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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan (Policy) secara etimologi yang diturunkan dari bahasa yunani, yaitu 

“Polis” yang artinya kota (City). Dapat ditambahkan kebijakan mengacu pada cara-

cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan 

mereka.Dalam hal ini “kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi 

dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga 

dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dan Hengst)”.Gamage 

dan Pang, menjelaskan “Kebijakan terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu 

atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai 

yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan 

program”.
25

 

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt yang dimaksud 

dengan kebijakan adalah: 

“Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten 

dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena 

kebijakan itu)”.Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang 

mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut 
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Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (Problem-Oriented) dan berorientasi 

kepada tindakan (Action-Oriented) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan 

cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 

tujuan tertentu”.
26

 

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. “Pembuatan 

kebijakan (Policy Making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian 

dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem” (Thompson). 

Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor  lingkunganeksternal, input 

(masukan), proses (transformasi), output (keluaran) dan feed back (umpan balik) dari 

lingkungan kepada pembuatan kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini kebijakan 

menurut (Pongtuluran) dipandang sebagai: 

1) Pedoman untuk bertindak. 

2) Pembatas perilaku. 

3) Bantuan bagi pengambil keputusan. 

Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi karena itu 

dijadiakn sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk 

mencapai tujuan organisasi.Pernyataan verbal atau tertulis tegas dari prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai garis besar tindakan 
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organisasi, maka kebijakan merupakan produk keputusan.Berdasarkan penegasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakn dibuat untuk menjadi pedoman dalam 

bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi 

pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi. Kebijakan adalah produk dari 

pengambilan keputusan.
27

 

Menurut Abidin yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah : 

“Kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa 

masyarakat untuk mematuhinya.Kebijakan publik sebagai apa yang dihasilkan 

pemerintah dapat merupakan kebijakan umum, kebiajkan teknis, dan kebijakan 

operasional pada tingkat yang paling rendah”. Berdasrakan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakn publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh 

manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan 

hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personel dalam menentukan 

masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Itu berarti, 

keputusan yang disebut kebijakan adalah keputusan strategis.Suatu keputusan 

strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen 

bagi kebaikan kehidupan masyarakat luas.
28
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1. Tahapan Kebijakan   

Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi (Putt 

Dan Springer). Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara holistik 

makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik.
29

 

a. Formulasi Kebijakan  

Pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam 

konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang 

divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling 

bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Jadi, 

analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada 

suatu, beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan. Dalam fase 

formulasi kebijakan para pejabat merumuskan alternatif kebijkan untuk mengatasi 

masalah.Alternatif kebijkan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan 

peradilan dan tindakan legislatif.Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi 

penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun 

isi kebijkan mencakup: 
30

 

1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. 

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 
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3) Derajat perubahan yang diinginkan. 

4) Kedudukan pembuat kebijakan. 

5) (siapa) pelaksana program 

6) Sumberdaya yang dikerahkan 

b. Implementasi Kebijakan  

Menurut Dwijowijoto yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan 

adalah:  

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannnya”. dijelaskan juga oleh Putt Dan 

Springer “implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang 

memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud kedalam praktik 

organisasi”. Tangkilisan berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan 

sejumlah keputusan dan tindakan pimpinan. 

Menurut George C. Edward ada 4 faktor penting dalam mengimplementasikan 

kebijakan, yaitu:  

Komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan- kecenderungan atau tingkah 

laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.
31

 Untuk melaksanakan  kebijakan ada 2 

pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam 
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bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik 

tersebut.
32

 

Dalam arti luas, Implementasi sering dianggap sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan 

berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam 

pemangku kepentingan (Stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur 

dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan 

kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Van Meter dan Van Hom (1975) 

merumuskan proses inplementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan”.
33

 

