI
Dalam kebanyakan literatur, artikel atau karya ilmiah yang membahas
kawasan perbatasan NKRI sering disebutkan bahwa kawasan perbatasan NKRI
memiliki nilai strategis terhadap negara Indonesia, namun tidak banyak yang
menyebutkan secara detail maksud dari kalimat “memiliki nilai strategis” tersebut.
Buku ini melalui penelusuran kefilsafatan secara aksiologis dan metode penelusuran
sejarah mencoba untuk merinci nilai-nilai strategis yang terkandung pada kawasan
perbatasan NKRI. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Nilai-nilai Kawasan Perbatasan NKRI
No

Penelusuran Aksiologis
Expert

1

nilai kedaulatan

2

nilai nasionalisme

3

nilai kesetaraan
kesepakatan dan
kerjasama antar negara
nilai pembangunan negara
nilai hukum/kepastian
hukum
nilai pertahanan
keamanan
nilai politis
nilai ekonomi/
kesejahteraan
nilai sosial
nilai budaya

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

nilai ideologi
nilai geografis dan spasial

Penelusuran Sejarah

Pemerintah RI
nilai persatuan, kesatuan dan
keutuhan wilayah
nilai cita dan tujuan negara

nilai kebhinekatunggalikaan

nilai kedaulatan

Nilai persatuan dan kesatuan

nilai pertahanan keamanan
nilai politis, ekonomi, sosial
dan budaya
nilai pembagian kewenangan
administratif
nilai kerjasama
nilai perencanaan
pembangunan
nilai geografis dan spasial
nilai hormat menghormati
antar negara

nilai keutuhan wilayah
nilai ekonomi nilai kesejahteraan

Nilai kedaulatan

nilai politis
nilai sosial
nilai pertahanan keamanan
nilai budaya
nilai kerjasama
nilai kesetaraan
nilai kesepakatan
nilai hormat-menghormati antar
negara bertetangga
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Tabel di atas menunjukkan keberagaman nilai-nilai yang terkandung pada
kawasan perbatasan NKRI berdasarkan penelusuran aksiologis (penilaian expert
dan penilaian Pemerintah RI) dan penelusuran sejarah. Ada yang sama ada pula
yang berbeda, secara komprehensif nilai-nilai yang terkandung pada kawasan
perbatasan NKRI berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Nilai Kedaulatan
Tanpa mengesampingkan nilai-nilai lain yang terkandung pada kawasan
perbatasan NKRI, nilai kedaulatan inilah nilai yang paling utama pada kawasan
perbatasan. Alasan hukumnya adalah karena dengan adanya kedaulatan
penuh, Pemerintah RI memiliki legitimasi untuk melaksanakan kegiatan apa
saja (to govern it self) di kawasan perbatasan. Nilai kedaulatan ini sekaligus
juga menegaskan batas kedaulatan negara tetangga terhadap wilayahnya,
bahwa mereka tidak berhak melakukan intervensi secara apapun juga terhadap
kawasan perbatasan yang berada di bawah kedaulatan penuh Pemerintah RI.
b. Nilai Integritas
Nilai kebhinekatunggalikaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai keutuhan
wilayah dan nilai nasionalisme serta nilai pembagian kewenangan
administratif disatukan ke dalam satu nilai, yakni nilai integritas39, karena
semua nilai-nilai tersebut mengarah kepada satu makna, yaitu Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan perbatasan memiliki “pengaruh”
yang sangat besar terhadap integritas bangsa Indonesia yang identik dengan
heterogenitas atau pluralisme di berbagai aspek kehidupan. Ibarat sebuah
rumah, kawasan perbatasan NKRI adalah “pagar depan”, yang mana jika
“pagar depan” tersebut rapuh, rumah tersebut bisa dengan mudah ditembus
oleh perampok dan mengacak-acak seisi rumah, jika kawasan perbatasan
NKRI tampak rapuh bukan tidak mungkin kawasan-kawasan di dalamnya
bisa ditembus “kepentingan-kepentingan” yang bisa mengancam persatuan,
kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI. Nasionalisme juga terkandung
dalam kawasan perbatasan, contoh paling mudah adalah bagaimana hampir
seluruh rakyat Indonesia marah dengan tindakan Malaysia yang mengklaim
Blok Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, mereka melakukan berbagai
macam aksi-aksi yang intinya tidak rela jika ada sejengkal bagian dari wilayah
Indonesia terbang ke pelukan negara lain, bahkan di beberapa aksi ada warga
negara siap mengorbankan nyawa demi mempertahankan keutuhan NKRI,
sungguh suatu bentuk nasionalisme dan bela negara yang sangat heroik.40

39 Kata “integritas” diartikan sebagai kebulatan, kepaduan, kesatuan, keutuhan, koherensi (Tim
Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 205.)
40 Baca lagi konsep kedaulatan tumpah darah di Bab 2 sebagaimana dikemukakan oleh Jazim
Hamidi yang terinspirasi dari konsep kedaulatan tanah air milik M.Yamin dan konsep geopolitik
F. Ratzel.
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Demikian juga dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah untuk menangani
kawasan perbatasan NKRI, semuanya dilakukan tetap dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ditegaskan bahwa nilai
integritas yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI mempengaruhi
kelangsungan hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan.
c. Nilai Kesetaraan, Kesepakatan dan Hormat Menghormati
Kawasan perbatasan sebuah negara ada setelah sebelumnya dilakukan
perundingan antar negara yang bertetangga untuk kemudian menyepakati
batas-batas wilayah negaranya. Nilai kesetaraan tampak pada saat negaranegara melakukan perundingan untuk menetapkan batas wilayahnya,
masing-masing negara memiliki hak yang sama sebagaimana diatur hukum
internasional untuk merundingkan dan menetapkan batas wilayahnya, dalam
perundingan tersebut tidak ada negara yang berkedudukan lebih tinggi dari
negara lainnya, tidak ada negara yang lebih dominan dari negara lainnya,
semuanya memiliki kesetaraan hak yang sama sebagai negara merdeka.
Dalam konteks perundingan perbatasan antara Pemerintah Indonesia
dengan negara tetangganya, tidak peduli Indonesia lebih makmur dari Palau
atau Timor Leste atau Australia lebih maju daripada Indonesia, semuanya
memiliki kesetaraan hak dalam perundingan penetapan batas wilayah.
Nilai kesepakatan tampak pada saat masing-masing negara telah
menyelesaikan perundingan dan menyepakati titik-titik yang menjadi batas
wilayahnya untuk kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional
dan sudah merupakan kewajiban bagi setiap negara untuk menghormati
kesepakatan-kesepakatan tersebut. Hukum internasional mengajarkan bahwa
perjanjian tentang batas negara bersifat final, tidak dapat diubah, karena itu
salah satu pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas
terbatas disepakati bersama. Doktrin adanya perubahan fundamental (rebus
sict stantibus) yang berlaku dalam rangka tuntutan pembatalan perjanjian
ternyata tidak berlaku dalam perjanjian yang mengatur masalah batas antar
negara. Penegasan ini dapat dijumpai dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969
tentang Perjanjian Internasional.41 Hormat menghormati disini tidak hanya
sebatas menghormati perjanjian di atas kertas saja, tetapi juga hendaknya
setiap negara yang bertetangga saling menghormati dengan tidak mencobacoba melakukan illegal extension atau mengklaim suatu kawasan yang nyatanyata berada di bawah kedaulatan negara lain. Pernyataan ini mendukung
pendapat Hasjim Djalal yang menyebutkan bahwa perlunya pemerintah
41 Lihat Donnilo Anwar, “ Potensi Nilai Strategis Batas Antar Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum
Perjanjian Internasional”, hlm.37, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan
Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi
Survey dan Pemetaan Nasional, 2004). Lihat juga Suryo Sakti Hadiwijoyo, op.cit., hlm. 100-101.
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menghormati dan dan mengatur lintas batas antar etnik di daerah perbatasan
sehingga dia lebih berpotensi kerjasama daripada konflik.42
d. Nilai Pembangunan Negara dan Kerjasama
Sebagaimana ditulis oleh Progo Nurdjaman bahwa pembangunan wilayah
perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional.43 Pendapat ini seratus persen benar, lebih dalam dari pada itu,
pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang sangat penting
bagi sebuah negara. Kembali ke analogi “rumah” tadi, yang mana kawasan
perbatasan diibaratkan sebagai “pagar depan”, yang mana seyogyanya pagar
depan tersebut haruslah pagar yang kokoh, kuat dan bagus sehingga tidak
mudah ditembus, demikian juga dengan kawasan perbatasan negara, jika
kawasan perbatasan negara “rapuh”, sangat besar peluang bagi pihak-pihak
lain untuk memanfaatkan kerapuhan tersebut untuk tujuan yang merugikan
negara yang bersangkutan.
Kerapuhan tersebut salah satunya disebabkan karena tidak meratanya
pembangunan yang dilakukan sebuah negara. Kondisi inilah yang sedang
terjadi di kawasan perbatasan NKRI, sudah banyak tulisan dan fakta yang
menyatakan kerapuhan kawasan perbatasan NKRI karena tidak meratanya
pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Selama ini Pemerintah
RI bisa dikatakan miss oriented dalam melaksanakan pembangunan
nasionalnya44, Pemerintah RI lebih berkonsentrasi terhadap pembangunan
di wilayah “dalam” dibandingkan wilayah “luar” (baca: kawasan perbatasan).
Hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi hendaknya pembangunan
nasional harus merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan pada dasarnya
pembangunan kawasan perbatasan sangat pantas untuk mendapat prioritas
dan perhatian lebih dari Pemerintah RI, karena kuantitas dan kualitas
pembangunan kawasan perbatasan memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap semua aspek kehidupan tidak saja bagi kawasan dan masyarakat
yang tinggal di kawasan perbatasan, tetapi juga berpengaruh terhadap
keseluruhan wilayah Indonesia. Contoh nyata di perbatasan IndonesiaMalaysia di Kalimantan, dapat dilihat dari berbagai tulisan atau datang
menyaksikan sendiri, bagaimana pembangunan kawasan perbatasan yang
dilakukan oleh Malaysia dengan segala fasilitas, sarana prasarana yang relatif
lengkap dan kemudahan-kemudahan pelayanan publik. Hal ini agak sedikit
berbeda dengan pembangunan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kawasan
perbatasannya. Sekali lagi ditegaskan, kondisi ini tentunya sangat bepengaruh
42 Hasjim Djalal, “Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia”, hlm. 7, artikel dalam kumpulan tulisan
Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas
Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).
43 Progo Nurdjaman., op.cit., hlm. 53.
44 Lihat lagi pendapat M. Dimyati Hartono di Bab I.
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terhadap kehidupan yang ada di kawasan perbatasan kedua negara. Buku
ini bukan hendak untuk menilai negatif upaya-upaya pembangunan yang
telah dan sedang atau akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, penulis
berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia hanya kurang memberi perhatian
saja kepada kawasan perbatasannya, tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut mengingat nilai strategis pembangunan yang terkandung pada
kawasan perbatasan NKRI.
Sehubungan dengan pembangunan kawasan perbatasan NKRI, kembali ke
pendapat Hasjim Djalal di atas, bahwa Pemerintah RI perlu mengusahakan
kerjasama dengan pihak atau negara lain untuk menunjang pembangunan
di kawasan perbatasan NKRI. Perlunya menciptakan kerjasama bilateral
maupun trilateral di kawasan perbatasan untuk mendukung percepatan
pertumbuhan di kawasan perbatasan tersebut.45 Selain itu juga, agar
Pemerintah RI lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang
sudah terjalin sebelumnya.
Pemahaman nilai kerjasama ini tidak hanya untuk aspek kerjasama dengan
negara atau pihak lain (ekstern), tetapi kerjasama intern antar lembaga
negara/non negara yang berwenang menangani kawasan perbatasan NKRI
juga perlu mendapatkan perhatian.46
e. Nilai Kepastian Hukum
Sudah pasti dalam kawasan perbatasan terkandung nilai kepastian hukum.
Garis batas dibuat menurut landasan hukum yang jelas dan sebaliknya
pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu
hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut
(bukan pelanggaran batas itu an sich) dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi
yang ringan sampai kepada sanksi yang berat, sesuai dengan kedudukan
garis batas tersebut serta bentuk pelanggaran yang dibuatnya. Semua titiktitik koordinat serta garis batas negara di laut yang diatur oleh undangundang mempunyai kekuatan mengikat demi hukum. Semua negara wajib
mematuhinya dan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban di perairan
yang ditunjuk oleh garis batas dalam PP (untuk Brasil dalam nautical chart)
tersebut dapat dikenai sanksi.47
Sehubungan dengan hak dan kewajiban negara terhadap kawasan perbatasan,
hukum internasional memiliki peran dan fungsi untuk memberikan
45 Rudolf W. Matindas dan Sobar Sutisna, “Pengaruh Aspek Delimitasi dan Demarkasi Batas
Internasional Terhadap Integritas Kedaulatan Wilayah NKRI”, hlm.26, artikel dalam kumpulan
tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan
Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).
46 Problematika mengenai aspek kelembagaan kawasan perbatasan NKRI akan dibahas di bab IV.
47 Adi Sumardiman, “Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara”, hlm. 9 dan 16, artikel dalam
kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat
Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004).
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kepastian hukum dan batasan yang jelas perihal hak dan kewajiban masingmasing negara di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Di
samping itu, hukum internasional juga memberikan modalitas yang penting
dalam rangka menjamin kegiatan-kegiatan sah yang dilakukan negara yang
berbatasan laut maupun berbatasan barat dalam hal garis batas antar negara
belum disepakati bersama. Untuk yang terakhir ini, secara khusus modalitas
diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dalam rangka menjamin
berlanjutnya kegiatan tradisional masyarakat kedua negara yang tinggal di
daerah perbatasan melalui prosedur keimigrasian yang relatif sederhana.48
Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 makna dalam nilai kepastian hukum
yang terkandung dalam kawasan perbatasan suatu negara termasuk kawasan
perbatasan NKRI. Pertama, pada dasarnya penentuan batas negara (kawasan
perbatasan) memang dilakukan melalui instrument hukum berupa perjanjian
internasional yang kemudian diratifikasi dengan instrument hukum masingmasing negara untuk kemudian masing-masing negara mengeluarkan
instrument/produk hukum yang menjelaskan dan menentukan titik-titik
koordinat terluar wilayahnya dan berikutnya ke PBB untuk kemudian
diumumkan ke seluruh negara di dunia. Semua bentuk instrument hukum
itulah yang dimaknai sebagai kepastian hukum. Makna kedua berhubungan
dengan hukum internasional yang memberikan kepastian hukum akan
hak dan kewajiban masing-masing negara terhadap kawasan perbatasan,
aturan-aturan hukum internasional tersebut merupakan jaminan keabsahan
bagi masing-masing negara untuk melaksanakan kedaulatan di wilayahnya
termasuk di kawasan perbatasan. Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran
di kawasan perbatasan, hukum internasional pun sudah menyiapkan
sanksinya.49
f.

Nilai Ideologi
Nilai ideologi yang terkandung dalam kawasan perbatasan pada dasarnya
tidak berhubungan langsung atau memberikan efek yang cepat dan besar
terhadap ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi
jika tidak mendapatkan perhatian yang serius bisa jadi akan menggerogoti
ideologi negara tersebut. Sayangnya hal ini (tergerogotinya ideologi) terjadi
pada Indonesia. Berikut penjelasannya, disini perlu diungkap lagi hasil
penelitian yang ditulis oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah, kedua peneliti
tersebut mengatakan “Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun
daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman
ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia.

48 Donnilo Anwar., op.cit., hlm. 30 dan 38.
49 Baca lagi sub-bab 2.1.4. Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara Atas Wilayah.
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Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara
dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu
lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara
negara”.50 Pengalaman pribadi penulis51 membenarkan hal yang diungkap
oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah tersebut, kehidupan masyarakat di kawasan
perbatasan Kalimantan Timur menunjukkan gejala-gejala seperti itu,
mungkin belum sampai tahap yang kronis berupa perubahan ideologi,
tetapi jika tidak diperhatikan secara serius, bukan tidak mungkin mereka
akan berubah ideologi. Bisa dibayangkan, setiap hari masyarakat di kawasan
perbatasan Kalimantan Timur 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
NKRI sebagai benteng pertama ideologi Pancasila perlu mendapatkan
perhatian yang sangat serius.
g. Nilai Politis
Kawasan perbatasan adalah kawasan yang bernuansa politis, bahkan unsur
politis sudah memberikan pengaruh pada saat proses perundingan penetapan
batas negara, terkadang sukses-tidaknya lancar-lambatnya perjanjian
penetapan batas negara tergantung pada “situasi politis” yang saat itu sedang
terjadi. Ilustrasi mudahnya, negara bertetangga yang memiliki hubungan baik
tentunya akan lebih mudah merundingkan kesepakatan-kesepakatan batas
negara dibandingkan negara bertetangga yang tidak memiliki hubungan baik
atau sedang terganggu hubungan baiknya karena suatu hal.
Setelah disepakati batas negara pun, nuansa politis masih melekat pada
kawasan perbatasan suatu negara (bahkan mungkin akan begitu selamanya).
Sri Hayati dan Ahmad Yani menyebutkan secara politis, batas negara adalah
50 Lihat lagi Bab I, problematika empiris kawasan perbatasan NKRI.
51 Untuk keperluan penyusunan karya ilmiah ini, pada tanggal 19-21 September 2010 penulis
mengunjungi salah satu kawasan perbatasan NKRI, yaitu Pulau Sebatik yang berbatasan langsung
baik darat maupun laut dengan Malaysia.
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garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi
yang berada di perut bumi. Jika dihubungkan dengan konsep geopolitik,
dimana Ratzel dalam bukunya Politische Geographie mengatakan bahwa
wilayah teritorial suatu negara ditetapkan dengan tegas, karena dengan
menentukan batas negara dapat ditentukan luas negara dan juga kekuatan
nasional negara bersangkutan. Bagi para ahli geografi politik, batas-batas
negara menjadi pusat perhatian karena batas adalah bagian dari urusan
negara. Lokasi pengawasannya dan persatuannya adalah tugas negara yang
paling utama mengingat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi
daerah territorial negara dan melindungi otonomi warga negaranya. Tujuan
pemerintah pada daerah perbatasan adalah perlindungan secara tegas, pihak
luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan atau diseleksi, tanah
milik negara harus di awasi untuk menentukan jika pihak luar bertindak
merugikan.52
Dengan demikian, mengacu pada konsep geopolitik di atas, nilai politis
yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI berkorelasi terhadap tugas
Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia termasuk kawasan perbatasan di dalamnya.
h. Nilai Ekonomi/Kesejahteraan
Sama halnya dengan nilai politis yang akan selalu melekat pada kawasan
perbatasan, nilai ekonomi atau kesejahteraan juga akan selalu ada dalam setiap
kawasan perbatasan negara manapun. Seringkali topik-topik ekonomi dan
tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang mendominasi
ketika membicarakan kawasan perbatasan. Seolah-olah motif nilai ekonomi
dan kesejahteraan lebih penting dari nilai lain yang terkandung pada kawasan
perbatasan. Hal ini sangat wajar mengingat manusia memiliki naluri untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dimana motif ekonomi serta ukuran
kesejahteraan inilah yang paling berpengaruh. Singkat kata, dimanapun
manusia berada, motif ekonomi akan selalu menjadi salah satu bagian dasar
hidupnya.
Sehubungan dengan nilai ekonomi yang terkandung di kawasan perbatasan
NKRI, sungguh merupakan sebuah ironi melihat kondisi perekonomian di
kawasan perbatasan NKRI. Tidak perlu dijelaskan secara detail karena sudah
banyak tulisan yang menggambarkan kondisi perekonomian dan tingkat
kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan NKRI.53 Intinya hampir
52 Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit., hlm. 11 dan 49.
53 Lihat lagi hasil penelitian Eddy Sianturi&Nafsiah dan artikel berseri harian Kompas di Bab I,
baca juga K. Widodo, S.Lukita dan S. Sutisna, “Permasalahan Batas Wilayah Indonesia-Malaysia
di Propinsi Kalimantan Barat”, hlm. 120-122, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah
Perbatasan Indonesia, editor Sobar Sutisna (Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2004). Lihat juga teori Martinez tentang Alienated
Borderland di bab II.
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semua kawasan perbatasan NKRI memiliki tingkat perekonomian dan
kesejahteraan yang rendah, apalagi jika dibandingkan dengan perekonomian
wilayah negara tetangga, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia
sepanjang Kalimantan Barat-Kalimantan Timur. Selain itu, kehidupan
ekonomi masyarakat perbatasan NKRI sangat bergantung kepada masyarakat
di seberang perbatasan, hal ini dikarenakan interaksi dan aksesnya lebih
mudah ke Malaysia daripada ke Indonesia sendiri, seperti telah disebutkan
sebelumnya pada saat membahas nilai ideologi di atas, bahwa warga negara
Indonesia lebih sering melakukan jual-beli papan sandang pangan ke wilayah
Malaysia.
Teorinya, untuk memperkuat penduduk di perbatasan, negara biasanya
memberi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
Diusahakan agar perekonomian penduduk di perbatasan lebih sejahtera
dibandingkan dengan di negara tetangganya.54 Nilai ekonomi dan
kesejahteraan inilah yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah
Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasannya, mengingat pada
kawasan perbatasan NKRI terdapat unsur keuntungan geografis, potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dieksploitasi secara
benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi apa
yang dikatakan oleh Eddy Sianturi dan Nafsiah yaitu kesenjangan sosial
ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga
mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak
negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme.
Mungkin saat ini apa yang dikhawatirkan di atas belum sampai tahap “siaga
1”, rasa nasionalisme masyarakat perbatasan masih ada, tetapi bukan tidak
mungkin 5-10 tahun ke depan jika tidak ada perubahan signifikan terhadap
pola perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, jangan
kaget dan menilai tidak nasionalis jika mereka berpindah haluan menjadi
bagian dari Malaysia dikarenakan motif ekonomi. Hal yang perlu dicermati
juga ialah, “bukankah salah satu tugas dari Pemerintah RI adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana
diamanahkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945?”.
i.

Nilai Sosial dan Budaya
Nilai sosial dan budaya juga terkandung dalam kawasan perbataan suatu
negara, hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial dan budaya antar
masyarakat yang hidup bertetangga negara, sudah menjadi kodrat manusia
sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya.
Interaksi sosial dan budaya tersebut tidak bisa dibatasi hanya karena mereka
berbeda kewarganegaraan.

54 Sri Hayati dan Ahmad Yani, op,cit., hlm.50.
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Intinya adalah jangan pernah sekali-kali meremehkan keberadaan nilai sosial
dan budaya dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI, jika
dilakukan bisa berakibat fatal kepada “ke-Indonesia-an” seseorang dan dapat
merusak ketahanan nasional. Bisa saja, karena terlalu seringnya warga negara
Indonesia berinteraksi dengan warga negara tetangga kemudian “terinfeksi”
budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia.
Selain itu, terpeliharanya hubungan antar etnis dan kebudayaan yang serasi
di kawasan perbatasan dapat membantu terpeliharanya sistem ketahanan
dan keamanan nasional.
j.

Nilai Pertahanan Keamanan
Jika dibuat rating, dalam berbagai forum formal maupun non formal yang
membicarakan kawasan perbatasan, bisa jadi topik pertahanan keamanan
menduduki peringkat kedua setelah topik ekonomi dan kesejahteraan. Hal
ini dikarenakan pada dasarnya kebanyakan negara-negara mengutamakan
pendekatan yang berorientasi ekonomi (prosperity) dan keamanan (security)
dalam rangka pengembangan kawasan perbatasannya.
Pernyataan di atas tidak salah, dalam urusan pemerintahan apapun, ekonomi
dan keamanan negara menjadi faktor yang krusial bagi kelangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan yang terjadi
pada kawasan perbatasan NKRI, stabilitas negara ditentukan dari bagaimana
negara Indonesia mampu menjaga keamanan wilayahnya, bagaimana negara
mampu mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan
negara Indonesia, seperti illegal logging, illegal fishing, human trafficking, arm
smuggling, terrorism dan tindak pidana internasional lainnya.
Kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan diperlukan sebagai bagian dari
sistem keamanan terpadu. Sebagai upaya dari mempertahankan kedaulatan
fisik teritorial, orientasi security, dalam arti keamanan dicapai melalui
akumulasi kekuatan. Dalam logika ini, kawasan perbatasan dimaknai dan
difungsikan sebagai safety belt atau buffer zone untuk daerah lain sebagai
jaminan keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pilar penting
dalam sudut pandang ini adalah sentralitas posisi kekuatan militer dalam
pembangunan kawasan perbatasan.55

k. Nilai Geografis, Nilai Spasial dan Nilai Teknologi
Secara geografis Indonesia terletak dalam posisi silang yang menguntungkan,
terletak di antara 2 samudra (Pasifik dan Hindia) dan 2 benua (Asia dan
Australia), dan oleh karena itu, Indonesia merupakan “jalur padat” yang
55 Lihat Sri Hayati dan Ahmad Yani, op.cit., hlm. 49 dan artikel berjudul “Kabupaten Boven Digoel
Sebagai Daerah Rural Perbatasan” (Tanpa Tahun), diakses dari www.pdfdatabase.com pada
tanggal 26 Februari 2010 pukul 15.00 WIB. Baca juga teori-teori tentang ketahanan nasional.
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sering dilalui baik lewat udara, darat atau laut. Tentu saja, kawasan perbatasan
NKRI memiliki nilai strategis secara geografis yang harus dimanfaatkan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh paling nyata adalah
kawasan perbatasan Indonesia-Singapura di Selat Malaka, selat tersibuk
di dunia, karena dilalui begitu banyak kapal-kapal yang keluar-masuk
Indonesia. Adalah bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan
geografis ini untuk mensejahterakan rakyatnya atau setidaknya masyarakat
yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Singapura tersebut sekaligus
menjaga keutuhan wilayahnya.56
Nilai spasial yang dimaksud disini berkaitan dengan ilmu keruangan, secara
spesifik berkaitan dengan penataan ruang. Nilai spasial ini sangat penting
dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI, UU Penataan
Ruang pun telah mengakomodir nilai spasial ini sebagai dasar dalam rencana
penataan ruang wilayah nasional maupun daerah.
Lantas bagaimana dengan nilai teknologi? Apa kaitan teknologi dengan
kawasan perbatasan NKRI?. Hal yang pertama dijelaskan adalah bahwa
teknologi sudah memainkan peranan penting pada saat proses penetapan
batas wilayah antar negara, teknologi berperan besar dalam kegiatan definisi
dan delimitasi. Pada tahap definisi, tanpa teknologi yang canggih bagaimana
mungkin bisa menggambarkan garis batas dan daerah-daerah yang dilalui
serta menetapkan secara akurat titik-titik koordinat batas antar negara.
Dalam tahap delimitasi, teknologi memainkan peranan penting dalam
pembuatan peta dan foto-foto udara untuk menggambarkan garis batas
setepat mungkin.57
Hal kedua berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam rangka
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Teknologi pemetaan digital yang
lebih dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat diperlukan
dalam perencanaan, pengembangan maupun pengelolaan wilayah (termasuk
kawasan perbatasan-penulis) serta berperan penting dalam penentuan
prioritas pengembangan wilayah pada suatu daerah (kabupaten/kota).58
Untuk lebih meyakinkan arti keberadaan nilai teknologi yang terkandung
dalam kawasan perbatasan NKRI patut dilihat lagi pendapat yang dikeluarkan
56 Baca Triana Wulandari dkk. Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009; Satu
Selat Dua Nakhoda, (Depok: Gramata Publishing, 2009).
57 Martin I Glassner menyebutkan ada 4 tahap dalam penentuan atau pembuatan garis batas, yaitu
Definisi, Delimitasi, Demarkasi dan Administrasi. Baca juga makalah yang ditulis Joenil Kahar
berjudul “Penentuan Batas Wilayah NKRI Ditinjau Dari Segi Teknis dan Kelembagaan, makalah
yang disampaikan dalam Diskusi Panel Reaktualisasi Wawasan Nusantara Dalam Perspektif
Kesatuan Wilayah NKRI (2003). Beliau menyebutkan bahwa dalam proses delimitasi diperlukan
tim perunding batas yang handal yang dilengkapi salah satunya dengan hasil kajian data spasial
(data rupa bumi, data barimetri dan geologi di laut). Logikanya, untuk mendapatkan hasil kajian
data spasial inilah diperlukan teknologi.
58 Progo Nurdjaman, op.cit., hlm.63.
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oleh Kepala BAKOSURTANAL (Rudolf W Matindas) dan Kepala Pusat
Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL (Sobar Sutisna). Beliau berdua
memberikan pendapat “Dari sudut pandang bidang survey dan pemetaan,
pengembangan kawasan perbatasan tentunya memerlukan ketersediaan data
awal yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pengembangan kerangka
kerja berbagai sektor. Data awal yang dimaksud adalah ketersediaan data
geospasial kawasan perbatasan”.59
Satu lagi pendapat yang mengutarakan arti penting teknologi dalam
pengembangan kawasan perbatasan NKRI, pendapat tersebut diutarakan
oleh Kasru Susilo yang dalam artikelnya mengatakan:60
“Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan
pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Pengembangan
wilayah merupakan upaya memberdayakan stake holders (masyarakat,
Pemerintah, Pengusaha) di suatu wilayah, terutama dalam memanfaatkan
sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah tersebut dengan instrument yang
dimiliki atau dikuasai, yaitu teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa
yang dimiliki oleh wilayah administratif atau wilayah fungsional dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut”.

Demikianlah penjelasan nilai-nilai strategis yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI. Sekali lagi, pelu ditegaskan disini, bahwa nilainilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI bukanlah nilai
yang berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi, saling mempengaruhi
dan interdependent dalam satu kesatuan sistem. Nilai-nilai tersebut wajib
diperhatikan dan dijadikan sebagai landasan dalam rangka pengembangan
kawasan perbatasan NKRI.
3. Asas-asas dan Prinsip Kawasan Perbatasan NKRI
Sebelum membahas asas-asas dan prinsip-prinsip kawasan perbatasan
NKRI, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut asas dan prinsip,
apakah kedua hal tersebut sama atau beda? Karena seringkali kata ”asas” juga
dimaknai sebagai “prinsip”, begitu juga sebaliknya. Tesaurus Bahasa Indonesia
memberi arti untuk kata “asas” sebagai (1) n akar, alas, basis, dasar, fondasi,
fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok,
prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) n hukum, kaidah, kode
etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Sedangkan kata “prinsip”
dimaknai sebagai (1) n asas, dasar, etika, hakikat, pokok,rukun, sendi; (2) filsafat,

59 Lihat lagi Bab I pada bagian problematika yuridis kawasan perbatasan NKRI.
60 Kasru Susilo, “Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Di Masa Yang Akan Datang dan
Implikasinya Terhadap Kebutuhan Analisis Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis”,
(Makalah: tanpa tanggal tanpa tahun), diakses dari situs www.pdfdatabase.com pada tanggal 21
Februari 2010 pukul 22.00 WIB, hlm.2.
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kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat,
pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah,
patokan, pedoman, pijakan.61 Berdasarkan tesaurus Bahasa Indonesia, adalah
sama antara asas dan prinsip.
Dalam Bahasa Inggris, ternyata juga sama, asas diterjemahkan dengan
principle; principality, prinsip juga diterjemahkan dengan principle; principality.
Demikian juga sebaliknya principle di-Bahasa Indonesia-kan menjadi asas; dasar.
Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai (1) moral rule or strong belief
that influences your actions; (2) basic general truth.62 Kamus hukum memberikan
pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan
mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi
menjadi dua yaitu principia prima (norma-norma kehidupan yang berlaku secara
fundamental, universal dan mutlak serta kekal [berlaku bagi segala bangsa dan
masa]) dan principia secundaria (norma-norma yang tidak fundamental, tidak
universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya.63
Masuk ke ranah hukum, Sudikno Mertokusumo menyimpulkan dari
beberapa pendapat bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan
latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap
sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim yang merupakan citra hukum positif dan dapat diketemukan dengan
mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.
Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan
tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan hukum konkrit. Asas
hukum mempunyai dua landasan (Nieuwenhuis, 1979:11). Pertama asas hukum
itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih
sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum
ini merupakan fungsi asas hukum. Karena sifatnya yang abstrak, maka asas hukum
itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkrit,
meskipun ada beberapa asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan
konkrit atau pasal. Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan
kita. Dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang hendak
diraihnya. Oleh karena itu pula asas hukum itu pada umumnya merupakan
suatu persangkaan (presumption) yang tidak menggambarkan suatu kenyataan,
tetapi suatu ideal atau harapan. Asas hukum dapat dibagi dua, yaitu asas hukum
umum (berhubungan dengan seluruh bidang hukum, contoh: asas nebis in idem,

61 Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, op.cit., hlm. 29 dan 386.
62 Oxford Learner’s Pocket Dictionary; New Edition (Oxford University Press, 2003) hlm. 340.
63 Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 31 dan 401. Lihat juga Immanual Kant
tentang first and second principle dalam Hari Chand, Modern Jurisprudence, (Selangor:
International Law Book Services, 2005), hlm. 48.
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asas lex posteriori derogate legi priori) dan asas hukum khusus (berfungsi dalam
bidang hukum yang lebih sempit, contoh: pacta sunt servanda).64
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa “asas” dan “prinsip”
memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal
tertentu, dimana keduanya juga bersifat abstrak. Perbedaannya hanya pada
penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur-literatur dan peraturan
perundang-undangan Indonesia umumnya menggunakan kata asas (contoh: asas
kedaulatan, asas pengayoman dll), sedangkan literatur barat menggunakan kata
prinsip/principle (contoh: principle of the sovereign equality, self-defence principle,
archipelagic state principle dll).
Pada akhirnya, asas-asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan
perbatasan NKRI berdasarkan penelusuran nilai-nilai yang dilakukan sebelumnya
adalah sebagai berikut:
a. Asas Transnasional
Transnasional merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris transnational
yang dalam kamus Oxford dimaknai “operating in or between many different
countries, without being based in any particular one”.65 Kamus Besar Bahasa
Indonesia Online mendefinisikan transnasional sebagai “berkenaan dengan
perluasan atau keluar dari batas-batas negara”.66 Dalam ranah hukum pidana
terdapat frase Transnational Organized Crime (TOC) yang secara umum
dimaknai sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.
Dari berbagai pemahaman tersebut kata kunci dari “transnasional” adalah
lintas batas negara. Dengan demikian asas transnasional memiliki makna
bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan perbatasan NKRI
otomatis akan berhubungan dengan aspek lintas batas negara. Sesuai dengan
sifatnya bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berdampingan
dengan wilayah negara lain, sehingga setiap penetapan kawasan perbatasan
harus melalui kesepakatan antara dua atau lebih negara yang bertetangga.
Demikian juga dengan setiap pengambilan kebijakan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan wajib memperhatikan
situasi dan kondisi yang terdapat di dalam negeri sendiri dan di negara
tetangga.
b. Prinsip Kesetaraan (Principle of the Sovereign Equality)
Prinsip ini sangat luas maknanya, di dalam prinsip ini terkandung nilai
kedaulatan, nilai integritas, nilai hormat menghormati dan nilai poleksosbud.
64 Disarikan dari Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum; Suatu Pengantar, (Yogyakarta:
Liberty, 2007), hlm. 5-11.
65 Oxford Learner’s Pocket Dictionary; New Edition, op.cit., hlm. 460.
66 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari situs www.KamusBahasaIndonesia.org pada
hari Selasa 26 Oktober 2010 jam 12.00 WIB.
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Intinya setiap negara adalah secara juridis sederajat (states are juridically
equal), setiap negara memiliki hak-hak inheren kedaulatan penuh (each state
enjoys the rights inherent in full sovereignty), setiap negara memiliki kewajiban
untuk menghormati integritas negara lain (each state has the duty to respect
the personality of other states), integritas wilayah dan kemerdekaan politik
suatu negara tidak dapat dicampuri (the territorial integrity and political
independence of the state are inviolable-non intervention principle), setiap
negara memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sistem
ideologi (dari penulis), politik, budaya, sosial dan ekonomi (each state has
the right freely to choose and develop its ideology, political, social, economic and
cultural systems), dan setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi
tuntutan secara penuh dengan itikad baik menurut kewajiban internasional
yaitu, untuk hidup berdampingan secara damai (each state has the duty to
complyfully and in good faith with its international obligations and to live in
peace with other states).67
c. Prinsip Non-Recognition (Non-Recognition Principle)
Doktrin non-recognition adalah sebuah doktrin yang memungkinkan suatu
negara menolak atau mengakui situasi faktual dengan mendasarkan pada
alasan-alasan moral dan legal dari situasi tersebut. Doktrin ini merupakan
kelanjutan dari prinsip hak-hak hukum tidak dapat diperoleh dari situasisituasi illegal (ex injuria jus non oritur).68 Kaitannya dengan kawasan
perbatasan, dengan prinsip ini Pemerintah Indonesia berhak menolak segala
klaim-klaim atau kegiatan-kegiatan illegal yang dilakukan oleh negara atau
pihak lain di kawasan perbatasan NKRI.
d. Asas Pertahanan dan Keamanan / Prinsip Membela Diri (Self Defence
Principle)
Asas pertahanan dan keamanan disini maksudnya adalah terciptanya kondisi
yang aman dan tertib secara kewilayahan melalui upaya-upaya penegakan
hukum secara preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum yang berwenang.
Sehubungan dengan penegakan hukum represif, dalam Hukum Internasional
terdapat prinsip membela diri (Self Defence Principle), yang terdapat dalam
Pasal 51 Piagam PBB sebagai pengecualian dari prinsip non-intervensi. Namun
penggunaan prinsip ini harus dengan kehati-hatian, jika tidak bisa berakibat
pada pelanggaran prinsip larangan penggunaan kekerasan. Pada dasarnya
sampai saat ini penafsiran dan pemahaman akan prinsip ini masih simpang
67 Lihat Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung:
PT.Refika Aditama, 2006), hlm.115. Lihat juga dan bandingkan dengan hak dan kewajiban negara
yang ada di Bab II.
68 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: PT.Refika
Aditama, 2006), hlm.138-139.
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siur dan beragam, namun demikian terdapat persetujuan apabila penggunaan
pertahanan diri membutuhkan harus hadirnya dua elemen. Elemen tersebut
adalah keharusan (necessity) dan kepatutan (proportionality). Penting juga
untuk mengambil hikmah dari kasus the Caroline, yang pada intinya selama
krisis masih bisa ditanggulangi melalui perwakilan atau jalur diplomatik,
maka penggunaan kekerasan merupakan hal yang tidak memadai.69 Dengan
demikian, jika ada klaim-klaim atau pelanggaran-pelanggaran di kawasan
perbatasan NKRI, jangan terburu-buru menggunakan hak/prinsip membela
diri dengan penggunaan kekerasan (perang). Jika tidak cermat dan memiliki
alasan hukum yang tepat bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah RI. Jalur
diplomatik masih merupakan upaya aman terbaik dan wajib dilakukan oleh
setiap negara dalam rangka menyelesaikan sengketa.
Rasa nasionalisme dan bela negara, juga masuk dalam asas/prinsip ini,
intinya, tidak sejengkal tanah dan seteguk air pun wilayah NKRI dapat
diambil oleh pihak-pihak lain, semua harus dibela dengan darah sekalipun.70
e. Asas Kerjasama
Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kerjasama dalam rangka
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI.
Kerjasama tidak hanya dilakukan antara Pemerintah RI dengan negara
tetangga atau subjek Hukum Internasional lainnya, tetapi juga kerjasama
yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah, antar lembaga-lembaga Pemerintah RI
dan tidak menutup kemungkinan kerjasama antara pemerintah dengan
masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun,
mengembangkan dan mengelola kawasan perbatasan NKRI.
f.

Asas Keberlanjutan / Sustainability Principle
Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI
dilakukan secara bertahap dan secara berlanjut dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan (kuantitas
dan kualitas) kebutuhan generasi yang akan datang.71 Asas keruangan atau
kesadaran akan ruang negara patut juga diperhatikan agar pembangunan
yang dilakukan tidak miss oriented. Pembangunan berbasis maritim yang
paling cocok untuk kondisi keruangan Indonesia. Jalasveva jayamahe, justru
di laut kita berjaya.

69 Ibid., hlm. 117 dan 256.
70 Baca lagi konsep kedaulatan tumpah darah di Bab 2 sebagaimana dikemukakan oleh Jazim
Hamidi yang terinspirasi dari konsep kedaulatan tanah air milik M.Yamin dan konsep geopolitik
F. Ratzel.
71 Lihat Pasal 3 huruf a dan penjelasannya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 3 Pepres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pulau-pulau Kecil Terluar.
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g. Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan
Dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan NKRI, tentu saja Pemerintah RI tidak dapat bekerja sendirian,
adanya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan72 ini
dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. Keterpaduan, keharmonisan
dan sinergitas sangat diperlukan disini.
h. Asas Keadilan
Keadilan disini maksudnya adalah pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah RI tidak hanya berpusat
di wilayah “dalam” saja, kawasan perbatasan di seluruh Indonesia juga harus
mendapatkan sentuhan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
yang proporsional, bahkan lebih, mengingat nilai strategis yang terkandung
dalam kawasan perbatasan.
i.

Asas Kemanfaatan
Maksud dari kemanfaatan disini adalah bahwa segala perbuatan atau tindakan
atau kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah RI hendaknya memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang
berada di kawasan perbatasan NKRI. Asas kesejahteraan masuk disini.

j.

Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum disini meliputi kepastian hukum secara eksternal
(ke luar) dan internal (ke dalam). Secara eksternal maksudnya batas-batas
negara Indonesia harus jelas secara hukum dan diketahui oleh seluruh dunia,
khususnya negara tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum sehingga negara atau pihak lain tidak coba-coba untuk melakukan halhal illegal terhadap kawasan perbatasan NKRI. Secara internal maksudnya,
diperlukan kepastian hukum yang mengatur pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI secara jelas dan dapat dimengerti
dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat
berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan
tidak memarjinalkan masyarakat kawasan perbatasan.73

k. Asas Penggunaan Teknologi
Penggunaan teknologi sangat penting dalam menunjang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. Meminjam
istilah asas kemutakhiran dan asas keakuratan dalam Naskah Akademik

72 Untuk lebih jelasnya lihat asas-asas dalam Hukum Tata Negara Indonesia.
73 Lihat Pasal 3 huruf d dan penjelasannya UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
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RUU tentang Informasi Geospasial,74 yang mana dalam pembentukan
hukum/kebijakan atau penyusunan program pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI diperlukan ketersedian data
yang komprehensif, mutakhir dan akurat, tampak sangat jelas dan penting
peran dari teknologi (teknologi geospasial) dalam menyediakan data-data
yang dimaksud.
l.

