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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan

setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat.38 Pada UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1

menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memiliki

kewenangan untuk mengurusi daerah masing-masing dan dapat menjalankan

otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah dianggap dapat

menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan

pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk

mengembangkan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah

dengan adanya otonomi adalah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah

negara. 39 Maka pembangunan dan kesejahteraan di kawasan perbatasan juga

masih merupakan wewenang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah

untuk kawasan perbatasan dimulai dari: a. penetapan rencana detail tata ruang; b.

pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan

38 Kaloh.J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Renika Cipta. Jakarta. Hlm 12.
39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 11.
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prasarana kawasan.40

Pengelolaan kawsan perbatasan yang menjadi wewenang pemerintah

daerah juga merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan menjadikan

Gubenur sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, dan

dibantu oleh Bupati/Wali kota.41 Karena luasnya wilayah negara yang berbatasan

langsung dengan negara tetangga, maka pengelolaan wilayah perbatasan tidak

dapat dipisahkan dari berbagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah otonom, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.42

B. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Menurut Merton peran adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan

masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 43 Soerjono Soekanto

mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu

peranan.44

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran

merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang

mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan

dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah

organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah.

40 Ibid., Pasal 11 dan Pasal 12.
41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Pasal 361.
42 Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia
Tahun 2011-2025. BNPP Republik Indonesia, RPJP Tahun 2011.
43 Raho. Bernard.2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Hlm.67.
44 Soekanto, Soerjono, Op., Cit, Hlm.221.
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Adam Smith 45 menyatakan pemerintah suatu negara mempunyai tiga

peranan pokok yaitu: 1) memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri; 2)

Menyelenggarakan peradilan; dan 3) Menyediakan barang-barang yang tidak

disediakan oleh pihak swasta. Sementara peran pemerintah menurut Barton 46

secara garis besar adalah: 1) Peran alokasi sumber daya; 2) Peran regulator; 3)

Peran kesejahteraan sosial; dan 4) Peran mengelola ekonomi makro. Adanya

peran pemerintah ini diharapkan dapat untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan

bersama.47

Ndraha berpendapat bahwa pemerintah memiliki dua peran atau fungsi

yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan

(service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan

civil termasuk layanan birokrasi; dan Kedua, pemerintah mempunyai fungsi

sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara

pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 48 Maka pemerintah

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdayaan yang akan mendorong kemandirian masyarakat, dan

pembangunan yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Siagian menyatakan pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk

mengatur dan melayani.49 Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat

45 Inu Kencana, 2013, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 125.
46 Ibid., Hlm.126.
47 Ibid., Hlm.130.
48 Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka
Cipta. Hlm.109.
49 Siagian, P. Sondang, Op., Cit, Hlm.28.
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negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi

pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan

(welfare state).50 Maka peran pemerintah dapat dipahami sebagai upaya yang

dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam

suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan perbatasan peranan

pemerintah juga harus mampu memberikan pelayanan, pemeberdayaan dan

pembangunan. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 Pasal 10 tentang wilayah

negara menyatakan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan,

pemerintah pusat berwenang:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan;

2. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas

Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional;

3. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;

4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur

geografis lainnya;

5. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah

udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan;

6. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut

50 Ibid., 128.



36

teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang- undangan;

7. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk

mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-

undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah

Negara atau laut teritorial;

8. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan

internasional untuk pertahanan dan keamanan;

9. Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun

sekali; dan

10. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan

Perbatasan.

Pengelolaan kawasan perbatasan untuk pemerintah provinsi memiliki

wewenang berupa: 51 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan

kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2)

Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 3) Melakukan

pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara

pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 4) Melakukan pengawasan

pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya di tingkat

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan yang

51 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 11.
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berupa: 52 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan

lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Menjaga dan

memelihara tanda batas; 3) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan

tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan 4) melakukan

pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara

pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Sementara peran pemerintah dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan

perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai wilayah negara. Kewenangan pemerintah pusat dalam undang-undang

tersebut berupa: 1) Penetapan rencana detail tata ruang; 2) Pengendalian dan izin

pemanfaatan ruang; dan 3) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Maka

dalam pengelolaan kawasan perbatasan pemerintah pusat wajib membangun

kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di

negara tetangga.53

Kewenangan pemerintah daerah yaitu Gubenur untuk pengelolaan

kawasan perbatasan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan

kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan,

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh bupati/wali kota.54 Maka

pemerintah pusat dengan dibantu pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan

perbatasan memiliki peranan yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan

52 Ibid., Pasal 12.
53 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasa 361.
54 Ibid., Pasal 361
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pembangunan. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik agar pengelolaan kawasan perbatasan

dapat berjalan dengan sesuai rencana pembangunan.

C. Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Perbatasan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan diturunkan berupa program

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan

Van Horn menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 55 Tindakan-tindakan ini mencakup

usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan

usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan kebijakan.56

Menurutt Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:57

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

55 Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo.
Hlm.146-147.
56 Ibid., Hlm. 147.
57 Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta:
Pustaka Fajar. Hlm.90 – 92.
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2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi

implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating

Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas

organisasi tidak fleksibel.

Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan

muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (effect) dan dampak akhir (impact). Hasil

segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu

implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat

yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang.
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Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai

implementasi dari suatu kebijakan.