Proses implementasi kebijakan dapat dikemukakan oleh kebijakan publik 

dalam bentuk undang-undang, menuntut adanya kebijakan turunan dalam bentuk 

peraturan pemerintah atau peraturan daerah (Perda). Dalam hal ini perda merupakan 

peraturan/kebijakan penjelas atau sering diistilahkan peraturan pelaksanaan. Adapun 

kebijkan publik yang langsung operasional anatara lain: kepres, inpres, kepmen, 

keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.  
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Sejalan dengan pernyataan Putt Dan Springer bahwa “implementasi kebijakan 

memerlukan banyak keputusan dan tindakan seperti: menjamin dan menguatkan 

berbagai arahan dan peraturan, mengeluarkan dan membuat pertemuan, rekruitmen 

dan pembinaan personel, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit 

organisasi baru supervise staf, membuat anggaran yang diperlukan dan menciptakan 

bentuk analisis laporan”. Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria 

khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi 

untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, 

disposisi/sikap dan struktur birokrasi.
34

 

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada 

dalam kerangka organizing, leading dan  controling. Ketika kebijakan sudah dibuat, 

maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan 

untuk memimpin pelaksanaan tersebut.
35

 Tahapan pendekatan prosedural dan 

manajerial dalam implementasi mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merancang (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang 

jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu. 

2) Melaksanakan program, dengan mendaya gunakan struktur-struktur dan personalia, 

dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. 
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3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang 

tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera 

dilaksanakan.
36

 

 

c. Evaluasi Kebijakan   

Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilaksanakan.Begitu 

pelaksanaan kebijakan berlangsung, selanjutnya perlu diperiksa. Sebagai proses 

manajemen, pengawasan adalah keharusan atau diperlukan sebagai proses 

pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai 

proses untuk mengetahui sejauhmana kefektivan kebijakan publik guna 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholder). Disisi lain, 

“evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan/tujuan dengan 

kenyataan yang dipakai” (Dwijowijoto). Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencapai 

kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya 

kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga 

pencapaian tujuan lebih maksimal. Evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif 

dan konstruktif.
37

 

Putt dan Springer menjelaskan “ evaluasi adalah langakah menerima umpan 

balik yang utama dari proses kebijakan”. Evaluasi kebijakan memberikan informasi 
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yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi dari maksud kebijakan. 

Evaluasi memberikan pemaparan aktivitas implementasi kebijakan.Pada tingkat 

kompleksitas lebih besar, evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai harapan.Evaluasi dapat memberikan 

pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat 

memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran 

kebijakan.Tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian dari pengalaman 

terdahulu. Ada beberapa sasaran evaluasi kebijakan, sebagaimana pendapat Glaser, 

Abelson dan Garrison, yaitu: 

1) Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran. 

2) Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan. 

3) Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

4) Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari 

usaha kebijakan.
38

 

B. Pembangunan Transportasi 

1. Pembangunan Transportasi  

Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-

perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga 
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nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi pengurangan kesenjangan 

(inquality), dan pemberantasan kemiskinan absolut.
39

 

Sementara Wolpert (2002) melihat pembangunan sebagai suatu konsep 

normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi 

pengembangan potensi manusia.
40

 

Selain itu pembangunan juga didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya 

(sustainable resource), melalui intervensi dan perubahan tatanan lingkungan hidup 

serta kehidupan secara keseluruhan. 

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan 

sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.Sehingga 

dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, 

tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. 

Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai 

dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan 

barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang 

dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. 

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Soesilo (1999) yang mengemukakan 

bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang baik 

dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang.
41
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Selain itu, Tamin (1997:5) mengungkapkan bahwa , prasarana transportasi 

mempunyai dua peran utama, yaitu:  

1. Sebagai alat bantu untuk mengarahkanpembangunan di daerah perkotaan. 

2. Sebagai prasarana bagi pergerakanmanusia dan/atau barang yang timbul akibat 

adanya kegiatan di daerah perkotaantersebut.  

Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering digunakan 

oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai 

dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada 

wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak 

disediakan sistem prasarana transportasi. Sehingga pada kondisi tersebut, parsarana 

transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan 

akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan 

ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, 

yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.
42

 

 Kegiatan pembangunan dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat 

erat, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi.Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Tamin (1997:4) bahwa pembangunan memiliki keterkaitan dengan transportasi, 

karena akibat pembangunan maka mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan 

pergerakannya pun menjadi meningkat melebih kapasitas prasarana transportasi yang 

tersedia.Hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi dan pembangunan memiliki 

                                                                                                                                                                      
41

Soesilo, Nining I. (1999). Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota.Jakarta. Magister 

Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia 
42

Tamin, Ofyar Z. (1997:4-5).Perencanaan dan Pemodelan Transportasi.Bandung. Penerbit ITB 



31 

 

keterkaitan yang erat.Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan 

ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu 

daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. 