Asas Negara Kepulauan (Archipelagic States Principles)
Indonesia yang dikategorikan sebagai negara kepulauan (archipelagic states),
berdasarkan UNCLOS 1982 memiliki beberapa keistimewaan-keistimewaan
tertentu dibandingkan negara-negara pantai lainnya. Berdasarkan asas ini,
keistimewaan tersebut antara lain Indonesia memiliki perairan pedalaman
dan Indonesia berhak menentukan batas wilayah dari titik terluar wilayahnya.

Pada akhirnya, dapat diketahui prinsip-prinsip dan asas-asas yang
terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI. Prinsip dan asas ini ditambah
dengan prinsip dan asas terkait lainya, sepatutnya digunakan sebagai landasan
dalam rangka pembentukan hukum atau penyusunan program pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI dimana kawasan perbatasan
masuk di dalamnya.

Sebagai catatan penting untuk diperhatikan, pertama, asas negara
kepulauan (archipelagic state principles) merupakan “asas asli Indonesia”. Asas
ini digali dan bersumber dari makna “Sumpah Palapa” milik Gajah Mada,
Mahapatih Majapahit. Pemahaman makna Sumpah Palapa diteruskan
Sumpah Pemuda 1928 dan Deklarasi Djuanda 1957. Pada akhirnya, setelah
melalui perjuangan panjang di tingkat internasional, asas negara kepulauan
diterima secara universal dalam Konvensi Hukum Laut 1982.75
Catatan yang kedua, jika dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila
yang berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangandisebutkan bahwa Pancasila adalah sumber
dari segala sumber hukum negara, maka dapat dilihat bahwa hakikat, nilai,
asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan RI merupakan
cerminan atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, sehingga hakikat, nilai,
asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan RI secara nyata
tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat dimasukkan sebagai
salah satu materi muatan dalam rangka pembentukan hukum pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI termasuk kawasan perbatasan
di dalamnya. Sebagai pengetahuan, pertama-tama Pancasila memang
dimaksudkan sebagai philosopische grondslag, suatu dasar kefilsafatan, bagi
74 Lihat Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial Bab II hlm. 43.
75 Lihat lagi Bab 3.2.1. Sejarah Kewilayahan NKRI dan 3.2.3. Makna Yang Terkandung Dalam
Kawasan Perbatasan NKRI Berdasarkan Penelusuran Sejarah Kewilayahan.
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berdirinya negara Indonesia yang berhulu pada weltanschauung, pandangan
hidup bangsa yang berupa nilai-nilai fundamental, yakni nilai-nilai
ketuhanan, kemanusian, persatuan/kebangsaan, kerakyatan dan keadilan
sosial yang diyakini kebenarannya, kebaikannya dan kegunaannya oleh
bangsa Indonesia sebagai sumber nilai dan norma moral bagi penegakan dan
pengelolaan kehidupan bersama baik dalam berbangsa maupun bernegara.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, Pancasila merupakan “daya hidup”
(l’elan vital) dan “daya rekat” bagi kebersamaan antarkomponen bangsa.
Dalam konteks hidup bernegara, Pancasila menjadi sumber nilai bagi
“filsafat politik-kenegaraan” dan sekaligus “etika politik” dalam percaturan
pengelolaan negara. Konsekuensinya, segenap tatanan dan pengelolaan
kehidupan bernegara harus berdasar dan mengacu kepada Pancasila.76
Catatan ketiga, hakikat, nilai, asas dan prinsip yang terkandung
dalam kawasan perbatasan RI pada dasarnya juga merupakan cerminan
dan penjabaran nilai-nilai dari Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945.
Sebagaimana diungkapkan oleh Jazim Hamidi dalam penelitian disertasi dan
bukunya yang berjudul “Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan
dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan RI”, Naskah Proklamasi dikualifikasikan sebagai Grundnorm
(dalam arti nilai-nilai atau spiritnya dan bukan pada bentuk hukum
Naskah Proklamasinya), Naskah Proklamasi secara teoritik menempati
posisi kedudukan yang kuat sebagai sumber hukum materiil (di samping
Pancasila) bagi sistem dan tatanan hukum nasional. Artinya dari kenyataan
tersebut dapat dimaknai bahwa secara substantif nilai-nilai, asas-asas dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi dapat dijadikan
sumber inspirasi, sumber rujukan dan kaidah penilai (norma kritik) bagi
pembentukan dan penerapan hukum positif. Sedangkan secara praksis
keberadaan Naskah Proklamasi menjadi sumber kekuatan mengikat dan
dipatuhinya hukum positif nasional yang lahir kemudian. Untuk diketahui,
nilai-nilai, asas-asas dan prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi
tersebut berupa: asas kemerdekaan, persamaan, asas kepastian hukum (taat
asas), asas persatuan, nilai keadilan, nilai perikemanusiaan dan hak untuk
menentukan nasib sendiri atas bangsanya.77
76 Proceeding Kongres Pancasila di Yogyakarta 30 Mei-1 Juni 2009, “Pancasila dalam Berbagai
Perspektif”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009),
hlm. 53. Baca juga Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Materi Muatan Peraturan perundang-undangan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
77 Jazim Hamidi. Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. (Yogyakarta: Konstitusi Press
Jakarta dan Citra Media 2006), hlm 172-173 dan 185-186). Baca juga pendapat Muhammad Yamin
(di buku Jazim Hamidi ini) yang mengatakan bahwa “kedudukan hukum Naskah Proklamasi
itu digambarkan sebagai: sumber dari segala sumber hukum, maha sumber dari sumber hukum
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Sebagai catatan akhir, bahwa hakikat, nilai, asas dan prinsip yang terkandung
dalam kawasan perbatasan RI pada dasarnya tidak bertentangan dan merupakan
cerminan atau penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga keberadaan hakikat, nilai, asas dan prinsip
yang terkandung dalam kawasan perbatasan RI dapat dijadikan sebagai salah satu
materi muatan dalam rangka pembentukan hukum pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah NKRI termasuk kawasan perbatasan di dalamnya.
Bagan 4. Hakikat, Nilai, Asas dan Prinsip Kawasan Perbatasan NKRI

nasional, dan satu-satunya maha sumber dari sumber segala peraturan hukum nasional (sources of
the sources).

BAB IV
HARMONISASI HUKUM PENGEMBANGAN
KAWASAN PERBATASAN NKRI

A. Identifikasi Disharmoni Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI
Penerapan berbagai macam jenis dan bentuk peraturan perundangundangan yang mengatur satu objek membawa dampak yang kurang baik bagi
implementasi peraturan itu sendiri. Setiap peraturan perundang-undangan
memiliki maksud, tujuan dan strategi yang berbeda, tentu saja hal ini akan
membawa hasil yang kurang maksimal dalam rangka pencapaian peraturan
tersebut. Hal tersebut masih ditambah dengan adanya perbedaan materi yang
sebenarnya mengatur objek yang sama. Faktor-faktor tersebut berperan dalam
terjadinya suatu kondisi hukum yang tidak harmonis (disharmoni hukum).
Potensi terjadinya disharmoni hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor,
sebagai berikut:1
1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak yang berlaku dalam
tata pemerintahan;
2. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran;
3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata
pemerintahan yang baik (dalam buku ini kesenjangan pemahaman teknis
dan hukum tentang kawasan perbatasan NKRI-penulis);
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, antisipasi terhadap
perubahan dan penegakan hukum;
5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.
Terhadap praktek hukum di Indonesia, L.M. Gandhi menyebutkan ada
sejumlah penyebab timbulnya disharmoni hukum, antara lain:2
1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangundangan. Di samping itu, jumlah peraturan yang makin banyak menyebabkan
1
2

Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,
(Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media, 2010), hlm. 10-11.
Ibid., hlm. 18-19. Baca juga Wicipto Setiadi. “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk
Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2
Juni 2007, hlm. 46-50.

104

Mahendra Putra Kurnia

105

kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan
demikian, ketentuan yang menyebutkan bahwa semua orang dianggap
mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi
pemerintah. Dikenal berbagai juklak, yaitu petunjuk pelaksanaan yang
kadang-kadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan
Surat Edaran Mahkamah Agung;
5. Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian
wewenang yang tidak sistematis dan jelas.
Pendapat di atas, masih bisa ditambahkan satu hal lagi sebagai penyebab
timbulnya disharmoni hukum, yaitu benturan antara hukum nasional dengan
hukum internasional.
Memperhatikan pendapat di atas, kondisi hukum yang tidak harmonis bisa
saja terjadi di setiap pengaturan bidang hukum. Salah satunya adalah pengaturan
di bidang kewilayahan NKRI. Seperti diketahui bahwasanya di Indonesia banyak
sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kewilayahan
negara, hal ini berpotensi pada terjadinya disharmoni hukum. Akan tetapi,
dalam buku ini hanya fokus membahas disharmoni hukum yang terkait dengan
kawasan perbatasan saja, tidak seluruh ruang lingkup wilayah negara.
Sebagaimana telah diungkap sebelumnya pada Bab I, bahwa potensi
disharmoni hukum yang mengatur kawasan perbatasan NKRI sangat besar,
indikasi awalnya adalah beragamnya jenis dan bentuk peraturan yang berujung
pada tidak efektif dan efisiennya peraturan tersebut dan banyaknya lembaga yang
berwenang terhadap kawasan perbatasan NKRI yang berujung pada tumpang
tindih kewenangan dan ego sektoral yang menyebabkan penanganan kawasan
perbatasan menjadi parsial.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II, bahwa harmonisasi hukum
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 peraturanperundang-undangan yang sudah ada. Langkah pertama yang dilakukan
adalah identifikasi secara rinci potensi disharmoni tersebut sekaligus dengan
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disharmoni yang terjadi baik secara peraturan perundang-undangan maupun
secara kelembagaan. Maka dari itu, perlu untuk dilihat terlebih dahulu aturan
perundang-undangan yang masih berlaku dimana di dalamnya terdapat
ketentuan yang berhubungan dengan kawasan perbatasan NKRI.3
1. UUD NRI Tahun 1945
Secara khusus, hanya Pasal 25 A yang terkait dengan kawasan perbatasan,
pasal tersebut mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah
yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Akan
tetapi, patut diperhatikan sistem yang dianut oleh wilayah negara dalam
UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (a) pengaturan suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia; (b) pemanfaatan bumi, air dan udara serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(c) desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang
bersifat otonom dalam bingkai NKRI; dan (d) kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Sistem yang dianut di atas dapat diasumsikan sebagai nilai, asas/prinsip,
pedoman dan tujuan dasar dalam setiap pengaturan tentang kewilayahan
dimana kawasan perbatasan masuk sebagai bagian dari wilayah negara.
2. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
UU ini tidak secara spesifik menyebutkan kawasan perbatasan, UU ini
secara garis besar hanya memberikan keterangan wilayah-wilayah perairan
mana saja yang berada di bawah kedaulatan penuh Pemerintah RI dan tata
cara penarikan garis pangkal serta pengaturan hak lintas bagi kapal-kapal
asing. Akan tetapi, merujuk pada pemahaman kawasan perbatasan, Pasal 3
UU ini secara tidak langsung menunjukkan kawasan perbatasan perairan
NKRI. Secara keseluruhan, materi yang terdapat dalam UU ini kurang
lebih sama dengan materi yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Potensi disharmoni mulai nampak
disini jika tidak segera dilakukan penyelarasan.
Secara keseluruhan UU ini merupakan bagian/parsial dari UU Wilayah
Negara, sudah sepantasnya untuk diunifikasikan.
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)

3

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini tidak termasuk peraturan perundang-undangan
hasil ratifikasi dari perjanjian internasional penetapan batas wilayah dengan negara tetangga. Bagian
ini akan mendapat porsi pembahasan tersendiri. Juga tidak termasuk keputusan-keputusan menteri
sebagai pelaksanaan teknis serta perda-perda yang mengatur kawasan perbatasan.
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Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa pengembangan kawasan
perbatasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional, UU ini sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pembangunan
nasional Indonesia di segala bidang, termasuk pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan di dalamnya. Yang patut dicermati
dalam UU ini adalah asas, prinsip dan tujuan pembangunan nasional
yang tersebutkan dalam Pasal 2, prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional dipakai sebagai landasan
pembangunan nasional, ditambah dengan asas-asas umum penyelenggaraan
negara. Tanpa mengesampingkan tujuan yang lain, perhatian difokuskan
pada tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdapat
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa SPPN bertujuan
untuk “mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan” dan huruf b yang
menyebutkan “menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah”. Melihat ketentuan tersebut, pada dasarnya
UU ini sudah berupaya untuk mencegah terjadinya potensi disharmoni
dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, menarik untuk dilihat
pada pembahasan-pembahasan selanjutnya apakah peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI sudah mengakomodir asas,
prinsip dan tujuan pembangunan nasional dalam UU ini sehingga tercipta
pembangunan yang integral atau terjadi sebaliknya?.
Pantas juga untuk dicermati ketentuan Pasal 31 yang menyebutkan
“Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan umum dari UU ini,
yang salah satunya paragrafnya menyebutkan “Tahap penyusunan rencana
dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang
siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama
adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,
menyeluruh, dan terukur”. Kedua hal tersebut pada intinya mengamanahkan
bahwa dalam sistem pembangunan nasional dibutuhkan data dan informasi
yang valid, akurat dan mutakhir, khususnya pada saat perencanaan
pembangunan. Tentu saja, untuk mendapatkan data dan informasi tersebut
diperlukan teknologi. Intinya pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan
dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Menarik juga untuk
dilihat dalam pembahasan selanjutnya, apakah pemanfaatan teknologi sudah
dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI?.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

108

Hukum Kewilayahan Indonesia;

UU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk turut
serta dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan, memang tidak secara jelas disebut kawasan perbatasan, akan
tetapi ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 dapat ditafsirkan seperti itu.
Sebenarnya pemberian kewenangan terhadap daerah untuk turut serta dalam
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan melalui
otonomi daerah bukan kebijakan yang salah, namun jika tidak diselaraskan
akan berpotensi disharmoni mengingat peraturan perundang-undangan lain
juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan hal yang
sama. Akan tampak jelas apakah potensi disharmoni tersebut benar-benar
terjadi ketika membahas peraturan perundang-undangan lain yang lebih
spesifik mangatur kewilayahan seperti UU Penataan Ruang, UU Wilayah
Negara dan Perpres Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
5. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
UU ini terbit sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun
2004, UU ini diterbitkan sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan
arah Pembangunan Nasional (Pasal 3).
Dalam UU ini (pada bagian lampiran) banyak sekali menyinggung kawasan
perbatasan NKRI, tercatat ada 5 point yang memiliki keterkaitan dengan
kawasan perbatasan. Pada intinya UU ini memandang kawasan perbatasan
sebagai kawasan yang memiliki potensi SDA yang besar dan bernilai
strategis bagi pertahanan dan keamanan negara, permasalahan utama
di kawasan perbatasan adalah ketertinggalan pembangunan di kawasan
perbatasan dikarenakan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang
selama ini cenderung berorientasi “inward looking“ sehingga seolah-olah
kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan
negara. Akibatnya, kawasan perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah
prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara
itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama
karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak
yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta
belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah. Selain itu
kawasan perbatasan juga rawan akan ancaman terjadinya tindak pidana
transnasional. Oleh karena itu, UU ini mengamanahkan agar merubah
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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.4

Arah dan prioritas pembangunan kawasan perbatasan telah ditentukan
dalam UU ini, menarik untuk diketahui dalam pembahasan selanjutnya,
apakah peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur
kawasan perbatasan telah harmonis dengan UU ini atau justru sebaliknya.
6. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU ini mengklasifikasikan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis
nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (Penjelasan Pasal
5 ayat (5)). Asas dan tujuan dalam UU ini masih konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang lain, bahkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) telah
mengakomodir konsepsi ruang negara termasuk penggunaan teknologi di
dalamnya. Akan tetapi, jika melihat ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang
mana pada intinya menyebutkan bahwa salah satu wewenang Pemerintah
Pusat adalah pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional (baca: kawasan
perbatasan), dimana Pemerintah Daerah dapat turut serta dalam pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
dengan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ketentuan dalam
Pasal 8 ayat (3) dan (4) ini jika tidak diharmonisasikan secara tegas akan
menimbulkan potensi disharmonis antara kewenangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 UU Nomor 32 Tahun
2004 tidak secara tegas menyebutkan asas yang dipakai dalam kewenangan
daerah dalam mengelola wilayah laut, yang mana dimungkinkan wilayah
laut yang dikelola oleh Pemerintah Daerah masuk sebagai bagian dari
kawasan strategis nasional. Pemerintah Daerah, yang sampai saat ini sangat
kental dengan “semangat otonomi”, bisa saja menafsirkan bahwa Pemerintah
Daerah memiliki kewenangan penuh dengan asas desentralisasi untuk
pemanfaatan dan pengendalian wilayah laut, meskipun ada bagian dari

4

Disarikan dari 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. Khusus untuk miss oriented arah pembangunan
lihat lagi pendapat M.Dimyati Hartono di Bab I (Latar Belakang-Problematika Teoritis).
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wilayah laut tersebut yang masuk sebagai kawasan strategis nasional, dimana
untuk kawasan ini yang dipakai adalah asas dekonsentrasi dan/atau asas tugas
pembantuan.
Dari sudut pandang penafsiran hukum yang dilakukan penulis, sebenarnya
ketentuan dalam kedua UU ini sangat jelas, kewenangan pemanfaatan dan
pengendalan Pemerintah Pusat hanya pada aspek pertahanan dan keamanan
yang dapat dilakukan dengan asas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan,
sedangkan aspek lain menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan
asas desentralisasi.5 Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
perbedaan penafsiran dan pembagian kewenangan yang kurang jelas
merupakan salah satu penyebab potensi disharmoni hukum.6
7. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (WP3K)
UU ini berkaitan dengan kawasan perbatasan dikarenakan ruang lingkup
pengaturan UU ini sebagaimana tersebutkan dalam Pasal 2 memungkinkan
untuk sampai pada kawasan perbatasan NKRI. Ditambah fakta-fakta
geografis, bahwa banyak pulau-pulau kecil yang menjadi titik terluar dari
wilayah negara Indonesia. Asas dan tujuan yang digunakan dalam UU ini
juga masih konsisten dengan asas dan tujuan UU terkait lainnya, termasuk
aspek penggunaan teknologi dalam pengelolaan WP3K (Pasal 6 dan 15).
Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah menjadi fokus dalam membahas UU ini, Pasal 4 huruf b dan Pasal
6 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dan tata cara pengelolaan WP3K
adalah menciptakan, mengintegrasikan keharmonisan serta sinergitas
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
WP3K. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat rencana stretegis,
rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan WP3K
secara detail dan rinci yang disinergikan dengan rencana tata ruang sebagai
pedoman Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan WP3K. Sekali lagi dalam
UU ini terdapat pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk pemanfaatan WP3K, apalagi di Pasal 3 huruf i dengan jelas tersebut
asas desentralisasi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di
bidang Pengelolaan WP3K, bandingkan dengan UU Penataan Ruang yang
juga secara jelas menyebut asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan
dalam pembagian kewenangan, dimana pada dasarnya kedua UU ini
memiliki koneksitas, secara ruang lingkup UU Penataan Ruang lebih luas
dibanding UU WP3K namun secara asas lex specialist derogate lex generalist

5
6

Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Lihat lagi pendapat Kusnu Goesniadhie dan L.M. Gandhi tentang faktor penyebab disharmonis
hukum.
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UU WP3K lebih spesifik, menjadi masalah tersendiri, bahkan berpotensi
disharmoni manakala Pemerintah Daerah hendak menyusun perencanaan
dan melaksanakan pengelolaan WP3K, salah penafsiran bisa mengakibatkan
terjadinya benturan antara ketentuan dalam UU Penataan Ruang dengan
UU WP3K.
Secara keseluruhan, UU ini merupakan bagian/parsial dari UU Wilayah
Negara, sudah sepantasnya untuk diunifikasikan.
8. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Melihat judul UU ini, orang awam akan berpikiran bahwa UU inilah yang
menjadi payung hukum bagi segala macam perbuatan yang dilakukan dan
terjadi di seluruh wilayah NKRI, baik darat, udara mapun laut. Akan tetapi
begitu membaca materinya, UU ini lebih tepat disebut sebagai UU kawasan
perbatasan, dari 22 pasal minus pasal ketentuan peralihan dan ketentuan
penutup, 17 pasal membahas tentang kawasan perbatasan. Seharusnya
mengacu pada pemahaman wilayah negara sebagaimana telah diungkap
pada Bab II dan juga tersebutkan dengan jelas pada Pasal 1 angka 1 dan
Pasal 4, UU ini secara materi tidak didominasi pengaturan tentang kawasan
perbatasan, tetapi juga mencakup pengaturan wilayah darat, laut dan udara.
Ironisnya, dalam Prolegnas 2010-2014 terdapat RUU tentang Kelautan dan
RUU tentang Daerah Perbatasan.7 Jika kedua RUU tersebut benar-benar
direaliasikan, dimungkinkan Indonesia akan memiliki lima (5) UU yang
terkait dengan wilayah negara plus dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur wilayah udara dan luar angkasa, dimana semuanya
terdapat materi yang mengatur kawasan perbatasan. Hal ini tentu saja
bukan progress yang positif terhadap pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah negara (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya),
semakin banyak peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni
semakin besar. Sudah sepantasnya saat ini dibuat satu aturan yang
komprehensif terkait dengan wilayah negara, tidak parsial seperti yang
sekarang, mengingat secara materi UU yang tersebutkan di atas dapat
diatur dalam satu (1) UU.8 Mengenai kelembagaan dalam UU ini akan
dibahas tersendiri pada bagian lain sub-bab ini.
9. PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik
Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
PP ini adalah pemenuhan terhadap Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU Nomor 6
Tahun 1996, PP ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian

7
8

Prolegnas 2010-2014, diakses dari website www.djpp.depkumham.go.id pada hari Minggu 31
Januari 2010 pukul 17.27 WIB.
Lihat lagi pendapat nomor 1 dari Kusnu Goesniadhie dan L.M. Gandhi tentang faktor penyebab
disharmoni hukum.
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hukum secara internal dan eksternal untuk menggambarkan wilayah
NKRI melalui peta dan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal
kepulauan Indonesia. Akan tetapi, PP ini perlu direvisi karena masih
mencantumkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di dalamnya9, padahal
sebagaimana diketahui bersama kedua pulau tersebut berada di bawah
kedaulatan Malaysia berdasar pada Putusan Mahkamah Internasional
tahun 2002. Lebih daripada sekedar revisi, agar memudahkan penafsiran
dan menghindari potensi disharmoni titik-titik koordinat, lampiran ini
perlu diselaraskan dan diunifikasikan dengan lampiran PP Nomor 78
Tahun 2005.
10. Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
Terluar
Jelas sekali Perpres ini sangat berhubungan dengan kawasan perbatasan
NKRI, Perpres ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar. Fokus utama dalam membahas Pepres ini adalah
materi yang diatur dan aspek kelembagaan yang ada di dalam Perpres ini.
Secara materi, pengaturan yang ada di dalam Perpres hampir sama dengan
materi pengaturan yang terdapat UU Nomor 27 Tahun 2007. Kedua
peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang pengelolaan pulau-pulau
kecil, bedanya dalam Perpres disebutkan secara spesifik “pulau-pulau kecil
terluar”, sedangkan dalam UU lebih luas pemahamannya, yaitu “pulaupulau kecil”. Namun berdasarkan penafsiran hukum dan ruang lingkup UU
Nomor 27 Tahun 2007, materi pengaturan tentang pulau-pulau kecil terluar
juga ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 (lihat Pasal 2, Pasal 27, Pasal 10
huruf a dan penjelasannya serta Pasal 51 ayat (1) huruf a dan penjelasannya).
Dengan demikian sudah sepantasnya Perpres ini perlu mendapat penyelarasan
secara materi/substansial yang mengarah pada unifikasi. Mengenai aspek
kelembagaan dalam Perpres ini dan kondisi disharmoni yang ditimbulkan
akan dibahas di bagian lain sub-bab ini.
11. Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
(BAKORKAMLA)
Perpres ini secara teknis merupakan kelanjutan dari UU Nomor 6 Tahun
1996, inti materi dari Perpres ini adalah pembentukan sebuah badan yang
bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu (lihat Pasal 1 angka 2, Pasal 3
dan Pasal 4). Penafsiran terhadap Perpres ini, tentu saja, kegiatan keamanan
laut juga termasuk kegiatan pengamanan kawasan perbatasan. Pembentukan
badan ini menyebabkan disharmoni kewenangan dengan badan-badan lain
9

Lihat Lampiran PP ini, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia
nomor 17, 18 dan 19.
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yang juga memiliki kewenangan terhadap keamanan kawasan perbatasan,
seperti polisi air bahkan dengan TNI AL walaupun Polri dan TNI AL masuk
sebagai anggota Bakorkamla. Bahkan lebih secara lebih ekstrem, pada dasarnya
keberadaan badan ini kurang diperlukan, mengingat menjaga keutuhan
wilayah NKRI dari aspek pertahanan dan keamanan sudah menjadi tugas
pokok dan fungsi TNI, yang tentu saja memiliki program-program sendiri
yang terintegrasi dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Terlalu banyak
koordinasi tidak membuat suatu program berjalan efektif dan efisien, justru
malah sebaliknya. Keberadaan badan ini hanya akan menambah kuantitas
badan yang berwenang terhadap pertahanan dan keamanan laut (kawasan
perbatasan masuk di dalamnya), namun secara kualitas belum tentu
berfungsi secara efektif dan efisien. Pendapat yang bernada ketidakefektifan
Bakorkamla juga dilontarkan oleh Muladi (Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional), beliau berpendapat ketika terjadi kasus penangkapan dan
penahanan 3 pegawai Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Batam oleh Polis Diraja Malaysia saat menjalankan
patrol laut di bulan Agustus 2010. Beliau mengatakan “Bakorkamla tidak
kuat. Kita butuh penjaga pantai dan laut yang tegas. Kita jangan terlalu low
profile, kita harus menunjukkan kekuatan”.10
12. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Perpres ini adalah amanah dari Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004,
Perpres ini menjadi pedoman pembangunan nasional selama tahun 20102014. Secara umum perencanaan yang disusun di dalam dokumen tersebut
merupakan penerjemahan dari visi dan misi presiden dan wakil presiden
terpilih, serta mengakomodasi arahan dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu
dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan
yang utuh. Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka
ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis,
dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun 3 (tiga)
misi jangka menengah, yaitu pertama, melanjutkan pembangunan menuju
Indonesia yang sejahtera; kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
ketiga, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Buku II memuat

10 Artikel berjudul “Malaysia Meredam, Rakyat RI Terus Marah”, Kompas, Kamis 19 Agustus 2010,
hlm. 1.
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rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan
masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yang bertema
memperkuat sinergi antarbidang pembangunan dalam rangka mewujudkan
visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Di dalam rencana
berbagai bidang tersebut, diletakkan pengarusutamaan pembangunan yang
meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik
serta kesetaraan gender. Di samping itu, didalam Buku II ini juga ditekankan
4 (empat) isu lintas bidang, yaitu penaggulangan kemiskinan, perlindungan
anak, perubahan iklim, serta pembangunan kelautan berdimensi kepulauan.
Terakhir, Buku III menguraikan pembangunan wilayah Indonesia, yang
dibagi ke dalam 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu wilayah Sumatera,
Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua.
Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah jangka menengah adalah
pertama, mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar JawaBali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah JawaBali; kedua, meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan
perdagangan antar wilayah untuk mendukung perekonomian; dan ketiga,
meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor
unggulan di tiap wilayah. Penyusunan ketiga buku tersebut diarahkan untuk
dapat menyinergikan perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun
regional untuk mencapai prioritas nasional jangka menengah.11

Terkait dengan kawasan perbatasan NKRI, salah satu arah dan strategi
kebijakan pengembangan wilayah adalah 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. Selain itu sinergitas pusat-daerah dan
antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam
perencanaan kebijakan, sinergi dalam kerangka regulasi, sinergi dalam
kerangka anggaran, sinergi dalam kerangka kelembagaan dan sinergi dalam
kerangka pengembangan wilayah juga terdapat dalam dokumen RPJMN
ini. Hal menandakan bahwa pemerintah mulai menyadari memang sudah
sepatutnya harmonisasi dilakukan dalam segala aspek yang berkaitan dengan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
13. Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP)
Pepres inilah yang menurut pandangan penulis semakin menambah carut

11 Artikel berjudul “Peluncuruan RPJMN 2010-2014”, Pusdatin Bappenas, diakses dari situs www.
bappenas.go.id pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.35 WIB.
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marut dan terjadinya disharmoni kelembagaan yang berwenang terhadap
kawasan perbatasan NKRI. Perpres ini diterbitkan sebagai pelaksanaan
dari Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008. Maksud dan tujuan dari
Perpres ini membentuk BNPP pada dasarnya baik, tetapi Perpres ini seolah
menafikkan keberadaan lembaga-lembaga kawasan perbatasan lain yang
telah dibentuk sebelumnya. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana “status”
lembaga-lembaga lain dalam Perpres ini. Seperti yang telah diungkap dalam
pada Bab I (problematika yuridis), yang menjadi permasalahan inti dari
kelembagaan perbatasan ini adalah selama masih banyak lembaga-lembaga
lain yang juga berkompeten terhadap kawasan perbatasan, efisiensi dan
efektifitas sulit dicapai karena masalah kordinasi yang tidak berjalan dengan
baik, bukti nyata selama ini koordinasi antar lembaga juga tidak berjalan
dengan baik. Secara lengkap, potensi disharmoni atau bahkan disharmoni
yang telah terjadi ditinjau dari aspek kelembagaan akan dibahas di bagian
lain sub-bab ini.
Demikianlah evaluating analysis terhadap peraturan perundang-undangan
yang materi pengaturannya terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan
NKRI. Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, pemberlakuan banyak peraturan
perundang-undangan dimana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang
mengatur objek yang sama (kawasan perbatasan), sangat berpotensi menimbulkan
disharmoni hukum (sebagian bahkan sudah menimbulkan disharmoni hukum)
yang sangat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi peraturan perundangundangan tersebut dalam hubungannya mengembangkan kawasan perbatasan
NKRI. Berdasarkan evaluating analysis di atas, kondisi disharmoni tersebut
terletak pada:
1. Potensi Perbedaan Penafsiran Kewenangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah
Perbedaan penafsiran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dalam hal asas otonomi yang digunakan sebagai dasar kewenangan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI.
Dalam kawasan perbatasan, ada UU yang memberikan kewenangan secara
desentralisasi, ada yang memberikan kewenangan secara dekonsentrasi dan
ada juga kewenangan dengan asas tugas pembantuan. Hal ini tentunya sangat
berpotensi menimbulkan disharmoni atau secara kasar memang telah terjadi
disharmoni, karena ketiga asas tersebut memilki perbedaan signifikan yang
berefek pada “besar-kecilnya” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah. Kejelasan dan ketegasan akan bagian apa dan
mana dari kawasan perbatasan yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi
atau asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan mutlak diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum dan menghindari salah/perbedaan penafsiran.
2. Penggunaan Istilah “Wilayah Perbatasan “ dan “Kawasan Perbatasan”
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UU Nomor 17 Tahun 2007 dominan menggunakan istilah “wilayah
perbatasan” dan 1 (satu) kali menggunakan istilah “daerah perbatasan”
dan “kawasan perbatasan”, sedangkan peraturan perundang-undangan
lainnya hanya menggunakan istilah “kawasan perbatasan”, secara umum
hal ini tampaknya bukan suatu masalah besar dan tidak berpotensi besar
terhadap terjadinya disharmoni, karena memang penafsiran terhadapnya
sama-sama merujuk pada “suatu tempat yang menjadi batas negara”. Akan
tetapi ditinjau dari aspek bahasa hukum, sebaiknya konsisten menggunakan
1 istilah, wilayah perbatasan, daerah perbatasan atau kawasan perbatasan,
mengingat secara definisi terdapat perbedaan antara wilayah dan kawasan.
“Wilayah” dalam bahasa Inggris diterjemahan dengan region or district,
sedangkan “kawasan” diterjemakan dengan kata area, region or sphere.
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 dan lebih spesifik
pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
disitu 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 pemahaman di atas dapat jelas terlihat bahwa
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”.
3. Penggunaan Asas, Prinsip dan Tujuan Terkait Pengembangan Kawasan
Perbatasan NKRI
Penggunaan asas-asas yang dipakai dalam setiap perundang-undangan sekilas
tampak tidak bermasalah, apalagi sampai berpotensi disharmoni. Akan tetapi
coba perhatikan asas-asas dalam UU WP3K dan UU Wilayah Negara, UU
WP3K memakai asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian
hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Kemudian UU Wilayah Negara
memakai asas kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan,
ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan dan pengayoman.
Bandingkan lagi dengan Perpres 78 Tahun 2005 yang memakai prinsip
Wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Lalu lihat juga
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asas yang terdapat dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, yaitu: keterpaduan,
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan
dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,
pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan
akuntabilitas.
Terakhir, fokuskan pada asas, prinsip dan tujuan yang terdapat dalam UU
Nomor 25 Tahun 2004 yaitu: prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional dipakai sebagai landasan
pembangunan nasional, ditambah dengan asas-asas umum penyelenggaraan
negara. Tanpa mengesampingkan tujuan yang lain, perhatian difokuskan
pada tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdapat
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa SPPN bertujuan
untuk “mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan” dan huruf
b yang menyebutkan “menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah
maupun antara Pusat dan Daerah”. Pantas juga untuk dicermati ketentuan
Pasal 31 yang menyebutkan “Perencanaan pembangunan didasarkan pada
data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”.
Dapat dilihat bahwa terdapat beragam asas dan prinsip yang dipakai
untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah (termasuk kawasan perbatasan). Bagaimana bisa untuk
1 (satu) kegiatan yang sama, asas dan prinsip yang dipakai tidak seragam, ada
asas yang tercantum dalam sebuah UU, tetapi tidak tercantum di peraturan
perundangan lainnya. Dapat dimaklumi, hal ini terjadi karena tahun
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbeda, legislatornya
juga berbeda dan yang paling utama, hal ini terjadi karena pengaturan yang
parsial, tidak komprehensif.
Hal tersebutlah yang mendasari diperlukan upaya harmonisasi hukum di
bidang kewilayahan negara, khususnya yang mengatur kawasan perbatasan
NKRI. Tentu saja, karena semuanya bermuara pada satu kegiatan, makna
yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun
1945 serta asas, prinsip dan tujuan yang terdapat dalam UU Nomor 25
Tahun 2004 yang menjadi landasannya, untuk kemudian dipadupadankan
dengan asas-asas dan prinsip-prinsip lain yang dibutuhkan sehubungan
dengan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
negara. Khusus untuk kawasan perbatasan, asas dan prinsip sebagaimana
telah diungkap dalam Bab III wajib untuk dimasukkan.
4. Pengaturan Objek yang Sama Dalam Bermacam-macam Peraturan
(Pengaturan Parsial)
Seperti telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia ada UU tentang perairan,
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ada UU tentang WP3K dan ada juga UU tentang wilayah negara yang
isinya lebih didominasi pengaturan kawasan perbatasan. Dilihat dari sudut
pandang materi yang diatur, seharusnya UU-UU tersebut bisa diatur dalam
satu (1) UU (one regulation), tidak perlu dibuat terpisah-pisah (parsial) seperti
yang sekarang terjadi. Kondisi disharmoni sangat besar disini. Perairan,
daratan, udara, WP3K dan kawasan perbatasan semuanya masuk dalam
ruang lingkup wilayah negara, harmonisasi diperlukan menuju ketunggalan
peraturan dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masalah pengaturan objek yang sama ini juga tidak serta merta dengan
mudah dapat diatasi dengan asas-asas keberlakuan hukum, yaitu asas lex
specialis derogat legi generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan
aturan yang lebih umum), asas lex superior derogat legi inferior (peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi) dan asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang terbaru
mengesampingkan peraturan yang lama). Kesulitan penerapan asas
tersebut dikarenakan pada dasarnya potensi disharmonisasi pengaturan
kawasan perbatasan didominasi masalah materi pengaturan yang terpisahpisah (parsial), potensi perbedaan penafsiran dan konflik atau disharmoni
kewenangan lembaga, bukan saling bertentangan secara materi pengaturan,
sementara ketiga asas di atas lebih tepat digunakan jika terdapat materi
pengaturan yang jelas-jelas bertentangan.
5. Instrumen Hukum Ratifikasi Perjanjian Batas Negara dan Titik Koordinat
yang Beragam
Sebenarnya hal ini tidak terlalu berpotensi besar terhadap timbulnya
disharmoni hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI, akan tetapi
membawa dampak terhadap kepastian hukum wilayah NKRI secara intern
dan ekstern, menarik untuk melihat lagi problematika yang terungkap pada
saat penyusunan Naskah Akademik RUU Wilayah Negara, disitu disebutkan:
“…hasil dari kesepakatan-kesepakatan dengan negara lain berkaitan dengan
penentuan batas wilayah sampai saat ini masih terpencar-pencar dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan baik berbentuk UU maupun Kepres.
Bahkan penegasan mengenai koordinat geografis titik-titik pangkal kepulauan
Indonesia hanya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian,
sampai saat ini payung hukum batas wilayah negara mempunyi hierarkhi
yang rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
dan masih sangat parsial serta belum menyeluruh karena masih ada titiktitik perbatasan yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga. Ini
menyulitkan bagi pemerintah untuk mendepositkan batas-batas wilayah ke PBB
agar bisa diketahui oleh negara-negara lain”

Ketentuan dalam Pasal 10 point b UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional menyebutkan pengesahan perjanjian internasional
dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan perubahan
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wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Memang,
perjanjian batas negara yang diratifikasi dengan Keppres adalah perjanjian
yang dibuat sebelum diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 200012, akan
tetapi tidak ada salahnya jika ratifikasi-ratifikasi tersebut diselaraskan dan
diharmoniskan ke dalam bentuk UU, agar tercipta kepastian hukum dan
keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan UU.