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena

implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar

merumuskannya. Menurut Hogwood dan Gunn, kegagalan kebijakan (policy

failure) dapat disebabkan antara lain:58

1. Karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya Non

implementation

2. Karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan

unsuccessful implementation. Non implementation mengandung arti bahwa

suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau

mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena

mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan

permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga,

betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup

mereka selesaikan. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk

dipenuhi.

Hogwood dan Gunn juga menyatakan untuk dapat mengimplementasikan

kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan

komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan

yang terlibat dalam program. 59 Hood dalam hubungan ini menyatakan bahwa

guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem

58 Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Efektivitas Implementasi Kebijkan Otonomi Daerah, Jakarta :
Citra Utamahal. Hlm. 85.
59 Ibid., Hlm. 85.
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satuan administrasi tunggal (unitary administrative system) seperti halnya satuan

tentara yang besar yang hanya memiliki satuan komando, tanpa

kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.60

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan

informasi maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,

melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik pelaksanaan

kekuasaan. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sementara untuk implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan

perbatasan berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2010 Pasal 17 tentang Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan untuk menyelenggarakan

tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga

(K/L) Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah terkait pembangunan

dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Tugas dan fungsi BNPP yang dimaksud dalam perpres tersebut salah

satunya adalah melaksanakan atau melakukan implementasi kebijakan. Kebijakan

tersebut untuk pengelolan kawasan perbatasan dan diimplementasikan dalam

bentuk program pembangunan fisik dan non fisik, serta dibantu oleh Kementerian

Lembaga (K/L) sebagai pelaksana teknis dari program kegiatan yang BNPP

rencakan.

D. Wilayah Negara

Pengertian wilayah menurut Rebecca M.Wallace adalah merupakan atribut

yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang

60 Wahab, Abdullah, 2004, Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan
Negara, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.71-78.
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ditempatnya, suatu negara menikmati dan dalam wilayah geografis tertentu yang

ditempatnya, negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.61 Maka wilayah

adalah sebuah daerah yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan dengan

diperbatasi oleh tembok atau pagar yang dibangun untuk menambah keamanan.

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang

yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta

menjalankan segala aktivitasnya.62

I Wayan Parthaniana juga menyatakan wilayah negara memiliki bagian-

bagian yang meliputi :

1. Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya63

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.64 Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan 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.

61 Wallace, Rebecca M., 1993, Hukum Internasional, Semarang: IKIP Semarang Press. Hlm.95.
62 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju. Hlm.102.
63 Ibid., Hlm.103.
64 Yasidi Hambali, 1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm.63.
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3. Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah

perairan65

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 udara

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang

terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah

perairan.

Berdasarkan konseptual hukum internasional, cakupan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah yang diwarisi dari penjajah

Belanda, sesuai dengan prinsip hukum Uti Possidetis juris, yang artinya bahwa

suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahanya. 66 Di dalam hukum

nasional, cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Dalam Pasal 25A UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

nusantara dengan wilayah yang batas-batas haknya ditetapkan dengan Undang-

Undang”. Ketentuan UUD 1945 ini sejalan dengan UNCLOS 1982 yang berlaku

sejak 16 November 1994 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melaui UU No. 17

tahun 1985, sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau treaty antara

Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Australia, Papua New

65 I Wayan Parthiana, op.cit., Hlm.119.
66Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pengelola Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Bagian Lampiran.
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Guinea, Timor Leste, dan Vietnam.67 Perjanjian-perjanjian atau traktat (treaty)

itulah yang menjadi dasar dalam penetapan wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam UNCLOS 1982 untuk wilayah negara dengan konsepsi kepulauan

maka miliki garis pangkal kepulauan (archipelagic base line) dengan memenuhi

empat syarat, yaitu: 1) Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan

harus menjadi bagian dari sistem Garis Pangkal Kepulauan; 2) Perbandingan

antara luas perairan dan darat di dalam sistem garis pangkal harus berkisar 1:1 dan

9:1; 3) Panjang segmen Garis Pangkal Kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil

laut, kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal meliputi suatu

negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil

laut; dan 4) Arah Garis Pangkal Kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh

dari konfigurasi umum kepulauan.68 Oleh karena itu Indonesia dalam UU No. 6

tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa Garis Pangkal Lurus

Kepulaaun adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada

garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari Kepulauan

Indonesia.69 Garis Lurus Kepulauan Indonesia juga tidak boleh melebihi 100 mil

laut, kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal Kepulauan Indonesia

dapat melebih kepanjangan tersebut, hingga maksimum 125 mil laut.70

Wilayah Indonesia dengan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state)

sebelumnya diperjuangkan dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian

mendapat pengakuan dunia Internasional. Deklarasi Juanda pada 13 Desember

1957 menyatakan “...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah

67 Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, Aspek Hukum : Wilayah Negara IndonesiaI, Yogyakarta : Graha
Ilmu. Hlm 8.
68 UNCLOS 1982 Pasal 47.
69 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 5 Ayat 3.
70 Suryo Sakti Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.18.
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menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan

pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau

lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara

Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional

yang berada di bawah 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 pulau-pulau

negara Indonesia,...”71

Deklarasi Juanda dikeluarkan memiliki tujuan untuk: 72 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); dan 3). Pengaturan lalu lintas damai

pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurisprudensi

Mahkamah Internasional pada Tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus

perbatasan antara Inggris dan Norwegia. Maka untuk mengukuhkan Deklarasi

Juanda dan asas negara kepulauan ini, ditetapkanlah UU No. 4 tahun 1960 dan

telah direvisi menjadi UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sejak

dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka sejak itu berubahlah luas wilayah

71 S.Sumarsono dkk, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hlm 67-68.
72 H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma.
Hlm.133.
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dari ± 2 juta km2 menjadi ± 5 juta km2, dimana ± 65% wilayahnya terdiri dari

laut/perairan.