 

2. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan 

Pembangunan juga mengupayakan pertumbuhan sosial-ekonomi untuk 

mendukung peningkatan kesejahteraan.
43

Demikian Salahudin (2011:91) menjelaskan 

bahwa kesejahteraan adalah tolak ukur utama dalam melihat keberhasilan 

pembangunan.
44

 

Demikian Siagian (1994) juga memberikan pengertian tentang pembangunan 

sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, 

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building)”.
45

 SementaraPortes (1976) mendefinisiskan pembangunan sebagai 

transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
46
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Kemudian Muslimin menawarkan konsep pembangunan di era desentralisasi 

ini melalui pendekatan (bottom-up) atau konsep pembangunan dari bawah dengan 

tujuan untuk: 

1. Keinginan untuk mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi  di daerah. 

2. Optimalisasi penggalian sumber-sumber daya di Daerah. 

3. Mendorong partisipasi masyarakat sebanyak mungkin dan. 

4. Pembangunan secara desentralistis akan lebih sesuaidengan aspirasi masyarakat.
47

 

C. Daerah Perbatasan 

1. Pengertian Daerah Perbatasan 

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara 

yang berdaulat.Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau state border dibentuk 

dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak 

merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. 

Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan 

Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.
48

 

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola 

penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali 

pemerintahan, 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 
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kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional baik 

secara langsung dan tidak langsung.
49

 

2. Kondisi Daerah Perbatasan 

Negara kepulauan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh negara). 

Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia, (2) Papua 

New Guinea, dan (3) Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut Indonesia berbatasan 

dengan 10 negara, yaitu : (1) India, (2) Malaysia, (3) Singapura, (4) Thailand, (5) 

Vietnam, (6) Filipina, (7) Republik Palau, (8) Australia, (9) Timor Leste dan (10) 

Papua Nugini. Perbatasan laut ditandai oleh keberadaan 92 pulau-pulau terluar yang 

menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut 

wilayah. 

Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan 

wilayah Perbatasan Negara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara 

yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari propinsi di 

Indonesia. Panjang garis perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 

Timor Leste adalah 268,8 kilometer. 

Khusus perbatasan pada wilayah Oekusi dimana sesuai dengan perjanjian 

antara pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 perbatasan 

antara Oekusi – Ambeno wilayah Timor-Timur dengan Timor Barat dimulai dari 

Noel Besi sampai muara sungai (Thalueg) dengan panjang 119,7 kilometer. 
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Perbatasan dengan Australia terletak di dua kabupaten yaitu Kupang dan Rote Ndao 

yang umumnya adalah wilayah perairan laut Timor dan khususnya di Pulau Sabu. 

Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur, secara umum masih 

belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan 

sementara.Meskipun demikian relatif lebih baik dibandingkan dengan di wilayah 

Timor Leste.Di wilayah perbatasan ini sudah berlangsung kegiatan perdagangan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste dengan nilai jual yang 

relatif lebih tinggi.
50

 

 

3. Karakteristik Daerah Perbatasan 

Ada 3 aspek pokok yang mendasari Karakteristik Daerah Perbatasan, yaitu : 

Sosial Ekonomi, Pertahanan Keamanan dan Politis. 

Aspek Sosial Ekonomi di tujukan oleh karakteristik daerah kurang 

berkembang yang antara lain di sebabkan : 

- Lokasi terpencil atau terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat 

mobiitas dan gerak langkah masyarakat pun menjadi rendah. 

- Rendah nya tingkat Pendidikan dan Kesehatan akibat keterbatasan fasilitas serta 

kurang memadai nya jumah tenaga pendidik dan tenaga medis. 

- Tingkat Kesejahteraan rendah, ditandai banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa 

tertinggal, akibat terbatas nya pelayanan dan kesempatan. 
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- Informasi tentang Pemerintah dan Pembangunan sangat langka karena keterpencilan 

lokasi nya, sehingga sulit di jangkau media informasi Nasional, sebalik nya lebih 

mudah menjangkau siaran Negeri Tetangga. 