Pun demikian dengan instrument hukum untuk daftar koordinat titik-titik
terluar, bahwa materi tentang wilayah negara masuk dalam materi muatan
yang diatur dengan UU (Pasal 8 huruf a angka 4 UU Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Daftar
koordinat titik-titik terluar juga merupakan bagian dari materi pengaturan
wilayah negara, secara spesifik daftar koordinat ini dapat diletakkan sebagai
salah satu lampiran dari UU Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada akhirnya, sebagai simpulan awal terhadap kondisi disharmoni
dan potensi disharmoni hukum terkait dengan pengaturan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI, tindakan yang sangat urgen untuk dilakukan adalah
harmonisasi hukum menuju satu pengaturan yang komprehensif dan integral
(one regulation) dalam kerangka UU Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.13 Harmonisasi one regulation utamanya ditujukan untuk UU
Perairan, UU Pengelolaan WP3K, UU Wilayah Negara, Perpres Pengelolaan
Pulau-pulau Kecil Terluar, Perpres BAKORKAMLA dan Perpres Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Walaupun tidak berhubungan
langsung dengan kawasan perbatasan, UU Landas Kontinen dan UU ZEE
masuk dalam klasifikasi yang perlu diharmonisasikan, mengingat secara
hukum kedua kawasan tersebut juga masuk sebagai bagian dari wilayah
negara pun demikian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.
Selain lima (5) point di atas yang didominasi “kondisi yang berpotensi
disharmoni hukum” dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI,
terdapat satu faktor lagi yang bukan lagi berupa potensi tapi sudah merupakan
disharmoni. Faktor tersebut adalah kelembagaan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI. Ini juga merupakan efek dari
banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kawasan perbatasan.
Untuk melihat letak potensi atau disharmoni tersebut, terlebih dahulu diidentifikasi
lembaga-lembaga yang saat ini memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap
kawasan perbatasan NKRI, secara garis besar, kelembagaan pengelolaan kawasan
perbatasan saat ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk kelembagaan, yaitu : (a) Komite-komite
Perbatasan, antara lain General Border Committee (GBC) RI-Malaysia, Joint Border
12 Lihat lagi Tabel Undang-undang Batas Negara dan Instrumen Hukum Batas Negara pada Bab III.
13 Lihat lagi bab pokok masalah dalam Draft Naskah Akademik RUU tentang Wilayah Negara pada Bab I.
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Committee (JBC) RI-PNG, JBC RI Timor Leste, dan Border Commitee RI Filipina,
(b) Instansi-instansi pemerintah pusat terkait, antara lain menangani tim-tim teknis
dan melakukan berbagai program secara sektoral, (c) Pemerintah daerah terkait
baik provinsi maupun kabupaten, dimana dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh
Bappeda atau unit khusus yang dibentuk untuk menangani pengelolaan kawasan
perbatasan (misalnya Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah di Provinsi Papua).14
Lembaga-lembaga tersebut antara lain:15
1. Perbatasan Indonesia-Malaysia, ditangani oleh tiga lembaga, yaitu :
a. General Border Committee (GBC) Republik Indonesia-Malaysia,
dikoordinasikan oleh MABES TNI.
b. Joint Commission Meeting (JCM) Republik Indonesia-Malaysia, dikoordi
nasikan oleh Departemen Luar Negeri.
c. Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi (untuk batas darat Republik
Indonesia-Malaysia), dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
2. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, ditangani dua lembaga, yaitu :
a. Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Papua New Guinea,
dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
b. Sub Komisi teknis Survey Penegasan dan Penetapan batas Republik
Indonesia-Papua New Guinea, dikoordinasikan oleh MABES TNI.
3. Perbatasan Indonesia-Timor Leste, ditangani oleh dua lembaga, yaitu :
a. Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Republik Demokratik
Timor Leste, dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
b. Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation Republik
Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste, dikoordinasikan oleh
MABES TNI dan BAKORSURTANAL.
4. Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (P3KT)
Tim yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Tim ini merupakan
wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Presiden. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan dan beranggotakan Menteri Kelautan dan
Perikanan (sekaligus Wakil Ketua I), Menteri Dalam Negeri (sekaligus
Wakil Ketua II), Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri
14 Ikhwanuddin, “Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar
Negara”, Ringkasan Penelitian yang diakses dari situs pencarian www.pdfdatabase.com pada hari
Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.40 WIB. Sebagai informasi, Sdr. Ikhwanuddin adalah Staf Ahli
Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan
Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal.
15 Tidak termasuk LSM atau Ormas yang juga concern terhadap kawasan perbatasan NKRI, yang
dibahas disini adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara.
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Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Energi dan Sumber
daya Mineral, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehutanan,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri negara Pembangunan Daerah
Tertinggal, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelejen Negara
(BIN) dengan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan sebagai Sekretaris.
Tugas dari Tim Koordinasi ini adalah (Pasal 8 Perpres Nomor 78 Tahun
2005): (a) Mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana
dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar; (b) Melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
5. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
Perpres Nomor 81 Tahun 2005 sebagai dasar hukum keberadaan badan ini.
Adapun Perpres tersebut masih ada kaitannya dengan UU Nomor 6 Tahun
1996. BAKORKAMLA adalah lembaga non struktural yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 2). BAKORKAMLA
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu (Pasal 3).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan
kebijakan umum di bidang keamanan laut; (b) koordinasi kegiatan dalam
pelaksanaaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan
penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum
serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan
pemerintah di wilayah perairan Indonesia dan (c) pemberian dukungan
teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjabat sebagai
Ketua BAKORKAMLA. Adapun anggotanya adalah Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan
Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen
Negara dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut plus Kepala
Pelaksana Harian BAKORKAMLA sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Inilah badan terbaru dan untuk yang kesekian kalinya memiliki kompetensi
dan kewenangan terhadap pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
kawasan perbatasan NKRI. Dasar hukum dari badan ini adalah Pasal 14-18
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UU Nomor 43 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010. Badan yang
juga dibentuk di tingkat daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal
2 Perpres Nomor 12 Tahun 2010). BNPP mempunyai tugas menetapkan
kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana
kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan
evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan (Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2010).
Dalam menjalankan tugas tersebut, BNPP menyelenggarakan fungsi (Pasal
4 Perpres Nomor 12 Tahun 2010): (a) penyusunan dan penetapan rencana
induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan; (b) pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan; (c) pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan
dan pengamanan batas wilayah negara; (d) inventarisasi potensi sumber daya
dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan,
sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
(e) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan; (f ) penyusunan
anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan sesuai dengan skala prioritas; (g) pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Adapun susunan keanggotaan BNPP adalah sebagai berikut (Pasal 6 Perpres
Nomor 12 Tahun 2010):
a. Ketua Pengarah

: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;

b. Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
d. Kepala BNPP

: Menteri Dalam Negeri

e. Anggota

:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Menteri Luar Negeri;
Menteri Pertahanan;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menteri Keuangan;
Menteri Pekerjaan Umum;
Menteri Perhubungan;
Menteri Kehutanan;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
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9) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Perencanaan Pembangunan Nasional;
10) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
11) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13) Kepala Badan Intelijen Negara;
14) Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15) Gubernur Provinsi terkait.
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7. Instansi-instansi di bawah kementrian/departemen 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).
8. Badan-badan di tingkat daerah seperti Badan Pengelola Kawasan Perbatasan,
Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur (BPKP2DT
Kaltim), Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPKProvinsi Kalimantan Barat) dan Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar
Negeri (BPKLN-Provinsi Papua).
Secara singkat, di atas telah disebutkan lembaga-lembaga/badan-badan
yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan
NKRI, beserta tugas pokok dan fungsinya. Apa yang ada di benak seseorang
awam melihat fakta di atas? Kira-kira komentar apa yang akan dilontarkan?.
Mungkin sebagian orang akan berkomentar sehubungan dengan fakta ternyata
banyak sekali badan/lembaga yang mengurusi kawasan perbatasan NKRI,
bahkan mungkin sekaligus melontarkan pertanyaan “mengapa satu objek saja
yang “ngurusi” banyak sekali?”. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian lain
bab ini dengan menggunakan metode analisis kebijakan publik, pada bagian
ini hanya akan dipaparkan kondisi disharmoni ditinjau dari aspek kelembagaan
kawasan perbatasan NKRI. Adapun kondisi disharmoni tersebut antara lain:
1. Banyak Lembaga/Badan Tidak Efektif dan Efisien
Sudah banyak tulisan yang mengatakan banyak lembaga/badan yang
mengurusi kawasan perbatasan NKRI berujung pada tidak efektif dan
efisiennya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan NKRI yang berimbas pada kondisi empiris kawasan perbatasan
NKRI, masih terbelakang dari berbagai aspek kehidupan, masih rawan
konflik, masih belum tersentuh pembangunan yang merata dan masih masih
negatif lainnya.16 Semakin banyak lembaga/badan semakin menyulitkan
koordinasi antar lembaga, belum lagi ditambah dengan faktor ego
16 Lihat lagi problematika yuridis dan empiris kawasan perbatasan NKRI pada Bab I.
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sektoral, semakin menambah kerumitan koordinasi.
Kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada masingmasing lembaga juga parsial dan tumpang tindih, sebagai contoh Tim
Koordinasi P3KT yang salah satunya bertugas untuk mengkoordinasikan
dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar, bandingkan dengan BNPP yang diantaranya
bertugas untuk penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana
aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan
pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Pulau-pulau kecil terluar adalah bagian dari kawasan perbatasan, lantas
lembaga/badan mana yang berwenang terhadap pengelolaan pulau-pulau
kecil terluar? Tim Koordinasi P3KT atau BNPP?. Pertanyaan dasarnya
adalah siapa berwenang melakukan apa dan dimana.
Persoalannya tidak berhenti pada aspek kewenangan saja, bagaimana
apabila program-program yang telah disusun dan dilaksanakan Tim
Koordinasi P3KT ternyata berbeda dengan program-program yang
disusun oleh BNPP? Bagaimana juga jika program-program yang disusun
oleh Tim Koordinasi P3KT tidak sinkron dengan program-program
badan perbatasan di tingkat daerah?. Masalah-masalah ketidakharmonisan
seperti inilah yang berujung pada tidak efektif dan efisiennya lembaga/
badan yang menangani kawasan perbatasan yang akhirnya ber-efek
negatif pada kawasan perbatasan itu sendiri.
Upaya harmonisasi menuju one body perlu untuk segera dilaksanakan demi
efektifitas dan efisiensi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
kawasan perbatasan NKRI.
2. It’s Complicated (Susunan yang Rumit)
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 kementrian/departemen/non-departemen yang terlibat
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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.
3. Pengunaan Data Informasi yang Tidak Sama dalam Mengambil Suatu
Kebijakan
Hal ini masih berkaitan dengan kondisi it’s complicated di atas, utamanya kondisi
dimana ada kementrian/departemen/non-departemen yang terlibat dalam satu
lembaga/badan tetapi tidak terlibat dalam lembaga/badan yang lain. Secara
spesifik, lembaga/badan yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Survey dan
Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Cermati lagi susunan organisasi
lembaga/badan di atas, tidak semuanya melibatkan BAKOSURTANAL dalam
keanggotaan. Padahal keberadaan BAKOSURTANAL sangat diperlukan dalam
rangka menyediakan data dan informasi sebagai salah satu bahan pertimbangan
dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. BAKOSURTANAL tidak hanya
dilibatkan dan berperan penting dalam proses delimitasi dan demarkasi
saja, tetapi jauh dari pada itu, BAKOSURTANAL dapat menyediakan
kebutuhan akan data dan informasi geospasial yang sangat diperlukan dalam
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI
sebagaimana diperintahkan Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
SPPN.17 Secara keseluruhan, penggunaan data dan informasi yang seragam
sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan NKRI.
Demikianlah evaluating analysis dari aspek kelembagaan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI dan untuk
mendukung evaluating analsysis tersebut menarik untuk dilihat hasil penelitian
yang dilakukan oleh Ikwanuddin, Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan
Tertinggal, yang berjudul “Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan
Kawasan Perbatasan Antar Negara”. Secara singkat hasil penelitian tersebut
disajikan dalam tabel-tabel dan gambar berikut ini:18
17 Lihat tugas, fungsi dan kewenangan BAKOSURTANAL dalam Keppres Nomor 103 Tahun
2001 sebagaimana diperbaharui melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.
Mengenai kewajiban pemanfaatan teknologi geospasial dalam pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan NKRI akan dibahas di Bab V.
18 Tabel 5-12 dan Gambar 1 semuanya dicuplik dari Ikhwanuddin, “Kajian Penyusunan Kelembagaan
Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara”, Ringkasan Penelitian yang diakses dari situs
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Tabel 4. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan GBC RI-Malaysia
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur
Tujuan
Program

Sumber Daya

Hasil Analisis
Diketuai Panglima TNI
Ketua membawahi SPC yang terdiri dari 5 Bidang, yaitu COCC,
JKLB, KK SosekMalindo, dan KK SAR
Membahas isu dan permasalahan perbatasan dalam bidang sosial,
ekonomi, maupun pertahanan keamanan diantara RI-Malaysia
Melakukan perumusan program melalui bidang-bidang namun
implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di
tingkat pusat dan daerah.
Tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri
karena berfungsi sebagai forum ad hoc dan bukan institusi yang
bersifat struktural

Tabel 5. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan JBC RI-PNG
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur
Tujuan
Program

Sumber Daya

Hasil Analisis
Diketuai oleh Menteri dalam Negeri
Dipimpin oleh ketua yang membawahi Sub Komisi Teknis dan
Border Liaision Meeting
Membahas isu dan permasalahan perbatasan RI-PNG
Melakukan perumusan program melalui bidang-bidang namun
implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di
tingkat pusat dan daerah.
Tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri
karena berfungsi sebagai forum ad hoc dan bukan institusi yang
bersifat struktural

Tabel 6. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan GBC RI-Timor Leste
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur
Tujuan
Program

Sumber Daya

Hasil Analisis
Diketuai oleh Dirjen PUM Depdagri
Dipimpin oleh ketua yang membawahi Sub Komisi Teknis dan
Border Liaision
Membahas isu dan permasalahan perbatasan RI-Timor Leste
Melakukan perumusan program melalui bidang-bidang namun
implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di
tingkat pusat dan daerah.
Tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri
karena berfungsi sebagai forum ad hoc dan bukan institusi yang
bersifat struktural

pencarian www.pdfdatabase.com pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.40 WIB.
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Tabel 7. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan Border Committee RI-Filipina
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur
Tujuan
Program
Sumber Daya

Hasil Analisis
Diketuai oleh Pangdam VII/Wirabuana
Dta*
Membahas isu dan permasalahan perbatasan RI-Filipina, terutama
mengenai isu penetapan batas laut.
Dta*
Tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri
karena berfungsi sebagai forum ad hoc dan bukan institusi yang
bersifat structural

*Data tidak ada

Tabel 8. Hasil Analisis Kelembagaan pada Mekanisme Pengelolaan Sektoral
oleh Instansi Pusat Terkait
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur

Tujuan

Program

Sumber Daya

Hasil Analisis
Belum ada satu instansi khusus yang bertanggung jawab atau
berwenang penuh dalam menangani permasalahan perbatasan
• Pekerjaan dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi
sektornya masing-masing
• Belum ada mekanisme koordinasi yang jelas antar instansi
terkait sehingga seringkali terjadi overlapping kewenangan
RPRPJM 2004-2009 :
1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak
kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan
menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta
keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk
berhubungan dengan negara tetangga.
Telah ada program pengembangan kawasan perbatasan dalam
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009.
Telah ada anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri di sektor
masing-masing namun kapasitasnya masih relatif minim dan
pemanfaatannya belum efektif karena belum ada mekanisme
kelembagaan yang menyeluruh

Tabel 9. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan BPKD Papua
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur

Hasil Analisis
Diketuai oleh Kepala BPKD
• Dipimpin oleh seorang kepala dan didukung oleh
kesekretariatan untuk melaksanakan urusan administrasi
umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program.
Kepala membawahi pula bidang-bidang yang terdiri dari
bidang perbatasan, kerjasama, dan pemberdayaan potensi
perbatasan.
• Koordinasi dengan pusat belum jelas.
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Tujuan

Program

Sumber Daya

Memiliki pernyataan tujuan : ”Menangani dan mengembangkan
potensi perbatasan dan kerjasama pemerintah daerah dengan
daerah di negara lain serta tugas lain yang diberikan oleh
gubernur”
Memiliki otoritas dan program mandiri dalam bidang
pengembangan prasarana dan sarana perbatasan, kerjasama, dan
pemberdayaan potensi wilayah
Merupakan institusi struktural sehingga memiliki anggaran,
aparat, dan prasarana yang mandiri

Tabel 10. Analisis Aspek-aspek Kelembagaan Sosek Malindo Tingkat Daerah
di Provinsi Kalimantan Barat
Aspek Kelembagaan
Kepemimpinan
Struktur

Tujuan

Program

Sumber Daya

Hasil Analisis
Kepala Bappeda Provinsi
Merupakan bagian dari Kelompok Kerjasama Sosek Malindo
Indonesia. Ketua Sosek Malindo tingkat daerah membawahi
tim-tim teknis yang bertugas untuk merumuskan buku kertas
kerja yang kemudian dilaporkan kepada sekretariat Sosek
Malindo Tingkat pusat
Memiliki pernyataan tujuan : ”Mengkaji secara rinci kerjasama
Sosial Ekonomi di daerah dan memantau pelaksanaannya sesuai
arahan-arahan KK Sosek Malindo Tingkat Pusat”
Hanya berwenang untuk merumuskan program di tingkat
daerah, sedangkan implementasinya diserahkan kepada instansi
terkait
Merupakan forum ad-hoc sehingga tidak memiliki anggaran,
aparat, dan prasarana yang mandiri
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Gambar 1 . Hubungan Komite Perbatasan, Instansi Pusat Terkait, Dan
Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Saat
Ini

Tabel 11. Permasalahan Aspek-aspek Kelembagaan Secara Keseluruhan
Aspek
Kelembagaan
Kepemimpinan

Struktur

Permasalahan
a) Komite-komite perbatasan yang ada saat ini diketuai oleh instansi
yang berbeda sehingga pengelolaan kawasan perbatasan tidak
terintegrasi secara nasional.
b) Di tingkat pusat, belum ada satu institusi khusus yang ditunjuk/
berwenang penuh untuk menangani kawasan perbatasan.
c) Di tingkat daerah, belum seluruh daerah memiliki institusi khusus
yang memiliki wewenang untuk menangani permasalahan perbatasan.
d) Dalam pelaksanaan kerjasama Sosek Malindo, kepemimpinan yang
ada saat ini kurang sesuai dengan bentuk dan isi kerjasama Sosek
Malindo.
a) Dalam pelaksanaan komite perbatasan, hanya instansi-instansi
tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan border committee sesuai
dengan kesepakatan kerjasama sehingga pengelolaan kawasan
perbatasan tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
b) Tidak ada koordinasi antar komite perbatasan.
c) Bentuk komite perbatasan yang bersifat ad-hoc menyebabkan lembaga
tidak memiliki fungsi implementasi sehingga ada kemungkinan hasil
kesepakatan cenderung tidak berjalan baik di lapangan.
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d) Kegiatan instansi-instansi di tingkat pusat dilakukan secara sektoral
dan berjalan sendiri-sendiri.

Program

e) Belum terdapat mekanisme hubungan yang jelas antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah
a) Program pada komite-komite perbatasan dirumuskan berdasarkan
isu-isu yang terjadi sehingga cenderung bersifat parsial dan tidak
menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh
b) Bentuk komite perbatasan yang bersifat ad-hoc menyebabkan sulitnya
melakukan monitoring implementasi program secara berkelanjutan
terhadap instansi pelaksana.
c) Pelaksanaan program oleh instansi-instansi pusat cenderung
dilaksanakan secara sektoral dan tidak terpadu.

Sumber Daya

d) Di tingkat daerah, karena tidak adanya hubungan yang jelas dengan
pusat, pelaksanaan program masih berjalan sendiri tanpa mengacu
kebijakan di tingkat pusat.
a) Komite perbatasan dan kerjasama Sosek Malindo sebagai suatu
forum ad hoc tidak memiliki aparat, prasarana, dan anggaran yang
mandiri sehingga implementasi dari program yang telah disepakati
kurang efektif
b) Instansi-instansi pusat terkait memiliki anggaran, aparat, dan
prasarana yang mandiri dari tiap sektor namun kapasitasnya masih
relatif minim dan pemanfaatannya belum efektif karena belum ada
mekanisme kelembagaan yang terpadu dan menyeluruh.
c) Lembaga perbatasan di tingkat daerah dihadapkan pada permasalahan
minimnya anggaran, prasarana, dan kualitas aparat untuk menunjang
operasionalisasi lembaga

Berdasarkan evaluating analysis ditambah dengan hasil penelitian terdahulu,
simpulan dari sub-bab ini adalah mendesak dilakukan upaya harmonisasi hukum
di bidang wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan di dalamnya dengan
sistem one regulation (UU Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan
one body (Badan Nasional Kawasan Perbatasan NKRI).
B. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI
Setelah melihat kondisi disharmoni hukum secara peraturan perundangundangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI, pada
sub-bab ini akan dirumuskan alasan-alasan filosofis dan hukum yang mendasari
perlunya harmonisasi hukum sekaligus bentuk konkrit harmonisasi hukum
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Untuk melengkapi perumusan
tersebut sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu menggunakan analisis
kebijakan publik tentang mengapa satu objek (baca: kawasan perbatasan) “diatur
dan diurus secara beramai-ramai’, serta sebagai bahan perbandingan, penting
untuk dilihat tentang bagaimana negara-negara lain mengatur dan mengurus
kawasan perbatasannya.
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1. Analisis Kebijakan Publik Terhadap Pengaturan dan Kewenangan di
Kawasan Perbatasan NKRI
Analisis kebijakan itu pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan preskriptif
dan deskriptif. Sebagai kegiatan yang bersifat preskriptif, maka analisis kebijakan
itu seharusnya mampu untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul.
Jadi disini perannya dapat kita ibaratkan sebagai resep obat yang ditulis oleh
seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit. Sementara itu sebagai kegiatan
deskriptif maka analisis kebijakan lebih dimaksudkan untuk menggambarkan
secara runtut keadaan masalah, dimana letak masalah, seberapa jauh tingkat
keparahan masalah, apa penyebab timbulnya masalah, bagaimana akibat-akibat
masalah itu pada masyarakat.19
Namun demikian, dalam penulisan buku ini tidak menggunakan
analisis kebijakan publik dengan format yang lengkap, karena akan memakan
penjelasan yang banyak sekali-bahkan bisa menjadi sebuah buku utuh dan
tentu saja menggunakan teori-teori yang berbeda dengan teori-teori hukum,
karena sejatinya analisis kebijakan publik berada dalam ranah ilmu administrasi
negara. Penggunaan analisis kebijakan publik disini sebagaimana telah dijelaskan
pada sub-bab metode penelitian dimaksudkan sebagai pelengkap dari proses
evaluating analysis dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang
telah dilakukan di atas. Analisis kebijakan publik yang digunakan dalam buku
ini adalah analisis yang dituangkan dalam bentuk policy paper (naskah kebijakan)
dengan masalah utama “mengapa banyak sekali peraturan perundang-undangan/
kebijakan dan lembaga/badan yang berkompeten dan berwenang terhadap
kawasan perbatasan NKRI?”.
Dalam hal analisis kebijakan publik terkait dengan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI dipandang sebagai policy as formal
authorization (kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal),
peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diimplementasikan
serta sudah menimbulkan dampak.20 Dalam menganalisis kebijakan dengan sudut
pandang seperti itu, model analisis yang digunakan adalah model kelembagaan.
Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang
dikembangkan oleh pakar ilmu politik dan memandang kebijakan publik sebagi
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan
perkataan lain, menurut model ini tedapat hubungan yang erat antara kebijakan
publik dan lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan apapun tidak akan menjadi
19 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: UMM Press, 2008), hlm.
6. M. Irfan Islamy (Modul Materi Pokok Kebijakan Publik, (Jakarta: Karunika, 1988), hlm. 7.57.6.), menggunakan istilah evaluatif, empiris dan normatif untuk mengkarakeristikkan analisis
kebijakan publik, akan tetapi memiliki makna yang sama dengan pendapat Solichin Abdul Wahab.
20 Lihat Solichin Abdul Wahab, hlm. 27.
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kebijakan publik kalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakan
pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat hingga
desa, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif. Model kelembagaan biasanya
dipakai untuk menelaah proses perumusan/pembuatan kebijakan publik,
namun sebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi
kebijakan publik. Dalam menelaah pembuatan kebijakan publik, model ini
dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga
pemerintah dan menganalisis kenapa satu persoalan yang sama kadangkala harus
diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga. Kalau model kelembagaan
digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, maka yang
menjadi pusat perhatian ialah keadaan lembaga-lembaga yang terlibat dalam
proses implementasi kebijakan tersebut, beserta masalah-masalah koordinasi
diantara lembaga-lembaga itu.21
Model kelembagaan ini cocok untuk menganalisis peraturan perundangundangan yang dipandang sebagai pengesahan formal, dimana kebijakankebijakan tersebut dilaksanakan oleh lembaga/badan yang dibentuk oleh
pemerintah, sekaligus menganalisis proses pembuatannya dan masalahmasalah koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Secara jelasnya, dalam
menganalisis peraturan perundang-undangan/kebijakan dan kelembagaan terkait
dengan kawasan perbatasan NKRI, akan dituangkan dalam policy paper. Fungsi
dari policy paper adalah sebuah alat pembuatan keputusan dan panggilan terhadap
sasaran/audien kebijakan untuk melakukan tindakan (misalnya membuat atau
mengubah agenda kebijakannya). Adapun jenis policy paper yang dipakai adalah
policy memo (memo kebijakan). Sebuah policy paper biasanya terdiri dari: judul,
daftar isi, abstrak, pendahuluan, deskripsi masalah, pilihan-pilihan kebijakan,
kesimpulan dan rekomendasi, catatan akhir, lampiran dan bibliografi.22 Namun
dalam buku ini, karena tidak menggunakan format analisis kebijakan publik
yang utuh dan digunakan sebagai pelengkap statute approach, tanpa mengurangi
makna, substansi dan tujuan, sistematika policy memo yang dipakai hanya
pendahuluan, deskripsi masalah, pilihan-pilihan kebijakan dan kesimpulan serta
rekomendasi. Berikut policy memo terhadap peraturan perundang-undangan/
kebijakan dan kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan NKRI:23
a. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki
wilayah luas, pulau-pulaunya mencapai jumlah 17.000 lebih, garis pantainya
sekitar 81.000 KM, sepertiga wilayah merupakan lautan, ditambah Indonesia
21 Ibid., hlm. 80-82.
22 Disarikan dari Edy Suharto, Analisis Kebijakan Publik;Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 91 dan 95.
23 Sekali ditegaskan, policy memo ini hanya sebatas analisis peraturan perundang-undangan/
kebijakan dan kelembagaan, bukan keseluruhan permasalahan dalam buku ini.
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berbatasan secara laut dan darat dengan 10 negara tetangga. Dengan kondisi
seperti itu, wajib bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah
sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Sehubungan dengan kewilayahan, terdapat satu kawasan yang memiliki peran
dan pengaruh penting dari aspek apapun terhadap keutuhan wilayah NKRI,
kawasan tersebut adalah kawasan perbatasan. Kawasan ini diibaratkan sebagai
pagar depan dari suatu negara, logika analogi mudahnya, jika wilayah negara
dianggap sebagai sebuah rumah, kawasan perbatasan adalah pagarnya, untuk
menjaga agar rumah tersebut tidak gampang “dibobol”, maka pagar yang
dibangun haruslah kuat, demikian juga dengan kawasan perbatasan sebagai
pagar depan sebuah negara harus kuat dalam berbagai aspek, utamanya aspek
ipoleksosbudhankam.
Adapun kondisi terkini dari kawasan perbatasan NKRI sangat jauh dari
harapan, jangankan berfungsi sebagai pelindung kawasan di dalamnya,
untuk “melindungi dan menghidupi” dirinya sendiri saja susah. Salah
satu sebabnya adalah karena peraturan perundang-undangan/kebijakan
serta faktor kelembagaan yang terlalu banyak menjadikan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI tidak dapat
berjalan secara efektif dan efisien, yang berdampak negatif pada kawasan
perbatasan itu sendiri, selain itu potensi disharmoni sangat besar terjadi
dalam kondisi banyak aturan/kebijakan dan banyak lembaga.
b. Deskripsi Masalah
Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan, salah satu masalah utama
terkait dengan kawasan perbatasan NKRI adalah terlalu banyaknya peraturan
perundang-undangan/kebijakan dan kelembagaan yang berkompeten
dan berwenang terhadap kawasan perbatasan, hal tersebut tercermin
dalam substansi-substansi peraturan perundang-undangan/kebijakan yang
diberlakukan, menjadi pertanyaan inti adalah “mengapa satu objek (kawasan
perbatasan) diurus secara beramai-ramai?”.
Pertanyaan tersebut perlu dicarikan jawabannya, karena dari jawaban
pertanyaan tersebut akan membawa pengaruh yang besar terhadap
perubahan paradigma dalam pengaturan dan kelembagaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan di masa mendatang.
Menilik dari nilai, asas dan prinsip yang terkandung di dalam kawasan
perbatasan NKRI sebagaimana diulas pada Bab III, dapat ditarik sebuah
pemahaman mengapa kawasan perbatasan NKRI memiliki banyak peraturan
dan lembaga, hal tersebut dikarenakan dalam kawasan perbatasan sendiri
terkandung beragam nilai, asas dan prinsip. Ada nilai ekonomi, ada nilai
politik, ada nilai pertahanan kemananan dan lain sebagainya. Di Indonesia,
yang sangat mengutamakan asas kepastian hukum dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dan lembaga eksekutifnya yang terdiri dari banyak
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kementrian/departemen/non-kementrian dengan kewenangannya masingmasing, maka untuk urusan kawasan perbatasan pun menjadi urusan
banyak pihak, semua memiliki kewenangan terhadap kawasan perbatasan,
ambil contoh urusan pertahanan menjadi urusan TNI, urusan percepatan
pembangunan menjadi kewenangan Kementrian Pembangunan Daerah
Tertinggal, urusan perencanaan pembangunan dibawah kewenangan
Bappenas, urusan diplomasi dengan negara tetangga Kementrian Luar
Negeri bertindak sebagai ujung tombak, dan lain sebagainya. Belum lagi
secara peraturan perundang-undangan juga seperti itu, urusan tata ruang
diatur dalam UU Penataan Ruang, urusan pertahanan diatur dalam UU
TNI, demikian juga untuk urusan pengelolaan ada peraturannya tersendiri.
Sekali ditegaskan hal tersebut tidaklah salah, memang seperti itu konsekuensi
dari negara yang sangat mengutamakan asas kepastian hukum, semua serba
diatur dalam berbagai bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, akan
tetapi perlu untuk diperhatikan, jika tidak cermat dan teliti dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangannya, potensi disharmoni
sangat besar terjadi. Oleh karena itu harmonisasi hukum adalah kewajiban
yang harus segera dilakukan demi menghindari disharmoni tersebut.
Peter Self, sekitar 20 tahun yang lalu menulis sebuah artikel berjudul
“Redefining the Role of Government”, dalam salah satu sub-babnya “The
Future of Government Regulation”, Peter Self mangatakan,24
“the scale of governmental regulative activity is enormous and is embedded in vast
number of laws and statutory orders. To quantify the number of laws, regulations and
ordinances is almost automatically to give ammunition to the general proposition,
frequently advanced by business interest, that government regulation is excessive.
This may well be so in terms of the number, complexity and overlap of laws and
regulations. Such as analysis does not deal, however, with more basic question about
the purposes and rationale of all these regulations and whether regulatory purposes
(however implemented) are likely to grow or to diminish”.

Pemahaman terhadap statement di atas, Peter Self, 20 tahun yang lalu sudah
memprediksi (the future of government regulation), bahwa di masa mendatang
(saat sekarang) aktivitas regulasi atau peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh pemerintahan akan sangat besar (enormous) dan sangat banyak
(vast number), bahkan mungkin terlalu banyak/berkelebihan (excessive).
Hal ini akan berakibat pada kompleksitas dan tumpang tinding (complexity
and overlap) peraturan perundang-undangan. Peter Self sendiri pada saat
menulis artikel tersebut juga mempertanyakan, dengan parameter tujuan
dan rasionalitas, apakah di masa depan pembentukan peraturan perundang-

24 Peter Self, Redefining the Role of Government, salah satu artikel dalam buku What Should
Government Do?, Editors: Peter Coaldrake and J.R. Nethercote (Sydney: Hale&Iremonger Pty
Limited in association with the Royal Australian Institute of Public Admnistration, 1992), hlm. 26.
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undangan ini akan semakin berkembang atau berkurang (to grow or to
diminish)?”.
Masih dalam buku yang sama, What Should Government Do?, Owen Hughes,
dalam tulisannya yang berjudul Government Growth Over Twenty Years,
dimana tulisan tersebut membahas mengenai size, efficiency, kinds of activity
and an more fundamental debate over what should be the role of government
in society, menyebutkan bahwa salah satu problem dalam government size in
reality adalah the problem of bureaucracy (bureau size) yang mempertanyakan
how much of the work-force should be employeed in governmental organizations?25
(terjemahan bebas: berapa urusan yang harus ditangani oleh organisasi/
lembaga negara?).

Dengan demikian, berdasarkan prediksi dari Peter Self dan tulisan Owen
Hughes tentang bureau size dapat dijawab mangapa kawasan perbatasan
NKRI “diatur dan diurus” oleh banyak regulasi dan lembaga, adalah karena
nilai yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI sangat beragam yang
membuat semua itu harus diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengakibatkan banyaknya birokrasi (aparat/lembaga).
c. Pilihan-pilihan Kebijakan
Adapun dalam rangka meminimalisasi potensi disharmoni antar peraturan
perundang-undangan/kebijakan dan antar lembaga/badan, tidak banyak
alternatif kebijakan yang ditawarkan, yang pasti harus ada perubahan
paradigma pengaturan dan kelembagaan. Satu-satunya alternatif kebijakan
yang dapat dilakukan dan berdampak besar adalah melakukan harmonisasi
hukum dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan secara
menyeluruh. Maksudnya, peraturan perundang-undangan/kebijakan dan
kelembagaan yang ada sekarang harus dievaluasi keberadaannya berdasarkan
parameter efektifitas dan efisiensi26 untuk kemudian dipikirkan langkah
berikutnya berupa harmonisasi peraturan perundang-undagan/kebijakan
dan kelembagaan menuju one regulation one body. Dengan satu (1)
aturan dan satu (1) lembaga koordinasi, efektifitas dan efisiensi serta
pencapaian target jauh lebih mudah dilakukan. Lebih daripada itu,
potensi disharmoni dapat diminimalisir.
Secara khusus, berdasarkan hasil penelitiannya, Ikhwanuddin memberikan

25 Owen Hughes, Government Growth Over Twenty Years, salah satu artikel dalam buku What Should
Government Do?, Editors: Peter Coaldrake and J.R. Nethercote (Sydney: Hale&Iremonger Pty
Limited in association with the Royal Australian Institute of Public Admnistration, 1992), hlm. 44.
26 Solichin Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik, (Malang: FIA UNIBRAW-Penerbit IKIP Malang,
1997), hlm. 37 dan 39, menyebutkan rumus untuk mengukur efektivitas dan efisiensi adalah:
Hasil
Hasil yang dicapai
Efektivitas = ----------		
Efisiensi =-----------------------------Tujuan
Sarana yang dicapai
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5 alternatif bentuk kelembagaan pengelola perbatasan, yaitu:27
1) Kelembagaan yang tetap mempertahankan mekanisme kelembagaan saat
ini dengan memperbaiki koordinasi pada mekanisme pengelolaan secara
sektoral;
2) Kelembagaan yang tetap mempertahankan mekanisme kelembagaan saat
ini dengan memperbaiki koordinasi diantara komite-komite ad-hoc yang
ada;
3) Kelembagaan berbentuk struktural (Badan Pengelola Kawasan Perbatasan
Antarnegara /BP-KPA);
4) Lembaga berbentuk Add Hoc (Dewan Koordinasi Perbatasan Kawasan
Perbatasan Antarnegara /DP-KPA);
5) Kelembagaan semi-struktural (Badan Koordinasi Percepatan
Pembangunan Kawasan Perbatasan Antarnegara /BK- P2KPA)
Berdasarkan alternatif tersebut, penulis lebih condong untuk memilih
alternatif nomor 3, alasan sederhananya, dengan menjadi lembaga struktural,
lembaga ini memiliki akses terhadap ketersediaan dana dan kewenangan
mulai dari Planing, Organizing, Actuating sampai Controlling (POAC)
program pengembangan kawasan perbatasan NKRI.28
d. Kesimpulan dan Rekomendasi
Banyaknya peraturan perundang-undangan/kebijakan dan lembaga/badan
yang berkaitan dengan kawasan perbatasan NKRI membuat implementasi
dari peraturan perundang-undangan tidak berjalan efektif dan efisien,
sasaran dan tujuan yang ingin dicapai belum terpenuhi. Hal ini berdampak
pada kondisi kawasan perbatasan NKRI yang masih tertinggal. Tentu saja hal
ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harmonisasi dengan sistem one regulation
one body mutlak diperlukan.
Demikianlah analisis kebijakan publik model kelembagaan yang digunakan
untuk melengkapi statute approach. Adapun hasil dari analisis kebijakan publik
ini adalah bahwa kawasan perbatasan “diatur dan diurus secara beramai-ramai”
adalah karena nilai yang terkandung didalamnya sangat beragam sehingga harus
diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
“gemuknya” birokrasi. Sama halnya pada saat melakukan evaluating analysis
dengan pendekatan statute approach, rekomendasi yang diberikan dari hasil
analisis kebijakan publik ini juga harmonisasi menuju one regulation one body.

27 Ikhwanuddin, op.cit.
28 Lebih detail mengenai kelembagaan kawasan perbatasan NKRI akan dibahas pada Bab V.
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2. Pengaturan Kawasan Perbatasan di Australia dan Jepang
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian desain dan metode penelitian,
pendekatan komparasi diperlukan untuk mencari perbandingan bagaimana
negara-negara lain mengatur kawasan perbatasannya. 2 (Dua) negara yang dipilih
dalam pendekatan komparasi ini adalah Australia dan Jepang, dikarenakan
Australia memiliki sistem pengelolaan perbatasan yang berbasis teknologi,
sedangkan Jepang memiliki kesamaan geografis dengan Indonesia, yaitu samasama negara kepualauan. Secara ringkas, berikut pengaturan kawasan perbatasan
di kedua negara tersebut:
a. Australia
Untuk menangani batas maritim, Australia memiliki suatu lembaga yang
dinamakan Geoscience Australia (GA). GA sendiri merupakan metamorfosis
dari Australian Land Information Group (AUSLIG) yang berkedudukan di
Canberra. Terkait dengan batas maritim, GA bertugas untuk menentukan garis
pangkal, batas klaim maritim, batas maritim Australia dengan negara tetangga
dan membentuk sistem informasi batas maritim negara tersebut. Australian
Maritime Boundary Information System (AMBIS) merupakan salah satu
produk dari GA tentang batas maritim Australia. Perkembangan selanjutnya
GA juga memiliki Australian Marine Spatial Information System (AMSIS).29
b. Jepang
Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang
terletak di pesisir Lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah Kepulauan Jepang
merujuk kepada empat pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu,
Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu.
Di Jepang, urusan kewilayahan ditangani dan berada di bawah tanggung
jawab Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLITT).
Ini merupakan ministry terbesar setelah Ministry of Defence. Adapun birobiro yang berada di bawah MLITT yaitu: Minister’s Secretariat, Policy
Bureau, National and Regional Planning Bureau, Land and Water Bureau,
City and Regional Development Bureau, River Bureau, Road Bureau,
Housing Bureau, Railway Bureau, Road Transport Bureau, Maritime
Bureau, Ports and Harbours Bureau, Civil Aviation Bureau, Hokkaido
Bureau and Directors-General for Policy Planning. Ditambah 4 organisasi
eksternal yang salah satunya adalah Japan Coast Guard (JCG). Dulunya
JCG ini bernama Maritime Safety Agency, JCG bertanggung jawab terhadap
perlindungan garis pantai Jepang. JCG menjamin pertahanan dan keamanan
di laut Jepang. Secara khusus, JCG memiliki kewenangan untuk melakukan
maritime patrol, search and rescue, hydrographic and oceanographic surveying
29 I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antar Negara;Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 133.
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dan maritime traffic management.30
3. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI
Setelah menemukan kondisi disharmoni dalam pengaturan dan
kelembagaan yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan yang juga
dilengkapi dengan analisis kebijakan publik serta komparasi pengaturan dan
kelembagaan kawasan perbatasan di negara lain, dan daripada itu juga telah
diuraikan bahwa kondisi saat ini sangat perlu dilakukan harmonisasi hukum
terkait dengan pengaturan dan kelembagaan pengembangan kawasan perbatasan
NKRI, maka pada sub-bab ini akan diuraikan secara detail harmonisasi hukum
tersebut. Diawali dengan penentuan arah harmonisasi hukum, dilanjutkan
dengan harmonisasi hukum yang mengacu kepada peraturan perundangundangan, harmonisasi hukum yang mengacu kepada pengertian dan ruang
lingkup, harmonisasi hukum yang mengacu kepada keterpaduan kelembagaan
dan harmonisasi yang mengacu pada unifikasi dan kodifikasi.
a. Arah Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI
Sebagai langkah awal, tentu saja perlu ditentukan terlebih dahulu arah
harmonisasinya, agar pendekatan-pendekatan harmonisasi lainnya dapat tertata
dan terarah menuju kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak
moral dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
Upaya harmonisasi hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI
merupakan penyelarasan dan penyerasian unsur-unsur pengembangan kawasan
perbatasan NKRI yang berpedoman pada:
a. UUD NRI Tahun 1945
1) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea kedua dan keempat yang
menyebutkan cita dan tujuan dari dibentuknya Pemerintahan Negara
Indonesia.
2) Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 25 A, Pasal 30 dan Pasal
33 ayat (3).
b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
1) Pasal 2 (asas dan tujuan SPPN)
2) Pasal 3 (ruang lingkup SPPN)
3) Pasal 31 (data dan informasi)
c. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
30 Disarikan dari artikel berjudul Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan)
dan Japan Coast Guard yang diakses dari situs pengetahuan www.wikipedia.com pada hari Selasa
17 Agustus 2010 jam 21.30 WIB.

Mahendra Putra Kurnia

139

1) Pasal 9 (kawasan khusus)
2) Pasal 10 (pembagian urusan pemerintahan)
3) Pasal 18 (kewenangan pemda dalam mengelola wilayah laut)
d. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
1) Pasal 3 (program pembangunan nasional)
2) Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007
e. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
1) Buku 1 (pengarusutamaan pembangunan)
2) Buku 2 (4 (empat) isu lintas bidang pembangunan)
3) Buku 3 (pembangunan wilayah Indonesia)
f.