Berdasarkan bentuk wilayah negara Indonesia merupakan divided or

separated, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh

negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-

daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).73 Dalam UU No. 43 tahun 2008

menetapkan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, perairan,

serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung

di dalamnya. 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.

E. Penetapan Batas Negara

Menurut Adi Sumardiman 74 secara garis besar terdapat dua hal yang

menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu:

1. Ketentuan Tak Tertulis

Ketentutan seperti ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para

pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh para saksi atau

berdasarkan petunjuk. Tempat permukiman penduuk, golongan ras,

perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya dapat

dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah satu dengan

wilayah yang lain. Kondisi alam wilayah membatasi manusia dalam

menentukan permukimanya. Seiring dengan perkembangan waktu, tanda-

73 Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Bandung: Refika Aditama. Hlm.30.
74 Adi Sumardiman, 1992, Seri Internasional – Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya – Buku I
– Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea (disertai Implementasi Hukum Laut 1982), Jakarta:
Pradnya Paramita. Hlm.35.
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tanda alam tersebut dapat pula berkembang menjadi tanda batas wilayah.

Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian

dapat tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Perbatasan tradisional ini

yang kemudian dipertegas dalam suatu perjanjian antara negara yang

berbatasan. Namun, penetapan batas antar negara yang berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataanya lebih banyak

mengalami kesulitan, karena menyangkut juga faktor historis dan kultural,

yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

2. Ketentuan Tertulis

Dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa peta-peta maupun naskah

perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam

penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang

perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang

perbatasan yang dibuat oleh penjabat yang berwenang dan disertai dengan

otentifikasinya, dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan

yang sesuai dengan bidangnya.75

Penetapan perbatasan negara dalam hukum internasional dibedakan menjadi dua,

yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penetapan dalam

ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian penetapan perbatasan

negara secara umum. Dalam prinsip umum terdapat dua landasan untuk

penyelesaian penetapan perbatasan negara yaitu United Nations Charter (Piagam

75 Ibid., Hlm.36.
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PBB) dan Treaty of Amity and Cooperation In Southeats Asia.76 Sedangkan

untuk prinsip khusus dalam implementasinya dibedakan menjadi dua yaitu:77

1. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat

Uti Possdentis Juris, prinsip ini menyatakan bahwa negara merdeka

mewarisi bekas negara penjajahnya. Dalam konteks Indonesia hal tersebut

terlihat dalam penetapan perbatasan negara antara lain sebagai berikut: a)

batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasr Konvensi

Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, 1951, dan 1928; b) Batas Darat

antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang

Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal tahun 1904 dan Keputusan

Permant Court of Arbitration (PCA) tahun 1914; dan c) Batas darat antara

Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia

Belanda dan Inggris tahun 1895.78

Border Stability, dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat harus

memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Penyelesaian

penetapan perbatasan darat yang mengabaikan prinsip border stability

akan menimbulkan disharmonis hubungan antara negara dan

mengakibatkan gangguan hubungan diplomat negara yang berbatasan.

Oleh karena itu, prinsip ini merupakan hal yang mutlak untuk

dilaksanakan, terutama dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat

sebagai wilayah yang berbatasan langsung antar negara. Eternality of

Boundary Treaty, prinsip ini merupakan perjanjian internasional tentang

batas negara yang bersifat final dan tidak dapat diubah. Maka dengan

76 Suryo Sakti Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.37.
77 Ibid., Hlm.37.
78 Ibid., Hlm.37.
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perjanjian ini suatu negara tidak dapat menuntut perubahan garis batas

setelah batas tersebut dipakai bersama.79

2. Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim80

Dalam penetapan batas laut atau batas maritim, yang menjadi landasan

hukum internasional adalah Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

(UNCLOS 1982). Berdasarkan Pasal 15 UNCLOS 1982 terdapat tiga hal

dalam penetapan batas laut yaitu: pertama, dalam penetapan batas laut

territorial dilakukan dengan melalui perundingan; kedua, dalam penetapan

batas laut territorial pada negara yang berhadapan, digunakan metode

equidistance; ketiga, ketentuan tersebut dapat tidak berlaku, apabila

terdapat alasan baik historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan

perlunya menetapkan batas laut territorial antara kedua Negara.