Aspek Pertahanan Keamanan di tunjuk oleh karakter luar wilayah dan pola 

sebaran Penduduk yang tidak merata.Akibat nyarentang kendali Pemerintahan, 

Pembinaan dan pengawasan teritorial tidak dilaksanakan secara mantap dan efisien. 

Aspek Politis di tujukan karakter Sosial Ekonomi yang cenderung berorientasi 

ke Negara tetangga.Kondisi ini rawan, sebab pada giliran nya orientasi Sosial 

Ekonomi itu dapat saja cenderung bergeser ke politik.
51

 

4. Permasalahan Daerah Perbatasan 

Wilayah perbatasan di Indonesia memiliki berbagai masalah yang sangat 

kompleks.Kondisi ini terkait bukan hanya sehubungan dengan pergerakan manusia 

dari luar teritorial ke dalam, dari dalam territorial keluar, dan intra domestik, tetapi 

juga masalah martabat bangsa.Permasalahan wilayah perbatasan tidak sekedar 

mengukur margin daratan dan lautan namun terkait dengan harga din bangsa yang 

berdaulat. Pencaplokan wilayah oleh negara lain, terutama Negara-Negara tetangga 

terdekat, seringkali menjadi pemicu konflik dan retaknya kedaulatan teritorial. 

Karena itu, tidak mudah menjaga batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik. 

Mencakup aspek politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan lingkungan hidup. 

Beragam masalah berkaitan dengan batas wilayah darat, laut, maupun udara di 
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Indonesia muncul dalam berbagai bentuk seperti: penyelundupan barang dan 

manusia, perdagangan manusia, perdagangan narkotik dan obat terlarang, 

pembajakan, transmisi elektronik gelap, pengaturan lalu lintas laut, polusi/sanitasi, 

pencurian kekayaan laut, pengemsakan biota laut, dan penangkapan nelayan. Pada 

dimensi kontemporer, masalah perbatasan wilayah Indonesia berasal dari kebijakan 

negara-negara luar/tetangga yang berupaya secara sepihak menentukan garis 

perbatasannya dan melakukan tindakan "okupasi" atas wilayah tersebut. 

Sengketa Pulau Sipadan Ligitan dan Blok Ambalat merupakan salah satu 

contoh dari permasalahan batas negara Indonesia dengan Malaysia.Disamping itu, 

terdapat juga masalah illegal logging yang terus terjadi di daerah perbatasan 

Indonesia dengan Malaysia.Arus masuknya manusia ke Malaysia dari atau melalui 

Indonesia juga merupakan masalah yang timbul di daerah perbatasan antara Indonesia 

dengan Malaysia. Selain itu, kedekatan georafi dan kultural penduduk Indonesia 

dengan wilayah perbatasan Malaysia, penduduk Indonesia lebih banyak menyerap 

informasi dari radio/ televisi Malaysia dibandingkan dengan menyerap informasi dari 

radio/ televisi di negara Indonesia sendiri, sehingga mempengaruhi pola pikir dan 

perilaku masyarakat di kawasan perbatasan.  

Sedangkan isu yang yang menonjol saat ini berkaitan dengan masalah 

perbatasan Indonesia-Australia adalah okupasi dan klaim sepihak pemerintahan 

Australia atas Pulau Pasiryang berada di wilayah laut sebelah selatan Pulau 

Roti.Klaim dan okupasi sepihak pemerintah Australia atas Pulau Pasir ini telah 

mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi penduduk di sepanjang pantai 
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selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai Papua.Wilayah laut selatan NTT dan 

Laut Arafuru.
52

 

5. Pembangunan Daerah Perbatasan 

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah 

tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat 

terbatas.Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang 

perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah 

menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada 

pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan.Hal ini menyebabkan wilayah 

perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. 

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat 

dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan 

kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-

wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang 

selama ini cenderung berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking” 

sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas 

ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan 

wilayah Perbatasan Negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan 
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keamanan (security approach). Tujuan dari pengembangan wilayah-wilayah 

perbatasan adalah untuk: 

a. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang

dijamin oleh Hukum Internasional.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi,

sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk

berhubungan dengan negara tetangga.
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