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982

g. Dasar-dasar teoritis sebagaimana diuraikan pada Bab II, utamanya teori
kedaulatan negara, teori kewilayahan negara dan teori hukum dan teknologi.
h. Nilai, asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI
sebagaimana dibahas pada Bab III.
Pada akhirnya harmonisasi hukum pengembangan kawasan perbatasan
NKRI diarahkan pada upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya)
secara efektif, efisien dan komprehensif yang berbasis teknologi untuk mencapai
cita dan tujuan negara.
b. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI dengan
Mengacu Kepada Peraturan Perundang-undangan
Dengan berpedoman pada evaluating analysis yang telah dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan
perbatasan di atas, yang perlu diharmonisasikan adalah pengaturan-pengaturan
yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, UU Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara, PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Perpres Nomor 81 Tahun 2005
tentang BAKORKAMLA dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Walaupun tidak berhubungan langsung
dengan kawasan perbatasan dan tidak termasuk yang dievaluasi di atas, UU
Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan UU Nomor 5
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masuk dalam
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klasifikasi yang perlu diharmonisasikan, mengingat secara hukum kedua kawasan
tersebut juga masuk sebagai bagian dari wilayah negara pun demikian dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya kelautan dan pengaturan alur laut kepulauan Indonesia.
Semua peraturan yang tersebut di atas, secara materi/substansial pada dasarnya
dapat diharmonisasikan, diselaraskan dan diserasikan dalam satu wadah peraturan
yang mengatur tentang wilayah NKRI (baca: UU tentang Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia). Alasan hukum yang mendasari sebagaimana telah
diungkap dalam evaluating analysis, bahwa substansi tentang perairan, tentang
wilayah pesisir, tentang pulau-pulau kecil terluar, tentang landas kontinen, tentang
ZEE, tentang pengembangan, pengelolaan koordinasi dan kelembagaan kawasan
perbatasan serta daftar koordinat geografis titik-titik pangkal kepulauan Indonesia,
semuanya masuk dalam ruang lingkup wilayah negara.31

UU tentang Wilayah NKRI ini nantinya akan berisikan pengaturan
secara rinci wilayah NKRI di darat, laut (di permukaan, di dalam dan bawah
laut) dan udara (termasuk angkasa), dan tentu saja pengaturan kawasan
perbatasan NKRI juga masuk di dalamnya. Selain itu, UU ini juga berisi
pengaturan mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI secara terpadu, berkelanjutan, efektif dan efisien berbasis
teknologi menuju tercapainya cita dan tujuan negara. Pengaturan tentang
kelembagaan kawasan perbatasan juga menjadi bagian penting dalam UU
ini. Tidak lupa, UU ini juga dilampiri dengan peta wilayah NKRI, daftar
koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, jalur alur
laut kepulauan Indonesia dan daftar instrument hukum ratifikasi perjanjian
batas negara dengan negara tetangga (yang sudah diseragamkan) serta daftar
nama-nama pulau yang berada di bawah kedaulatan Indonesia.32
Pun demikian tidak boleh dikesampingkan, upaya harmonisasi instrument
hukum ratifikasi-ratifikasi perjanjian batas negara dengan negara tetangga ke
dalam satu (1) bentuk yang seragam untuk mengakomodir ketentuan dalam
Pasal 10 point b UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
c. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI dengan
Mengacu Kepada Pengertian dan Ruang Lingkup
Pada harmonisasi hukum yang mengacu pada peraturan perundangundangan telah disebutkan bahwa terlalu banyak peraturan yang sebenarnya
secara pengertian dan ruang lingkup bisa dijadikan dalam satu (1) peraturan,
yaitu UU Wilayah NKRI. Kondisi saat ini, dengan banyak peraturan, masingmasing peraturan memiliki tujuan dan maksud serta strategi untuk mencapai
31 Lihat lagi teori ruang lingkup wilayah negara pada Bab II.
32 Secara detail sistematika UU Wilayah NKRI akan dibahas di Bab V.
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tujuan yang beragam. Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat, bahkan
mungkin pemerintah sendiri bertanya-tanya “apa sebenarnya tujuan dan maksud
dari pengaturan terhadap wilayah negara ini?”.
Oleh karena itu, harmonisasi yang mengacu pada pengertian dan ruang
lingkup ini diperlukan untuk menghasilkan harmonisasi tujuan, harmonisasi
strategi untuk mencapai tujuan dan harmonisasi pedoman untuk melaksanakan
startegi. Harmonisasi atau keterpaduan hukum tersebut akan memudahkan
terwujudnya keterpaduan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan
NKRI. Adalah sulit untuk memadukan lembaga-lembaga stakeholders apabila
hukum yang menjadi landasan kegiatan mereka sulit untuk dipadukan.33
Pada dasarnya, setelah mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan wilayah negara dan kawasan perbatasan di atas dan juga
memperhatikan nilai, asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan
NKRI, dapat dilihat secara implisit maupun eksplisit, semua peraturan perundangundangan memiliki tujuan dan maksud untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI
dan melakukan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan
sumber daya di seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk kawasan perbatasan
di dalamnya. Sebenarnya secara parsial, tidak ada yang salah dengan tujan dan
maksud tersebut, berikut strategi dan pedoman mencapai tujuan. Akan tetapi,
maksud dan tujuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut perlu
diselaraskan agar lebih terarah kepada pencapaian cita dan tujuan negara.
Cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 adalah kehendak hukum, kehendak masyarakat dan
kehendak moral bangsa dan negara Indonesia sejak berdirinya sampai kiamat nanti.
Oleh karena itu, apa yang tersebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itulah
yang menjadi tujuan dan maksud peraturan perundang-undangan yang mengatur
kewilayahan NKRI (berikut kawasan perbatasannya), untuk kemudian tujuan dan
maksud tersebut dijabarkan dalam strategi-strategi untuk mencapainya.
Secara konkrit pengertian dan ruang lingkup pengaturan UU Wilayah
NKRI adalah pengaturan yang meliputi keseluruhan ruang darat, laut dan udara
dengan maksud menciptakan Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta
bertujuan untuk mengatur upaya-upaya yang dilakukan agar tercapai tujuan dari
dibentuknya Pemerintahan RI yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

33 Lihat tulisan Tommy H.Purwaka yang berjudul “Arah Menuju Harmonisasi” (hlm.575) dalam
Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir
Indonesia, (Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM
bekerja sama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005).
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d. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI dengan
Mengacu Kepada Keterpaduan Kelembagaan
Hubungan antara aspek hukum dan kelembagaan dapat dianalogikan
seperti hubungan antara pelatih dan pemain dalam sebuah klub sepakbola.
Pelatih bertugas untuk menyusun strategi dan pemain berperan menjalankan
strategi yang telah disusun untuk mencapai kemenangan. Demikian juga dengan
hukum yang mengatur maksud, tujuan dan strategi serta memberi kewenangan
lembaga yang dibentuk. Dalam hal ini lembaga berperan untuk melakukan
apa yang diperintahkan oleh hukum demi tercapainya maksud dan tujuan
dibentuknya hukum tersebut.
Sehubungan dengan aspek hukum dan kelembagaan yang terkait dengan
kawasan perbatasan NKRI, berdasarkan evaluating analysis yang telah dilakukan
di atas, pertanyaan yang muncul adalah “siapa melakukan apa dan dimana?”.
Pertanyaan ini muncul sebagai efek dari terlalu banyaknya peraturan dan lembaga/
badan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI. Untuk itulah harmonisasi
menuju keterpaduan kelembagaan mutlak diperlukan, semua demi tercapai cita
dan tujuan negara Indonesia yang tersebut dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
Konsisten dengan pandangan penulis di atas, harmonisasi keterpaduan
kelembagaan kawasan perbatasan NKRI disini bukan diartikan sebagai
memadukan lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang, tetapi secara ekstrim
menghapuskan semua lembaga yang dianggap tidak efektif dan efisien untuk
kemudian dibentuk satu (1) lembaga/badan (one body) baru yang memiliki
kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI. Keterpaduan
yang dimaksud disini adalah keterpaduan antara badan di tingkat pusat dengan
badan di tingkat daerah yang berasaskan otonomi daerah.
e. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI dengan
Mengacu Kepada Upaya Kodifikasi dan Unifikasi
Sebagaimana teorinya, upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan
upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak
berubah lagi atau andaikata harus berubah, maka perubahan tersebut harus
mengacu kepada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Terwujudnya
kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum
dan keadilan. Di samping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi
landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.
Perlu untuk dijelaskan disini, upaya kodifikasi dan unifikasi peraturan
perundang-undangan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan
NKRI, tidak dimaksudkan untuk membuat kodifikasi seperti halnya Kitab
Undang-undang Hukum Pidana atau seperti usulan oleh Tommy H Purwaka
dalam harmonisasi pengelolaan wilayah pesisir yang mengusulkan kodifikasi
menghimpun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan
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kawasan konservasi laut dan pesisir ke dalam satu buku34, harmonisasi peraturan
perundang-undangan dan kelembagaan terkait dengan kawasan perbatasan
NKRI lebih tepat memakai upaya unifikasi35 peraturan perundangundangan yang terkait dengan wilayah negara (termasuk kawasan perbatasan
di dalamnya) dan kelembagaan kawasan perbatasan ke dalam 1 (satu)
perundang-undangan dan 1 (satu) badan.
Bagan 5. Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI

34 Ibid., hlm. 577.
35 Unifikasi diartikan fusi, integrasi, koalisi, kombinasi, konsolidasi, merger, peleburan, pembauran,
penggabungan, penyatuan, (Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tesaurus
Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 545).

BAB V
KONSEP PENGATURAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERBATASAN NKRI BERBASIS
TEKNOLOGI GEOSPASIAL

Bab ini sesuai dengan judulnya akan meng-konkrit-kan ide one regulation
one body (satu aturan satu badan) yang terkait dengan pengaturan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI berbasis teknologi geospasial. Juga penting untuk
dijelaskan, bahwa ide one regulation sebagaimana telah dibahas sebelumnya
adalah membentuk 1 (satu) peraturan perundang-undangan dengan nama
Undang-undang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Wilayah
NKRI) yang ruang lingkup pengaturannya meliputi wilayah darat, laut dan
udara, termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Dalam bab ini, sistematika
substansi UU Wilayah NKRI hanya disajikan dan dijelaskan secara singkat,
akan tetapi khusus untuk pengaturan kawasan perbatasan akan dibahas lebih
detail, termasuk pembahasan detail tentang one body (Badan Nasional Kawasan
Perbatasan RI) dan penjelasan mengenai pemanfaatan aspek teknologi geospasial
dalam pengembangan kawasan perbatasan.
Sebelum membahas secara detail one regulation one body, patut untuk
dibahas mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik sebagai pedoman pembentukan UU Wilayah NKRI. A. Hamid S. Attamimi
berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik berfungsi untuk:1
“…memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke
dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi penggunaan metode pembentukan
yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah
ditentukan serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan dan pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan. Kemudian dapat digunakan oleh hakim untuk
melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asasasas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum
maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku”.

Dijadikannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang, akan dapat
1

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 166.
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memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya
akan diformulasikan dalam materi muatan undang-undang, sehingga tujuan
pembentukan undang-undang dan kualitas dari undang-undang yang dibentuk
dapat dicapai.2
Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik sebagai pedoman pembentukan UU Wilayah NKRI mengikuti
ketentuan normatif Pasal 5 dan penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
a. Asas Kejelasan Tujuan
Tentu saja pembentukan UU Wilayah NKRI memiliki tujuan yang jelas,
tujuan utama dari pembentukan UU ini adalah sebagai upaya harmonisasi
dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan lembaga/badan terkait
dengan kawasan perbatasan, dimana setelah dievaluasi peraturan perundangundangan dan lembaga/badan tersebut terlalu banyak, berpotensi
disharmonis dan kurang efektif dan efisien dalam implementasinya. Dengan
dibentuknya UU ini dimaksudkan agar pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah negara pada umumnya dan kawasan perbatasan pada
khususnya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga cita dan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat
juga tercapai.
Selain itu, dengan UU ini, kepastian hukum lebih terjamin, potensi
disharmoni dapat diminimalisir dan dengan hanya one regulation akan
membawa dampak positif secara internal dan eksternal. Setidaknya akan
memudahkan bagi masyarakat Indonesia dan negara lain untuk mengetahui
peraturan perundang-undangan yang mengatur kewilayahan Indonesia.
Asumsinya, jika masyarakat awam ditanya tentang kasus pidana maka
kebanyakan akan langsung teringat dan menyebut Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), walaupun belum tentu kasus pidana yang dimaksud
diatur dalam KUHP, harapannya jika masyarakat ditanya mengenai aspek
kewilayahan, yang teringat dan tersebut adalah UU Wilayah NKRI, tidak
seperti sekarang, jika ditanya tentang kewilayahan NKRI kurang yakin mau
menyebut aturan apa, karena terlalu banyak (parsial) dan tidak familier
(populer).
b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Karena berbentuk UU, maka organ negara yang paling tepat membentuknya
adalah Pemerintah bersama dengan DPR. Inisiatifnya bisa berasal dari
Pemerintah atau DPR.
c. Asas Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan

2

Ibid.
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Materi muatan yang mengatur tentang wilayah negara sangat tepat jika diatur
dalam bentuk UU, hal ini berpedoman pada Pasal 8 huruf a angka 4 UU
Nomor 10 Tahun 2004.
d. Asas Dapat Dilaksanakan
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa UU Wilayah NKRI ini
dibentuk sebagai upaya harmonisasi dari peraturan perundang-undangan
yang telah ada sebelumnya, yang mana peraturan perundang-undangan
tersebut bisa diklasifikasikan sebagai “tidak atau belum dapat dilaksanakan”
terbukti dengan kondisi empiris kawasan perbatasan yang masih terbelakang,
maka dengan UU ini diharapkan dapat lebih applicable.
e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Dalam evaluating analysis sebelumnya seringkali disebut bahwa peraturan
perundang-undangan dan juga lembaga/badan yang terkait dengan kawasan
perbatasan NKRI tidak efektif dan efisien, salah satunya dikarenakan
jumlahnya yang terlalu banyak. Dengan one regulation, efektifitas dan efisiensi
lebih dapat dicapai, koordinasi antar lembaga lebih mudah dilakukan, yang
berujung pada tercapainya cita dan tujuan negara, khususnya poin bersatu,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Masyarakat kawasan pebatasan sangat membutuhkan ini.
f.

Asas Kejelasan Rumusan
Asas yang penting untuk diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan, maksud dari asas ini adalah untuk menghindari
perbedaan penafsiran terhadap materi/substansi peraturan perundangundangan. Perbedaan penafsiran yang terlalu tajam mengakibatkan
peraturan perundang-undangan tersebut “mandul”, tidak dapat dipahami
dan diimplementasikan dengan tepat. Pemilihan kata dan kosakata yang
bermakna ganda harus dihindari dalam setiap peraturan perundangundangan.3 Dalam proses pembentukan UU Wilayah NKRI, selain ahli
hukum dan ahli-ahli terkait lainnya, ahli bahasa (bahasa hukum) wajib
dilibatkan.

g. Asas Keterbukaan
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peundang-undangan
sudah diakomodir dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004, disitu
disebutkan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undangundang dan rancangan peraturan daerah”. Buku ini termasuk salah satu
bentuk partisipasi masyarakat. Jika nantinya ide UU Wilayah NKRI ini
3

Baca juga Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan;Proses dan Teknik Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), Bab XIII Bahasa Indonesia Dalam Perundang-undangan, hlm. 198226.
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benar-benar akan dibentuk, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam
proses pembentukannya.
Demikianlah penjelasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik yang dipakai sebagai pedoman dalam
pembentukan UU Wilayah NKRI. Jika dihubungkan dengan konsep Yuliandri
tentang UU berkelanjutan, dapat dilihat sampai sejauh ini UU Wilayah NKRI
memiliki karakteristik sebagai UU berkelanjutan. Untuk menentukan suatu
pembentukan undang-undang memiliki karakteristik berkelanjutan atau tidak,
mesti dilakukan analisis melalui perwujudan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU
Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya untuk menghasilkan UU berkarakteristik
berkelanjutan, UU tersebut harus melalui langkah-langkah: (1) adanya naskah
akademik dalam proses pembentukannya; (2) adanya partisipasi publik dan (3)
kesesuaian antara materi muatan dengan persyaratan pembentukan undangundang.4 Walaupun UU Wilayah NKRI ini masih sebatas ide, belum
direncanakan untuk dibuat apalagi dimasukkan dalam program legislasi
nasional (prolegnas), “di atas kertas” sampai sejauh ini UU Wilayah NKRI
dapat disebut sebagai UU berkarakteristik berkelanjutan, buku ini dapat
dianggap sebagai naskah akademik yang tentu saja merupakan salah satu
bentuk partisipasi publik dan sudah dijelaskan di atas bahwa pembentukan
UU Wilayah NKRI ini berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.
A. One Regulation (UU Wilayah NKRI)

Pada sub-bab ini akan dipaparkan mengenai pokok-pokok pikiran
materi muatan UU Wilayah NKRI. Mengikuti kerangka (kenvorm) peraturan
perundang-undangan yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, maka
UU Wilayah NKRI akan terdiri dari Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup,
Penjelasan dan Lampiran. Berikut penjelasannya:
A. Judul
UU tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Wilayah
NKRI).
B. Pembukaan
Sesuai dengan formatnya, bagian pembukaan sebuah UU selalu diawali
dengan frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” kemudian diikuti
dengan penyebutan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan
yang dalam UU Wilayah NKRI ini adalah Presiden Republik Indonesia.
Pada bagian konsideran “Menimbang”, yang merupakan alasan-alasan
4

Lihat Yuliandri, op.cit., hlm. 167-168.
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atau pertimbangan filosofis, juridis, sosiologis, ekologis, demografis dan
transnasional dibentuknya UU Wilayah NKRI dapat ditulis:
1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan
yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan dan hak-hak berdaulat
atas wilayahnya serta kewenangan-kewenangan tertentu untuk
mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur
serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa saat ini pengaturan wilayah negara Indonesia yang meliputi
wilayah daratan, wilayah laut dan wilayah udara masih diatur secara parsial
dan untuk menjamin kepastian hukum diperlukan upaya harmonisasi
menuju satu pengaturan yang komprehensif mengenai wilayah negara
Indonesia;
3. bahwa pengaturan wilayah negara yang dimaksud pada huruf b dilakukan
agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sebagaimana teorinya, penjelasan lebih luas tentang alasan-alasan
pembentukan UU Wilayah NKRI akan dijelaskan pada bagian Penjelasan
Umum. Dasar hukum “Mengingat”, yang merupakan landasan yuridis bagi
pembentukan UU Wilayah NKRI adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 A, Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Bagian akhir Pembukaan adalah Diktum “Memutuskan” dan “Menetapkan”.
Formatnya mengikuti sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun
2004, dan tentu saja yang dimaksud “Menetapkan” disini adalah menetapkan
Undang-Undang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Batang Tubuh
Batang tubuh sebuah perundang-undangan terdiri dari ketentuan umum,
materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan
peralihan (jka diperlukan) dan ketentuan penutup. Berikut sistematika dan
penjelasan singkat dari batang tubuh UU Wilayah NKRI:
1. Ketentuan Umum
Sesuai dengan teori ruang lingkup wilayah negara, maka terminologi
yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum UU Wilayah
NKRI adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Negara kepulauan
Kedaulatan penuh
Hak Berdaulat dan Hak-Hak Lainnya
Wilayah teritorial NKRI
Wilayah perairan Indonesia
Wilayah daratan Indonesia
Wilayah udara dan ruang angkasa Indonesia
Kawasan perbatasan
Zona tambahan Indonesia
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
Landas Kontinen
Wilayah Pesisir
Kepulauan
Pulau kecil dan pulau kecil terluar
Teluk
Selat
Perjanjian Internasional
Konvensi
Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI
Definisi
Delimitasi
Demarkasi
Administrasi garis batas
Garis air rendah
Elevasi surut
Garis pangkal lurus kepulauan
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aa. Garis pangkal biasa
ab. Garis pangkal lurus
ac. Data dan informasi
ad. Peta
ae. Koordinat geografis
af. Alur Laut Kepulauan Indonesia
ag. Sumber daya alam wilayah NKRI
ah. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
ai. Rencana Strategis
aj. Konservasi sumber daya alam
ak. Penelitian ilmiah
al. Kerjasama antar negara
am. Peran serta masyarakat
an. Sengketa dan penyelesaian sengketa
ao. Pemerintah Pusat
ap. Pemerintah Daerah
2. Materi Pokok yang Diatur
a. Asas dan Prinsip UU Wilayah NKRI
Pengaturan wilayah NKRI dilaksanakan berdasarkan asas:
1) Asas dan prinsip umum yang terkandung dalam wilayah negara
dan kawasan perbatasan NKRI, meliputi asas dan prinsip:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Negara Kepulauan, Kedaulatan dan Hak Berdaulat;
Transnasional
Kebangsaan;
Kenusantaraan;
Keadilan;
Pertahanan dan Keamanan/ Prinsip Membela Diri (Self
Defense Principle);
Ketertiban dan Kepastian Hukum;
Kerjasama/kemitraan;
Kemanfaatan;
Pengayoman;
Keterpaduan;
Konsistensi;
Kesetaraan (Principle of the Sovereign Equality);
Non-Recognition (Non-Recognition Principle);
Keberlanjutan / Sustainability Principle;
Efektif dan Efisien;
Penggunaan Teknologi;
Otonomi Daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan);
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s) Peran Serta Masyarakat; dan
t) Kemufakatan.
2) Asas dan prinsip umum penyelenggaraan negara/good governance,
meliputi asas:5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Kepastian Hukum;
Tertib Penyelenggaraan Negara;
Kepentingan Umum;
Keterbukaan;
Proporsionalitas;
Profesionalitas;
Akuntabilitas;
Beretika;
Fairness and Equity;
Partisipasi dan Responsif;
Efektif dan Efisien;
Visi Strategis.

b. Tujuan
Pengaturan secara komprehensif tentang wilayah NKRI ini bertujuan:
1) Menjamin keutuhan wilayah negara, melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi
kesejahteraan rakyat Indonesia;
2) Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kedaulatan
dan hak berdaulat negara Indonesia dalam pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara
integral, terpadu6 dan berkelanjutan, termasuk penegakan
hukum di wilayah Indonesia.
c. Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia
Mengacu pada teori kewilayahan, yang dinamakan wilayah (teritory)

5

6

Lihat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lihat juga Bintoro Tjokroamidjojo, Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Lembaga
Admnistrasi Negara, 2005), hlm. 38-39 dan hlm. 43-45. Lihat juga deskripsi pemikiran good
governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Kusnu Goesniadhie
S, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, (Malang: Penerbit A3
dan Nasa Media, 2010), hlm. 202-204.
Pemahaman integral dan terpadu dapat dilihat pada Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh
Terpadu dalam asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia yang bermakna sistem kehidupan nasional
mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan
yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara
utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral). Merujuk pada pemahaman asas ini, di
dalam kata “integral” dan “terpadu”, juga terkandung makna harmonis, sinergis, konsisten dan
terkoordinasi.
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dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan
(land teritory), wilayah perairan (water teritory) dan wilayah udara (air
teritory).7
d. Wilayah Darat
Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat
pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara
yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah
daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di
bawah daratan tersebut.8

Wilayah darat Indonesia membentang dari Pulau Sabang (Aceh)
sampai Merauke (Papua) yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang
secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut:9
1) wilayah darat yang terdiri dari daratan pada semua pulau-pulau
yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepualauan Indonesia;
2) wilayah darat yang berada di Pulau Kalimantan dan Pulau
Sebatik yang berbatasan dengan negara Malaysia sesuai dengan
perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia;
3) wilayah darat yang berada di Pulau Papua yang berbatasan dengan
negara Papua Nugini sesuai dengan perjanjian perbatasan antara
Indonesia dan Papua Nugini;
4) wilayah darat yang berada di Pulau Timor yang berbatasan
dengan negara Timor Leste sesuai dengan perjanjian perbatasan
antara Indonesia dan Timor Leste.
e. Wilayah Perairan
Ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
dapat diadopsi dalam UU Wilayah NKRI, dalam Pasal 3 disebutkan:
1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas)
mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang
terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
7
8
9

Lihat Teori Ruang Lingkup Wilayah Negara pada Bab II.
Lihat Teori Ruang Lingkup Wilayah Negara pada Bab II.
Badan Legislasi DPR RI, Draft Naskah Akademis RUU tentang Wilayah Negara, (Jakarta, 2006),
hlm. 76. Dokumen Naskah Akademis diperoleh langsung dari Sekjend DPR RI pada saat visitasi
pencarian bahan hukum tanggal 24 Mei 2010.
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4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang
terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai
Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan
yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Selain Pasal 3, ketentuan-ketentuan lain seperti Pasal 1, Pasal 4, Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, dan Pasal 22 UU Nomor 6 Tahun 1996 juga dapat diadopsi
dalam UU Wilayah NKRI ini.
Dalam bagian ini juga diatur mengenai lintas alur laut kepulauan
bagi kapal dan pesawat udara yang melintasi perairan Indonesia.
f.

Wilayah Udara dan Angkasa
Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang
udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan Indonesia dan
di atas permukaan wilayah perairan Indonesia.10
Mengenai batas ruang udara dan ruang angkasa sampai saat ini belum
ada kesepakatan internasional yang bulat, namun kesepakatan yang
bulat terhadap ruang angkasa adalah ruang angkasa berstatus tidak
dapat dimiliki oleh negara manapun (non- appropriation), akan tetapi
terdapat prinsip kebebasan penggunaan (eksplorasi) di luar angkasa
asalkan digunakan untuk tujuan damai dan kepentingan umat
manusia sebagaimana diatur dalam Treaty on Principles the Activities
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon
and other Celestial Bodies 1967 (Space Treaty 1967) dan UN Charter.
Indonesia, sebagai salah satu negara berdaulat, tentu saja mempunyai
hak untuk memanfaatkan ruang angkasa demi kesejahteraan rakyat
Indonesia.

g. Zona Tambahan Indonesia
Zona tambahan dapatlah dikatakan merupakan zona transisi antara
laut lepas dan laut wilayah. Zona tambahan tidak dapat melebihi dari
24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, lebar
laut wilayah 12 mil, maka dengan sendirinya lebar zona tambahan 24
mil dikurangi 12 mil sama dengan 12 mil. Dalam zona tambahan
ini setiap negara, termasuk negara Indonesia memiliki hak berdaulat
untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang
berhubungan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.
h. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
10 Lihat Teori Ruang Lingkup Wilayah Negara pada Bab II.
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ZEE baru ditentukan atau diatur secara jelas dan pasti dalam
UNCLOS III 1982. Mengenai lebar ZEE diatur dalam pasal 57 yang
menyebutkan bahwa “ The exclusive economic zone shall not extend
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth
of the territorial sea is measured” artinya “Lebar ZEE tidak boleh
melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah
teritorial diukur”.
Indonesia memiliki ZEE yang berbatasan dengan India, Thailand,
Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia yang mana batasbatasnya harus jelas, sementara itu sampai saat ini ada beberapa
perjanjian batas ZEE yang belum selesai dan harus segera diselesaikan
demi kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban
negara Indonesia di ZEE. Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun
1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diadopsi
dalam UU Wilayah NKRI.
i.

Landas Kontinen Indonesia
Definisi landas kontinen ada dalam pasal 76 UNCLOS 1982, yaitu:
“Landas kontinen terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya
yang menyambung dari laut teritorial dari negara pantai, melalui
kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai kepada ujung
luar dari tepian kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari
garis pangkal dari mana laut teritorial diukur”.
Bercirikan negara kepulauan, tentu saja RI memiliki banyak landas
kontinen yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan
negara. Beberapa perjanjian landas kontinen telah selesai, namun ada
juga yang belum, sama halnya dengan ZEE, hal ini harus menjadi
perhatian khusus dari Pemerintah RI agar tercipta kepastian hukum
dalam memanfaatkan landas kontinen RI. Ketentuan-ketentuan dalam
UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia perlu
dipertimbangkan untuk diadopsi dalam UU Wilayah NKRI ini.

j.

Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Pada dasarnya pengaturan khusus tentang wilayah pesisir dan
pulau kecil Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
UU ini masih terbilang baru dan sudah komprehensif, setidaknya
untuk pengaturan wilayah pesisir dan pulau kecil. Dengan demikian
ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sangat bisa
untuk diadopsi ke dalam UU Wilayah NKRI.

k. Kawasan Perbatasan
Hampir sama dengan pengaturan wilayah pesisir dan pulau kecil, saat
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ini pengaturan terbaru mengenai kawasan perbatasan ada dalam UU
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, tetapi berdasarkan
evaluating analysis yang dilakukan pada Bab IV, ternyata pengaturan
kawasan perbatasan juga tersebar di beberapa peraturan perundangundangan yang lain, hal ini menyebabkan potensi disharmoni yang
besar, melalui UU Wilayah NKRI inilah pengaturan mengenai
kawasan perbatasan diharmoniskan. Secara lengkap mengenai
pengaturan kawasan perbatasan NKRI, akan dibahas dalam sub-bab
lain bab ini.
l.

Hak dan Kewajiban
Dalam bagian ini akan diatur hak dan kewajiban dari negara Indonesia,
dalam melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat di seluruh wilayah
Indonesia. Satu persatu, secara garis besar hak dan kewajiban negara
Indonesia mulai dari wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara
dan angkasa, wilayah pesisir, kawasan perbatasan, ZEE dan landas
kontinen sampai di laut lepas pun diatur dalam UU Wilayah NKRI,
termasuk pengaturan hak dan kewajiban bagi kapal dan pesawat udara
asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur
laut kepulauan yang ditetapkan. Substansi pengaturannya mengacu
pada konvensi-konvensi internasional, seperti UN Charter, UNCLOS
1982, Space Treaty 1967, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Wina
1961, Konvensi Wina 1969 dan beberapa-konvensi-konvensi dalam
bidang humaniter dan HAM. Ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban
yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1973, UU Nomor 5 Tahun
1983, UU Nomor 6 Tahun 1996, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU
Nomor 43 Tahun 2008 dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam
UU Wilayah NKRI ini.

m. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari hak dan
kewajiban negara sebagaimana disebutkan di atas, pada bagian
ini diatur secara detail mengenai pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI. Disini harus
dijelaskan mana pembagian yang menggunakan asas sentralisasi,
asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan
dan mana yang sifatnya koordinasi dengan Badan Nasional Kawasan
Perbatasan RI. Semua harus diatur secara detail dan rinci untuk
meminimalisir potensi disharmoni.
n. Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI)
Inilah satu-satunya badan yang nantinya memiliki kompetensi
dan kewenangan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan,
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pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI mulai dari
tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Dengan keberadaan badan
ini yang nantinya akan dibentuk juga di tingkat daerah, badan/lembaga
lain yang saat ini terkait dengan kawasan perbatasan NKRI dapat
dihapus dan dilebur kedalam badan ini. Tentu saja, statement “satusatunya badan yang nantinya memiliki kompetensi dan kewenangan
serta bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan NKRI” di atas tidak lantas menjadikan
BNKP RI sebagai super body, tetap saja dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya badan ini wajib berkoordinasi dengan badan/
lembaga terkait lainnya, seperti Kemenlu, Kemendagri, TNI, Polisi,
BAKOSURTANAL dan lain sebagainya. Secara khusus mengenai
BKNP RI akan dibahas di sub-bab lain dalam bab ini.
o. Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah NKRI
Dalam bagian ini diatur mengenai strategi-strategi yang harus
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari UU Wilayah
NKRI melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI. Strategi-strategi yang dimaksud dimulai dari
tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Strategi-strategi tersebut
dituangkan dalam sebuah master plan yang menjadi bagian dari
RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.
Perlu untuk diatur juga (bisa dalam UU ini atau bisa juga diatur
dalam PP) tentang siapa yang berwenang membuat master plan
tersebut, bagaimana bentuk master plan tersebut dan bagaimana
bentuk keterlibatan dan koordinasi dari masing-masing instansi
dalam penyusunan master plan. Hal ini sangat penting untuk diatur,
karena dalam kewilayahan NKRI terkandung banyak aspek dan
kepentingan yang mana di Indonesia aspek dan kepentingan tersebut
masing-masing memiliki lembaga/badan/instansi yang berwenang,
misalnya urusan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan
Kemendagri, masalah pertahanan keamanan menjadi tanggung
jawab TNI-Polri, urusan diplomasi menjadi tugas dari Kemenlu,
kesejahteraan rakyat dibawah Menko Kesra dan masih banyak
aspek lainnya. Semuanya harus diatur secara jelas dan detail untuk
menghindari konflik kewenangan antar lembaga dan lebih dari itu
juga untuk mengurangi sense of belonging yang berlebihan sehingga
timbul ego sektoral. Mengenai bentuk, jenis dan prosedur kerjasama
antara negara juga diatur dalam bagian ini.
p. Penggunaan Data dan Informasi
Pengaturan inilah yang menjadi salah satu kunci dari perubahan
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paradigma pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
NKRI termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Dalam berbagi
peraturan perundang-undangan kewilayahan sebelumnya belum
pernah diatur mengenai pemggunaan data dan informasi. Maksud
diaturnya penggunaan data dan informasi dalam UU Wilayah NKRI
adalah sebagai penegasan amanat Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang SPPN akan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
negara NKRI untuk menggunakan data dan informasi dalam setiap
perencanaan yang dilakukan, bahkan sampai tahap evaluasi pun
penggunaan data dan informasi tetap harus digunakan.
Tentu saja, data dan informasi yang dimaksud disini utamanya adalah
data dan informasi geospasial yang diperoleh melalui teknologi
geospasial. Dalam ide UU Wilayah NKRI ini penyebutan dan
pengaturan data, informasi dan teknologi geospasial memang tidak
diatur secara eksplisit atau detail, ide UU Wilayah NKRI ini lebih
fokus pada upaya “mewajibkan” penggunaan data, informasi dan
teknologi geospasial dalam proses pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah NKRI termasuk kawasan perbatasan di
dalamnya. Penyebutan dan pemahaman akan data, informasi dan
teknologi geospasial dapat ditampilkan secara implisit dan dijelaskan
secara umum pada pasal penjelasan.
Faktor yang mendasari tidak diaturnya secara detail data, informasi
dan teknologi geospasial dalam ide UU Wilayah NKRI adalah karena
saat ini berdasarkan rilis Prolegnas 2010-2014 yang dilakukan oleh
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhukham RI, salah
satu RUU yang akan dibentuk menjadi UU adalah RUU tentang
Informasi Geospasial. Sehingga dalam posisi seperti ini, sangat
diharapkan RUU Informasi Geospasial tersebut segera untuk
disahkan dan diberlakukan agar dapat menjadi dasar hukum bagi
pemanfaatan data, informasi dan teknologi geospasial. Sementara
waktu menunggu diberlakukannya RUU Informasi Geospasial,
keberadaan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang
Jaringan Data Spasial Nasional dapat dimaksimalkan.
Penjelasan detail mengenai peran teknologi geospasial dalam
pengembangan kawasan perbatasan NKRI akan dibahas di sub-bab
lain dalam bab ini.
q. Peran Serta Masyarakat
Keberadaan masyarakat/rakyat sangat berperan dan berpengaruh
dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu ciri
negara demokrasi adalah peran serta masyarakat, disini masyarakat
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dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai salah satu negara yang
bercirikan demokrasi, wajib memberikan ruang partisipasi kepada
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya, termasuk
untuk urusan kewilayahan, tempat dimana masyarakat tersebut
hidup dan tinggal. Dalam UU Wilayah NKRI ini akan diatur bentukbentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah NKRI mulai dari tahap perencanaan sampai
tahap evaluasi. Tidak itu saja, peran serta masyarakat dalam hal bela
negara (usaha pertahanan dan keamanan negara) juga akan diatur
dalam UU Wilayah NKRI ini.
r.

Penegakan Kedaulatan di Wilayah NKRI
Pengaturan penegakan kedaulatan wilayah NKRI ini diarahkan
mengenai pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan di seluruh ruang
lingkup wilayah NKRI, seperti misalnya lllegal fishing, illegal mining,
illegal passing, pencabutan, pemindahan dan perusakan tanda batas
negara dan lain-lain. Selain itu juga diatur tentang aspek pertahanan dan
keamanan negara Indonesia, utamanya dalam menghadapi kejahatan
lintas batas negara yang dilakukan secara terorganisasi yang disebut
sebagai Transnational Organized Crime (TOC)11. TNI dan Kepolisian RI
sebagai unsur utama pertahanan keamanan negara memainkan peranan
penting dalam penegakan hukum di seluruh wilayah NKRI, ditambah
masyarakat sebagai unsur pendukung.

s. Ganti Rugi
Ketentuan mengenai ganti rugi juga merupakan hal yang wajib diatur
dalam sebuah UU kewilayahan negara. UU Wilayah NKRI akan
mengatur hal tersebut secara detail, ini merupakan representasi dari
bentuk tanggung jawab negara. Ganti rugi yang dimaksud disini tidak
selalu mengarah ke efek dari perbuatan pidana atau pelanggaran yang
dilakukan oleh orang/negara/badan hukum dalam wilayah Indonesia,
tetapi juga dari efek yang ditimbulkan dari perbuatan non-pidana,
misalnya terjadi tabrakan kapal pengangkut minyak berbendera negara
asing di perairan Indonesia, minyak tersebut tumpah dan mencemari
perairan Indonesia, dalam hal ini tentu saja Indonesia mengalami
kerugian karena wilayah perairannya tercemar12, dalam UU ini wilayah
11 Berdasarkan Konvensi Palermo 2000 kejahatan-kejahatan yang masuk sebagai TOC adalah:
Money Laundering Crime, Corruption Crime, Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air Crime,
Trafficking in Persons, Especially Women and Children Crime, Illicit Manufacturing of and
Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Crime.
12 Sebagai perbandingan lihat kasus tercemarnya teluk Mexico yang berada di wilayah AS akibat
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NKRI akan diatur tentang ketentuan-ketentuan ganti rugi dan
langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah RI/masyarakat
Indonesia/badan hukum yang merasa dirugikan dalam menyikapi
kejadian seperti contoh kasus di atas. Untuk bidang ruang angkasa,
tanggung jawab negara terkait dengan perbuatan-perbuatan negara
di ruang angkasa sebagaimana sudah diatur dalam Space Liability
Convention 1972 juga bisa diadopsi dalam UU Wilayah NKRI ini.
t. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa
Dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
RI, secara garis besar terdapat 3 subjek yang terlibat di dalamnya,
yaitu negara, masyarakat dan badan hukum (perusahaan swasta dan
sejenisnya). Dalam hubungan ketiganya, dimungkinkan terjadinya
sengketa atau perselisihan. Ketentuan ini mengatur tentang cara
dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak
yang bersengketa dalam rangka menyelesaikan sengketa. Prinsip
musyawarah untuk mufakat menjadi yang terdepan dalam hal ini,
baru kemudian jika musyawarah mufakat gagal, dapat dilakukan
penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan lain seperti UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Lingkungan
Hidup, UU Penataan Ruang, KUHP, KUHAP dan lain-lain.
3. Ketentuan Pidana
Apabila dalam sebuah perundang-undangan terdapat pengaturan
mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, otomatis akan diikuti
dengan pengaturan mengenai ketentuan pidana apabila ada orang/
negara/badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang tersebut. Perlu untuk diperhatikan dengan cermat disini,
dalam menentukan besar-kecilnya pidana yang dijatuhkan pada sebuah
perbuatan yang dilarang, hendaknya memperhatian ketentuan-ketentuan
pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
Jangan sampai terjadi inkonsistensi dalam penjatuhan pidana.
4. Ketentuan Peralihan
Ketentuan peralihan mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang
sudah ada pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang
baru tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat
berjalan lancar dan tidak membawa dampak yang tidak dikehendaki

kebocoran sumur yang meledak di pengeboran minyak Deepwater Horizon yang disewa British
Petroleum. Dalam perkembangannya, British Petroleum memberikan sejumlah ganti rugi kepada
Pemerintah AS sebagai bentuk tanggung jawab.
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dalam masyarakat.13 Dalam ketentuan peralihan UU Wilayah NKRI,
disebutkan bahwa pada saat UU Wilayah NKRI diberlakukan,
segala macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kewilayahan NKRI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Ini artinya segala macam peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI,
baik itu yg dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan
yang baru, oleh karena itu jika UU Wilayah NKRI ini nantinya jadi
diberlakukan, perlu dilakukan upaya harmonisasi hukum terhadap
segala macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kewilayahan NKRI agar tidak terjadi disharmoni hukum dan untuk
mengetahui secara pasti mana-mana peraturan perundang-undangan
yang masih bisa diberlakukan, direvisi, atau dicabut.
5. Ketentuan Penutup
Merupakan bagian akhir dari batang tubuh suatu perundang-undangan,
bagian ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti peraturan
perundang-undangan mana yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan
kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan sejak diberlakukannya UU
yang baru.
Apabila UU Wilayah NKRI jadi diberlakukan, akan membawa
konsekuensi pada tidak berlakunya lagi sejumlah peraturan perundangundangan, peraturan tersebut antara lain:
a. UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
b. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia
c. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
d. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
e. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
f. PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing
Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
g. PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan
h. PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik13 Maria Farida Indrati S., op.cit.,hlm. 99.
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Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
i.

Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau
Kecil Terluar

j.

Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan
Laut (BAKORKAMLA)

k. Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP)
Memang jika UU Wilayah NKRI ini jadi dibentuk dan diberlakukan, akan
banyak peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku
lagi, ini sebagai konsekuensi logis dari upaya harmonisasi yang mengacu
pada unifikasi peraturan perundang-undangan, peraturan yang masuk
dalam ruang lingkup yang sama akan dilebur menjadi satu peraturan.
Selain menyatakan peraturan mana saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi,
dalam ketentuan penutup UU Wilayah NKRI juga disebutkan mengenai
jangka waktu dari pembentukan Badan Nasional Kawasan Perbatasan
RI, setidaknya harus terbentuk dalam jangka waktu enam (6) bulan sejak
diundangkan. Disamping itu juga perlu disebutkan dalam ketentuan
penutup tentang pelaksanaan upaya harmonisasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewilayahan NKRI
di tingkat pusat maupun daerah sejak diundangkannya UU Wilayah
NKRI. Tidak lupa, ketentuan penutup ini menyebutkan bahwa lampiran
dari UU Wilayah NKRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
UU Wilayah NKRI.
D. Penutup
Penutup dari suatu perundang-undangan merupakan bagian akhir dari suatu
perundang-undangan yang terdiri atas:14
1) rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundangundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
2) penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundangundangan;
3) pengundangan peraturan perundang-undangan dan
4) akhir bagian penutup.
E. Penjelasan
Teorinya, setiap UU memerlukan penjelasan, demikian juga dengan UU
Wilayah NKRI ini, banyak hal yang harus dijelaskan lebh detail agar tidak
terjadi perbedaan penafsiran, dalam penjelasan umum perlu dijelaskan lebih
14 Ibid., hlm 100-101.
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detail konsideran “menimbang” yang melatarbelakangi dibentuknya UU
Wilayah NKRI, kesimpulan dari evaluating analysis dalam buku ini dapat
dijadikan sebagai bagian dari penjelasan umum.
Dalam penjelasan pasal per pasal, asas dan prinsip yang digunakan dalam
UU Wilayah NKRI ini perlu untuk dijelaskan secara lebih detail, demikian
juga dengan hak dan kewajiban berikut pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dijelaskan secara detail
dengan bahasa hukum yang mudah dimengerti, dalam banyak kasus,
perbedaan penafsiran pasal-pasal yang mengatur pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah inilah yang sering
menjadi “ganjalan” dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
F. Lampiran
Lampiran yang harus ada dalam UU Wilayah NKRI adalah 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.
Demikianlah sistematika dari ide pembentukan one regulation dengan nama
UU Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup banyak substansinya,
karena memang ruang lingkup pengaturan UU ini cukup luas, mulai dari
darat, laut sampai udara dan angkasa. Proses pembentukannya pun juga tidak
mudah, harus melibatkan banyak ahli di bidangnya, ahli hukum, ahli teknologi
informasi, ahli perikanan dan kelautan, ahli perkapalan, ahli kedirgantaraan,
ahli survey dan pemetaan, ahli politik, ahli ekonomi, ahli sosial budaya, ahli
pertahanan keamanan, ahli administrasi negara, ahli kebijakan publik, sejarawan
sampai ahli bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pun harus terlibat dalam proses
pembentukan UU ini, tidak lupa peran serta masyarakat juga harus ada dalam
proses pembentukan UU ini. Tidak mudah memang, tetapi dengan niat yang
tulus didasari rasa cinta tanah air, doa yang tak putus-putus dan usaha yang keras,
mimpi mempunyai satu (1) UU Wilayah NKRI dapat terwujud, meminjam
tagline dari Adidas, impossible is nothing.
1. Konsep Pengaturan Kawasan Perbatasan NKRI
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, buku ini fokus pada upaya
pengembangan kawasan perbatasan NKRI berbasis teknologi geospasial, tetapi
karena kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara, maka
konsisten dengan ide one regulation, pengaturan kawasan perbatasan NKRI tidak
bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu pengaturan dalam kerangka
UU Wilayah NKRI. Hal ini juga menjadi konsekuensi dari banyaknya peraturan
perundang-undangan (dan juga kelembagaan) yang terkait dengan kawasan
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perbatasan, dimana dalam evaluating analysis ( lihat Bab IV) diketahui bahwa
dengan banyaknya peraturan dan lembaga, terkandung potensi disharmoni
yang besar, tidak efektif dan efisien yang berimbas pada kurang tercapainya
tujuan pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Oleh karena itu, dengan
dimasukkannya pengaturan kawasan perbatasan dalam kerangka one regulation
UU Wilayah NKRI, diharapkan potensi disharmoni dapat diminimalisir,
lebih terkoordinir, lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan proses
pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
Dalam proses pembentukan pengaturan kawasan perbatasan NKRI
haruslah memperhatikan nilai-asas-prinsip yang terkandung di dalam kawasan
perbatasan itu sendiri. Hal itu dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun
pengaturan selanjutnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan
lain baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan
kawasan perbatasan agar tidak terjadi tumpang tindih atau conflict of norm,
seperti misalnya dengan UU Penataan Ruang, yang tidak bisa dilebur (unifikasi)
dalam UU Wilayah NKRI ini karena perbedaan ruang lingkup, tetapi juga
mengatur kawasan perbatasan dari aspek tata ruang. Demikian juga dengan
UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur wilayah NKRI, termasuk
kawasan perbatasan, dari aspek lingkungan hidup, dengan UU Pemerintahan
Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Kesemuanya
harus diperhatikan secara cermat agar pengaturan kawasan perbatasan dalam
UU Wilayah NKRI ini dapat dipahami dan dilaksanakan tanpa ada hambatanhambatan perbedaan penafsiran, tumpang tindih atau conflict of norm. Adapun
pengaturan kawasan perbatasan dalam UU Wilayah NKRI ini meliputi
definisinya yang terletak di pasal ketentuan umum sampai dengan ketentuan
pidana pelanggaran di kawasan perbatasan dan ketentuan penutup.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 43 Tahun
2008 “kawasan perbatasan adalah 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”,
definisi tersebut tidaklah salah, akan tetapi menurut pandangan penulis definisi
tersebut kurang lengkap, menggabungkan definisi tersebut dengan pemahaman
penulis, maka yang disebut dengan kawasan perbatasan adalah “bagian dari
wilayah negara yang terletak pada sisi dalam wilayah territorial Indonesia yang
berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan
garis batasnya melalui sebuah perjanjian bilateral/trilateral antar negara
yang bertetangga atau secara unilateral, dimana kawasan perbatasan tersebut
merupakan tanda berakhirnya kedaulatan penuh negara Indonesia terhadap
wilayah yang dikuasainya, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan
perbatasan berada di kecamatan”. Dengan definisi seperti ini akan memudahkan
masyarakat awam untuk memahami apa yang disebut kawasan perbatasan,
dengan membaca definisi ini, masyarakat akan segera tahu bahwa kedaulatan
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penuh negara Indonesia terhadap wilayahnya berakhir di kawasan perbatasan
tersebut, kawasan diluar kawasan perbatasan bukan lagi di bawah kedaulatan
penuh negara Indonesia.
Kasus sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bisa menjadi
pelajaran dimana masyarakat sering salah memahami antara kedaulatan penuh
dan hak berdaulat, dalam artikel di media cetak, dalam pemberitaan di media
elektronik sempat diberitakan bahwa Blok Ambalat adalah kawasan di bawah
kedaulatan RI, Malaysia mengganggu kedaulatan RI, dalam berbagai demonstrasi
masyarakat sering berteriak menghujat Malaysia agar tidak mengotak-atik
kedaulatan Indonesia, semuanya menyebut “kedaulatan”, padahal secara hukum
internasional, Blok Ambalat berada di kawasan ZEE Indonesia yang melekat hak
berdaulat, bukan kedaulatan penuh, ada perbedaan hak dan kewajiban di wilayah
berkedaulatan penuh dengan wilayah yang diklasifikasikan hak berdaulat. Ini
semua adalah salah pemahaman yang disebabkan karena kurang mengertinya
masyarakat akan bagian-bagian wilayah Indonesia berikut aspek hukum
yang terkandung dalam wilayah tersebut. Memang peristiwa ini tidak sampai
berpengaruh negatif terhadap kelangsungan penyelesaian sengketa, secara hukum
Blok Ambalat memang berada di dalam kawasan ZEE Indonesia. Akan tetapi
kekurangpahaman masyarakat akan bagian-bagian wilayah Indonesia berikut
aspek hukum yang terkandung di dalamnya tidak boleh dibiarkan, dengan
definisi kawasan perbatasan yang lengkap seperti tertulis di atas, diharapkan
masyarakat dapat dengan mudah memahami bagian-bagian wilayah Indonesia
berikut aspek hukum yang terkandung di dalamnya.
Berikutnya adalah pengaturan dengan judul bab Wilayah Negara Bagian
Kawasan Perbatasan NKRI, yang diatur adalah batas wilayah negara dan status
kawasan perbatasan, dalam ketentuan umum UU Nomor 43 Tahun 2008
dijelaskan secara berturut-turut definisi batas wilayah negara dengan kawasan
perbatasan, menurut pandangan penulis hal tersebut sebenarnya tidak perlu
dilakukan dalam UU Wilayah NKRI, karena definisi kawasan perbatasan sudah
termasuk menjelaskan definisi batas wilayah negara yang terdapat dalam UU
Nomor 43 Tahun 2008, pun demikian dengan ketentuan Pasal 5-nya. Dalam UU
Wilayah NKRI yang perlu diatur terkait batas wilayah negara adalah penjelasan
negara mana yang berbatasan dengan Indonesia, ketentuan Pasal 6 UU Nomor
43 Tahun 2008 dapat diadopsi dengan beberapa penambahan dan modifikasi,
sehingga pasalnya berbunyi:
Ayat (1)

: Negara Indonesia berbatasan baik darat maupun laut dengan 10
negara, meliputi:
a. di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea dan
Timor Leste;
b. di laut berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Malaysia,
Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand,
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Vietnam.
c. di udara mengikuti batas teritorial di darat dan laut.
Ayat (2)

: Titik-titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan yang
menjadi batas wilayah negara sebagaimana telah disepakati dengan
negara tetangga tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.

Ayat (3)

: Lampiran titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kondisi terbaru,
mengingat terdapat beberapa garis batas yang belum disepakati
dengan negara tetangga.

Dalam pasal penjelasannya dapat dijelaskan mengenai kondisi terkini
tentang batas-batas mana saja yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Pengaturan ruang angkasa, menurut pandangan penulis tidak perlu disampaikan
dalam pasal ini, mengingat secara hukum ruang angkasa tidak dapat dimiliki,
lagi pula dalam UU Wilayah NKRI ini terdapat bab tersendiri pengaturan yang
terkait dengan ruang angkasa.
Selain batas wilayah negara, status kawasan perbatasan juga perlu diatur,
bagaimanapun juga kawasan perbatasan berbeda dengan kawasan-kawasan
lain, kawasan perbatasan memiliki ciri khas tersendiri, kawasan perbatasan
merupakan “pagar depan” wilayah Indonesia, adapun pasal tentang status
kawasan perbatasan dapat berbunyi “kawasan perbatasan NKRI adalah kawasan
strategis nasional dari sudut pandang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan”. Pasal ini terinspirasi dan berkorelasi dengan UU
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam UU tersebut, kawasan
perbatasan diklasifikasikan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang
pertahanan dan keamanan yang artinya wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.15 Dengan demikian konsekuensi dari pasal tersebut,
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI dari
semua aspek harus diprioritaskan.
Berikutnya adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh negara terhadap kawasan perbatasannya, hak dan kewajiban yang dimaksud
disini dapat juga diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengatur wilayah negaranya. Dalam
UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak disebutkan secara
jelas yang mana “hak” dan yang mana “kewajiban”, UU Nomor 43 Tahun 2008
15 Lihat Pasal 1 Angka 28 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 dan lampiran
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Bab II Huruf H Angka 4.
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menggunakan kata “kewenangan” untuk menyebutkan hak dan kewajiban
tersebut. Penggunaan kata “kewenangan” memang tidak salah, akan tetapi
penulis berpandangan apabila menggunakan kata “hak dan kewajiban” akan
lebih jelas dan lebih memberikan penekanan, utamanya pada aspek “kewajiban”,
konsekuensinya apabila suatu ketentuan sudah dikatakan sebagai sebuah
“kewajiban”, maka harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Kata “kewenangan”
dalam pemahaman bahasa sehari-hari kurang memberikan penekanan “wajib
dilakukan”, tetapi jika “wajib” berarti harus dilakukan dan terdapat kewenangan
untuk melakukan hal tersebut.
Sebagai pasal awal (Bagian Kesatu) dari Bab Hak dan Kewajiban ini, sangat
perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu status hak dan kewajiban dari masingmasing wilayah negara, adapun ketentuannya dapat berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1) : Negara Indonesia berkedaulatan penuh di wilayah teritorial negara
meliputi: wilayah daratan Indonesia, wilayah perairan Indonesia
dan wilayah udara Indonesia;
Ayat (2) : Negara Indonesia memiliki hak berdaulat sebagaimana diatur dalam
Hukum Internasional di wilayah yang meliputi: zona tambahan
Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen
Indonesia;
Ayat (3) : Negara Indonesia memiliki hak-hak lain sebagaimana diatur dalam
Hukum Internasional di wilayah laut lepas dan ruang angkasa.
Setelah ketentuan di atas, barulah disebutkan pasal-pasal mengenai hak dan
kewajiban negara Indonesia di masing-masing wilayah seperti tersebut dalam
ketentuan di atas, dan perlu untuk diperhatikan disini, pengaturan hak dan
kewajiban masing-masing wilayah adalah pengaturan hak dan kewajiban secara
universal, artinya semua negara di dunia memiliki hak dan kewajiban yang kurang
lebih sama, kata yang digunakan pun masih kata “negara” belum memakai kata
“Pemerintah Pusat” atau “Pemerintah Daerah”, karena hal tersebut akan diatur
dalam Bab Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Singkatnya, pengaturan hak dan kewajiban bersifat universal yang akan
dijabarkan secara detail dalam Bab Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, dalam pengaturan hak dan kewajiban
walaupun bersifat universal, nuansa “ke-Indonesia-an” patut untuk dimasukkan.
Sebagai bagian dari wilayah teritorial negara, pengaturan hak dan kewajiban
kawasan perbatasan NKRI mengikuti pengaturan yang berlaku terhadap
keseluruhan wilayah territorial, yaitu sebagai berikut:
Ayat (1) : Dalam melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah teritorial, negara
Indonesia berhak:
a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah negara;
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b. Mengadakan hubungan dengan negara dan/atau pihak lain yang
menjadi subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama
atau perundingan penetapan batas wilayah negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
c. Menetapkan jalur-jalur laut dan udara yang boleh dan tidak
boleh dilintasi.
d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran
yang terjadi di wilayah teritorial negara Indonesia sesuai dengan
hukum nasional dan hukum internasional.
dan berkewajiban untuk:
a. Mewujudkan cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur;
b. Membangun atau membuat, menjaga dan memelihara tanda
batas wilayah negara;
c. Membuat peta wilayah negara yang komprehensif berikut daftar
koordinat geografis garis pangkal kepulauan dan daftar namanama pulau untuk kemudian dilaporkan kepada Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982;
d. Mengumumkan kepada dunia internasional tentang jalur-jalur
laut dan udara yang boleh dan tidak boleh dilintasi;
e. Memprioritaskan
pembangunan,
pengelolaan kawasan perbatasan;
f.

pengembangan

dan

Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalahmasalah yang terjadi di negara lain;

g. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di
wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
h. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman
senjata;
i.

Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang
diperoleh melalui cara-cara kekerasan;

j.

Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional
dengan itikad baik;

k. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan
perdamaian dan keamanan internasional;
l.

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Ayat (2), ayat (3) dan seterusnya berisikan hak dan kewajiban dalam
kerangka hak berdaulat dan hak-hak lain sebagaimana diatur Hukum
Internasional.
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Setelah mengetahui hak dan kewajibannya, barulah diatur mengenai
kewenangan berikut pembagiannya dalam rangka melaksanakan hak dan
kewajiban tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam bab pembagian
kewenangan ini perlu diatur sedatail-detailnya asas-asas yang dipakai dalam
pembagian kewenangan ini, agar perbedaan penafsiran dapat diminimalisir.
Oleh karena itu, dalam penyusunan pengaturannya wajib memperhatikan
beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Dengan demikian pengaturan pembagian kewenangan dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Ayat (1) : sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan
kewajiban negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah:
a. Berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan hukum
internasional;
b. Berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban
internasional dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam
Hukum Internasional;
c. Berkewajiban untuk membangun atau membuat, menjaga dan
memelihara tanda batas wilayah negara;
d. Berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan
yang dianggap perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan
prosedur pembentukan peraturan perundangang-undangan
yang berlaku;
e. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis
nasional;
f.

Berwenang untuk merencanakan, menata, melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan seluruh wilayah, baik wilayah yang berstatus
kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain dengan
kawasan perbatasan sebagai prioritas;

g. Berwenang untuk membentuk lembaga atau badan yang
dianggap perlu sebagai pelaksana ketentuan ayat di atas,
utamanya badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
terhadap kawasan perbatasan NKRI;
h. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap
setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah negara
Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum
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internasional;
i.

Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional lainnya dalam bentuk kerjasama
terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah;

j.

Berwenang untuk mengadakan perundingan penetapan batas
wilayah dengan negara tetangga;

k. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah dengan
asas desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
Dalam pasal penjelasan, dapat dijelaskan mengenai secara konkrit
kewajiban-kewajiban negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
internasional sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional, antara lain:
menetapkan dan mengumumkan kepada dunia internasional tentang jalur-jalur
laut dan udara yang boleh dan tidak boleh dilintasi, membuat peta wilayah negara
yang komprehensif berikut daftar koordinat geografis garis pangkal kepulauan
dan daftar nama-nama pulau untuk kemudian dilaporkan kepada Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, ketentuan pendelegasian kewenangan juga
perlu untuk dirinci dalam pasal penjelasan.
Sebagai catatan, dalam pengaturan pembagian kewenangan ini tidak
dipisahkan per wilayah sebagaimana pengaturan hak dan kewajiban, namun
mencakup keseluruhan wilayah.
Berikutnya ayat (2) dan (3), ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dirumuskan sebagai berikut:
Ayat (2) : sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan kewajiban
negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah Provinsi:
a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi
segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan
hukum nasional dan hukum internasional;
b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara
batas wilayah negara;
c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah
dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah
dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan perencanaan,
penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah provinsi, baik wilayah
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yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak
lain dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas;
e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap
perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur
pembentukan peraturan perundangang-undangan yang
berlaku;
f.

Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis
provinsi;

g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap
setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai
dengan kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang
dimiliki;
h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi
dengan Pemerintah;
i.

Ayat (3):

Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas
pembantuan.

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan kewajiban
negara Indonesia secara universal, maka Pemerintah Kabupaten/
Kota:
a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi
segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan
hukum nasional dan hukum internasional;
b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara
batas wilayah negara;
c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan;
d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan
perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
kabupaten/kota, baik wilayah yang berstatus kedaulatan penuh,
hak berdaulat dan hak-hak lain dengan kawasan perbatasan
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sebagai prioritas;
e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap
perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur
pembentukan peraturan perundangang-undangan yang
berlaku;
f.

Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis
kabupaten/kota;

g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap
setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai
dengan kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang
dimiliki;
h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi
dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
i.

Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Desa dengan
asas tugas pembantuan.

Demikianlah garis besar pengaturan pembagaian kewenangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah (termasuk kawasan perbatasan
di dalamnya). dalam pasal ini, mengacu kepada teori materi muatan UU,
dimungkinkan terdapat ayat yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Selanjutnya adalah pengaturan dari aspek kelembagaan, lembaga yang akan
dibentuk disini adalah lembaga yang khusus mengurusi kawasan perbatasan
NKRI. Pada dasarnya, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah dibentuk sebuah badan yang
memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI.
Badan ini masih sangat baru, sekilas nampak ada harapan besar akan terjadinya
perubahan paradigma dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
kawasan perbatasan melalui terbentuknya badan ini, namun yang menjadi
permasalahan inti dari kelembagaan perbatasan ini adalah selama masih banyak
lembaga-lembaga lain yang juga berkompeten terhadap kawasan perbatasan,
efisiensi dan efektifitas sulit dicapai karena masalah kordinasi yang tidak berjalan
dengan baik, bukti nyata selama ini koordinasi antar lembaga juga tidak berjalan
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dengan baik.16 Oleh karena itu, melalui ide one regulation UU Wilayah NKRI
ini, di dalamnya juga terkandung ide one body dengan nama Badan Nasional
Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI).
Jika jadi dibentuk, BNKP RI dalam kelembagaan aparatur pemerintah
dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Negara
(LPNKN-dulunya bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)).
Dengan “berstatus” LPNKN, BNKP RI akan memiliki kewenangan yang
proporsional (tidak melebihi kewenangan kementerian tetapi tidak juga minim
atau tumpang tindih kewenangan dan tidak menjadi super body), jalur koordinasi
yang efektif dan efisien dan ketersediaan dana yang pasti. Selain itu, jika BNKP
RI jadi dibentuk, keberadaan BNKP RI akan mengambil alih tugas, fungsi dan
kewenangan bahkan menghapuskan lembaga/badan lainnya yang sudah ada
sebelumnya.17 Dalam pandangan penulis, ini disebut sebagai “konsekuensi
positif ”, karena memang inilah makna sesungguhnya dari ide one body, yang
diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap situasi dan kondisi
kawasan perbatasan NKRI.
Konsekuensi lainnya dari keberadaan BNKP RI adalah perlu diadakan
perubahan (atau bahkan pembaharuan) terhadap Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002,
Nomor 30 Tahun 2003, Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 dan terakhir dengan Nomor 64 Tahun 2005.
BNKP RI, berikut tugas, fungsi dan kewenangannya perlu dimasukkan di
dalamnya sebagai salah satu LPNKN.
Adapun pengaturan mengenai BNKP RI dalam UU Wilayah NKRI terdiri
dari beberapa bagian, antara lain bagian kesatu: umum, bagian kedua: tugas
BNKP RI, bagian ketiga: keanggotaan, detailnya sebagai berikut:
Bagian Kesatu, Umum,
Ayat (1) : BNKP RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian negara yang
memiliki kompetensi dan kewenangan atas kawasan perbatasan RI;
Ayat (2) : BNKP RI dapat dibentuk di tingkat daerah yang wilayahnya
berbatasan darat dan laut dengan negara tetangga;
Ayat (3) : BNKP RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

16 Lihat lagi problematika yuridis di Bab I dan evaluating analysis kelembagaan di Bab IV.
17 Lihat juga Ikhwanuddin, “Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan
Antar Negara”, Ringkasan Penelitian yang diakses dari situs pencarian www.pdfdatabase.com
pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.40 WIB.
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Bagian Kedua, Tugas BNKP RI
Ayat (1) : BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dikoordinasikan oleh
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan
kewenangan BNKP RI diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga, Keanggotaan BNKP RI
Ayat (1) : BNKP RI dipimpin oleh seorang kepala badan;
Ayat (2) : Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan
RI;
Ayat (3) : Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dibantu oleh sekretariat
tetap yang berkedudukan di Kementrian Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal;
Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan
sekretariat tetap BNKP RI diatur dengan Keputusan Kepala BNKP
RI.
Selanjutnya adalah pengaturan mengenai perencanaan, penataan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah NKRI. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
NKRI, dibuat sebuah master plan yang berisikan perencanaan, penataan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Master plan ini merupakan bagian dari
dokumen RPJPN, RPJMN RPJPD dan RPJMD. Merupakan tugas Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat master plan tersebut. Adapun
pengaturannya dapat dirumuskan sebagai berikut: (menggunakan frase “rencana
induk” sebagai terjemahan dari master plan)
Ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
Ayat (2) : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan
dalam bentuk rencana induk yang menjadi bagian dari dokumen
RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah dan
rencana-rencana pembangunan di bawahnya;
Ayat (3) : Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berisikan
tujuan, perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan
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evaluasi dari program pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah RI meliputi wilayah yang berada di bawah
kedaulatan penuh, wilayah dengan hak berdaulat dan wilayah yang
haknya diatur oleh hukum internasional;
Ayat (4) : perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan di kawasan
perbatasan RI menjadi prioritas dalam rencana induk yang disusun;
Ayat (5) : Pengaturan mengenai bentuk, kewenangan, prosedur dan koordinasi
antar instansi dalam rangka penyusunan rencana induk diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan di atas memang bersifat umum sekali, akan tetapi sasaran
utama dari pengaturan di atas adalah terdapatnya satu (1) rencana induk terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan di seluruh wilayah RI,
mulai dari bawah tanah sampai ke ruang angkasa, baik yang berstatus kedaulatan
penuh, hak berdaulat atau hak-hak lain. Dengan hanya ada satu (1) rencana
induk sebagai pedoman akan memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
beserta instansi-instansi terkait lainnya untuk melaksanakan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI.
Berikutnya, inilah pengaturan yang diharapkan membawa perubahan
paradigma dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah negara termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Pengaturan ini
bisa dikatakan terinspirasi atau lebih tepatnya implementasi dari Pasal 31 UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang menyatakan “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, dalam penjelasannya
disebutkan “Yang dimaksud dengan “data” adalah keterangan objektif tentang
suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah
terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya, Sedangkan
“informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan
interpretasi tentang suatu fakta”.
Selama ini teknologi (baca: teknologi geospasial) yang menghasilkan data
dan informasi kurang dimanfaatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan di
Indonesia.18 Oleh karena itu, sehubungan dengan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah Indonesia pemanfaatan teknologi menjadi salah satu
bagian penting dalam UU Wilayah NKRI. Pengaturannya pun menggunakan
kata “wajib”, yang artinya harus dilakukan. Dengan demikian pengaturannya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
18 Lihat lagi problematika yuridis pada Bab I.
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Ayat (1) : Perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
RI wajib didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Ayat (2) : Penggunaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi yang
menyertainya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam urusan
kenegaraan merupakan salah satu ciri negara demokrasi, tentu saja, partisipasi
yang dimaksud adalah partisipasi yang proporsional untuk tujuan positif. Di
dalam ide pembentukan UU Wilayah NKRI, masyarakat diberikan ruang untuk
berperan serta dalam “mengurusi” wilayah negara, adapun perumusannya adalah
sebagai berikut:
Bab Peran Serta Masyarakat,
Pasal X : Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya serta
kewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah negara serta bela negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pasal penjelasan, dapat dijelaskan hak dan kewajiban masyarakat,
serta bentuk-bentuk peran serta masyarakat tersebut.
Berikutnya adalah pengaturan mengenai penegakan kedaulatan di wilayah
NKRI yang bisa dimaknai sebagai upaya penegakan hukum di wilayah NKRI.
Dengan wilayah yang sangat luas, diperlukan pengaturan penegakan hukum
yang komprehensif agar tidak ada celah sedikit dan sekecil apapun yang dapat
mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dalam pengaturannya,
perlu memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional, dikarenakan
terdapat perbedaan status kewilayahan, antara yang berada di bawah kedaulatan
penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain, dimana diantaranya terdapat perbedaan
hak dan tata cara dalam penegakan hukum. Khusus untuk penegakan hukum di
kawasan perbatasan RI, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 2008 dapat
diadopsi, dimodifikasi dan ditambahkan ketentuan keimigrasian, sehingga dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Bab Penegakan Kedaulatan di Wilayah NKRI,Bagian Kawasan Perbatasan,
Ayat (1) : Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang
melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah atau
memindahkan tanda-tanda batas negara Indonesia atau tindakan lain
yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi;
Ayat (2) : Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang melakukan
upaya yang jika kemudian terbukti berdampak pada berkurangnya
luas wilayah negara Indonesia;
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Ayat (3) : Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dilarang memasuki
kawasan perbatasan negara Indonesia dengan tidak sah.
Ketentuan ayat (3) ini lebih dimaksudkan untuk menindak warga negara
asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak sah, yang dikhawatirkan
dapat mengganggu stabilitas wilayah Indonesia. Ketentuan ini penting untuk
dimasukkan dalam UU Wilayah NKRI, mengingat tingginya mobilitas keluarmasuk wilayah Indonesia yang dilakukan warga negara asing, terutama di
kawasan yang berbatasan darat dengan negara tetangga, seperti di perbatasan
darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Selanjutnya adalah pengaturan mengenai ganti rugi, pada dasarnya
pengaturan mengenai ganti rugi ini terinspirasi dari ketentuan dalam Space
Liability 1972 dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa kasuskasus yang melibatkan negara dalam hubungannya dengan wilayahnya, kasus
terbaru adalah kasus Pemerintah USA versus British Petroleum di Teluk Mexico.
Kesamaan dari ketiganya adalah adanya prinsip ganti rugi terhadap peristiwaperistiwa yang dianggap merugikan salah satu subjek. Dihubungkan dengan
pengaturan sengketa dan penyelesaian sengketa yang juga terdapat dalam UU
Wilayah NKRI ini, tidak menutup kemungkinan salah satu penyebab timbulnya
sengketa tersebut adalah karena adanya “kerugian” yang dialami oleh salah satu
atau lebih subjek, kerugian tersebut bisa diderita oleh negara, orang atau badan
hukum. “Oleh karena itu, pengaturan ganti rugi juga patut dimasukkan dalam
ide UU Wilayah NKRI, pengaturan ini juga bisa berfungsi sebagai proteksi dan
dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia jika terdapat perbuatan-perbuatan yang
merugikan negara Indonesia secara kewilayahan. Adapun pengaturannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Bab Ganti Rugi
Ayat (1) : Apabila dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI, terdapat pihak-pihak yang terlebih dahulu telah
dibuktikan secara hukum mengalami kerugian baik secara materiil
dan/atau non-materiil dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
internasional;
Ayat (2) : Apabila negara Indonesia dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan
oleh negara lain, orang dan/atau badan hukum, Pemerintah Indonesia
dapat mengajukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional.
		 Pengaturan berikutnya adalah tentang ketentuan pidana, pengaturan
ini otomatis ada jika sebelumnya terdapat pengaturan tentang apa
yang boleh dan tidak boleh diperbuat. Secara spesifik, ketentuan
pidana dalam UU Wilayah NKRI berkaitan dengan pasal-pasal
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penegakan kedaulatan di wilayah NKRI. Adapun ketentuan pidana
terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap dan di kawasan
perbatasan NKRI dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bab Ketentuan Pidana, Bagian Kawasan Perbatasan,
Ayat (1) : Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal X ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah);
Ayat (2) : Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal X ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp. 20.000.000.000, 00 (duapuluh miliar rupiah);
Ayat (3) : Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, dipidana
dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan dijatuhi
pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha;
Ayat (4) : Khusus pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh negara asing akan diselesaikan
sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
Pengaturan terakhir yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI
dalam UU Wilayah NKRI adalah ketentuan penutup. Maksud dari ketentuan
penutup disini adalah untuk menjelaskan jangka waktu yang diberikan oleh UU
Wilayah NKRI terhadap pembentukan BNKP RI berikut aspek-aspek hukum
lain yang mengikuti pembentukan badan tersebut. Aspek-aspek hukum lain
yang dimaksud disini adalah perubahan (atau pembaharuan) terhadap Keppres
yang mengatur LPND dan pembentukan Keputusan Kepala BNKP RI tentang
organisasi dan tata kerja BNKP RI. Adapun pengaturannya dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Pasal X: BNKP RI berikut aspek hukum lain yang mengikutinya harus sudah
terbentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Undang-undang ini diundangkan.
Demikianlah garis besar dari ide pengaturan pengembangan kawasan
perbatasan NKRI berbasis teknologi geospasial dalam UU Wilayah NKRI,
untuk memudahkan pemetaan garis besar pengaturan kawasan perbatasan
NKRI, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 12. Konsep Pengaturan Kawasan Perbatasan NKRI Dalam UU
Wilayah NKRI
Letak Pengaturan
Pengaturan
Ketentuan Umum Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak
pada sisi dalam wilayah territorial Indonesia yang berbatasan dengan
wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis
batasnya melalui sebuah perjanjian bilateral/trilateral antar negara yang
bertetangga atau secara unilateral, dimana kawasan perbatasan tersebut
merupakan tanda berakhirnya kedaulatan penuh negara Indonesia
terhadap wilayah yang dikuasainya, dalam hal batas wilayah negara di
darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan
Ayat (1) : Negara Indonesia berbatasan baik darat maupun laut dengan
Bab Wilayah
10 negara, meliputi:
Negara
Bagian Kawasan
a. di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea
Perbatasan NKRI
dan Timor Leste;
b.

di laut berbatasan dengan Australia, Filipina, India,
Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor
Leste, Thailand, Vietnam.

c.

di udara mengikuti batas teritorial di darat dan laut.

Ayat (2) : Titik-titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan yang
menjadi batas wilayah negara sebagaimana telah disepakati
dengan negara tetangga tercantum dalam lampiran UndangUndang ini.
Ayat (3) : Lampiran titik-titik koordinat geografis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah sesuai dengan
kondisi terbaru, mengingat terdapat beberapa garis batas
yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Bab Wilayah
Negara
Bagian Kawasan
Perbatasan NKRI
Bab Hak dan
Kewajiban
Bagian Kesatu
Umum

Kawasan perbatasan NKRI adalah kawasan strategis nasional dari sudut
pandang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan.
Ayat (1): Negara Indonesia berkedaulatan penuh di wilayah teritorial
negara meliputi: wilayah daratan Indonesia, wilayah perairan
Indonesia dan wilayah udara Indonesia;
Ayat (2): Negara Indonesia memiliki hak berdaulat sebagaimana diatur
dalam Hukum Internasional di wilayah yang meliputi: zona
tambahan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dan Landas Kontinen Indonesia;
Ayat (3): Negara Indonesia memiliki hak-hak lain sebagaimana diatur
dalam Hukum Internasional di wilayah laut lepas dan ruang
angkasa.
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Bab Hak dan
Ayat (1): Dalam melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah teritorial,
Kewajiban
negara Indonesia berhak:
Bagian Kedua a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan pembangunan,
Wilayah Teritorial
pengembangan dan pengelolaan wilayah negara;
b. Mengadakan hubungan dengan negara dan/atau pihak lain yang
menjadi subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama
atau perundingan penetapan batas wilayah negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
c. Menetapkan jalur-jalur laut dan udara yang boleh dan tidak boleh
dilintasi.
d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang
terjadi di wilayah teritorial negara Indonesia sesuai dengan hukum
nasional dan hukum internasional.
dan berkewajiban untuk:
a. Mewujudkan cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur;
b. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
c. Membuat peta wilayah negara yang komprehensif berikut daftar
koordinat geografis garis pangkal kepulauan dan daftar nama-nama
pulau untuk kemudian dilaporkan kepada Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982;
d. Mengumumkan kepada dunia internasional tentang jalur-jalur
laut dan udara yang boleh dan tidak boleh dilintasi;
e. Memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
kawasan perbatasan;
f. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalahmasalah yang terjadi di negara lain;
g. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di
wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
h. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman
senjata;
i. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh
melalui cara-cara kekerasan;
j. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan
itikad baik;
k. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan
perdamaian dan keamanan internasional;
l. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Ayat (2), ayat (3) dan seterusnya berisikan hak dan kewajiban dalam
kerangka hak berdaulat dan hak-hak lain sebagaimana diatur Hukum
Internasional.

180

Hukum Kewilayahan Indonesia;

Bab Pembagian Ayat (1):
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak
Kewenangan
dan kewajiban negara Indonesia secara universal, maka
Pemerintah Pusat
Pemerintah:
dan Pemerintah a. Berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
Daerah
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
Ayat (1)
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
Pemerintah Pusat
dunia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional;
b. Berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional
dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional;
c. Berkewajiban untuk membangun atau membuat, menjaga dan
memelihara tanda batas wilayah negara;
d. Berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang
dianggap perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur
pembentukan peraturan perundangang-undangan yang berlaku;
e. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis nasional;
f. Berwenang untuk merencanakan, menata, melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan seluruh wilayah, baik wilayah yang berstatus
kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain dengan kawasan
perbatasan sebagai prioritas;
g. Berwenang untuk membentuk lembaga atau badan yang dianggap
perlu sebagai pelaksana ketentuan ayat di atas, utamanya badan
yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan
perbatasan NKRI;
h. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap
pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia sesuai
dengan hukum nasional dan hukum internasional;
i. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional lainnya dalam bentuk kerjasama terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah;
j. Berwenang untuk mengadakan perundingan penetapan batas
wilayah dengan negara tetangga;
k. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah dengan asas
desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
Bab Pembagian Ayat (2): sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak dan
Kewenangan
kewajiban negara Indonesia secara universal, maka
Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi:
dan Pemerintah a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi segenap
Daerah
bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan
Ayat (2)
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
Pemerintah
melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan
Provinsi
hukum internasional;
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b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara
batas wilayah negara;
c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam
rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah
dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan perencanaan,
penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah provinsi, baik wilayah
yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat dan hak-hak lain
dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas;
e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap
perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur
pembentukan peraturan perundangang-undangan yang berlaku;
f. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis provinsi;
g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap
pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai dengan
kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang dimiliki;
h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan
Pemerintah;
i. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
Bab Pembagian Ayat (3): sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang hak
Kewenangan
dan kewajiban negara Indonesia secara universal, maka
Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten/Kota:
dan Pemerintah a. Berkewajiban untuk turut serta dalam upaya melindungi segenap
Daerah
bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan
Ayat (3)
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
Pemerintah
melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan hukum nasional dan
Kabupaten/Kota
hukum internasional;
b. Berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara
batas wilayah negara;
c. Berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan;
d. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan lembaga/badan lainnya, terkait dengan
perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah kabupaten/
kota, baik wilayah yang berstatus kedaulatan penuh, hak berdaulat
dan hak-hak lain dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas;
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e. Berwenang untuk membentuk peraturan daerah yang dianggap
perlu terkait dengan wilayahnya sesuai dengan prosedur
pembentukan peraturan perundangang-undangan yang berlaku;
f. Berwenang untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis
kabupaten/kota;
g. Berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap
pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayahnya sesuai dengan
kewenangan dan aparat penegak hukum daerah yang dimiliki;
h. Berwenang untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan
subjek hukum internasional dalam bentuk kerjasama terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
dengan setelah sebelumnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
i. Berwenang untuk mendelegasikan seluruhnya atau sebagian
kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Desa dengan asas
tugas pembantuan.
Bab BNKP RI
Bagian Kesatu
Umum

Ayat (1): BNKP RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian
negara yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas
kawasan perbatasan RI;
Ayat (2): BNKP RI dapat dibentuk di tingkat daerah yang wilayahnya
berbatasan darat dan laut dengan negara tetangga;
Ayat (3): BNKP RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.

Bab BNKP RI
Bagian Kedua
Tugas BNKP RI

Ayat (1): BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
Ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dikoordinasikan
oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi
dan kewenangan BNKP RI diatur dengan Peraturan Presiden.

Bab BNKP RI
Bagian Ketiga
Keanggotaan
BNKP RI

Ayat (1): BNKP RI dipimpin oleh seorang kepala badan;
Ayat (2): Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah,
Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan professional
yang terkait dengan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Ayat (3): Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dibantu oleh
sekretariat tetap yang berkedudukan di Kementrian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal;
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Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata
kerja dan sekretariat tetap BNKP RI diatur dengan Keputusan
Kepala BNKP RI.
Ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
Ayat (2): Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan
dalam bentuk rencana induk yang menjadi bagian dari
dokumen RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah,
RPJM Daerah dan rencana-rencana pembangunan di
bawahnya;
Ayat (3): Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
berisikan tujuan, perencanaan, penataan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi dari program pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI meliputi wilayah
yang berada di bawah kedaulatan penuh, wilayah dengan
hak berdaulat dan wilayah yang haknya diatur oleh hukum
internasional;
Ayat (4): Perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
di kawasan perbatasan RI menjadi prioritas dalam rencana
induk yang disusun;
Ayat (5): Pengaturan mengenai bentuk, kewenangan, prosedur dan
koordinasi antar instansi dalam rangka penyusunan rencana
induk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (1): Perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah RI wajib didasarkan pada data dan informasi yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
Ayat (2): Penggunaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi
yang menyertainya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Bab Peran Serta
Masyarakat

Pasal X:

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya
serta kewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah negara serta bela
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bab Penegakan
Kedaulatan di
Wilayah NKRI
Bagian Kawasan
Perbatasan

Ayat (1): Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang
melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah
atau memindahkan tanda-tanda batas negara Indonesia
atau tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas
tersebut tidak berfungsi;
Ayat (2): Setiap orang, badan hukum dan/atau negara asing dilarang
melakukan upaya yang jika kemudian terbukti berdampak
pada berkurangnya luas wilayah negara Indonesia;
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Ayat (3): Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dilarang
memasuki kawasan perbatasan negara Indonesia dengan
tidak sah.
Bab Ganti Rugi

Ayat (1): Apabila dalam proses pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI, terdapat pihak-pihak yang
terlebih dahulu telah dibuktikan secara hukum mengalami
kerugian baik secara materiil dan/atau non-materiil dapat
menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum internasional;
Ayat (2): Apabila negara Indonesia dirugikan akibat perbuatan yang
dilakukan oleh negara lain, orang dan/atau badan hukum,
Pemerintah Indonesia dapat mengajukan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum internasional.

Bab Ketentuan
Pidana
Bagian Kawasan
Perbatasan

Ayat (1): Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal X ayat (1) dipidana dengan penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000, 00
(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,
00 (sepuluh miliar rupiah);
Ayat (2): Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal X ayat (2) dipidana dengan penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, 00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,
00 (duapuluh miliar rupiah);
Ayat (3): Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3
(sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) dan dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan izin usaha;
Ayat (4): Khusus pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal X ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh negara
asing akan diselesaikan sebagaimana diatur dalam hukum
internasional.

Ketentuan
Penutup

Pasal X: BNKP RI berikut aspek hukum lain yang mengikutinya harus
sudah terbentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Undang-undang ini diundangkan.
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B. One Body (Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI)
Pembahasan dalam sub-bab ini masih merupakan satu kesatuan dari ide
one regulation one body. Ide one regulation dengan nama UU Wilayah NKRI di
dalamnya juga mengatur secara garis besar ide one body. Sebagaimana diketahui
berdasarkan evaluating analysis pada Bab IV, bahwa akibat terlalu banyaknya
lembaga/badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan
perbatasan RI menjadikan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
kawasan perbatasan RI tidak efektif dan efisien yang berimplikasi negatif pada
kondisi empiris kawasan perbatasan itu sendiri. Oleh karena itu, timbul ide
one body tersebut, diharapkan dengan hanya 1 (satu) badan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan, pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI menjadi lebih terpadu,
terkoordinasi, efektif dan efisien yang ditujukan untuk merubah situasi dan
kondisi kawasan perbatasan RI menjadi lebih baik dan layak disebut sebagai
“pagar depan” wilayah NKRI.
Sebagaimana telah diatur secara universal dalam ide UU Wilayah NKRI di
atas, ide one body yang dimaksud diberi nama Badan Nasional Kawasan Perbatasan
RI (BNKP RI). Jika jadi dibentuk, BNKP RI ini berstatus Lembaga Pemerintah
Non Kementrian Negara (LPNKN), status ini sengaja dipilih dengan pertimbangan
bahwa dengan menjadi LPNKP, BNKP RI akan memiliki kewenangan yang
proporsional (tidak melebihi kewenangan kementerian tetapi tidak juga minim
atau tumpang tindih kewenangan dan tidak menjadi super body), jalur koordinasi
dengan instansi lain terkait yang efektif dan efisien serta ketersediaan dana yang
pasti. BNKP RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI dikoordinasikan oleh Menteri
Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) dan berkedudukan
(sekretariat tetap) di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Alasan pemilihan BNKP RI dikoordinasikan oleh Meneg PDT karena melihat
kondisi kawasan perbatasan RI saat ini bisa dikategorikan sebagai daerah tertinggal.
Koordinasi yang dimaksud disini meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan
yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan
yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud (Pasal 106 ayat (2) Keppres
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana diubah salah satunya dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005).
Berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut mulai dari tugas, fungsi,
kewenangan, garis besar organisasi dan tata kerja dari BNKP RI.
1. Tugas BNKP RI
BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Fungsi BNKP RI19
Dalam melaksanakan tugas, BNKP RI menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian
dari kebijakan nasional di bidang pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah RI;
b. Perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari perencanaan
dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah RI;
c. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian
dari pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
d. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BNKP RI dengan
Pemerintah Daerah, instansi dan badan/lembaga lain serta aparat
pertahanan dan keamanan serta aparat penegak hukum yang terkait
dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan RI;
e. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona
pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup
dan zona lainnya di kawasan perbatasan RI;
f.

Penyediaan data dan informasi terkait dengan kawasan perbatasan RI;

g. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
h. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada instansi pemerintah,
badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun
asing di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan RI;
i.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan
dan rumah tangga

3. Kewenangan BNKP RI20
Dalam menyelenggarakan fungsi, BNKP RI mempunyai kewenangan:

19 Mengadopsi dan memodifikasi Pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.
20 Ibid.
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a. Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
b. Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
c. Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan skala prioritas;
d. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan RI;
e. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam penetapan kawasan strategis nasional;
f.

Melakukan kerjasama atas nama Pemerintah RI dengan subjek hukum
internasional lainnya terkait dengan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan RI;

g. Melakukan bimbingan teknis kepada kepada instansi pemerintah, badan/
lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun asing
di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan RI;
h. Melakukan riset dan penelitian ilmiah terhadap kawasan perbatasan RI;
i.

Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;

j.

Terlibat dalam perundingan penetapan batas wilayah negara;

k. Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan RI;
l.

Menyediakan data dan informasi kawasan perbatasan RI;

m. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
n. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Konsep Organisasi dan Tata Kerja BNKP RI
Dalam menyusun konsep organisasi dan tata kerja BNKP RI berpedoman
pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003,
Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2005 dan terakhir dengan Nomor 64 Tahun 2005. Adapun susunan
organisasi BNKP RI terdiri dari:
a. Kepala;
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b. Sekretariat Tetap;
c. Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Darat RI;
d. Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Laut dan Udara RI;
e. Deputi Bidang Kerjasama, Riset, Data dan Informasi dan Kemasyarakatan
Kawasan Perbatasan RI;
f.