F. Prespektif Perbatasan Negara

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara

dan bukan hanya suatu garis imaginer di atas permukaan bumi, melainkan suatu

garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.81 Menurut pendapat

ahli geografi politik, pengertian perbatasan dibedakan menjadi dua yaitu,

boundaries dan frontier. Kedua definisi ini mempunyai makna yang berbeda,

perbatasan disebut frontier karena posisinya yang terletak di depan (front) atau di

belakang (hinterland) dari suatu negara. Oleh karena itu, forntier dapat juga

disebut foreland, bonderland, ataupun march. Sedangkan istilah boundary

79 Ibid., Hlm.38.
80 Ibid., Hlm.39.
81 Starke, J.G, 1972, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Sinar Grafika. Hlm.95.
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digunakan karena fungsinya yang mengikat dan membatasi suatu unit politik,

dalam hal ini adalah negara.82

Menurut Hans Weiger dalam bukunya berjudul Principles of Political

Geography menjelaskan bahwa boundaries dapat dibedakan menjadi boundaries

zone dan boundaries line.83 Boundaries line adalah garis yang mendemarkasikan

batas terluar, sedangkan boundaries zone mempunyai pengertian yang tidak jauh

berbeda dengan fontier. Boundsries zone diwujudkan dalam bentuk kenampakan

ruang yang terletak antara dua wilayah.84 Ruang tersebut menjadi pemisah kedua

wilayah negara dan merupakan wilayah bebas. Boundary line diwujudkan dalam

bentuk garis, wooden barrier, a grassy path between field (jalan setapak rumput

yang memisahkan dua atau lebih lapangan), jalan setapak di tengah hutan dan lain

lain.85 Selanjutnya untuk melengkapi pendapat Weiger, Kristof dalam tulisanya

yang berjudul The Name of Frotiers and Boundarie membedakan boundaries dan

frotier sebagai berikut:86

1. Frontier mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries lebih

berorientasi ke dalam. Frontier merupakan sebuah manifestasi dari

kekuatan sentrifugal, sedangkan boundaries merpakan manifestasi dari

kekuatan sentripetal. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi

antara frontier dan boundaries.

2. Frontier merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di

satu pihak, sedangkan boundaries merupakan suatu faktor pemisah.

82 Suryo Sakti Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.25.
83Hans Weiger, Principle of Political Geography, New York: Appleton-Century, Dalam Suryo
Sakti Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.26.
84 Ibid., Hlm 26.
85 Ibid., Hlm.26.
86 Kristof, The Nature of Frontier and Boundaries, AAAG, Vol 49, Dalam Suryo Sakti
Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.27.
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Boundaries berupa suatu zone transisi antara suasana kehidupan yang

berlainan serta juga mencerminkan keuatan-kekuatan yang saling

berlawanan dari negara yang saling berbatasan. Sedangkan frontier masih

memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antara dua

negara yang berbatasan/bertetangga.

Sedangkan menurut D. Whittersley menyimpulkan bahwa boundary adalah

batasan wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara

dalam rotasi dunia telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas

rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sementara

frontarier 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 menculnya

masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian

berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu

negara.87 Dari seluruh pendapat para ahli geopolitik maka perbatasan wilayah

negara adalah wilayah geografis yang berhadapan langsung dengan negara

tetangga, yang mana penduduk bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui

hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antarnegara

yang berbatasan.

Dalam prespektif geografi politik, batas wilayah suatu negara

(international boundry) dibedakan menjadi dua yaitu fungsinya (klasifikasi

fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi

fungsional penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat

87 Whitterley dalam RD. DHiksit, Political geography: a contemporary prespective., Dalam Suryo
Sakti Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.27.
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relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya

dari negara-negara yang dipisah. Menurut Harsthorne 88 klasifikasi perbatasan

internasional secara fungsional dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Antesedent Boundaries

Perbatasan ini disebut juga disebut perbatasan duluan, hal ini disebabkan

perbatasan terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului

memasang/menetapkan batas terluarnya.

2. Subsequent Boundaries

Perbatasan yang terbentuknya setelah adanya cultural landscape dan

pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara

dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya

dalam hal bahasa dan agama. Jenis perbatas seperti ini banyak dijumpai di

negara-negara di wilayah Eropa Timur, sedangkan di Asia terutama di

perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

3. Superimposed Boundaries

Jenis perbatasan ini yang memiliki proses pembentukan yang sama dengan

Subsequent Boundaries akan tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu

superimposed boundaries tidak konform dengan pembagian sosio kultural.

Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan

perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang

ikut berkpentingan, terutama menyangkut kekuatan dan kepentingan

politik suatu negara.

88 Harthorne, Sugestion of the terminology of political boundaries, Dalam Suryo Sakti
Hadiwijoyo, op.cit., Hlm.30.
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4. Relic Boundaries

Perbatasan ini merupakan garis yang telah kehilangan fungsi politisnya,

terutama di bentang budaya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi

pada suatu negara yang masuk ke dalam wilayah negara lain, baik secara

sukarela maupun melalui proses imperialisme.

Selain penggolongan berdasarkan klasfikasi fungsional, presfektif geopolitik juga

menggolongan berdasarkan morfologinya (proses terbentuknya) yang dibedakan

menjadi dua, yaitu:89

1. Artificial Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya dibuat oleh manusia. Pemasangan tanda

ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun

perjanjian antarnegara. Batas buatan ini dapat berupa patok, tugu, kanal,

terusan, dan lain-lain.

2. Natural Boundaries

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah. Perbatasan

alamiah ini dapat dibedakan dan dirinci menjadi lima, yaitu: 1) Perbatasan

berupa pegunungan; 2) Perbatasan yang berupa sungai dan laut; 3)

Perbatasan berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun; 4) Perbatasan geometris;

dan 5) Perbatasan antrophogeografis.