Inspektorat.

Berikut penjelasan dari masing-masing struktural:
a. Kepala
Mempunyai tugas:
1) memimpin BNKP RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2) menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan
tugas BNKP RI;
3) menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BNKP RI yang
menjadi tanggung jawabnya;
4) membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi
lain.
b. Sekretariat Tetap
Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan
pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di
lingkungan BNKP RI, sekretariat utama ini terdiri dari Sekretaris BNKP
RI yang membawahi beberapa biro, antara lain: Biro Administrasi
Umum, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro
Kepegawaian dan Biro Hukum.
c. Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Darat RI
Secara garis besar deputi ini melaksanakan kewenangan BNKP RI yang
terdiri dari:
1) Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan, pengem
bangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat RI;
2) Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk pemba
ngunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat RI;
3) Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan, pengembangan
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dan pengelolaan kawasan perbatasan darat RI sesuai dengan skala
prioritas;
4) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan
perbatasan darat RI;
5) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam penetapan kawasan strategis nasional;
6) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara
di darat;
7) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan darat RI;
8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pemba
ngunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan darat
RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Adapun deputi ini terdiri dari beberapa direktorat, yaitu:
1) Direktorat Perencanaan dan Penataan Pembangunan, Pengembangan
dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat RI;
2) Direktorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengem
bangan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat RI;
3) Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Pengembangan
dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat RI.
d. Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Laut dan Udara RI;
Secara garis besar deputi ini melaksanakan kewenangan BNKP RI yang
terdiri dari:
1) Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan, pengem
bangan dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan udara RI;
2) Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk pemba
ngunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan laut
dan udara RI;
3) Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan udara RI sesuai dengan
skala prioritas;
4) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan
perbatasan laut dan udara RI;
5) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
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Daerah dalam penetapan kawasan strategis nasional;
6) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara
di laut;
7) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan udara RI;
8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pemba
ngunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan
udara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Adapun deputi ini terdiri dari beberapa direktorat, yaitu:
1) Direktorat Perencanaan dan Penataan Pembangunan, Pengembangan
dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut RI;
2) Direktorat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengem
bangan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut RI;
3) Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Pengembangan
dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut RI.
4) Direktorat Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Udara RI.
e. Deputi Bidang Kerjasama, Riset, Data dan Informasi dan Kemasyarakatan
Kawasan Perbatasan RI
Secara garis besar deputi ini melaksanakan kewenangan BNKP RI yang
terdiri dari:
1) Melakukan kerjasama atas nama Pemerintah RI dengan subjek hukum
internasional lainnya terkait dengan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
2) Melakukan bimbingan teknis kepada kepada instansi pemerintah,
badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia
maupun asing di bidang pembangunan, pengembangan dan penge
lolaan kawasan perbatasan RI;
3) Melakukan riset dan penelitian ilmiah terhadap kawasan perbatasan
RI;
4) Menyediakan data dan informasi kawasan perbatasan RI;
5) Terlibat dalam perundingan penetapan batas wilayah negara;
6) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengem
bangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
7) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pemba
ngunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Adapun deputi ini terdiri dari beberapa direktorat, yaitu:
1) Direktorat Kerjasama;
2) Direktorat Riset dan Penelitian Ilmiah Kawasan Perbatasan RI;
3) Direktorat Data dan Informasi Kawasan Perbatasan RI;
4) Direktorat Kemasyarakatan.
f.

Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di
lingkungan BNKP RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BNKP RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat
ini berfungsi:
1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
2) pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Inspektorat ini terdiri dari sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan
fungsional.

BNKP RI ini dalam tata kerjanya melakukan rapat koordinasi sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk membahas perkembanganperkembangan yang terjadi di kawasan perbatasan RI. Dalam buku ini, susunan
organisasi sengaja hanya disusun mulai dari Kepala, Sekretariat Utama dengan birobironya, Deputi-deputi dengan direktorat-direktoratnya dan Inspektorat dengan
subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsionalnya, karena merekalah yang
menjadi “pemain inti” dari BNKP RI, walaupun masih terdapat kemungkinan
pembentukan beberapa sub-sub direktorat, seperti Sub-direktorat Kerjasama Luar
Negeri, Sub-direktorat Kerjasama Dalam Negeri atau Sub-direktorat Kehumasan
dan lain-lain. Adapun secara detail susunan organisasi dan tata kerja BNKP RI
(jika jadi dibentuk) akan ditetapkan dalam Keputusan BNKP RI.
Lalu bagaimana dengan keberadaan BNKP RI ini dihubungkan dengan
badan-badan perbatasan yang sudah terbentuk di daerah? Sesuai dengan statusnya
sebagai LPNKN, BNKP RI dapat dibentuk di daerah, seperti halnya Badan Pusat
Statistik (BPS) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga ada di daerah.
Oleh karena itu, ada 2 (dua) opsi, pertama, lembaga/badan yang sudah ada di
daerah dihapuskan dan personilnya dimasukkan dalam struktural BNKP RI yang
dibentuk di daerah. Opsi kedua, tetap mempertahankan lembaga/badan yang sudah
ada di daerah dan diberikan garis koordinasi yang tegas dan jelas dengan BNKP
RI yang dibentuk di daerah. Penulis lebih cenderung memilih opsi yang pertama,
alasan logisnya adalah untuk menghindari terjadinya dualisme kelembagaan di
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daerah, tidak menjadi masalah jika BNKP RI di daerah diisi oleh personel yang
sebelumnya menjadi bagian lembaga/badan perbatasan daerah. Terpenting POAC
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI dapat
terlaksana dengan baik. Sebagai catatan, BNKP RI daerah dibentuk hanya di
daerah-daerah yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan negara
tetangga, tidak perlu dibentuk di seluruh daerah Indonesia.
Demikianlah garis besar ide one body dengan bentuk Badan Nasional
Kawasan Perbatasan RI. Untuk memudahkan pemahaman terhadap BNKP RI
akan disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini:
Tabel 13. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BNKP RI
Kedudukan

•
•
•
•
•
•

Berstatus Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara
Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Koordinasi Oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
Sekretariat Tetap di Kemeneg Pembagunan Daerah Tertinggal
Dipimpin seorang Kepala
Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI

Tugas

BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan
RI sebagai bagian dari kebijakan nasional di bidang pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
2) Perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai
bagian dari perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
3) Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai
bagian dari pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah RI;
4) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BNKP RI dengan
Pemerintah Daerah, instansi dan badan/lembaga lain serta aparat
pertahanan dan keamanan serta aparat penegak hukum yang terkait dengan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
5) Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona
pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan
hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan RI;
6) Penyediaan data dan informasi terkait dengan kawasan perbatasan RI;
7) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
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8) Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada instansi pemerintah,
badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia
maupun asing di bidang pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan RI;
9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan
dan rumah tangga
Kewenangan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan
RI;
Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan skala prioritas;
Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan
perbatasan RI;
Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam penetapan kawasan strategis nasional;
Melakukan kerjasama atas nama Pemerintah RI dengan subjek
hukum internasional lainnya terkait dengan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Melakukan bimbingan teknis kepada kepada instansi pemerintah,
badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia
maupun asing di bidang pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Melakukan riset dan penelitian ilmiah terhadap kawasan perbatasan
RI;
Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah
negara;
Terlibat dalam perundingan penetapan batas wilayah negara;
Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Menyediakan data dan informasi kawasan perbatasan RI;
Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan
RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagan 6. Konsep Susunan Organisasi BNKP RI

C. Aspek Teknologi Geospasial Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan
NKRI
Sub-bab ini berisikan pembahasan yang terkait dengan penggunaan
teknologi dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Dalam ide one
regulation dan one body, aspek penggunaan teknologi telah dimasukkan. Dalam
ide UU Wilayah NKRI terdapat pengaturan “Perencanaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah RI wajib didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Penggunaan
kata “wajib” dalam pasal tersebut dimaksudkan agar semua, tanpa terkecuali,
tidak bisa tidak, perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
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wilayah RI harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Jika pemahamannya diperluas, sebenarnya data dan informasi tersebut
tidak hanya digunakan pada saat perencanaan saja, pada saat penataan,
pelaksanaan, pengawasan bahkan sampai tahap evaluasi pembangunan pun,
data dan informasi tetap diperlukan. Pertanyaannya adalah mengapa data dan
informasi harus ada dalam setiap perencanaan pembangunan?. Tentu saja, tanpa
adanya data dan informasi yang akurat, bagaimana perencana pembangunan
dapat membuat rencana yang tepat guna dan berhasil guna. Tidak bisa sebuah
perencanaan dibuat berdasarkan perasaan saja, teori saja juga tidak cukup,
apalagi perencanaan jenis “copy paste”, perencanaan yang dibuat dengan hanya
meng-copy dokumen perencanaan sebelumnya, dirubah sedikit-sedikit sehingga
tampak berbeda atau perencanaan model “pinjam pakai”, meminjam dokumen
yang sejenis dari instansi/daerah lain, untuk kemudian dipakai dalam membuat
perencanaan pembangunan di daerah/instasinya. Perlu diingat, perencanaan
adalah tahapan yang bisa dikatakan paling penting dalam rangkaian proses
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI. Perencanaan
adalah tahap awal tentang apa, dimana, mengapa, siapa, kapan dan bagaimana
pembangunan wilayah NKRI akan dilakukan.
Perencanaan yang buruk akan berakibat fatal pada tahapan selanjutnya
dan sangat mungkin berdampak negatif terhadap hasil pembangunan. Oleh
karena itu, data dan informasi memegang peranan penting dalam sebuah
perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah. Dengan
memiliki data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
tentang suatu wilayah atau kawasan, perencana dapat memilih dan menentukan
strategi-strategi yang tepat untuk membangun, mengembangkan dan mengelola
wilayah/kawasan. Perlu diingat juga, wilayah/kawasan di Indonesia (khususnya
kawasan perbatasan) memiliki keberagaman dan ciri khas masing-masing, tidak
sama antara yang satu dengan yang lain, tentu saja, strategi yang digunakan pun
berbeda-beda, pemilihan strategi yang tepat akan sangat menentukan tingkat
keberhasilan pembangunan. Dengan memperhatikan data dan informasi yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kunci sukses
bagi perencana dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat dalam
perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI,
termasuk kawasan perbatasan di dalamnya.
Jika sudah mengetahui peranan penting data dan informasi dalam sebuah
sistem pembangunan wilayah, pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya
yang disebut dengan data dan informasi itu?. Penjelasan Pasal 31 UU Nomor
25 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan “data” adalah keterangan
objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun
gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun
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dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan
lainnya. Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan
untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
Data merupakan suatu representasi numerik atau simbol-simbol pelambang
(penyederhanaan) karakteristik manusia, organisasi, objek, kejadian atau konsep.
Sedangkan informasi merupakan data yang telah terstruktur (melalui pemodelan
atau konversi data) sebagai upaya membuat gambaran/pemahaman yang lebih
mendekati suatu fenomena. Dengan demikian data merupakan prasyarat dasar
(unit terkecil) di dalam menghasilkan informasi.21
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa informasi merupakan data
yang telah diolah dan terstruktur yang dapat digunakan untuk mengintepretasikan
suatu fakta. Pertanyaan selanjutnya adalah, darimana data dan informasi tersebut
diperoleh dan bagaimana caranya?. Penjelasan pasal 31 di atas, pada dasarnya
telah meyebutkan bahwa data adalah keterangan objektif yang diperoleh melalui
baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam
bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Dengan demikian, dapat
diintepretasikan bahwa data dapat diperoleh melalui berbagai cara, bisa dengan
wawancara, pengamatan langsung, diskusi dan lain sebagainya. Ada satu cara lagi
untuk yang lazim digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi, ilustrasi mudahnya jika seseorang ingin mendapatkan
informasi mengenai lokasi penambangan, maka dia bisa menggunakan teknologi
kamera digital untuk memotret lokasi penambangan yang dimaksud dan dari hasil
pemotretan tersebut dia bisa mendapat informasi yang dimaui.
Selanjutnya, bagaimana caranya agar data tersebut bisa menjadi sebuah
informasi? Pada dasarnya data harus diproses terlebih dahulu sebelum dianggap
sebagai informasi oleh penerimanya, setidaknya ada 10 langkah pemrosesan atau
operasi yang dilakukan untuk mengkonversi data hingga menjadi informasi.
Setiap operasi atau kombinasinya dapat menghasilkan informasi dari suatu data.
Operasi-operasi tersebut adalah:22
1. Capturing: operasi ini merupakan perekaman data dari suatu peristiwa atau
kejadian di dalam beberapa formulir seperti slip penjualan, daftar isian data
pribadi, pesanan pelanggan dan sebagainya;
2. Verifying: operasi ini merupakan pemeriksaan atau validasi data untuk
memastikan bahwa data tersebut telah direkam dengan benar;
3. Classifying: operasi ini menempatkan elemen-elemen data ke dalam kategorikategori tertentu yang memberikan pengertian pada penggunanya. Misalnya,

21 Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R.Panuju, Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah, (Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 46.
22 Eddy Prahasta, Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, (Bandung: Informatika, 2001),
hlm 35-36. Lihat juga Ernan Rustiadi dkk, hlm. 47.
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data penjualan dapat diklasifikasikan menjadi tipe, ukuran inventori,
pelanggan, salesperson, dan sebagainya.
4. Arranging (sorting): operasi ini menempatkan elemen-elemen data sesuai
dengan uruttan tertentu. Sebagai contoh, file atau tabel inventori dapat
diurutkan menurut field kode, tingkat aktivitas, nilai atau oleh atributatribut lainnya yang dikodekan di dalam tabel yang bersangkutan;
5. Summarizing: operasi ini mengkombinasikan atau mengumpulkan beberapa
elemen data dalam salah satu cara. Pertama, operasi ini mengakumulasikan
data secara matematis. Kedua, operasi ini mereduksi data secara logis;
6. Calculating: operasi ini memerlukan pemanipulasian data secara aritmetik
dan lojik. Sebagai contoh, hitungan harus dilakukan untuk menghasilkan
gajo pegawai, tagihan pelanggan, nilai akhir ujian dan sebagainya;
7. Storing: operasi ini menempatkan data pada media penyimpanan seperti
kertas, microfilm, disket, harddisk, CD dan sebagainya;
8. Retrieving: operasi ini memerlukan akses ke elemen-elemen data dari media
penyimpanan;
9. Reproducing: operasi ini menduplikasi data dari suatu media ke media lainnya
atau ke medium yang sama;
10. Communicating (Disseminating): operasi ini mentransfer data dari suatu
tempat ke tempat lainnya.
Setelah memahami dan mengetahui peranan data dan informasi dalam
sebuah proses perencanaan pembangunan serta mengetahui cara-cara yang dapat
ditempuh untuk mendapatkan data dan informasi, saatnya untuk menanyakan
pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan pengembangan dan kawasan
perbatasan NKRI. Pertanyaan dasarnya adalah apa data dan informasi yang tepat
untuk digunakan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan NKRI?.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, tanpa mengesampingkan jenis dan
bentuk data dan informasi yang lain, data dan informasi yang harus ada, wajib
diperhatikan dan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam
membuat kebijakan terkait dengan upaya pengembangan kawasan perbatasan
NKRI adalah data dan informasi geospasial. Pertanyaan apa dan mengapa harus
data dan informasi geospasial akan dijelaskan secara berturut-turut berikut ini.
Untuk mengetahui apa yang disebut data dan informasi geospasial,
beberapa definisi yang sudah tertulis pada Bab II, perlu “dihadirkan” kembali.
Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang Tata Informasi Geospasial Nasional
(RUU TIGNas) menyebutkan “Informasi geospasial atau sering disebut data
dan informasi yang bergeoreferensi keruangan atau sering pula disebut data dan
informasi spasial adalah setiap data dan informasi keruangan dalam lingkup
ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan informasi
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mengenai lokasi, bentuk, unsur yang terkandung, terjadi pada, di bawah, dan
di atas permukaan bumi”. Pengumpulan informasi geospasial adalah kegiatan
survei-pemetaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dari
suatu titik atau lokasi yang ada di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas
wilayah, luas, kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara kuantitas
maupun kualitas (Pasal 1 angka 11 RUU TIGNas). Sumber lain mendefinisikan
data geospasial sebagai berikut:23
“Geospatial Data: Information that identifies the geographic location and characteristics
of natural or constructed features and boundaries on the earth, typically represented by
points, lines, polygons, and/or complex geographic features. This includes original and
interpreted geospatial data, such as those derived through remote sensing including,
but not limited to, images and raster data sets, aerial photographs, and other forms of
geospatial data or data sets in both digitized and non-digitized forms”.
(Terjemahan bebas: Data Geospatial adalah informasi yang menunjukkan lokasi
dan karakteristik geografi dari fitur dan batasan alami atau konstruksi di atas bumi
yang tipikalnya direpresentasikan oleh titik, garis, poligon, dan/atau fitur geografik
yang kompleks. Ini berisi data geospasial orisinil dan yang diinterpretasikan,
seperti yang dihasilkan dari remote sensing, seperti imej dan set data raster, foto
udara, dan bentuk lain dari data geospatial atau set data dalam bentuk digital dan
non-digital.)

Secara singkatnya, dari penjelasan di atas data dan informasi geospasial
adalah data dan informasi yang bereferansi pada keruangan rupa bumi. Lantas
bagaimana wujud konkrit dari data dan informasi geospasial tersebut?. Adapun
berdasarkan Pasal 24 ayat 1 RUU TIGNas, informasi geospasial wajib disajikan
dalam salah satu atau lebih bentuk di bawah ini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peta digital (softcopy);
Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas);
Daftar koordinat;
Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet;
Peta multimedia;
Model tiga dimensi; dan
Bola dunia (globe).

Selanjutnya perlu untuk dicari tahu tentang bagaimana mendapatkan data
dan informasi geospasial tersebut?. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
bahwa salah satu cara untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adapun teknologi yang dimaksud disini
adalah teknologi geospasial. Pada Bab II telah disebutkan bahwa teknologi
geospasial terdiri dari empat unsur utama yaitu survei dan pemetaan (surta),

23 Dokumen National Geospatial Data Policy, page 9, diakses dari situs www.pdfdatabase.com pada
tanggal 25 Desember 2009 jam 10.30 WIB.
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Fotogrametri dan Penginderaan Jarak Jauh (Potogrammetry and Remote Sensing),
Sistem Satelit Navigasi Global (Global Navigation Satellite System) dan Sistem
Informasi Geografis (SIG-Geographic Information System-GIS), dari keempat
unsur inilah data dan informasi geospasial diperoleh. Yang perlu juga untuk
diketahui adalah pengolahan data dan informasi geospasial yang meliputi:24
1. Pemrosesan Data Geospasial.
Ini adalah tahapan pengolahan data geospasial untuk menghasilkan informasi
geospasial. Proses ini harus dilakukan sesuai standar yang sekurang-kurangnya
meliputi:
a. penggunaan sistem koordinat standar nasional; atau sistem koordinat
yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan kedalam sistem
koordinat standar nasional; dan
b. penggunaan format standar basisdata dan metadata yang dapat dengan
mudah diintegrasikan dengan informasi geospasial lain.
2. Penyajian kartografis Informasi Geospasial.
Penyajian kartografis informasi geospasial kegiatan untuk menggambarkan
informasi geospasial sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan. Dalam menyajikan
informasi geospasial yang baik, perlu diperhatikan beberapa element berikut
ini meliputi: judul, informasinya sendiri beserta simbolisasi dari unsur-unsur
geografisnya, legenda yang menerangkan simbol, skala peta, proyeksi, orientasi
(arah utara), serta hak cipta, sumber dan pernyataan-pernyataan penerbitnya.
Informasi geospasial dapat disajikan dalam bentuk di bawah ini:
a.
b.
c.
d.

peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas),
peta digital (softcopy),
peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet, dan
model tiga dimensi.

Semua bentuk penyajian ini harus mengikuti norma, pedoman, prosedur,
standar dan spesifikasi yang berlaku. Adapun bentuk penyajian selain yang
disebutkan di atas tidak dianggap sebagai informasi geospasial, misalnya
sketsa yang digambarkan untuk keperluan kerajinan tangan, undangan
pernikahan dan sebagainya.
Dalam penyajian Informasi Geospasial, peta memperlihatkan gambaran
tentang dunia nyata yang lebih kecil, sehingga perlu dicantumkan skala dari
peta tersebut pada produk akhirnya. Skala penyajian ditentukan berdasarkan
tingkat ketelitian sumber data dan/atau tujuan penggunaan informasi
geospasial. Skala dapat ditampilkan sebagai satuan unit maupun sebagai bar
skala.
24 Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, hlm. 65-66.
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Bagan 7. Proses Memperoleh Informasi Geospasial

Pertanyaan terakhir dalam sub-bab ini, melihat berbagai penjelasan di atas,
apa urgensi dari penggunaan teknologi geospasial yang menghasilkan data dan
informasi geospasial dalam rangka pengembangan wilayah secara umum dan
kawasan perbatasan NKRI pada khususnya?, berikut dirangkaikan dari berbagai
sumber:25
1. Informasi geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem
informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam
melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
yang efektif dan efisien, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun
tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang.
Informasi geospasial menjadi komponen penting dalam mendukung
pengambilan keputusan;
2. Penyelenggaraan informasi geospasial merupakan bagian penting dalam upaya
mencapai tujuan nasional, yang dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, penyelenggaraan informasi
geospasial adalah salah satu urusan yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang mutlak memerlukan pengaturan agar
dapat dicapai efektifitas dan efisiensi secara nasional;
3. Pengelolaan sumber daya alam memerlukan peta dan informasi geospasial
untuk menunjukkan lokasi dan sebaran potensinya;
4. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan
transnasional diperlukan peta dan informasi geospasial terkini dan akurat
tentang wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan;
5. Informasi geospasial merupakan salah satu sarana bagi masyarakat yang ingin
memonitor pembangunan di daerahnya;
25 Antara lain dari Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, buku yang ditulis oleh
Henny Lilywati dan Budiman, Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak, (Bogor: Penerbit
Buku Ilmiah Populer, 2007) dan Pidato Kunci Kepala Bakosurtanal pada Seminar Nasional
Peningkatan Kualitas Pembangunan Dengan Informasi Geospasial Terpadu di Hotel Borobudur,
Rabu 25 November 2009, diakses dari situs pencarian www.google.com pada hari Senin 14
Desember 2009 Pukul 21.00 WIB.
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6. Ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial
antar instansi berakibat pada perencanaan yang tidak efisien, tidak efektif
dan tidak transparan. Selain itu, terjadi juga duplikasi kegiatan yang tidak
bermanfaat dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Teknologi geospasial
hadir untuk mencegah hal tersebut;
7. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat yang optimal dari kemajuan ilmu
dan teknologi informasi geospasial agar negara dapat maksimal memajukan
ilmu dan teknologi informasi geospasial demi kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia;
8. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah (goodgovernance) diperlukan peta dan informasi geospasial yang akurat dan
mutakhir;
9. Untuk penanggulangan bencana alam yang sangat banyak dan beragam di
Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan aset-aset
nasional hasil pembangunan diperlukan peta dan informasi geospasial yang
berkualitas;
10. Untuk melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan
diperlukan peta dan informasi geospasial yang berkualitas;
11. Untuk mendorong iklim investasi sehingga calon investor dapat optimal
memilih atau meletakkan obyek investasi yang sesuai dengan pertimbangan
lokasi, kedekatan dengan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya
manusia dan akses infrastruktur diperlukan peta dan informasi geospasial.
Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
12. Di samping sebagai bahan masukan untuk sebuah keputusan dan investasi,
informasi spasial juga diyakini akan membantu menaikkan revenue
(pendapatan) perusahaan di berbagai bidang;
13. Informasi geospasial kedudukannya sangat penting dalam menghadapi
isu perubahan iklim global ini. Hal ini membutuhkan informasi yang
menyeluruh, terintegrasi dan mengandung banyak jenis informasi, baik itu
fisik, biotik maupun sosial ekonomi. Dalam menghadapi perubahan iklim
global ini, informasi geospasial berperan tidak hanya dalam identifikasi
perubahan, tetapi juga kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
dalam beradaptasi dengan perubahan ini;
14. Informasi geospasial berperan sebagai sarana untuk menghemat pengeluaran
negara sekaligus sebagai investasi yang menjanjikan keuntungan dari
economic return;
15. Pendayagunaan informasi geospasial atau informasi yang bereferensi lokasi
geografis memiliki implikasi yang besar dalam mendukung setidaknya tiga
hal penting: administrasi publik (public administration), pelayanan publik
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(public services) dan peran-peran internasional yang diemban pemerintah
(adherence international agreements). Dengan semakin mudahnya akses dan
pertukaran terhadap informasi geospasial, maka proses-proses pengambilan
keputusan institusi pemerintah akan berjalan lebih baik. Informasi geospasial
di sini berfungsi memperkokoh administrasi publik pada sistem pengambilan
keputusan (decision support system – DSS), contohnya dalam menetapkan
tata ruang wilayah dan pada pengelolaan sumber daya alam.26
16. Informasi spasial memiliki peran penting dalam setiap aktivitas pemerintahan.
Data yang diperolehnya menunjukkan, 90 persen aktivitas pemerintah
terkait dengan elemen spasial atau lokasi dan 65 persen aktivitas pemerintah
menggunakan elemen spasial sebagai pengidentifikasi utama suatu masalah.
Informasi geospasial bidang pemerintahan itu, selain berupa formulasi
kebijakan, juga meliputi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,
pertahanan dan keamanan, keselamatan navigasi udara/laut, penanganan
kondisi darurat, SAR (search and rescue), manajemen pertahanan serta
pemantauan emisi karbon.27
17. Spatial data is the key to planning and sustainable management and
development of our natural resources at national, regional and local levels. It is
also fundamental to the development of the economic and social infrastructure,
provision of community services, effective government administration and
resolution of community conflicts.28 (Terjemahan bebas: Data spasial adalah
kunci dalam perencanaan dan manajemen berkelanjutan dari pengembangan
sumber daya alam di tingkat nasional, regional dan lokal. Data spasial juga
penting untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur sosial, penyediaan
pelayanan masyarakat, administrasi pemerintahan yang efektif dan resolusi
konflik di masyarakat).
18. Spatial information enables us to not only identify where something is located
but also allows us to see how these things relate to each other on the ground and
over time. The ability to visualise large quantities of information geographically
adds a new dimension to the way we interpret information. The use of spatial
information provides the answers to questions such as: What is the location of a
particular property? Where is the best place to locate a new hospital or school?
What land might be affected by salt from the soil? What is the quickest route to
a reported fire? Access to timely and relevant spatial information enables those
26 Press release Informasi Geospasial untuk Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Bisnis, Lunch
Gathering Komunitas Survei dan Pemetaan - Hotel Borobudur, Jakarta, 25 Maret 2008, diakses
dari situs pencarian www.google.com pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 pukul 22.00 Wita.
27 Yuni Ikawati, “Informasi Kebumian Untuk Presiden”, artikel IPTEK KOMPAS, Senin 26 Juli
2010, hlm. 14.
28 ANZLIC, “Policy Statement on Spatial Data Management; Towards The Australian Spatial Data
Infrastructure”, April 1999, diakses dari website www.anzlic.org.au pada hari Jumat 06 Oktober
2010 pukul 15.00 WIB.
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who make decisions to be better informed and make more effective decisions.29
(Terjemahan bebas: Informasi spasial memungkinkan kita untuk tidak hanya
mengidentifikasi mana sesuatu berada tetapi juga memungkinkan kita untuk
melihat bagaimana hal ini berhubungan satu sama lain di dari waktu ke
waktu. Kemampuan untuk memvisualisasikan informasi geografis dalam
jumlah besar merupakan dimensi baru dalam menginterpretasikan informasi.
Penggunaan informasi spasial menyediakan jawaban atas pertanyaan seperti:
apa dan bagaimana tanah yang memiliki kekhususan? Dimana tempat terbaik
untuk membangun rumah sakit atau sekolah baru? Apa mungkin tanah
terpengaruh oleh garam dari tanah? Dimana rute tercepat untuk penanganan
bencana kebakaran?. Akses informasi spasial yang relevan dan tepat waktu
memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang
lebih baik dan efektif ).
19. Spatial information can be used for a variety of purposes. Soils information
not only supports farmers in managing their farms and Landcare Districts but
is useful to local authorities in identifying suitable areas of road construction
material; Geological information not only supports the mining and petroleum
exploration industries, but helps identify suitable underground water for our
cities and towns: Census information assists in the development of Government
policies on a whole range of issues as well as supporting the most appropriate
positioning of community infrastructure such as infant health centres, fire stations
and schools.30 (Terjemahan bebas: Informasi spasial dapat digunakan untuk
berbagai tujuan. Informasi tentang kondisi tanah tidak hanya mendukung
para petani dalam mengelola pertanian mereka dan Pemerintah dapat
memanfaatkan informasi spasial untuk mengidentifikasi area dan bahan
material yang cocok untuk pembangunan jalan. Informasi geologi tidak
hanya mendukung pertambangan dan perminyakan saja, tetapi juga
membantu mengidentifikasi air bawah tanah yang cocok untuk dikonsumsi.
Informasi sensus membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang
berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sarana
dan prasarana umum seperti pusat kesehatan bayi, pos pemadam kebakaran
dan sekolah).
Dari penyebutan di atas, dapat dilihat betapa teknologi geospasial yang
menghasilkan data dan informasi geospasial memiliki peran yang sangat penting
dalam “memudahkan” kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek
kehidupan mulai dari pemerintahan, politik, pelayanan publik, ekonomi, bisnis,

29 ANZLIC, “Information Without Borders”, diakses dari website www.anzlic.org.au pada hari
Jumat 06 Oktober 2010 pukul 15.10 WIB.
30 ANZLIC, “Spatial Data Infrastructure For Australia and New Zealand”, diakses dari website
www.anzlic.org.au pada hari Jumat 06 Oktober 2010 pukul 21.00 WIB.
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pertahanan-keamanan, budaya, sosial, tata ruang, perubahan cuaca, bencana
alam dan lain sebagainya, teknologi/informasi geospasial juga sangat berperan
penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Ringkasnya, semuanya
bisa “dimudahkan dan dipertanggungjawabkan” dengan memanfaatkan secara
maksimal keberadaan teknologi/informasi geospasial. Bagaimana dengan
pemanfaatannya di Indonesia? Akan dibahas pada sub-bab selanjutnya, namun
sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu kelemahan-kelemahan yang terkandung
dalam teknologi geospasial.
Menjadi sebuah pembahasan yang tidak berimbang jika hanya mengung
kapkan keunggulan atau urgensi dari teknologi geospasial tanpa menjelaskan
kelemahannya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian juga dengan
perangkat teknologi, secanggih apapun teknologi pasti terdapat beberapa
kelemahan di dalamnya, demikian juga dengan teknologi geospasial, kelemahan
eksternal (kelemahan yang bukan pembawaan dari teknologi) dari teknologi
geospasial antara lain berbiaya tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, kendala
hukum, kendala kewenangan, kendala kepopuleran dan lain-lain.31

Secara internal (pembawaan teknologi), kelemahan teknologi geospasial
yang paling mencolok adalah bahwa pemanfaatan teknologi geospasial ini
harus selalu terkoneksi dengan internet yang berkualifikasi tinggi, tentu saja
ini akan menyulitkan bagi para pembuat basis data dan juga masyarakat untuk
memanfaatkan teknologi ini jika tidak mempunyai koneksi internet yang
berkualifikasi tinggi. Sebagai salah satu contoh, pemanfaatan SIG berbasis
internet untuk pembuatan sistem informasi geografis pulau-pulau kecil
terluar dengan menggunakan perangkat lunak Google Maps API, kelemahan
dari Google Maps API diantaranya adalah harus terkoneksinya dengan
internet untuk mengakses data. Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat
yang belum mempunyai fasilitas akses internet.32
Masih berhubungan dengan pemanfaatan SIG sebagai salah satu unsur dalam
teknologi geospasial, merujuk pada official website Laboratorium Penginderaan
Jarak Jauh Program Studi Meteorologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Institut Teknologi Bandung, disebutkan bahwa model data spasial dalam SIG
yang terbagi menjadi data raster dan data vektor memiliki kelebihan sekaligus
kelemahan seperti disajikan pada tabel berikut ini:33
31 Secara detail mengenai kendala eksternal berikut solusinya akan dibahas pada sub-bab Indonesia
dan Teknologi Geospasial.
32 Farid Yuniar dkk, “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Internet untuk Meningkatkan
Pemahaman Geospasial Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia”, salah satu artikel
yang diakses dari http://madeandi.staff.ugm.ac.id pada hari Senin 28 Februari 2011 pukul 08.00
WIB.
33 Tabel diunduh dari official website Laboratorium Penginderaan Jarak Jauh Program Studi
Meteorologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung yang diakses
pada hari Senin 28 Februari 2011 pukul 09.00 WIB.
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Tabel 14. Kelebihan dan Kelemahan Data Vektor dan Raster
Model
Data
Raster

Vektor

Kelebihan

Kelemahan

a. Memiliki struktur data yang
sederhana
b. Compatible dengan citra-citra satelit
penginderaan jauh dan semua image
hasil scanning data spasial
c. Ovelay dan kombinasi data spasial
raster dengan data inderaja mudah
dilakukan
d. Memiliki kemampuan-kemampuan
pemodelan dan analisis spasial
tingkat lanjut

a. Secara umum, memerlukan
ruang atau tempat penyimpaan
yang besar di komputer.
b. Penggunaan sel atau ukuran
grid yang lebih besar untuk
menghemat ruang penyimpanan
akan menyebabkan kehilangan
informasi dan ketelitian.
c. Tambila
atau
representasi
dan akurasi posisinya sangat
bergantung
pada
ukuran
pikselnya.
a. Memiliki struktur data yang
kompleks.
b. Tidak compatible dengan data
citra satelit pengideraan jauh.

a. Memerlukan ruang atau tempat
penyimpanan yang lebih sedikit.
b. Satu layer dapat dikaitkan dengan
atau mengandung banyak atribut
sehingga dapat menghemat ruang
penyimpanan.
c. Repsentasi grafis data spasialnya
sangat mirip dengan peta garis
buatan tangan manusia.

Faktor cuaca juga menjadi salah satu kelemahan dalam pemanfaatan
teknologi geospasial ini, dalam beberapa kesempatan teknologi geospasial
tidak dapat berfungsi maksimal jika cuaca sedang tidak bersahabat, I Made
Andi Arsana, ahli di bidang teknologi geospasial mengatakan:34
“Dalam disiplin geospasial, ada banyak sekali teknologi. Jika berbicara remote
sensing menggunakan sinar tampak (salah satu hasilnya adalah google earth) dia
tergantung cuaca. Kalau berawan, misalnya, maka gambar nggak akan tampak.
Tetapi ini bisa diatasi dengan teknologi lain seperti radar, misalnya. Jadi benar, di
satu sisi ada kelemahan internal, tetapi di sisi lain bisa diatasi dengan teknologi
lagi. Menurut saya, secara umum, geospasial memiliki banyak alternatif yang
saling melengkapi/menyempurnakan satu teknologi dengan teknologi
lainnya. GPS misalnya, tidak tergantung cuaca”.

Harus disadari bahwa teknologi geospasial ini adalah teknologi tingkat
tinggi yang keberadaannya memerlukan dukungan perangkat-perangkat lain,
baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang juga
harus berkualifikasi tinggi (high requirement), tidak akan bisa maksimal jika
34 Pernyataan ini diperoleh melalui korespondensi pribadi lewat e-mail antara penulis dengan I
Made Andi Arsana pada tanggal 23 Februari 2011 dan 3 Maret 2011. Penulis mempertanyakan
“apakah pemanfaatan teknologi geospasial ini bergantung kepada cuaca?”
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salah satu perangkat pendukungnya tidak memenuhi standart. Hal tersebut
merupakan kelebihan sekaligus kelemahan dari teknologi geospasial ini. Namun
apapun kelemahan yang terkandung, sepanjang ada niat baik disertai usaha keras
dan doa demi kemajuan bangsa dan negara, kelemahan-kelemahan tersebut tidak
akan terlalu berpengaruh dalam upaya pemaksimalan teknologi geospasial dalam
rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI.
1. Indonesia dan Teknologi Geospasial
Setelah mengetahui urgensi dari keberadaan teknologi geospasial yang
menghasilkan data dan informasi geospasial, dimana diketahui bahwa keberadaan
teknologi geospasial dapat membantu “memudahkan dan mempertanggung
jawabkan” segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pertanyaannya,
apakah negara Indonesia sudah maksimal memanfaatkan keberadaan teknologi/
informasi geospasial ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya, utamanya
dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan NKRI?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, sebagai langkah awal, patut
diperhatikan kembali beberapa statement-statement di Bab I plus statement
tambahan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi geospasial, berikut
statement-statement tersebut:
“Dari sudut pandang bidang survey dan pemetaan, pengembangan kawasan
perbatasan tentunya memerlukan ketersediaan data awal yang dapat dijadikan
acuan perencanaan dan pengembangan kerangka kerja berbagai sektor. Data awal
yang dimaksud adalah ketersediaan data geospasial kawasan perbatasan. Data
geospasial akan sangat membantu para perancang dan penentu kebijakan baik di
pusat maupun di daerah untuk memilih dan mensinergikan konsep pengembangan
perbatasan dari sisi perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan
kawasan. Inventarisasi data geospasial yang berjalan sampai saat ini belum memenuhi
kebutuhan yang optimal. Dengan kata lain data geospasial wilayah perbatasan,
termasuk peta dasar perbatasan, saat sekarang ini belum lengkap dan belum dapat
dijadikan landasan perencanaan pengembangan tata ruang kewilayahan secara
keseluruhan” (Kepala BAKOSURTANAL Rudolf W Matindas dan Kepala Pusat
Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL Sobar Sutisna).35
“Dari informasi yang ada penerapan teknologi geospasial ternyata mempunyai
peran penting dalam menentukan arah pembangunan di suatu negara.
Namun sayangnya penerapan teknologi ini masih belum dapat dioptimalkan
pelaksanaannya di Indonesia. Dilanjutkan masih dalam Jurnal Berdaya, di negara
maju teknologi geospasial sudah menjadi suatu kebutuhan untuk pengambilan
suatu kebijakan. Sebanyak 80% pengambilan kebijakan di negara maju berdasarkan
teknologi geospasial” (Jurnal Berdaya terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan

35 Rudolf W Matindas dan Sobar Sutisna, “Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan
Batas Wilayah NKRI dan Pulau-pulau Kecil Terluar”, makalah yang disampaikan pada forum
Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar,
Kementrian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta 18 Juli 2006, hlm 3.
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Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri RI ).36
“Pentingnya teknologi tersebut disebabkan berbagai data informasi yang
mendukung perencanaan pembangunan nasional dapat segera diakses dengan cepat
dan akurat. Teknologi ini akan mempermudah dalam mendapatkan kebutuhan
informasi data yang tepat dan akurat bagi keperluan pembangunan nasional serta
dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia” (Diah Anggraini
(Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI).37
“Tahukah anda berapa luas lahan pertanian sawah di Indonesia? Sulit untuk dijawab
dengan pasti, karena setiap instansi memiliki data yang berbeda-beda. Departemen
Pertanian misalnya, menghitung luas areal tersebut berdasarkan laporan penyuluh
pertanian yang tersebar di berbagai daerah. Cara menghitungnya pun masih
belum baku. Akibatnya, angka hasil hitungan mereka tidak akan sama dengan jika
dibandingkan hitungan di instansi-instansi lain. Apalagi jika dibandingan dengan
hasil pemotretan melalui citra satelit atau foto udara. Belum akuratnya data
laus areal sawah inilah yang kerap menuai masalah tersendiri. Ujung-ujungnya,
kebijakan yang diambil pun menimbulkan tanda tanya, penuh keragu-raguan
dan berimbas ke sektor-sektor yang lain seperti pro-kontra kebijakan impor
beras. Kejadian semacam ini tidak perlu terjadi jika kita memiliki data yang sahih
mengenai luas areal sawah beserta produktivitas padi di masing-masing wilayah.
Data statistik semacam ini jika dipadukan dengan data spasial (keruangan atau
kewilayahan) akan memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh”
(Henny Lilywati dan Budiman).38
“Begitu juga dengan pembangunan Puskesmas yang tidak disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat, di satu sisi ada dua puskesmas yang dibangun saling
berdekatan, namun lain tempat yang memiliki populasi penduduk tinggi malah
tidak memiliki puskesmas. Contoh konkret adalah yang terjadi Kabupaten
Pegunungan Bintang Papua. Ternyata dari 88.529 penduduk yang tersebar di
wilayah seluas 16.908 km2 itu hanya dilayani tujuh dokter umum yang tersebar
di 10 Puskesmas. Enam Puskesmas diantaranya malah tidak memiliki dokter.
Ketimpangan semacam ini sebenarnya bisa dihindari jika para pengambil
kebijakan dilengkapi dengan data yang lengakap dan valid. Artinya data yang akan
diolah itu bukan hanya berupa angka statistik, tetapi juga data spasial, yaitu data
yang mengacu pada posisi di muka bumi. Data ini mempunyai dimensi temporal
yang berkembang menurut waktu dan dinamis, tergantung perkembangan sosial
ekonomi suatu bangsa” (Henny Lilywati dan Budiman).39

Beberapa statement di atas sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan
jawaban atas pertanyaan apakah negara Indonesia sudah memaksimalkan
pemanfaatan teknologi geospasial dalam aspek kehidupan berbangsa dan
36 Disarikan dari Jurnal Berdaya; Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Volume
V.Nomor 10 Oktober 2007 (terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Departemen Dalam Negeri RI), artikel yang berjudul “Teknologi Geospasial Komponen Utama
Sistem Informasi Bencana Alam di Tanah Air”, hlm.22-23.
37 Ibid.
38 Disarikan dari Henny Lilywati dan Budiman, Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak,
(Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer, 2007), hlm. 6-7.
39 Ibid., hlm. 8-9.
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bernegaranya, utamanya dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan
NKRI?. Bisa dipastikan jawabannya adalah “belum maksimal”. Ya, Indonesia
tampak sekali belum memanfaatkan keberadaan teknologi geospasial sebagi
sebuah advantage dalam pengambilan sebuah kebijakan. Memang dalam
beberapa kesempatan, keberadaan teknologi geospasial sudah dimanfaatkan,
tetapi kebanyakan dimanfaatkan oleh sektor swasta demi kepentingan bisnis,
belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan
pengembangan wilayah, apalagi di kawasan perbatasan, sepanjang pengetahuan
penulis, data dan informasi geospasial belum menjadi bagian penting dari proses
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Indikasi mudahnya, bisa dilihat dan
dicek dari berapa banyak provinsi/kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya
berbatasan dengan negara lain, yang memiliki data dan informasi geospasial
wilayahnya yang lengkap dan bisa diakses publik.
Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia memiliki potensi
untuk memanfaatkan advantage tersebut, belum lagi secara hukum, sudah
banyak peraturan-perundang-undangan yang saat ini berlaku mengamanatkan
pemanfaatan teknologi geospasial sebagai penghasil data dan informasi geospasial
sebagai bagian dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
a. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo.
PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan:
Ayat (4): Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PP Nomr 24 Tahun 1997 menyatakan:
Ayat (1): Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan
kegiatan pengukuran dan pemetaan.
Kedua ketentuan di atas, memang tidak secara langsung mengamanatkan
pemanfaatan teknologi, tetapi jika ditafsirkan kegiatan pendaftaran,
pengukuran dan pemetaan tanah perlu memanfaatkan teknologi untuk hasil
yang efektif dan efisien.
b. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Ketentuan Pasal 6 menyatakan:
Ayat (1): Garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala
yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar
titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetik.
Ayat (2): Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggam
barkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis
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dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (3): Pemerintah Indonesia mengumumkan sebagaimana mestinya peta
dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat
geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mendepositokan
salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sekretariat Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembuatan peta yang
dimaksud tentu saja harus memanfaatkan teknologi, tidak bisa peta dibuat
secara manual, apalagi jika harus membuat titik-titik koordinat geografis,
semakin memantapkan makna bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk
mendapat hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) menyatakan:
Ayat (1): Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan mempe
roleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan,
serta lingkungannya secara lengkap.
Jelas sekali teknologi dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi
tentang potensi sumber daya di kawasan hutan Indonesia.
d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Seperti yang sering disebutkan sebelumnya, Pasal 31 UU ini mengamatkan
bahwa setiap “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, tidak perlu dijelaskan
panjang lebar, pasal ini merupakan dasar dari amanat pemanfaatan teknologi
dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.
e. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Ketentuan Pasal 46 menyatakan:
Ayat (1): Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan
data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan,
analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan
prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta
data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber
daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
Ayat (2): Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk
menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
Ketentuan Pasal 47 menyatakan:
Ayat (1): Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan
lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Ayat (2): Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses
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dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi
perikanan.
Dari kedua pasal tersebut, amanat pemanfaatan teknologi juga terdapat
dalam rangka pengelolaan perikanan.
f.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Ketentuan Pasal 152 menyatakan:
Ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan
informasi yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

penyelenggaraan pemerintahan daerah;
organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
keuangan daerah;
potensi sumber daya daerah;
produk hukum daerah;
kependudukan;
informasi dasar kewilayahan; dan
informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk
tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah
yang terintegrasi secara nasional.
Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa amanat pemanfaatan teknologi
ternyata tidak hanya di tingkat pusat saja, tetapi juga di tingkat daerah.
g. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a menyatakan:
“Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan
mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan
informasi, serta pembiayaan pembangunan”.
Sudah pasti, dengan ketentuan di atas, ketersedian data dan informasi dapat
dipenuhi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.
h. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil
Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:
Ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan
informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Ayat (2): Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan
secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan.
Ayat (3): Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diman
faatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap
memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Data dan informasi disebut dengan jelas dalam UU ini, tentu saja,
sebagaimana diulas sebelumnya, salah satu cara untuk mendapatkan dan
memutkhirkan data dan informasi adalah dengan memanfaatkan teknologi.
i.

UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i menyatakan:
Ayat (1): Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,
Pemerintah berwenang:
Huruf i: membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan
menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya
setiap 5 (lima) tahun sekali;
bagaimana cara membuat dan memperbaharui peta wilayah negara yang
komprehensif dan akurat? Pemanfaatan teknologi jawabannya.

j.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:
Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem
informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (2): Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
Ayat (3): Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat
informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup,
dan informasi lingkungan hidup lain.
Bisa dipahami bahwa dalam rangka membuat sistem informasi lingkungan
hidup yang terpadu dan terkoordinasi, pemanfaatan teknologi wajib dilakukan.

Setidaknya terdapat 11 peraturan perundang-undangan yang secara
langsung maupun tidak langsung meng-amanat-kan pemanfaatan teknologi
dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah/kawasan
NKRI, pemanfaatan teknologi baik pada pada tahap perencanan, penataan,
pelaksanaan, pengawasan maupun tahap evaluasi. Akan tetapi, menagapa masih
ada statement bahwa negara Indonesia belum memaksimalkan pemanfaatan
teknologi dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah/
kawasan NKRI? Apa yang menjadi kendala-kendalanya?. Sebelum menjawab
pertanyaan tersebut, terlebih dahulu disajikan daftar negara-negara yang sudah
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memanfaatkan teknologi dan membangun Infrastrukutur Data Spasial Nasional
(IDSN), khususnya teknologi geospasial dalam pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan wilayah/kawasannya. Negara-negara tersebut antara lain:
a. Amerika Serikat (AS)
Bisa dibilang AS merupakan negara yang secara konsisten membangun IDSN.
Setidaknya hal itu tercermin dari kebijakan yang diambil sejak Presiden Bill
Clinton hingga saat ini. Bagi AS, informasi geospasial sangat penting dalam
mengembangkan sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber
data alam dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam visi
IDSN ala AS. Visi tersebut adalah data geospasial yang terkini dan akurat akan
mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, mutu dan
stabilitas lingkungan, serta kemajuan sosial baik secara lokal, nasional maupun
global. Kini berkat keseriusan dan dan kekonsistenan AS membangun IDSN,
banyak manfaat yang sudah dipetik.secara garis besar, IDSN berguna sebagai
payung dari teknologi, kebijakan dan standar bagi individu atau organisasi
yang member kontribusi kepada pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian
dan penggunaan data spasial.40
b. Negara-negara Amerika41
Keberhasilan AS dalam membangun IDSN tampaknya berimbas ke negara
tetangga, dengan segala keterbatasan, 8 negara di kawasan Amerika Latin
sepakat bahwa IDSN merupakan topik menarik di antara komunitas
professional. Di antara mereka pun siap berbagi data spasial (sharing
spatial data). Cili, mampu mengembangkan Sistem Informasi Teritorial
Nasional (National Teritorial Information System) yang menjadi cikal bakal
IDSN di Cili. Brazil sangat serius memfokuskan diri pada pembangunan
IDSN sejak 2003 melalui Menteri Perencanaan Anggaran dan Manajemen
sebagai pemimpin IDSN yang ditunjang Instituto Brasilero de Geografia
e Estadistica (IBGE) dan National Institute of Space Research. Kolombia
mulai melirik IDSN pada tahun 2000, berkat jerih payah The Agustin
Codiazzi Geographic Institute yang dibantu oleh Global Spatial Data
Infrastructure (GSDI), Global Map Project, Permanent Committee on
Spatial Data Infrastructure for the Americas (CP-IDEA) dan Panamerican
Geography and History Institute (PGHI) berhasil membentuk Colombian
Spatial Data Infrastructure (CDSI) pada tahun 2003, kini Kolombia siap
mendulang multi manfaat dari CSDI.
Kuba terlihat agresif membangun IDSN pada tahun 2003-an, The National
Hydrographic and Geodesy Office dipercaya menjadi koordinator untuk
memimpin pembangunan IDSN di Kuba. Di Ekuador pembentukan IDSN
40 Disarikan dari Henny Lilywati dan Budiman, op.cit., hlm. 150-159.
41 Ibid., hlm. 162-175.
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diprakarsai oleh Instituto Geografico Militar (IGM). IDSN di El Salvador
juga cukup maju, memiliki standar data spasial yang sama dengan IDSN
Kolombia, hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses data sesuai
kebutuhannya.
Panama terbilang kurang agresif dalam pembangunan IDSN, tetapi
setidaknya sejak 2003 mereka sudah menyediakan beragam data geografi
untuk kepentingan publik. Demikian juga dengan Venezuela, walaupun
membutuhkan waktu yang lama, berdasarkan sensus tahun 2004, sudah
mengantongi 7700 metadata.
Secara umum masalah yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin dalam
pembangunan IDSN kurang lebih sama dengan Indonesia, problematika
hukum dan problematika finansial.
c. Australia42
Memiliki Australian Spatial Data Infrastructure (ASDI) dengan Australia-New
Zealand Land Information Council (ANZLIC) sebagai penanggungjawabnya.
ASDI merupakan jaringan distribusi dari database. Jaringan dimaksud
dikelola oleh masing-masing custodian dari database. Dengan demikian,
setiap custodian memiliki kompetensi dalam mengoperasionalkan sekaligus
memelihara database yang menjadi tanggung jawabnya. Singkatnya,
sebanyak 6 negara bagian dan 1 teritori di Australia mengembangkan Spatial
Data Infrastructure (SDI) masing-masing, himpunan atau kumpulan dari
tujuh SDI inilah yang disebut ASDI.
d. India43
India sangat serius dalam mengembangkan IDSN, mereka melibatkan 16
lembaga pemerintah dengan misi utama menyediakan layanan data spasial
melalui infrastruktur secara nasional. Selain didukung lembaga pemerintah,
India juga akan melibatkan berbagai lembaga non-pemeintah termasuk
swasta dan LSM yang sebelumnya telah dibina agar terdapat keseragaman
dalam pengelolaan data spasial.
e. Kroasia44
Sama seperti India, Kroasia juga sangat serius dalam membangun IDSN.
Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk hal ini sangat besar. State
Geodetic Administration (SGA) sebagai instansi pemerintah yang bertugas
dan berfungsi antara lain menangani masalah kadaster, sistem informasi
spasial, survey dan pemetaan serta membuat IDSN menjadi dinamis dengan
dukungan kebijakan politis yang kuat dan teknologi andal.

42 Ibid., hlm. 178-181.
43 Ibid., hlm. 184-187.
44 Ibid., hlm. 193-194.
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Jepang
Dalam kegiatan geomatika, Jepang Map Center membuat peta tetapi tidak
menghasilkan peta topografi. Mereka membuat peta yang diinginkan oleh
masyarakat setelah diketahui hasil survey mengenai keinginan masyarakat.
Karena banyak sekali permintaan masyarakat akan peta jalan, maka banyak
sekali dibuat peta jalan.45
Selain itu, khusus untuk informasi kelautan, Jepang memiliki Marine Information
Research Center (MIRC). MIRC ini dibawah naungan Japan Association
(JHA). MIRC secara khusus bertugas untuk melakukan high quality control
terhadap data-data kelautan yang telah disusun oleh Japan Oceanographic Data
Center (JODC). MIRC juga memproduksi berbagai macam data yang berguna
bagi pengguna di berbagai bidang. Selain itu, MIRC juga bertugas untuk
mempopulerkan pengetahuan dan penggunaan data kelautan kepada publik.
Berikut gambar yang menjelaskan tugas dari MIRC:46
Gambar 2. Tugas Marine Information Research Center (MIRC)

45 Jacub Rais, “Trend Pemanfaatan Data Geospasial di Masa Mendatang Untuk Menunjang Segala
Bidang Kegiatan yang Berbasuskan Analisis Keruangan”, dalam Prosiding Forum Komunikasi
Geospasial Nasional 2002 dengan tema Penelitian dan Pengembangan Survei dan Pemetaan
Dalam Menunjang Pembangunan Informasi Geospasial Untuk Berbagai Bidang, (Jakarta: Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 25-26 Nopember 2002), hlm. 48.
46 Disarikan dari artikel berjudul “Outline of Marine Information Research Center”, yang diakses
dari website www.mirc.jha.jp. Pada hari Jumat 5 November 2010 pukul 23.00 WIB. Gambar
Tugas MIRC juga diperoleh dari artikel yang sama.
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Cina
Semua software dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Cina
sehingga dapat digunakan dalam tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat
desa. Kenapa Indonesia tidak meniru program seperti ini?.47

h. Kanada
Dalam buku “Bringing GIS Into Bussiness”, dituliskan bahwa di Kanada
bisnis geomatika telah menghasilkan $ 2 juta/tahun. Kegiatan geomatika
didukung oleh 30.000 tenaga kerja dari tingkat operator sampai saintis.
Sebanyak 27.000 orang bekerja pada swasta dan sebanyak 3000 orang pada
pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator, yang membantu swasta.48
i.

Negara-negara Asia Tenggara49
Dari segi penyediaan data spasial, Malaysia memiliki Jabatan Ukur dan
Pemetaan (JAPEM). Vietnam memiliki Departement of Survey and Maping
(DOSM) yang merupakan bagian dari Ministry of Natural Resources and
Environment (MONRE). Filipina memiliki National Mapping and Resource
Information Authority (NAMRIA).

Demikianlah telah kita lihat bahwa bukan hanya negara maju saja yang
memiliki, membangun dan memanfaatkan IDSN, negara-negara berkembang
bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina pun juga
sudah memanfaatkan teknologi geospasial untuk kepentingan dan kemajuan
negaranya. Kembali ke pertanyaan apa yang menjadi kendala belum maksimalnya
pemanfaatan teknologi geospasial di Indonesia?. Sebelum menjawab pertanyaan
tersebut, perlu diingatkan frase yang dipakai adalah “belum maksimal”, ini
mengandung makna bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki IDSN,
sudah memiliki lembaga/badan yang bertanggung jawab di bidang data dan
informasi spasial, hanya keberadaannya belum dimanfaatkan secara maksimal
terutama dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan NKRI. Jadi pembahasan berikut ini akan diawali dengan membahas
IDSN Indonesia dan lembaga/badan yang bertanggung jawab terhadapnya, baru
kemudian disebut dan dianalisis kendala yang dihadapi sehingga keberadaan
IDSN Indonesia belum dimaksimalkan pemanfaatannya.
IDSN Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007
tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang berlaku mulai tanggal 3
Agustus 2007. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Jaringan Data Spasial Nasional
yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan

47 Jacub Rais, op.cit. hlm.48
48 Ibid.
49 Disarikan dari I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antar Negara; Sebuah Tinjauan Teknis dan
Yuridis. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 136-137.

216

Hukum Kewilayahan Indonesia;

data spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna”. Pasal 3 menyebutkan JDSN berfungsi sebagai: (a) sarana
pertukaran Data Spasial dan (b) sarana penyebarluasan Data Spasial.
Sistem yang dianut oleh JDSN Indonesia ini memiliki kesamaan dengan
ASDI milik Australia, dimana ASDI merupakan kumpulan-kumpulan SDI
yang dikelola, dikembangkan dan dipelihara oleh masing-masing negara-negara
bagian di Australia dan dikordinasikan oleh ANZLIC. JDSN juga begitu,
JDSN terdiri atas simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan (Pasal 4).
Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan
Data Spasial tertentu (Pasal 1 angka 3), sedangkan Penghubung Simpul Jaringan
adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara
nasional (Pasal 1 angka 4). Berdasarkan Pasal 5, Simpul Jaringan meliputi:
a. departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
1) survei dan pemetaan;
2) pertanahan;
3) pemerintahan dalam negeri;
4) perhubungan;
5) komunikasi dan informatika;
6) pekerjaan umum;
7) kebudayaan dan kepariwisataan;
8) statistik;
9) energi dan sumber daya mineral;
10) kehutanan;
11) pertanian;
12) kelautan dan perikanan;
13) meteorologi dan geofisika;
14) antariksa dan penerbangan;
b. pemerintah provinsi; dan
c. pemerintah kabupaten/kota.
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
bertindak sebagai Penghubung Simpul Jaringan (Pasal 9).
Adapun tugas dari Simpul Jaringan berdasarkan Pasal 6 adalah:
a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data
Spasial;
b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di bidangnya;
c. menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
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d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses
JDSN;
e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya
dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliringnya;
dan
f.

melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di
bidangnya.
Ditambah ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebutkan:

Ayat (1): Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk
penyelenggaraan JDSN, setiap Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, menyiapkan Data Spasial:
a. jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto udara, hipsografi,
batimetri, garis pantai, utilitas, penutup lahan, sistem lahan, dan liputan dasar
laut (sea bed cover) serta Data Spasial lain untuk bidang survei dan pemetaan.
b. kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai
tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah serta Data Spasial lain
untuk bidang pertanahan.
c. batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah
administrasi kepemerintahan, toponimi serta Data Spasial lain untuk bidang
pemerintahan dalam negeri.
d. transportasi dan Data Spasial lain untuk bidang perhubungan.
e. wilayah kode pos dan Data Spasial lain untuk bidang komunikasi dan
informatika.
f.

jaringan jalan, tubuh air/hidrologi, lingkungan bangunan, jaringan air bersih,
instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, serta Data Spasial lain
untuk bidang pekerjaan umum.

g. lingkungan budaya dan Data Spasial lain untuk bidang kebudayaan dan
kepariwisataan.
h. wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik serta Data
Spasial lain untuk bidang statistik.
i.

kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi,
gayaberat, geomagnet, logging sumur pemboran, dan hidrogeologi serta Data

j.

kawasan hutan dan keanekaragaman hayati serta Data Spasial lain untuk
bidang kehutanan.

k. klasifikasi tanah dan Data Spasial lain untuk bidang pertanian;
l.

oseanografi dan Data Spasial lain untuk bidang kelautan dan perikanan.

m. iklim dan geofisika dan Data Spasial lain untuk bidang meteorologi dan
geofisika.
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n. cakupan citra satelit dan Data Spasial lain untuk bidang antariksa dan
penerbangan.
Ayat (2): Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai Simpul
Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c menyiapkan
Data Spasial sesuai dengan kewenangannya.
BAKOSURTANAL, sebagai Penghubung Simpul Jaringan memiliki tugas
sebagamana diatur dalam Pasal 10, yaitu:
a. membangun sistem akses JDSN ;
b. memfasilitasi pertukaran Data Spasial;
c. memelihara sistem akses JDSN ; dan
d. melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan.
Melihat substansi Perpres ini tampak sekali bahwa Pemerintah Indonesia
pada dasarnya memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk membangun sebuah
jaringan data spasial nasional yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat,
termasuk pengembangan kawasan perbatasan NKRI di dalamnya (Lihat Pasal 7
ayat (1) huruf c). Namun mengapa statement bahwa Indonesia belum maksimal
dalam memanfaatkan teknologi geospasial dalam rangka pengembangan kawasan
perbatasan NKRI muncul? Kira-kira apa kendala-kendala yang dihadapi sehingga
teknologi geospasial belum maksimal pemanfaatannya?. Secara garis besar ada 4
aspek yang menjadi kendala dalam upaya pemaksimalan teknologi geospasial
dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI, kendala-kendala
tersebut adalah:50
a. Kendala Hukum
Maksud dari kendala hukum disini adalah jenis peraturan perundangundangan yang dipakai untuk mengatur JDSN Indonesia, yaitu dalam
bentuk Peraturan Presiden. Penjelasan Pasal 11 UU Nomor 10 Tahun 2004
menyebutkan:
“Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang
dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai
atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun
tidak tegas diperintahkan pembentukannya”.
50 Yang menjadi pembahasan disini hanyalah kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan
pemanfaatan teknologi geospasial dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Tidak
untuk kendala-kendala di bidang lain.
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Rumusan dalam Penjelasan Pasal 11 alinea pertama tersebut menegaskan
adanya Peraturan Presiden (dulu Keputusan Presiden) yang bersifat atribusi
dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merupakan Peraturan Presiden yang
mandiri, selain adanya Peraturan Presiden yang merupakan pengaturan lebih
lanjut dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.51 Melihat ketentuan
“mengingat” dari Perpres Nomor 85 Tahun 2007, Perpres ini masuk kategori
Perpres atributif, dimana dalam ketentuan “mengingat”-nya hanya disebut
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak salah memang, tetapi jenis
Perpres ini menjadi kurang tepat jika dihubungkan dengan urgensi dari
pengaturan informasi geospasial sebagaimana telah disebutkan di atas, antara
lain:
1) Informasi Geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan
sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor
publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien, baik pada pemerintahan
tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan
dan kelompok orang. Informasi Geospasial menjadi komponen penting
dalam mendukung pengambilan keputusan;
2) Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai
kejahatan transnasional diperlukan peta dan Informasi Geospasial terkini
dan akurat tentang wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang
perbatasan.
3) Penyelenggaraan informasi geospasial merupakan bagian penting dalam
upaya mencapai tujuan nasional, yang dilaksanakan dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain,
penyelenggaraan informasi geospasial adalah salah satu urusan yang
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang mutlak memerlukan pengaturan agar dapat dicapai efektifitas dan
efisiensi secara nasional.
Berkaca dari 3 urgensi ini, ditambah pernyataan yang dikeluarkan oleh
Kepala BAKOSURTANAL berikut ini,
“Pada saat ini, terdapat berbagai macam bentuk peraturan perundangan terkait
dengan informasi geospasial. Peraturan perundang-undangan tersebut tersebar
didalam dan mengacu pada peraturan-peraturan yang merupakan bentuk
eksistensi tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan perundang-undangan
tersebut akibatnya agak sektoral dan belum menyentuh pada aktifitas yang
bersifat nasional, yaitu menyangkut Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

51 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 250.
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Hal ini telah banyak menimbulkan permasalahan di lapangan terutama
berkaitan dengan kepastian hukum berusaha”52

pantas jika pengaturan tentang informasi geospasial/JDSN Indonesia ini
diatur dalam jenis Undang-Undang (UU). Karena secara materi muatan
informasi geospasial ini memenuhi kriteria Pasal 8 huruf a UU Nomor 10
Tahun 2004 yang menyebutkan materi-materi muatan apa saja yang harus
diatur dengan UU.
Sebagai pendukung, menarik untuk dilihat statement yang tertulis dalam
Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geografis, yang menyebutkan:53
“Peran Informasi Geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun
masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Informasi Geospasial.
Pentingnya undang-undang tentang Informasi Geospasial adalah usaha
untuk menjadikan Informasi Geospasial menjadi program di setiap instansi
pemerintah dan tanggung jawab masyarakat, agar penyelenggaraannya menjadi
sistematis dan berkelanjutan. Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini
diharapkan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan,
sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sekali lagi dijelaskan bahwa jenis Perpres tidaklah salah, tetapi diatur dalam
UU akan lebih tepat.
b. Kendala Informasi Geospasial yang Tidak Populer
Informasi geospasial ternyata juga merupakan salah satu kendala tersendiri
yang turut “berperan serta” dalam tidak maksimalnya pemanfaatan teknologi
geospasial dalam pemgembangan kawasan perbatasan NKRI. Menurut
Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geografis disebutkan:54
1)
2)
3)
4)

Informasi Geospasial belum tersedia secara lengkap dan mutakhir;
Informasi Geospasial belum terintegrasi secara nasional;
Informasi Geospasial belum dapat diakses dengan mudah; dan
Penggunaan Informasi Geospasial masih terbatas.

52 Pidato Kunci Kepala Bakosurtanal pada Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pembangunan
Dengan Informasi Geospasial Terpadu di Hotel Borobudur, Rabu 25 November 2009, diakses dari
situs pencarian www.google.com pada hari Senin 14 Desember 2009 Pukul 21.00 WIB.
53 Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, hlm. 2.
54 Ibid., hlm. 2-6. Lihat juga bagian akhir pidato kunci Kepala Bakosurtanal yang menyebutkan
“Masalah yang kemudian juga timbul, yang disebabkan tersebarnya pengaturan informasi
geospasial di berbagai instansi adalah adanya perbedaan dalam pola penyelenggaraan data
spasial di antara instansi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya sebuah sistem yang terpadu
dan informasi geospasial yang dihasilkan sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Dampak
yang lain adalah bahwa informasi geospasial yang dihasilkan umumnya sangat khusus sehingga
walaupun kompatibel kadang substansinya tidak cocok bagi instansi yang lain. Karena sifatnya
yang sangat khusus, data tersebut kemudian cenderung menjadi eksklusif dan kemudian menjadi
seperti informasi yang rahasia. Hal ini mudah dilihat dari spesifikasi dan standarnya yang mengacu
ke suatu produk tertentu”.
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Berdasarkan 4 hal yang telah disebutkan di atas, bahasa mudahnya, informasi
geospasial bukanlah hal yang “populer”. ketidakpopuleran tersebut berakibat
pada “kurangnya kesadaran penggunaan”, jika kurang sadar dapat dipastikan
“pemanfaatan yang tidak maksimal”. Artinya karena tidak populer, para
perencana dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan perbatasan
NKRI tidak memaksimalkan informasi geospasial tersebut, dikarenakan
tidak tahu atau karena dianggap kurang penting. Tidak adanya frase “wajib
menggunakan data dan informasi geospasial” sebagai penekanan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah/kawasan juga
menyebabkan minimnya pemanfaatan informasi geospasial ini.
Mengenai penyebab ketidakpopuleran informasi geospasial, salah satunya
disebabkan karena minimnya sosialisasi tentang informasi geospasial ke
stake holders perencana pembangunan yang ada di daerah-daerah Indonesia.
Untuk membuktikannya, cobalah buat sebuah penelitian empiris dengan satu
pertanyaan kunci “apakah saudara tahu atau pernah mendengar informasi
geospasial?”. Tanpa bermaksud mendahului dan sok tahu, berdasarkan
pengalaman, penulis berasumsi, jika dilakukan, penelitian tersebut akan
menghasilkan jawaban di atas 50% yang menjawab tidak tahu atau hanya
sekedar tahu tetapi tidak mengerti.
c. Kendala Kewenangan dan Pembiayaan Kelembagaan
Kendala yang ketiga adalah kendala kelembagaan. Aspek kelembagaan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial sangat penting dan menentukan
keberhasilan pembangunan secara utuh pada setiap tingkat pemerintahan.
Sebenarnya kewenangan setiap lembaga sudah diatur, namun demikian
dalam implementasinya diperlukan penggunaan kewenangan yang lebih detil
dan konsisten. Konsistensi dalam penggunaan kewenangan dapat dilakukan
apabila ada penegasan tentang jenis informasi dan institusi mana yang menjadi
wali datanya (custodianship). Tanpa kejelasan institusi yang bertanggung
jawab dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan informasi
geospasial, potensi terjadinya inefisiensi anggaran dalam pembuatannya akan
menjadi besar. Hal ini sering terjadi karena adanya duplikasi pembuatan
informasi geospasial tematik tertentu. Tidak jarang ketidakjelasan instansi
yang bertugas membuat informasi, menyebabkan konflik di lapangan ketika
harus memutuskan informasi mana yang dijadikan acuan, contohnya konflik
perijinan lokasi/kawasan pengelolaan hutan dengan Pemda setempat, yang
dijumpai di beberapa provinsi.55

Ketentuan Pasal 12 Perpres Nomor 85 Tahun 2007 turut mewarnai
problematika pemanfaatan informasi geospasial, Pasal 12 menyebutkan
55 Ibid., hlm. 7.
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“Biaya pelaksanaan JDSN dibebankan kepada anggaran Simpul Jaringan
dan Penghubung Simpul Jaringan”. Kendala biaya menjadi problem
klasik di Indonesia, dapat dibayangkan betapa tidak produktifnya jika
sebuah lembaga (unit kliring) baik di tingkat pusat atau daerah ditugaskan
untuk membangun sistem dan menyediakan data spasial yang dapat
diakses semua pihak, akan tetapi tidak diberi dana yang cukup untuk
membangun sistem dan menyediakan data spasial tersebut. Ketentuan
Pasal 12 ini dirasa memberatkan instansi yang berperan sebagai simpul
jaringan dan penghubung simpul jaringan jika tidak terdapat strong
political will dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan
pembangunan sistem informasi geospasial ini. Ingat, pembangunan
sistem dan penyediaan informasi geospasial ini membutuhkan dana yang
cukup besar. Secara kasarnya, berapa persen dari APBN atau APBD yang
dialokasikan untuk pembangunan sistem informasi geospasial, mengingat
di Indonesia saat ini informasi geospasial belum populer dan dianggap
sebagai bagian penting dari sebuah perencanaan pembangunan wilayah/
kawasan. Akibatnya, dengan keterbatasan/ketidakadaan dana, informasi
geospasial yang dihasilkan pun juga seadanya.
Kedua hal di atas tentu saja berpengaruh negatif bagi para perencana
pengembangan kawasan perbatasan NKRI untuk memanfaatkan informasi
geospasial. Contoh ilustrasi, perencana pengembangan kawasan perbatasan
salah satu daerah hendak menyusun dokumen perencanaan pengembangan
kawasan perbatasan, perencana tersebut membutuhkan informasi
geospasial, akan tetapi perencana tersebut tidak tahu harus meminta ke
instansi mana informasi geospasial tersebut, bisa juga mengetahui kemana
harus meminta informasi geospasial tersebut, tetapi informasi geospasial
yang didapat tidak seperti yang diinginkan, kurang lengkap atau sudah
tidak up to date lagi. Kecenderungannya, dalam situasi seperti itu, karena
dikejar deadline-deadline tertentu, perencana pembangunan akan terus
melanjutkan menyusun perencanaan pengembangan kawasan dengan atau
tanpa informasi geospasial menyertainya. Sungguh suatu kondisi yang
sangat tidak diinginkan untuk terjadi.
Satu lagi hal yang perlu dicermati sehubungan dengan kendala
pembiayaan, seperti diketahui bahwa teknologi ini memerlukan biaya
besar dan dukungan teknologi lain dalam pemanfaatannya, saat ini
Indonesia belum mampu membangun secara mandiri sistem teknologi
dan hal ini membuat Indonesia masih bergantung dengan teknologi yang
dimiliki oleh negara lain, satelit misalnya, pembuatan dan peluncuran
serta pengoperasian satelit memerlukan biaya yang sangat besar, Indonesia
belum mampu untuk itu (atau mungkin mampu tapi belum mau), saat
ini Indonesia masih menggunakan satelit milik negara lain, hal ini bisa
menjadi sebuah kendala tersendiri jika tidak diantisipasi, perhatikan
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pernyataan I Made Andi Arsana berikut ini:56
“Ambil contoh GPS, dia gratis tetapi sistemnya dikendalikan oleh Amerika,
satelit milik Amerika. Jika Presidennya ingin, GPS bisa dimatikan sesaat atau
sepanjang dia mau dan kita tidak bisa menuntut karena itu sistem gratis,
tidak berbayar. Artinya dalam memanfaatkan satelit Amerika, kita tidak
menandatangani kontrak dan tidak membayar sepeser pun. Demikian juga
sistem lain yang sedang berkembang yaitu Glonass (Rusia), Galileo (Uni
Eropa), Beidou (China), satelit adalah kepunyaan mereka dan orang lain
sebagai pengguna, kalau terjadi kegentingan yang memaksa, tentu mereka
bisa menghentikannya sehingga kita tidak bisa menggunakannya. Solusi saya
terhadap masalah ini saya kira adalah kita memanfaatkan sebanyak mungkin
teknologi yang kompatibel sehingga nanti bisa berpindah dari satu ke yang lain
jika terjadi “deaktivasi” oleh salah satunya”.

Berawal dari ketidakmampuan untuk membangun sistem sendiri karena
biaya besar, berakibat “ketergantungan” terhadap negara lain yang bisa saja
berubah menjadi kendala besar jika apa yang dikatakan oleh I Made Andi
Arsana di atas menjadi kenyataan. Perlu sebuah pemikiran lebih mendalam
mengenai hal ini.57
d. Kendala Minimnya Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Geospasial
Selain masalah dana, salah satu problem klasik di Indonesia adalah minimnya
pakar atau ahli-ahli di suatu bidang tertentu. Pertanyaannya, berapa orang di
Indonesia ini yang paham dan mengerti teknologi geospasial?. Tidak banyak
berdasarkan pengamatan penulis. Tidak bisa dihitung dengan jari tetapi
tetap saja tidak banyak, masih kalah jauh jumlahnya dibanding ahli ekonomi
atau ahli hukum. Mungkin di kota-kota besar banyak terdapat ahli teknologi
geospasial, tetapi bagaimana dengan di daerah-daerah? Berapa jumlah ahli
teknologi geospasial di Kalimantan, di Papua atau di NTB? Daerah-daerah
yang dari aspek kawasan perbatasan memerlukan banyak ahli teknologi
geospasial untuk membantu menyusun perencanaan pengembangan kawasan
perbatasan NKRI yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber daya manusia pelaksana produksi informasi geospasial harus
memenuhi kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang berwenang
dan badan usaha informasi geospasial harus disertifikasi kualifikasinya,
termasuk peralatan yang dimilikinya untuk menjamin kualitas informasi
geospasial yang dihasilkan.58

Perhatikan juga perhitungan yang terdapat dalam Naskah Akademik
56 Pernyataan ini diperoleh melalui korespondensi pribadi lewat e-mail antara penulis dengan I
Made Andi Arsana pada tanggal 23 Februari 2011 dan 3 Maret 2011. Penulis mempertanyakan
“apakah pemanfaatan teknologi geospasial ini bergantung kepada kecanggihan teknologi tertentu
yang hanya dimiliki oleh negara-negara tertentu pula?”
57 Baca juga I Made Andi Arsana, Batas Maritim…., hlm.108-118.
58 Ibid.
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RUU tentang informasi geospasial berikut ini, di Indonesia, perguruan
tinggi yang membuka program studi Geografi sebagai ilmu murni hanya
tiga perguruan tinggi negeri. Sedangkan program studi Pendidikan
Geografi dapat dijumpai pada 45 perguruan tinggi. Di Indonesia
pendidikan jurusan teknik geodesi/geomatika hanya diselenggarakan di 8
universitas, dengan mahasiswa sekitar 400 orang/tahun dan meluluskan
sarjana sekitar 300 orang/tahun. Namun usia pendidikan ini di berbagai
perguruan tinggi masih bervariasi. Bila diasumsikan setiap tahun lulus
300 orang selama 1 generasi (30 tahun) hanya akan didapatkan 9.000
sarjana. Bila dihitung bersama jurusan ilmu geografi yang diadakan
pada 3 perguruan tinggi, dengan asumsi yang sama akan didapatkan
maksimal 16.875 sarjana yang memiliki kompetensi geospasial setiap
generasi. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia berarti satu
tenaga ahli geospasial rata-rata harus menangani area seluas 112,6 Km2
(11.260 hektar). Kondisi ini membuat ketika ada kejadian bencana, kita
kekurangan SDM, sehingga memaksa kita mengundang para ahli 20
dari luar negeri. Sedangkan kebutuhan akan ahli geospasial (surveyor,
kartografer, geograf, pemeta) akan meningkat menjadi 21 persen pada
tahun 2016 di USA. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan
akan data yang lebih akurat. Oleh sebab itu jumlah dan mutu pendidikan
terkait informasi geospasial harus segera ditingkatkan untuk memenuhi
kebutuhan yang ada.59
Demikianlah kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan belum
maksimalnya pemanfaatan teknologi geospasial dalam pengembangan kawasan
perbatasan NKRI. Tentu saja, hal ini harus mendapatkan respon yang cepat (quick
respons) dari stake holders terkait untuk kemudian dicarikan solusinya. Solusi disini
diarahkan pada kewajiban pengembangan kawasan perbatasan NKRI berbasis
teknologi geospasial. Solusi-solusi yang dapat ditempuh antara lain:
a. Solusi Hukum
Hukum selalu dapat berperan sebagai sebuah solusi dalam menghadapi
sebuah permasalahan. Sehubungan dengan pemanfaatan teknologi
geospasial dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI, solusi konkrit
yang ditawarkan adalah segera dibentuknya UU Wilayah NKRI seperti yang
disarankan dalam buku ini, juga segera membentuk BNKP RI serta segera
membentuk, membahas, mengesahkan dan mengundangkan RUU tentang
Informasi Geospasial, mengingat RUU ini sebenarnya sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional 2010-2014.
Apa argumentasi logis penulis sehingga bisa memberikan solusi seperti

59 Ibid., hlm. 19-20.
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di atas? Tidak lain tidak bukan adalah karena substansi dan kualitas yang
ditawarkan ketiga hal di atas. Argumentasi pertama: ide UU Wilayah
NKRI menawarkan pengaturan komprehensif terhadap seluruh wilayah
Indonesia, tanpa terkecuali, dan yang paling penting dalam ide UU Wilayah
NKRI ini terdapat pengaturan yang mewajibkan digunakannya data dan
informasi (informasi geospasial) dalam setiap perencanaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan di seluruh wilayah/kawasan Indonesia.
Kata “wajib” menjadi penekanan agar data dan informasi dimanfaatkan
dalam setiap pencanaan pembangunan. Memang dalam ide UU Wilayah
NKRI tidak diatur mengenai sanksi apabila ada perencana yang mangkir
dari kewajiban dengan tidak menggunakan data dan informasi dalam
proses penyusunan perencanaanya. Secara hukum, mangkir dari kewajiban
penggunaan data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan
masuk dalam ranah hukum administrasi negara, sanksi yang diberikan pun
seyogyanya adalah sanksi administratif. Tetapi penulis berpandangan tidak
perlu diatur sanksi mengenai hal ini, penulis menyandarkan harapan pada
kemampuan teknologi/informasi geospasial itu sendiri, maksudnya adalah
bagaimana upaya agar teknologi geospasial secara sadar tanpa paksaan dan
ancaman hukuman dijadikan sebagai bagian wajib, sesuatu yang sangat
dibutuhkan oleh para stake holders perencana dalam menyusun perencanaan
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah/kawasan yang
dilakukan. Ibaratnya seseorang tidak perlu dipaksa dan diancam dulu
untuk makan, tanpa ancaman dan paksaan pun orang akan makan karena
itu kebutuhannya, demikian juga dengan pemanfaatan data dan informasi
geospasial, tanpa dipaksa dan diancam hukuman, stake holders perencana
pembangunan akan dengan sadar dan sukarela memanfaatkan data dan
informasi geospasial karena memang itu kebutuhannya.
Argumentasi kedua, BNKP RI dibentuk sebagai tindak lanjut ide one body,
hubungannya dengan pemanfaatan teknologi/informasi geospasial adalah dalam
konsep garis besar struktur organisasi BNKP RI terdapat direktorat data dan
informasi kawasan perbatasan RI. Direktorat inilah yang nantinya diharapkan
dapat memacu peningkatan pemanfaatan teknologi/informasi geospasial
sekaligus sebagai penyedia data dan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam
setiap perencanaan pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
Argumentasi ketiga, penulis memang tidak terlibat dalam penyusunan
Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, tetapi setelah
membaca isi dari Naskah Akademik tersebut, penulis sependapat dengan
gagasan dibentuknya UU tentang Informasi Geospasial. Tentu saja jika UU
ini jadi dibentuk dan diundangkan akan berpengaruh langsung terhadap
pemanfaatan teknologi/informasi geospasial dalam setiap perencanaan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
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Apa benang merah dari ketiga argumentasi di atas? Ketiganya membuktikan
secara substansi dan kualitas serta dampak, jika ide UU Wilayah NKRI, ide
pembentukan BNKP RI dan RUU tentang Informasi Geospasial benarbenar terwujud, maka hal tersebut akan membawa dampak positif terhadap
pemanfaatan teknologi/informasi geospasial dalam perencanaan, penataan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI pada umumnya dan kawasan perbatasan pada
khususnya.
b. Solusi Penggencaran Sosialisasi Informasi Geospasial
Solusi ini diarahkan pada kesadaran tanpa paksaan dan ancaman hukuman
pemanfaatan teknologi geospasial dalam setiap kegiatan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI. Seperti halnya memasarkan sebuah produk,
promosi dan iklannya harus gencar agar masyarakat mengetahuinya dan
tertarik untuk menggunakannya. Demikian juga dengan teknologi/informasi
geospasial, bagaimana caranya agar meningkatkan pemanfaatan teknologi/
informasi geospasial dalam setiap kegiatan pengembangan kawasan
perbatasan NKRI?. Tentu saja, rumus promosi dan iklan gencar tetap berlaku
disini, tetapi untuk hal ini lebih tepatnya menggunakan istilah sosialisasi.
Sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia wajib dilakukan
secara bertahap dan berkelanjutan. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dalam
bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, diskusi, kerjasama atau bentuk-bentuk
lain yang sejenis.
Sasaran peserta dari sosialisasi ini antara lain instansi-instansi yang ada di
pusat dan daerah, para pemangku kebijakan, perguruan tinggi, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri.
Dengan sosialisasi yang gencar tersebut diharapkan teknologi/informasi
geospasial menjadi hal yang populer di masyarakat, dan lebih dari itu dengan
sosialisasi yang gencar akan tumbuh kesadaran tanpa paksaan dan ancaman
hukuman dalam diri stake holders sehubungan dengan pengembangan
kawasan perbatasan NKRI.
Sebagai instansi pelaksana dari sosialisasi ini, BAKOSURTANAL adalah
instansi yang tepat berdasarkan Pasal 10 huruf d Perpres Nomor 85 Tahun
2007 yang menyebutkan salah satu tugas Penghubung Simpul Jaringan
adalah melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan. Jika BNKP RI
terbentuk, juga bisa melakukan tugas sosialisasi ini melalui salah satu deputi
atau direktoratnya.
c. Solusi Keterpaduan Kelembagaan dan Pembiayaan
Solusi ini diarahkan pada keterpaduan kelembagaan dan pembiayaan.
Maksudnya terdapat kejelasan kewenangan, sinergitas, kondisi harmonis,
koordinasi yang baik, profesionalitas dan konsistensi secara kelembagaan dan
maupun pembiayaan. Sistem kelembagaan yang berperan sebagai simpul
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jaringan dan penghubung simpul jaringan sebagaimana diatur Perpres Nomor
85 Tahun 2007 tidak menjadi masalah untuk dipertahankan keberadaannya,
hanya saja perlu untuk diperjelas kewenangan “siapa bertugas membuat
apa?”, pengaturan Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 85 Tahun 2007 perlu
untuk diperjelas dan dispesifikkan lagi. Koordinasi antar lembaga juga harus
diatur dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung
konflik antar lembaga. Keberadaan BNKP RI bisa menjadi salah satu solusi.
Demikian halnya dengan masalah pembiayaan, sudah saatnya paradigma
berubah, saat ini investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur
data spasial nasional adalah investasi yang menguntungkan, Pemerintah
juga bisa mengefisienkan anggaran dengan memanfaatkan data spasial.
Setidaknya itulah yang dinikmati Australia dan Selandia Baru, menurut
studi Prce Waterhouse, efisiensi anggaran yang diperoleh dalam lima tahun
(1089-1994) mencapai lebih dari 5 miliar dolar Australia. Lebih dari itu,
nilai economic return-nya sebesar 4,5 miliar dolar Australia. Artinya, setiap
satu dollar yang diinvestasikan untuk menghasilkan informasi geografi,
menghasilkan keuntungan ekonomi senilai 4 dollar.60

Simak juga cuplikan pendapat Gunawan Rianto, Presdir PT Duta
Astakona Girinda, sebagaimana terdapat dalam buku Henny Lilywati
dan Budiman, Gunawan mengatakan:61
“bisnis teknologi spasial di Indonesia memang tergolong baru, baru tumbuh
pesat sekitar lima tahun silam. Jelas posisi kita dengan negara maju berada jauh
tertinggal. Saya optimis, bila kita bersatu tidak perlu waktu lama untuk bisa
menyusul negara lain. Silahkan Bakosurtanal mengoordinasikan, mengatur dan
mengintegrasikan seluruh data yang ada. Pemerintah pun jangan ragu-ragu
mengucurkan anggarannya. Idealnya, untuk reformasi data spasial pada tahap
awal minimal membutuhkan 5% dari APBN. Duit sebanyak itu tidak akan
hilang tetapi terus berputar. Spasial bersifat unik dan sustainable. Artinya, setelah
pemerintah membangun infrastruktur datanya, selanjutnya masyarakat mampu
menghasilkan pemasukan (economic of return). Bisnis spasial memberikan efek
ganda berupa terciptanya lapangan kerja baru, contoh untuk meng-update
peta navigasi saja minimal membutuhkan 600 orang tenaga untuk survey dan
lainnya”.