Sementara dalam prespektif O.J Martinez juga menambahkan tipologi perbatasan

yang ia temukan dari hasil pengamatannya terhadap perbatasan-perbatasan yang

ada di dunia. Martinez membagi wilayah perbatasan ke dalam 4 tipologi, yakni

alienated borderland, coexistent borderland, interdependent borderland, dan

89 Ibid., 31.



54

integrated borderland. 90 Alienated borderland merupakan wilayah perbatasan

yang terisolasi satu sama lain dan tidak terjadi aktivitas lintas batas. Hal yang

menyebabkan terjadinya alienated borderland adalah sengketa yang terjadi

diantara dua negara baik dari bidang militer, politik, agama, ideologis dan lain

sebagainya.91

Coexistent borderland adalah daerah perbatasan yang memiliki masalah-

masalah serius seperti klaim kepemilikan sumber daya alam namun sudah bisa

diminimalisir hingga pada derajat yang bisa dikendalikan. Interdependent

borderland adalah wilayah perbatasan dimana terjadi aktivitas lintas batas yang

intensif dan hubungan antara kedua masyarakat di wilayah perbatasan relatif

stabil. 92 Intensitas interaksi antara kedua masyarakat yang terpisah oleh

perbatasan biasanya dipicu oleh ketergantungan ekonomi antara satu sama lain.

Sedangkan integrated borderland adalah wilayah perbatasan yang sangat

terintegrasi (lagi-lagi biasanya secara ekonomi) sehingga menyebabkan kaburnya

batas antara kedua negara, dan ditandai oleh nasionalisme kedua negara yang

memudar.93

Mengacu pada tipologi Martinez di atas, maka wilayah perbatasan

Indonesia dan Malaysia termasuk diantara tipe kedua dan ketiga yaitu Coexistent

dan Interdependent borderland. Panjang garis perbatasan yang dimiliki Indonesia

seperti yang terbentang dari Kalimantan Utara-Malaysia adalah sejauh 2004

90 Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba, 2005, Dari Entikong Sampai Nunukan Dinamika Daerah
Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Hlm.17.91 Ibid., Hlm.17.
92 Ibid., Hlm.17.
93 Ibid., Hlm.18
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kilometer, kemudian di Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sejauh 240

kilometer, dan di Papua – Papua New Guinea sepanjang 760 kilometer.

G. Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari empat tahapan, yakni

alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi (manajemen pembangunan). 94

Tahap alokasi, delimitasi, dan demarkasi lebih banyak terkait pada aspek

pengelolaan batas wilayah negara (boundary line). Sedangkan tahapan

administrasi lebih terkait pada aktivitas pembangunan di kawasan perbatasan

(boundary area). Keempat proses tersebut berjalan berkesinambungan dan saling

berkaitan antara yang satu dengan lainya.

1. Alokasi (Allocation)95

Pengertian alokasi dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu

negara, termasuk di mana wilayah yang berbatasan dengan negara

tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, di dalam hukum internasional,

telah diatur tentang bagaimana sebuah negara memperoleh atau

kehilangan wilayahnya. Sesuai dengan pernyataan Shaw di The German

Policy Mixed Arbitral Tribunal menyatakan bahwa keberadaan suatu

negara dapat diketahui dari wilayah yang memiliki konsistensi yang

memadai, sekalipun batas wilayahnya belum ditetapkan secara pasti,

asalkan negara tersebut memiliki kontro yang efektif.

2. Delimitasi (Delimitation)96

Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya adalah

mengindentifikasi area-area yang ovelapping atau harus ditentukan

94 Saru Arifin, 2014, Hukum : Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.77-80.
95 Ibid., Hlm.77.
96 Ibid., Hlm.78.
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batasnya dengan negara tetangga. Proses ini dilakukan dengan diplomasi

perbatasan antara kedua negara yang berbatasan.

3. Demakrasi97

Demakrasi atau penegasan batas di lapagan merupakan tahapan

selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang

saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan

secara teknis melalui pemberian tanda atau batok perbatasan, baik

perbatasan alamiah maupun buatan.

4. Administration98

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut theory of

boundary making, kegiatan administration atau management

pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan overlapping dengan

demakrasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam

kenyataanya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di

lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik,

sehingga seringkali dilakukan secara sementasi, dan kegiatan administrasi

atau manajemen berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas

dilapangan, karena tahapan ini merupakan bagian tindak lanjut dari

pemisahan hak dan kewajiban antarnegara akibat munculnya perbatasan

wilayah.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih

menghadapi permasalahan yang kompleks, baik dari sisi delimitasi, demarkasi

maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum,

97 Ibid., Hlm.79.
98 Ibid., Hlm.80.
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maupun pembangunan kawasan. 99 Amanat Proklamasi Kemerdekaan pada 65

tahun yang lalu telah menyatakan bahwa “Pemindahan kekuasaan dan lain-lain

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya. Begitu pula dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan bahwa:

(1) negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, menjaga

kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara,

batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang

mutlak dilakukan.

Dalam the dimension of border management100 menyatakan terdapat tujuh

dimensi dalam manajemen pengelolaan perbatasan yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Penetapan dan pemeliharaan garis batas, sebuah perjanjian mengenai batas

antarnegara yang telah final secara hukum internasional dan tidak dapat

diubah.

2. Pengamanan wilayah perbatasan, berupa pengawasan mengenai keamanan

kedaulatan negara, illegal logging, illegal fishing, dan trans national crime

lainya.

3. Kerjasama menegelola wilayah perbatasan, hal ini dilakukan untuk

mendukung perkembangan perdagangan dan perindustrian antarnegara

dan antardaerah.

4. Pengembangan wilayah perbatasan, dilakukan dengan cara pengembangan

pusat-pusat kegiatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pencegahan

disintegrasi bangsa, dan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik.