Melihat pengalaman Australia dan Selandia Baru dan pendapat dari seorang
praktisi bisnis geospasial di atas, apa yang kira-kira ada di benak Pemerintah
RI?, bertahan dengan paradigma lama mengucurkan banyak dana untuk
pembangunan fisik dimana-mana? Atau mengubah paradigma menjadi
mengucurkan banyak dana terlebih dahulu untuk membangun sistem
infrastruktur data spasial nasional (baca: menseriusi dan mengembangkan
60 Henny Lilywati dan Budiman, op.cit., hlm. viii.
61 Ibid., hlm. 145-146.
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JDSN Indonesia) baru kemudian memanfaatkan data spasial nasional
tersebut dalam merencanakan pembangunan yang efektif dan efisien sembari
menikmati economic return dari pembangunan infrastruktur data spasial
nasional?. Tentunya opsi yang kedua lebih pas untuk diambil. Jika ini terjadi,
niscaya kawasan perbatasan NKRI akan berkembang pesat menyamai bahkan
melebihi kawasan lainnya.
d. Solusi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Geospasial
Solusi ini awalnya diarahkan pada semakin banyaknya orang yang mengerti
akan teknologi geospasial baru kemudian setelah mengerti berkeinginan
menjadi ahli teknologi geospasial. Terdengar cukup simpel tetapi bukan
perkara mudah untuk dilakukan. Solusi ini berkorelasi, atau bahkan
bergantung dari kesuksesan solusi penggencaran sosialisasi informasi
geospasial di atas. Mengapa begitu? begini prosesnya, seperti yang dikatakan
sebelumnya, tujuan awal solusi ini adalah untuk membuat sebanyakbanyaknya orang di Indonesia mengerti dan atau setidaknya tahu akan
keberadan dan urgensi teknologi geospasial bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dari “mengerti dan setidaknya tahu” tersebut diharapkan banyak
manusia-manusia Indonesia yang berkeinginan menjadi ahli teknologi
geospasial. Jika sudah “banyak yang ingin” maka segala daya upaya yang
positif akan dilakukan untuk menjadi ahli teknologi geospasial itu tadi
yang tentunya ini menjadi huge advantage bagi negara Indonesia. Menjadi
berantakan jika sosialisasi tidak sukses, jumlah orang yang mengerti atau
sekedar tahu sedikit, yang menyebabkan sedikit pula orang yang berkeinginan
menjadi ahli teknologi geospasial, tentu saja ini tidak membawa keuntungan
yang maksimal bagi negara Indonesia.
Di samping itu peran atau bisa dikatakan kewajiban dari Pemerintah RI
untuk memfasilitasi “keinginan-keinginan” menjadi ahli teknologi geospasial
handal tersebut. Diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana
terbaik seperti memperbanyak dan mengembangkan sekolah-sekolah atau
perguruan tinggi yang berafiliasi teknologi geospasial, memberikan biaya
pendidikan bagi orang-orang yang berprestasi di bidang teknologi geospasial
tapi kurang mampu, memberikan pemahaman akan teknologi geospasial
sejak dini, konsistensi pembiayaan struktur maupun infrastruktur untuk
mencetak ahli geospasial yang handal dan sebagainya. Dan satu lagi yang
penting, fasilitasi sarana dan prasarana tersebut seyogyanya tidak terpusat
di suatu kawasan saja, tetapi di seluruh penjuru wilayah Indonesia, asas
pemerataan dipakai disini.
Demikianlah pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi geospasial
dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI, mulai dari pemahaman data
dan informasi geospasial, cara memperoleh dan memproses data dan informasi
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tersebut, IDSN Indonesia, kendala-kendala belum maksimalnya pemanfaatan
teknologi geospasial berikut solusi-solusinya dalam rangka pengembangan
kawasan perbatasan NKRI. Untuk lebih memudahkan pemahaman akan aplikasi
teknologi/informasi geospasial dapat dilihat pada gambar berikut ini:62
Gambar 3. Contoh Tampilan Informasi Geospasial

62 Henny Lilywati dan Budiman, op.cit., hlm. 104.
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Gambar 4. Elemen Spasial (Lokasi) Mengintegrasikan Berbagai Jenis
Informasi63

Tabel 15. Matriks Aspek Teknologi Geospasial Dalam Pengembangan
Kawasan Perbatasan NKRI
Mengapa data dan
informasi harus ada
dalam setiap perencanaan
pembangunan?

Dengan memperhatikan data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kunci
sukses bagi perencana dalam memilih dan menentukan
strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI, termasuk
kawasan perbatasan di dalamnya.

Apa sebenarnya yang
disebut dengan data dan
informasi itu?

“Data” adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik
dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung
maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan
atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan “informasi”
adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk
mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. (Penjelasan
Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004).

Bagaimana cara
memperoleh data dan
informasi tersebut?

Data dan Informasi dapat diperoleh salah satunya dari
pemanfaatan kecanggihan teknologi.

63 Gambar ini dicuplik dari gambar yang juga ada dalam artikel Yuni Ikawati, “Informasi Kebumian
Untuk Presiden”, artikel IPTEK KOMPAS, Senin 26 Juli 2010, hlm. 14.
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Capturing, Verifying, Classifying, Arranging (sorting),
Summarizing, Calculating, Storing, Retrieving, Reproducing,
Communicating (Disseminating)

Apa data dan informasi
yang tepat untuk
digunakan dalam upaya
pengembangan kawasan
perbatasan NKRI?

Data dan Informasi Geospasial

Apa yang disebut data
dan informasi geospasial?

Data dan informasi yang bereferensi pada keruangan rupa
bumi

Bagaimana wujud konkrit
dari data dan informasi
geospasial?

Peta digital (softcopy); Peta cetak, baik dalam bentuk
lembaran ataupun buku (atlas); Daftar koordinat; Peta
interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet; Peta
multimedia; Model tiga dimensi; dan Bola dunia (globe).

Bagaimana mendapatkan
data dan informasi
geospasial?

Teknologi geospasial yang terdiri dari empat unsur utama
yaitu survei dan pemetaan (surta), Fotogrametri dan
Penginderaan Jarak Jauh (Potogrammetry and Remote Sensing),
Sistem Satelit Navigasi Global (Global Navigation Satellite
System) dan Sistem Informasi Geografis (SIG-Geographic
Information System-GIS).

Apa urgensi dari data
dan informasi geospasial
dalam perencanaan
pembangunan wilayah/
kawasan?

Teknologi geospasial yang menghasilkan data dan informasi
geospasial memiliki peran yang sangat penting dalam
“memudahkan” kehidupan berbangsa dan bernegara dari
berbagai aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi, bisnis,
pertahanan-keamanan, budaya, sosial dan lain sebagainya,
teknologi/informasi geospasial juga sangat berperan penting
dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Ringkasnya,
semuanya bisa “dimudahkan dan dipertanggungjawabkan”
dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan
teknologi/informasi geospasial.

Apakah negara
Indonesia sudah
maksimal memanfaatkan
keberadaan teknologi/
informasi geospasial
dalam pengembangan
kawasan perbatasan
NKRI?

Indonesia tampak sekali belum memanfaatkan keberadaan
teknologi geospasial sebagi sebuah advantage dalam
pengambilan sebuah kebijakan. Memang dalam beberapa
kesempatan, keberadaan teknologi geospasial sudah
dimanfaatkan, tetapi kebanyakan dimanfaatkan oleh
sektor swasta demi kepentingan bisnis, belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan
pengembangan wilayah, apalagi di kawasan perbatasan, data
dan informasi geospasial belum menjadi bagian penting dari
proses pengembangan kawasan perbatasan NKRI.

232

Hukum Kewilayahan Indonesia;

Peraturan per-uu-an apa
yang mengamanatkan
pemanfaatan teknologi
geospasial sebagai bagian
dari pembangunan,
pengembangan dan
pengelolaan wilayah/
kawasan perbatasan
NKRI?

Negara-negara mana saja
yang sudah membangun
IDSN dan memanfaatkan
teknologi geospasial
sebagai bagian dari
pengambilan kebijakan?

a. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria jo. PP Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;
b. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
e. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
f. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
h. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ;
i. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
j. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
AS, Cili, Brazil, Kolombia, Ekuador, Kuba, El Salvador,
Panama, Venezuela, Australia, India, Kroasia, Jepang, Cina,
Kanada, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Apakah Indonesia
memiliki IDSN?

Ya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007
tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang berlaku
mulai tanggal 3 Agustus 2007.

Lembaga apa yang
bertanggung jawab
terhadap pengelolaan
JDSN?

1. Simpul Jaringan; institusi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data
Spasial tertentu. Simpul Jaringan meliputi:
a. departemen, kementerian negara, dan lembaga
pemerintah non departemen yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang:
1)
survei dan pemetaan;
2)
pertanahan;
3)
pemerintahan dalam negeri;
4)
perhubungan;
5)
komunikasi dan informatika;
6)
pekerjaan umum;
7)
kebudayaan dan kepariwisataan;
8)
statistik;
9)
energi dan sumber daya mineral;
10) kehutanan;
11) pertanian;
12) kelautan dan perikanan;
13) meteorologi dan geofisika;
14) antariksa dan penerbangan;
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b. pemerintah provinsi; dan
c. pemerintah kabupaten/kota.
2.

Apa yang menjadi
kendala belum
maksimalnya
pemanfaatan Teknologi
Geospasial di Indonesia
dalam rangka
pengembangan kawasan
perbatasan NKRI?

1)
2)

3)
4)

Bagaimana respon dan
solusi yang ditawarkan
sehubungan dengan
pengembangan kawasan
perbatasan NKRI berbasis
teknologi geospasial?

Penghubung Simpul Jaringan; institusi yang
menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan
secara nasional. Badan Koordinasi Survey dan
Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) bertindak
sebagai Penghubung Simpul Jaringan.
Jenis pengaturan yang kurang tepat, berdasarkan
materi muatannya, pengaturan informasi geospasial
lebih tepat jika diatur dalam sebuah UU;
Informasi geospasial tidak populer yang berpengaruh
pada tingkat kesadaran stake holders perencana
pengembangan kawasan perbatasan NKRI untuk
memanfaatkannya secara maksimal;
Kendala kewenangan dan pembiayaan kelembagaan;
dan
Kendala minimnya sumber daya manusia di bidang
teknologi geospasial.

1) Solusi hukum: jika ide UU Wilayah NKRI, ide
pembentukan BNKP RI dan RUU tentang Informasi
Geospasial benar-benar terwujud, maka hal tersebut
akan membawa dampak positif terhadap pemanfaatan
teknologi/informasi geospasial dalam perencanaan,
penataan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
RI pada umumnya dan kawasan perbatasan pada
khususnya;
2) Solusi Penggencaran Sosialisasi Informasi Geospasial:
dengan sosialisasi yang gencar diharapkan teknologi/
informasi geospasial menjadi hal yang populer di
masyarakat, dan lebih dari itu dengan sosialisasi yang
gencar akan tumbuh kesadaran tanpa paksaan dan
ancaman hukuman dalam diri stake holders sehubungan
dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI;
3) Solusi Keterpaduan Kelembagaan dan Pembiayaan:
solusi ini diarahkan pada keterpaduan kelembagaan dan
pembiayaan. Maksudnya terdapat kejelasan kewenangan,
sinergitas, kondisi harmonis, koordinasi yang baik,
profesionalitas dan konsistensi secara kelembagaan dan
maupun pembiayaan;
4) Solusi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang
Teknologi Geospasial: tujuan awal solusi ini adalah
untuk membuat sebanyak-banyaknya orang di Indonesia
mengerti dan atau setidaknya tahu akan keberadan dan
urgensi teknologi geospasial bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara.
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Dari “mengerti dan setidaknya tahu” tersebut diharapkan
banyak manusia-manusia Indonesia yang berkeinginan
menjadi ahli teknologi geospasial. Jika sudah “banyak
yang ingin” maka segala daya upaya yang positif akan
dilakukan untuk menjadi ahli teknologi geospasial itu
tadi yang tentunya ini menjadi huge advantage bagi
negara Indonesia.

D. Pembaharuan Hukum Kewilayahan NKRI yang Progresif
Sebuah ide tidak lengkap jika hanya dilontarkan tanpa dilengkapi metode
pelaksanaan teknis dari ide tersebut. Seyogyanya setiap ide pembaharuan
harus dilengkapi dengan cara-cara yang dapat ditempuh sehubungan dengan
pelaksanaan dan pencapain ide tersebut. Buku ini menghasilkan konsep
pembaharuan hukum berupa ide one regulation one body yang berbasis teknologi
geospasial sebagai jawaban atas problematika yang menerpa kawasan perbatasan
NKRI. Harapannya, konsep pembaharuan hukum tersebut dapat diterima
sebagai sebuah ide yang bermanfaat dan benar-benar diperlukan dalam rangka
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk
kawasan perbatasan).
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konkritisasi pembaharuan
hukum dengan ide one regulation one body yang berbasis teknologi geospasial
berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan nama UU
Wilayah NKRI yang di dalamnya juga terdapat pengaturan kawasan perbatasan
dan pembentukan badan yang bernama Badan Nasional Kawasan Perbatasan
RI (BNKP RI), serta pengaturan aspek-aspek penggunaan teknologi geospasial
dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI.
Secara teoritik, sebuah konsep pembaharuan hukum dapat dilaksanakan
melalui jalur legislasi dan jalur yurisprudensi atau kombinasi dari keduanya.
Simak pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tentang ini:64
“Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perobahan
itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir
merupakan keyakinan bahwa perobahan yang teratur demikian dapat dibantu
oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduaduanya. Perobahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud
perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada
perobahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena
baik perobahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar
daripada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat
yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan”.

64 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Bandung:
Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; diedarkan
oleh Penerbit Bina Cipta, 1986), hlm. 3. Kata “Perobahan” tetap ditulis seperti tulisan aslinya
dalam buku.
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Berdasarkan pernyataan di atas, Mochtar Kusumaatmadja berkeyakinan
bahwa hukum merupakan salah satu “alat pembaharuan masyarakat”. Konsep
pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tersebut setidaknya diilhami oleh pikiranpikiran Roscoe Pound yang mengintroduksikan bahwa: “law as a tool of social
engineering” yang di negara Barat pertama kali dipopulerkan oleh apa yang
dikenal sebagai aliran Pragmatic Legal Realism.65
Ditambahkan, yang dimaksudkan dengan “pembaruan hukum melalui
perundang-undangan dan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam
masyarakat” oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah refleksi konseptual pemikiran
hukum untuk membangun sebuah teori yang bernuansa keindonesiaan. Dalam
konteks pembaharuan hukum pun, Mochtar Kusumaatmadja melihat hukum
internasional sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian bagi
pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Artinya, relasi-relasi hukum yang bersifat
global menjadi bahan pemikiran untuk mengembangkan teori hukum di Indonesia.66

Berlandaskan pemahaman terhadap pemikiran tentang “pembaharuan
hukum” oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, tepatlah kiranya jika ide one
regulation one body berbasis teknologi geospasial dalam buku ini dikategorikan
sebagai salah satu “konsep pembaharuan hukum dalam proses pembangunan”
yang bertujuan untuk mengadakan “perubahan sosial/masyarakat” secara teratur
dan tertib. Indikatornya adalah:
1. Ide one regulation one body berbasis teknologi geospasial merupakan refleksi
konseptual pemikiran hukum yang dalam proses penyusunan materi/
substansi di dalamnya digali dari nilai, asas dan prinsip yang bernuansa
keindonesian.
2. Ide one regulation one body berbasis teknologi geospasial sangat memperhatikan
dan mengakomodir hukum internasional, khususnya hukum-hukum
internasional di bidang kewilayahan negara.
3. Ide one regulation one body berbasis teknologi geospasial bertujuan merubah
paradigma lama di dalam pemerintahan dan masyarakat yang tidak efisien dan
efektif sehubungan dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan) menjadi paradigma
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk
kawasan perbatasan) yang efisien, efektif, terintegrasi, komprehensif dan
berbasis teknologi.
Bentuk konkrit dari konsep pembaharuan hukum ini adalah pembentukan
sebuah peraturan perundang-undangan yang bernama UU Wilayah NKRI,

Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum;Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 189-190.
66 Ibid., hlm. 191.
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sesuai dengan teori Mochtar Kusumaatmadja di atas, jalur yang dipakai untuk
melaksanakan konsep pembaharuan hukum ini adalah jalur perundangundangan atau legislasi. Di Indonesia tata cara pembentukan undang-undang
diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembentukan
undang-undang dilakukan sebagai berikut:67
1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-undang
3. Tahap Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat
4. Tahap Pengesahan
5. Tahap Pengundangan
Lantas dimanakah posisi ide one regulation one body berbasis teknologi
geospasial ini dalam tahap-tahap di atas?. Jawabannya, saat ini belum masuk
tahapan mana pun, ide ini masih sebatas konsep pembaharuan hukum,
dibutuhkan proses yang lumayan panjang untuk bisa sampai ke tahap-tahap di
atas. Langkah awal adalah menyebarluaskan ide ini melalui penyusunan buku
dan jurnal atau disebarluaskan melalui forum-forum ilmiah seperti seminar,
lokakarya dan lain-lain. Di samping itu, secara bersamaan langkah-langkah
penyebarluasan ide di atas juga merupakan upaya menawarkan ide one regulation
one body berbasis teknologi geospasial ini kepada pihak eksekutif dan/atau legislatif
sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk UU.
Sebagai catatan, buku ini bisa dianggap sebagai sebuah naskah akademik dari ide
pembentukan UU Wilayah NKRI tersebut.

Tidak mudah dan panjang jalan yang harus ditempuh agar konsep
pembaharuan hukum ini bisa diterima dan dibentuk undang-undangnya,
bahkan kedepannya masih dimungkinkan perbaikan-perbaikan konstruktif
terhadap substansi dari konsep pembaharuan hukum ini. Akan tetapi,
mengikuti teori Mochtar Kusumaatmadja dimana hukum merupakan
salah satu “alat pembaharuan” ditambah semangat hukum progresif yang
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak mengabdi bagi
dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya dan
semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan
utama dari hukum”,68 bukan tidak mungkin konsep pembaharuan hukum
berupa ide one regulation one body berbasis teknologi geospasial ini dapat
terealisasi.

67 Maria Farida Indrati S., op.cit, Ilmu Perundang-undangan;Proses dan Teknik Pembentukannya…,
hlm. 44-45.
68 Lihat Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum;Strategi Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Surabaya: CV.Kita, 2007), hlm. 248-249.
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Mengapa harus ditambah dengan semangat hukum progresif?, konsep
pembaharuan hukum berupa ide one regulation one body berbasis teknologi
geospasial yang dikonkritkan dalam pembentukan UU Wilayah NKRI ini
hanyalah sebuah “alat perubahan hukum”, dimana “alat” tersebut nantinya
akan masuk ke dalam sebuah sistem hukum, disinilah peran hukum progresif
tersebut, baik “alat” maupun sistem hukum, kedua-duanya haruslah memiliki
progresivitas, keadaan akan berubah menjadi baik, tertib dan teratur apabila
kedua-duanya sama-sama progresif, jika tidak, yang terjadi hanyalah “cinta
bertepuk sebelah tangan”.
Sistem hukum yang progresif pada intinya adalah sistem yang mampu
membebaskan pikiran dan kekuatan progresif dalam hukum, bukan malah
menghambat dan membelenggunya. Sistem hukum tidak kunjung menjadi
progresif apabila kita tidak memiliki badan pembuat undang-undang
yang progresif pula. Sistem hukum bertumpu pada peraturan perundangundangan. Apabila produk legislatif tidak memberi peluang kepada muncul
dan berperannya kekuatan-kekuatan progresif dalam hukum, maka sistem
hukum hanya menjadi sumber dari ketidakprogresifan.69
Dalam paradigma hukum progresif, hukum itu tidak lagi otonom,
melainkan harus berkelindan70 dengan kemajuan pada bidang ekonomi,
sosial dan teknologi. Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk
hukum. Hukum dan pembaharuan hukum perlu diselenggarakan dengan
kecerdasan spiritual.
Pada akhirnya, teori “hukum sebagai alat perubahan/pembaharuan
masyarakat” milik Mochtar Kusumaatmadja dikombinasikan dengan teori
“hukum progresif ” yang dikemukakan Satjipto Rahardjo menjadi jalan
masuk bagi konsep pembaharuan hukum berupa ide one regulation one
body berbasis teknologi geospasial yang dikonkritkan dalam pembentukan
UU Wilayah NKRI demi terciptanya pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan) yang efisien,
efektif, terintegrasi, komprehensif dan berbasis teknologi dalam rangka
menjamin keutuhan wilayah NKRI.
Namun demikian, harus disadari bahwa pembaharuan hukum melalui
jalur legislasi adalah jalan yang sangat panjang, alternatifnya, sebelum
ide pembaharuan hukum berupa ide UU Wilayah NKRI direalisasikan,
berdasarkan teori milik Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana disebutkan
69 Yudi Kristiana dalam Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif;Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 95-96.
70 Berkelindan artinya berangkaian, bergandengan, berhubungan, berjalinan, berjalin-jalin, berjerait,
berkaitan, berpautan, bersambungan, berselit-selit, bertalian, bertali-tali, bertautan (Tim Redaksi
Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 240.
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sebelumnya, bahwa langkah pembaharuan hukum juga bisa melalui putusanputusan hakim (jalur yurisprudensi). Itu artinya, para hakim melalui
putusannya juga dapat memunculkan gagasan pembaharuan hukum yang
terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
NKRI (termasuk kawasan perbatasan) yang efisien, efektif, terintegrasi,
komprehensif dan berbasis teknologi geospasial. Dengan catatan, ada
individu atau sekelompok masyarakat (hukum adat) yang mengajukan
gugatan. Selain dari itu, para hakimnya harus mempunyai kemauan dan
keberanian berijtihad (menjadi mujaddid) melampaui batas-batas formalisme.
Selain itu, putusan-putusan hakim peradilan internasional seperti Mahkamah
Internasional yang berhubungan dengan masalah kewilayahan negara juga bisa
sebagai “alat” pembaharuan hukum.
Bagan 8. One Regulation One Body dan Pembangunan, Pengembangan dan
Pengelolaan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial

BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di
dunia, wilayahnya sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau dengan garis pantai
yang panjang. Secara geografis Indonesia berbatasan darat dan laut dengan
10 negara tetangga, yaitu: Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Palau,
Australia, India, Vietnam, Thailand dan PNG. Dengan kondisi seperti ini,
kawasan perbatasan NKRI, dituntut untuk mampu berperan maksimal sebagai
“pagar depan” negara yang memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan
pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara
(internasional). Dalam kenyataannya, kawasan perbatasan NKRI diliputi
berbagai problematika mulai dari filosofis, teoritis, yuridis dan empiris. Berikut
kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu:
1. Menggunakan kombinasi teori kedaulatan wilayah negara dan pendekatan
filosofis serta pendekatan historis diperoleh makna hukum (hakikat, nilainilai, asas-asas dan prinsip-prinsip) yang terkandung dalam kawasan
perbatasan NKRI, yaitu:
a. Hakikat: 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.
b. Nilai-nilai: 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.
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c. Asas dan prinsip: 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.
2. Kolaborasi antara teori harmonisasi hukum yang dilengkapi dengan teori dan
asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dipadukan dengan
pendekatan undang-undang yang dilengkapi dengan analisis kebijakan
publik dan komparasi memegang kunci penting untuk melakukan evaluating
analysis untuk mengetahui secara detail dan jelas kondisi disharmoni hukum
yang utamanya terjadi pada pengaturan dan kelembagaan terkait dengan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Pada akhirnya akan diketahui
arah harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kelembagaan
pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Adapun potensi disharmoni
disebabkan karena terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pengaturan kawasan perbatasan NKRI, setidaknya
ada 12 peraturan perundang-undangan yaitu: UU Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, UU Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara, PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Perpres
Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar,
Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Perpres Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan. Banyaknya pengaturan tersebut diperparah dengan
juga banyaknya lembaga/badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
atas kawasan perbatasan NKRI, antara lain General Border Committee,
Joint Commission Meeting, Joint Border Committee, Sub Komisi Teknis,
Tim Koordinasi P3KT, Bakorkamla, BNPP, instansi kementrian dan instansi
daerah. Tentu saja, dengan banyaknya pengaturan dan kelembagaan, potensi
terjadinya kondisi tidak harmonis diantaranya sangat besar yang berimbas
pada efektifitas dan efisiensi pengembangan kawasan perbatasan NKRI.
Berdasarkan evaluating analysis, secara detail kondisi disharmoni tersebut
terletak pada:
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a. Per-uu-an
1) Potensi Perbedaan Penafsiran Kewenangan Dalam Kerangka
Otonomi Daerah;
2) Penggunaan Istilah “Wilayah Perbatasan “ dan “Kawasan Perbatasan”;
3) Penggunaan Asas, Prinsip dan Tujuan Terkait Pengembangan
Kawasan Perbatasan NKRI;
4) Pengaturan Objek yang Sama Dalam Bermacam-macam Peraturan
(Pengaturan Parsial);
5) Instrumen Hukum Ratifikasi Perjanjian Batas Negara dan Titik
Koordinat yang Beragam.
b. Kelembagaan
1) Banyak Lembaga/Badan Tidak Efektif dan Efisien;
2) It’s Complicated (susunan yang rumit);
3) Pengunaan Data Informasi yang Tidak Sama dalam Mengambil
Suatu Kebijakan.
Melihat kondisi di atas, sudah sepantasnya diperlukan upaya harmonisasi
hukum terhadap pengaturan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan
perbatasan NKRI. Arah harmonisasi hukum pun telah ditentukan, yaitu:
“Upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah
NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya) secara efektif, efisien
dan komprehensif yang berbasis teknologi untuk mencapai cita dan tujuan
negara”. Pada akhirnya harmonisasi hukum yang dilakukan menghasilkan
ide one regulation one body.
3. Konsep pembaharuan hukum dengan ide one regulation one body
diharapkan dapat membawa perubahan paradigma dalam pengembangan
kawasan perbatasan NKRI. Ide one regulation dikonkritkan dengan usulan
pembentukan UU Wilayah NKRI yang secara substansial mengatur seluruh
aspek kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak
berdaulat ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional,
mulai dari bawah tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya,
pengaturan dan pembentukan badan yang berkompetensi dan berwenang
atas kawasan perbatasan NKRI. UU Wilayah NKRI ini juga akan dilengkapi
dengan lampiran berupa peta wilayah Indonesia secara lengkap, daftar
koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di darat dan
laut termasuk pulau-pulau kecil terluar, daftar alur laut kepulauan Indonesia,
daftar nama pulau-pulau Indonesia dan daftar ratifikasi perjanjian batas
negara yang telah disepakati. Jika jadi dibentuk dan diberlakukan undangundang ini akan mengakibatkan dicabut dan tidak berlakunya sejumlah
peraturan perundang-undang terkait dengan kewilayahan NKRI yang telah
ada sebelumnya.
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Adapun ide one body, sebagai bagian dari ide pembentukan UU Wilayah
NKRI, dikonkritkan dengan ide pembentukan Badan Nasional
Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI). Badan ini akan menjadi badan yang
berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan dengan tugas pokok
menjalankan tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun status dan kedudukan BNKP RI
ini adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Negara Berada yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Koordinasi oleh Menteri
Negara Pembangunan Daerah Teringgal sekaligus bersekretariat tetap di
Kemeneg Pembagunan Daerah Tertinggal. BNKP RI ini dipimpin seorang
Kepala yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah,
akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI.
Dari ide one regulation one body ini, perubahan paradigma yang diharapkan
adalah pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI
(termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang komprehensif, efektif,
efisien dan berbasis teknologi. Teknologi yang dimaksud disini adalah
teknologi geospasial yang menghasilkan data dan informasi geospasial.
Data dan informasi geospasial ini wajib dimanfaatkan dalam setiap proses
pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk
kawasan perbatasan di dalamnya).
B. SARAN APLIKATIF
Sehubungan dengan paradigma baru pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang
komprehensif, efektif, efisien, dan berbasis teknologi, saran aplikatif yang bisa
diberikan adalah:
1. Para pemangku kebijakan dan juga masyarakat Indonesia disarankan agar
mulai merubah paradigma dan orientasi pembangunan kewilayahan NKRI
konvensional menjadi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI (termasuk kawasan perbatasan di dalamnya) yang
komprehensif, efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Substansi dalam buku
ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan paradigma
tersebut.
2. Tanpa harus menunggu ide UU Wilayah NKRI dan ide BNKP RI
terealisasi, mulai detik ini juga setiap kegiatan perencanaan pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (termasuk kawasan
perbatasan di dalamnya) wajib memanfaatkan teknologi geospasial yang
menghasilkan data dan informasi geospasial sebagai bagian dari proses
perencanaan tersebut. Walaupun sesungguhnya pemanfaatan teknologi
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geospasial ini tidak terbatas pada kegiatan perencanaan saja, tetapi sangat
penting juga untuk dimanfaatkan pada kegiatan penataan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan
wilayah NKRI.
3. Rasa nasionalisme, cinta tanah air dan peran serta masyarakat di bidang
kewilayahan patut untut ditingkatkan, Pemerintah Indonesia wajib berupaya
lebih keras lagi dalam hal ini. Ciptakan hubungan mutualisme diantaranya,
dengan kredo “besar-kecilnya negara salah satunya ditentukan dari seberapa
besar cinta rakyatnya terhadap tanah airnya, tinggi-rendahnya kesejahteraan
rakyat diukur dari seberapa keras usaha negara untuk memanfaatkan apa
yang tersedia di tanah airnya, semakin tinggi kesejahteraan semakin besar
cinta rakyat terhadap tanah airnya, semakin rendah kesejahteraan semakin
kecil cinta rakyat terhadap tanah airnya”.
4. Untuk kepentingan dan kemajuan bersama serta hidup berdampingan
rukun dan damai, bagi negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan
Singapura disarankan agar tidak menunda-nunda dengan alasan apapun
untuk segera menyelesaikan batas-batas wilayah yang belum disepakati
dengan Indonesia. Biaya dan tenaga lebih baik dicurahkan untuk segera
menyepakati batas wilayah negara daripada mengumbar biaya dan tenaga
hanya untuk saling klaim, saling menyalahkan, saling tuduh apalagi sampai
berperang. Kesampingkan segala intrik politik, kerakusan dan hasrat ingin
menguasai serta persaingan tidak sehat yang justru kontraproduktif, maju ke
meja perundingan, selesaikan segala permasalahan batas wilayah yang belum
tuntas dengan cermat dan tepat. Bukankah dengan hidup damai sebagai
negara serumpun dan lebih meningkatkan kerjasama antar negara lebih
menguntungkan semua pihak?.
5. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan, disarankan agar dilakukan penelitianpenelitian terhadap kewilayahan NKRI pada umumnya dan kawasan
perbatasan pada khususnya dari berbagai aspek/sudut pandang/disiplin
keilmuan. Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membawa
pengaruh positif terhadap pencapaian cita dan tujuan negara Indonesia.
C. TEORI-DEFINISI-KONSEP BARU
Buku ini menghasilkan beberapa temuan-temuan baru berupa teori
definisi dan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Teori, definisi dan
konsep baru tersebut muncul dalam proses penyusunan buku ini, utamanya
pada proses analisa bahan hukum. Teori, definisi dan konsep baru tersebut ada
yang muncul dikarenakan terinspirasi oleh teori, definisi dan konsep yang sudah
ada sebelumnya dan ada juga yang murni hasil pemikiran setelah melalui proses
analisa hukum. Berikut teori, definisi dan konsep baru yang dimaksud:
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Tabel 16. Teori-Definisi-Konsep Baru
No
Teori - Definisi - Konsep Baru
1 Teori Kedaulatan Tumpah Darah;
Secara utuh teori ini berbunyi:
“wewenang
tertinggi
berdasarkan
kemerdekaan
bangsa,
kemerdekaan
mandala, kemerdekaan pemerintahan
dengan
kemerdekaan
melaksanakan
tujuan negara, serta berkebebasan penuh
melaksanakan pemerintahan dalam negeri
dan mengendalikan kebijaksanaan luar
negeri”. Kedaulatan yang sedemikian
hidup kembali dalam tangan rakyat
Indonesia yang menegakkan Republik
Indonesia sejak hari Proklamasi 1945.
Pada akhirnya, mengetahui isi dan tujuan
kedaulatan atau keutuhan negara Republik
Indonesia serta dimana perlu menyekari
kedaulatan itu dengan jiwa-raga, dengan
darah-tulang sebagai pemujaan taburanbunga kepada benda-mental yang paling
tinggi dalam kehidupan bangsa, adalah
isi watak yang sangat terpuji pada Bangsa
Indonesia. Membela kedaulatan, mencintai
kemerdekaan dan menghormati kepala
negara adalah tiga segi pada watak nasional
Indonesia yang terpuji itu”.
2

3

Keterangan
Pada dasarnya ini adalah pemikiran
dari M.Yamin yang berbicara mengenai
kedaulatan dipandang dari hukum
nasional Indonesia, oleh Dr.Jazim
Hamidi,
SH.MH.
pemahaman
kedaulatan tersebut diberi nama
“Kedaulatan Tumpah Darah”.

Definisi Kawasan Perbatasan;
Secara utuh berbunyi:
“kawasan perbatasan adalah 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”.

Pada dasarnya definisi ini muncul setelah
membaca dan memahami beberapa
definisi kawasan perbatasan yang telah
ada sebelumnya.

Hakikat Kawasan Perbatasan NKRI;
Secara utuh berbunyi:
“Hakikat dari kawasan perbatasan NKRI
adalah batas berakhirnya kedaulatan
penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap
wilayahnya berikut segala isi di atas,
permukaan dan di bawahnya”.

Konsep ini lahir sebagai jawaban
atas rumusan masalah pertama yang
mempertanyakan makna hukum yang
terkandung dalam kawasan perbatasan
NKRI. Konsep ini diperoleh setelah
melalui proses penelusuran secara filosofis
(ontologis dan epistemologis).

Definisi ini tidak menyangkal definisi
yang telah ada sebelumnya, hanya
menambah dan melengkapi definisi yang
sudah ada sebelumnya.
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Nilai-nilai Kawasan Perbatasan NKRI;
Secara utuh ini berbunyi:
“Nilai-nilai yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI adalah nilai
kedaulatan, nilai integritas, nilai kesetaraan,
kesepakatan dan hormat menghormati,
nilai pembangunan negara dan kerjasama,
nilai kepastian hukum, nilai ideologi,
nilai politis, nilai ekonomi /kesejahteraan,
nilai sosial dan budaya, nilai pertahanan
keamanan, nilai geografis, nilai spasial dan
nilai teknologi”.

Muncul sebagai jawaban atas rumusan
masalah pertama yang mempertanyakan
makna hukum yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI. Nilai-nilai
ini diperoleh setelah melalui proses
penelusuran secara filosofis (aksiologis)
dan historis kewilayahan NKRI.

Asas dan Prinsip Kawasan Perbatasan
NKRI;
Secara utuh berbunyi:
“Asas dan prinsip yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI adalah asas
transnasional, prinsip kesetaraan (principle
of the sovereign equality), prinsip nonrecognition (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.

Muncul sebagai jawaban atas rumusan
masalah pertama yang mempertanyakan
makna hukum yang terkandung dalam
kawasan perbatasan NKRI. Asas dan
prinsip ini diperoleh setelah melalui
proses penelusuran nilai-nilai yang
terkandung dalam kawasan perbatasan
NKRI.

Dalam kebanyakan literatur, artikel atau
karya ilmiah yang membahas kawasan
perbatasan NKRI sering disebutkan
bahwa kawasan perbatasan NKRI
memiliki nilai strategis terhadap negara
Indonesia, akan tetapi hampir tidak ada
yang menyebutkan dan merinci secara
detail nilai-nilai strategis yang dimaksud.

Pada dasarnya asas dan prinsip yang
terdapat dalam buku ini bukan hal yang
baru, penulis hanya merangkai dari asas
dan prinsip yang telah ada sebelumnya.
Hal baru dalam penemuan ini terletak
pada (sepanjang pengetahuan penulis)
belum pernah ada sebelumnya karya
ilmiah yang mencoba untuk menelusuri
dan mengungkapkan asas-prinsip yang
terkandung dalam kawasan perbatasan
NKRI.
Khusus asas transnasional merupakan
sumbangan pemikiran dari Dr.Jazim
Hamidi, SH.MH.

6

Konsep Arah Harmonisasi
Pengaturan Wilayah NKRI;

Hukum Konsep ini adalah jawaban dari rumusan
masalah kedua yang mempertanyakan
arah harmonisasi hukum pengembangan
kawasan perbatasan NKRI.
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Konsep ini secara utuh berbunyi:
“Upaya
pengaturan
pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan wilayah
NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk
di dalamnya) secara efektif, efisien dan
komprehensif yang berbasis teknologi
untuk mencapai cita dan tujuan negara”.
7

8

9

Konsep ini pada dasarnya merupakan
ide yang muncul dikarenakan kondisi
pengaturan dan kelembagaan yang
berhubungan dengan kawasan perbatasan
NKRI menyimpan potensi disharmoni
yang besar, sehingga perlu untuk
diharmonisasikan.

Konsep One Regulation (satu aturan) UU Konsep ini sebagai wujud konkrit dari
Wilayah NKRI;
arah harmonisasi hukum yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Konsep ini berupa ide pembentukan satu
aturan yang mengatur kewilayahan NKRI Konsep ini memberikan garis besar
dengan nama Undang-Undang Wilayah materi pengaturan dalam ide UU
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Wilayah NKRI.
Wilayah NKRI).
Tidak mudah untuk mewujudkan ide
ini (dan juga ide One Body), karena
belum tentu semua orang setuju dan
memahami maksud dari ide ini, akan
tetapi dengan memberikan pemahaman
yang komprehensif kepada stake holders
dan masyarakat bukan tidak mungkin
ide ini bisa diwujudkan dan bahkan ide
ini bisa lebih disempurnakan lagi melalui
saran dan kritik yang konstruktif.
Konsep One Body (satu badan) BNKP RI; Konsep ini sebagai wujud konkrit dari
arah harmonisasi hukum yang telah
Konsep ini berupa ide pembentukan satu ditetapkan sebelumnya.
badan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan atas kawasan perbatasan NKRI Konsep ini memberikan gambaran garis
dengan nama Badan Nasional Kawasan besar kedudukan, tugas, fungsi dan
Perbatasan RI (BNKP RI).
kewenangan dari BNKP RI.
Konsep Pembangunan, Pengembangan dan Konsep ini merupakan ide untuk
Pengelolaan Kawasan Perbatasaan NKRI
merubah paradigma dan orientasi
Berbasis Teknologi Geospasial.
pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasaan NKRI
yang sebelumnya kurang memanfaatkan
keberadaan teknologi geospasial menjadi
sebuah kewajiban untuk memanfaatkan
teknologi geospasial dalam setiap proses
pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan kawasan perbatasaan NKRI.
Untuk mewujudkan konsep ini, selain
memberikan pemahaman kepada stake
holders dan masyarakat, Bakosurtanal
sebagai badan yang berkompetensi
atas teknologi geospasial diharapkan
juga berperan aktif untuk mendorong
terwujudnya konsep ini. Bakosurtanal
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harus lebih “mempopulerkan diri” ke
masyarakat dan pemerintah daerah. Jika
sudah populer, tentu saja akan lebih
mudah untuk memainkan peran penting
dalam setiap proses pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan kawasan
perbatasan NKRI.
10 Kredo Nasionalisme Kesejahteraan;

Pada dasarnya kredo ini bukanlah sebuah
teori mutlak, hanya sebuah simpulan
Kredo ini secara lengkap berbunyi: “besar- untuk
menggambarkan
hubungan
kecilnya negara salah satunya ditentukan antara rasa nasionalisme dengan tingkat
dari seberapa besar cinta rakyatnya kesejahteraan masyarakat.
terhadap tanah airnya, tinggi-rendahnya
kesejahteraan rakyat diukur dari seberapa Kredo ini diperoleh pada saat menganalisis
keras usaha negara untuk memanfaatkan problematika empiris kawasan perbatasan
apa yang tersedia di tanah airnya, semakin NKRI. Dimana pada intinya, faktor
tinggi kesejahteraan semakin besar cinta kesejahteraan berpengaruh terhadap rasa
rakyat terhadap tanah airnya, semakin nasionalisme masyarakat kepada tanah
rendah kesejahteraan semakin kecil cinta airnya.
rakyat terhadap tanah airnya”.
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