99 Peraturan BNPP op.cit., Bab 1-4.
100 Paparan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, 2008, The Dimensioin of Border
Management, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.  Slide ke-6.
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5. Kelembagaan, General Border Committe (GBC), Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

(BPPD)

6. Peraturan perundang-undangan: UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah

Negara; UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; UU No. 17

1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982; UU No. 24 1992 tentang

Penataan Ruang; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; UU

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perpres No. 12 tahun 2010

tentang BNPP;

7. Exit/Entry Point, berupa Pos Lintas Batas Negara antar Republik

Indonesia – Malaysia, Republik Indonesia – Papua Nugini, dan Republik

Indonesia – Timor Leste.

H. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Menurut Berg dan Ehin101, ide dan gagasan “composite policy” yang tepat

dalam strategi pengembangan wilayah perbatasan Uni Eropa, terdiri dari tiga

paradigma yang berbeda, yaitu: pendekatan penanganan dengan basis pada

security, pendekatan pada sisi kohesi, dan pendekatan dari sisi ekspansi/

perluasan. Dalam kajiannya terhadap kebijakan pengembangan wilayah

perbatasan di Eropa, Berg dan Ehin mengajukan kerangka kerja awal yang

berfokus pada tiga karakteristik dalam wilayah perbatasan, yaitu: 1) tipe fungsi

atribut perbatasan, 2) mode pemerintahan, dan 3) derajat keterbukaan, dimana

kebijakan pengembangan perbatasan yang fit dengan kondisi tertentu perlu

101 Berg, E. and Ehin, P. 2006. “What Kind of Border Regime is in the Making?: Towards a
Differentiated and Uneven Border Strategy”. Cooperation and Conflict, 2006 pp. 41- 53.[Online].
Available: http://cac.sagepub.com. diakses pada 20 November 2016.
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memandang ketiga aspek tersebut dalam perumusannya.102

Menurut Wu 103 , terdapat banyak pendekatan dalam pengembangan

wilayah perbatasan, namun terdapat tiga faktor penting dalam kaitannya dengan

pengembangan kawasan lebih lanjut, yaitu: pengembangan yang didahului oleh

perencanaan dan pengembangan infrastruktur (sebelum kegiatan pengembangan

ekonomi), pengembangan investasi di sektor swasta, dan pengembangan program

kebijakan.

1. Pengembangan dengan Basis Infrastruktur (Infrastructure-Led

Development)104

Pendekatan ini biasanya melibatkan pemerintah dan agen perencanaan agar

pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan,

pendekatan ini biasa dilakukan dengan alasan lokasi yang terpencil (remote

area), politik maupun alasan keamanan.

2. Pengembangan dengan Basis Investasi (Investment-Led Development)105

Konsep pengembangan dengan basis investasi ini banyak dilakukan di

wilayah perbatasan, meskipun biasanya konsep ini didahului dengan dominasi

sektor swasta kecil menengah (UKM), beberapa best practice dari

pengembangan dengan basis ini terdapat di Polandia–Jerman Timur, Thai-

China-Burma dan Laos (TCBL) dan China-Vietnam di Donxing dan Mong

Cai.

102 Ibid.
103 Wu, C. T, 2001, Cross-Border Development in a Changing World: Redefining Regional
Development Policies, In Edgington, D.W., Fernandez, A. L. and Hoshino, C. (eds). New
Regional Development Paradigm. Vol. 2. London: Greenwood Press.
104 Ibid
105 Ibid
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3. Pengembangan dengan Basis Kebijakan (Policy-led Development)106

Dalam kaitannya dengan hal ini, kasus Uni Eropa merupakan pengembangan

dengan basis pada kebijakan moneter dan kebijakan tanpa batas di Eropa

(borderless). Dua kebijakan tersebut didukung oleh program yang spesifik dan

bantuan finansial, beberapa zona eksisting industri besar yang berkembang

seperti The Upper Rhine, Baden Wuttenberg, dan Emilia-Romagna dibangun

di kawasan perbatasan dalam rangka pengembangan yang terpadu.

Konsep dasar yang digunakan dalam pengembangan kawasan perbatasan

yang ditujukkan sekaligus sebagai kawasan pengembangan aktivitas ekonomi dan

perdagangan mengacu pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan

kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan.107

1. Konsep Kesejahteraan

Pada dasarnya pendekatan konsep kesejahteraan (prosperity approach)

merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan

ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

wilayah perbatasan.

2. Konsep Keamanan

Konsep Keamanan (Security) memandang kawasan perbatasan sebagai

kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu

pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan

sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional

sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara termasuk

106 Ibid
107 Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015, Jakarta: BNPP RI, 2011, Seri BNPP 01S- 0111. Hlm.34.
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menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah

membentuk sabuk komando perbatasan negara. Sabuk komando perbatasan

negara ini berupa buffer area atau security zone sejauh ±4 km dari garis

perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga

memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kelerangan tanah,

maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk pengawasan ini berupa

penyediaan pos – pos pengwasan di sepanjang sabuk komando yang berfungsi

memantau aset – aset sumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan.

3. Konsep Lingkungan

Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan

merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan

meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan.

Konsep pengembangan kawasan strategis nasional di kawasan perbatasan

mengacu pada rencana pusat pengembangan perbatasan (BDC) sebagai pusat

pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Dengan rencana ini maka

pusat pengembangan kawasan akan berada di kawasan BDC atau di kawasan

gerbang perbatasan atau pada jaringan jalan utama menuju gerbang

perbatasan.

Dalam RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa pengembangan kawasan

perbatasan tidak hanya berorintasi pada inward looking, namun juga kearah

outward looking. 108 Inward Looking merupakaan suatu bentuk strategi

pembangunan yang berorientasi pada pengembangan “Kawasan Perbatasan” yang

108 UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025. Bagian Lampiran Bab I.
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sepenuhnya ke dalam artinya ke pusat-pusat pertumbuhan domestik yang ada.

Strategi ini memiliki kelemahan karena seolah-olah wilayah perbatasan hanya

menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Sehingga wilayah-wilayah

perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh

pemerintah pusat maupun daerah.109 Sementara Outward Looking merupakan

suatu bentuk strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan

“Kawasan Perbatasan” yang lebih diarahkan kepada potensi pasar dan pusat-pusat

pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh di negara tetangga.110

1. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap

sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang

berdaulat, berdaya saing dan aman. Pendekatan pengembangan pembangunan

kawasan perbatasan terdiri: (i) Pendekatan Keamanan (security approach), dan

(ii) Pendekatan peningkatan kesejahteraan (prosperity approach), yang

difokuskan pada 10 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Lokasi

Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.111

Strategi pengambangan kawasan perbatasan secara khusus harus

disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah masing-masing kawasan

perbatasan. Dalam RPJMN 2015-2019 pengelolaan perbatasan negara secara

eksplisit diarahkan dalam kerangka “pengembangan kawasan perbatasan”,

melalui: a) Pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis

109 A. Lucky Longdong, Kepala BAPPEDA Prov. Sulawesi Utara, Perspektif Pembangunan
Kawasan Perbatasan Antar Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Jakarta: Buletin Kawasan Edisi 24,
2010, Hlm.19.
110 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinamika Pembangunan Kawasan Antar Negara,
Jakarta: Buletin Kawasan Edisi 24 thn 2010, Hlm.3.
111 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMPN 2015-2019, Buku I. Hlm 6-26.
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Nasional/PKSN); dan b) Peningkatan kemanan dan kesejahteraan masyarakat

kawasan perbatasa.112 Pengembangan kawasan perbtaasan pada tahun 2015-2019

meliputi:113 RPJMN 2015-2019 mengarahkan percepatan pengembangan kawasan

perbatasan dengan strategi pembangunan kawasan perbatasan sebagai berikut:

a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara

berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan

peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan

infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-

informasi;

b. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola

potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang

berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

c. Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan

strategis nasional dengan desa-desa di kecamatan lokasi prioritas

perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota

kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan

menghubungkan dengan negara tetangga, serta membangun konektivitas

melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan

intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.

d. Membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan

transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non

status dan pelayanan keperintisan;

112 Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, BUKU I. Hlm.6-27.
113 Ibid 27-28.
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e. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan

telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara.

f. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom,

Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) sesuai dengan standar

internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu.

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana- prasarana

pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan

peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;

h. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-

investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan

kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan

data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;

i. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan

identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan

masyarakat perbatasan;

j. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama

perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan

keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.

k. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan

pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan

penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara

Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta

penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara;

l. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan
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negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah

dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;

m. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom

Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan

melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan

n. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan

desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan

melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.114

2. Model Pengembangan Kawasan Perbatasan

Model pengembangan kawasan perbatasan dapat dikembangankan sesuai

dengan kondisi dan potensi kawasan perbatasan yang ada antara lain sebagai pusat

pertumbuhan, transito, stasiun riset dan parawisata alam, serta agropolitan. 115

Dalam masing-masing model pengembangan kawasan perbatasan dapat dibangun

beberapa komponen pembentuk kawasan perbatasan seperti Pos Lintas Batas

(PLB), pelabuhan darat, kawasan wisata alam/lingkungan dan budaya, akuakultur,

kawasan berikat, kawasan industri, dan welcome plaza.116

Berdasarkan kajian pengembangan investasi wilayah perbatasan 117

menyatakan bahwa terdapat beberapa model pembangaunan yang dapat dilakukan

untuk membangun kawasan perbatasa, diantaranya sebagai berikut:

a. Model Pusat Pertumbuhan (PKSN/PKL)

Fokus pengembangan adalah menjadikan pusat pertumbuhan dengan

menyediakan pusat permukiman, penyediaan sarana-prasarana dan

114 Ibid 27-28.
115 BNPPP, Rencana Induk 2015-2019, op.cit., Hlm.2-41.
116 Ibid
117 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKBPM), 2015, Kajian Pengembangan Investasi
Wilayah Perbatasan, Jakarta: BKBPM. Hlm.34.
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memfasilitasi kegiatan ekonomi untuk memicu pertumbuhan daerah

sekitarnya.

b. Model Transito

Fokus pengembangan adalah mengembangkan pusat transit bagi penduduk

kedua negara dengan mengembangkan pusat permukiman dan welcome

plaza, serta dilengkapi dengan sarana dan prasaran keimigrasian.

c. Model Stasiun Riset dan Wisata Lingkungan

Fokus pengembangan adalah mengoptimalkan potensi keanekaragaman

hayati dan budaya serta kekhasan alam dengan membuat fasilitas riset

yang menarik peneliti dan mengembangkan objek wisata alam yang

menarik wisatawan.

d. Model Kawasan Agropolitan

Fokus pengembangan adalah ekonomi wilayah berbasis pertanian untuk

mencukupi kebutuhan kawasan dan mengisi peluang pasar ekspor ke

negara tetangga.

e. Model Kawasan Perbatasan Laut

Fokus pengembangan adalah ekonomi wilayah berbasis sumber daya laut

dan pesisir dengan membangun akuakultur, pelabuhan bebas, wisata

pantai dan industri kelautan.

3. Pengorganisasian Pengelola Perbatasan

a. General Border Committee (GBC)

Kelembagaan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam

pengelolaan dan penyelesaian isu-isu seputar perbatasan diwujudkan dalam

seluruh lembaga yang disebut General Border Committe (GBC). Cikal bakal
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lahirnya GBC berawal dari kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia

Security Arrangement pada tahu 1972, yang kemudian membentuk Komite

Perbatasan. Forum ini semula dibentuk untuk mengakrabkan kedua negara,

terutama angkata bersenjata, setelah terlibat konfrontasi pada tahun 1963.118

General Border Committe (GBC) merupakan lemabga ad hoc yang

sengaja dibuat oleh kedua belah pihak antara Indonesia degan Malaysia yang

secara khusus digunakan sebagai forum kerja sama dalam pengelolaan perbatasan.

Lembaga ini merupakan forum yang masing-masing diketuai oleh Panglima

Tentara Nasional dari kedua negara, seperti Indonesia diketuai oleh Panglima

TNI. Secara struktural, ketua GBC di Indonesia membawahi beberapa lima

bidang, yaitu:119

a) Staff Planning Committe (SPC), diketuai oleh Kasum TNI;

b) Sub Komite Kemanan Perbatasan, diketuai oleh Mabes TNI;

c) Sub Komite Sosio Ekonomi (Sosek), diketuai oleh Depdagri;

d) Sub Komite Penegasan Batas Wilayah, diketuai oleh Depdagri atau

Dephan;

e) Sub Komite Penangulangan Bencana dan Kecelakaan, diketuai oleh Badan

Koordinasi Nasional  Penangulangan Bencana dan Penangulangan

Pengensi yang dibentuk dengan Keppres No. 3 Tahun 2001.

Tujuan didirikannya GBC ini dalam rangka unutuk membahas isu dan

permasalahan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pertahanan

kemanan di antara RI-Malaysia. Program kegiatan yang dilakukannya adalah

melakukan perumusan program melalui bidang-bidang yang ada. Namun,

118 Saru Arifin, op.cit., Hlm.112.119 Ibid., Hlm.113.



68

implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di tingkat pusat dan

daerah.120

b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa

Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada

tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan

Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. Berdasarkan Perpres No. 12

tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Pebrbatasan (BNPP) menyatakan

bahwa, BNPP mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan program

pembangunan perbatasan, menetapkan rencan kebutuhan anggaran,

mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan

terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.121

BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan merupakan berkedudukan

di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam

negeri. Oleh karena itu, kepala BNPP merupakan Menteri Dalam Negeri dengan

dibantu ketua pengarah yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan.122 Sedangkan untuk anggota pelaksana teknis dalam pembangunan

perbatasan adalah:123 Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri

Perhubungan; Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional; Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Panglima Tentara Nasional

120 Ibid., Hlm.113.
121 Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang BNPP, Pasal 4.
122 Ibid., Pasal 6.
123 Ibid., Pasal 6.
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Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Intelijen

Negara; Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; dan Gubernur

Provinsi terkait.

Keberadaan kementerian lembaga (K/L) yang menjadi anggota pelaksana

teknis dari kegiatan pengelolaan kawasan perbatasanya ini menciptakan

koordinasi sektoral antara BNPP dan (K/L). Koordinasi yang di lakukan BNPP

dengan K/L sesuai dengan Deputi yang dimiliki sekretariat tetap, yang terdiri

atas: 124 Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan

Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pelaksanaan koordinasi BNPP tidak hanya pada tingkat sektoral, namun

juga lintas sektoral yaitu antara BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Berdasarakan Perpres No. 12 tahun 2010 menyatakan bahwa, dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan

pengelola perbatasan di tingkat daerah. Hubungan koordinasi sebagaimana

dimaksud meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan. 125 Maka pengelolan

kawasan perbtaasan yang menjadi tugas dari BNPP memerlukan koordinasi

horizontal dan koordinasi vertikal yang optimal, agar makasud dan tujuan dari

setiap rencana pembangunan dapat dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah.

c. Badan Pengelola Perbatasan di Kabupaten Bengkayang

Di Kabupaten Bengkayang sendiri pembentukan Badan Pengelola

Perbatasan Kabupaten baru dibentuk sejak ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bengakayang No. 13 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

124 Ibid., Pasal 10.
125 Ibid., Pasal 7.
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Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Bengakayang, yang menambahkan Badan Pengelola Perbatasan

sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengakayang. Pembentukan Badan

Pengelola Perbatasan ini selain dari pada pendukung tugas kepala daerah, juga

merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri No.2 Tahun 2011 ini bahwa setiap

Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan antar negara tetangga dibentuk Badan

Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.126 Badan ini akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.127 Adapun tugas pokok

dari badan ini adalah melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat

spesifik dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan

rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, evaluasi

dan pengawasan pengelolaan kawasan perbatasan.128 Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam Badan Pengelola Perbatasan mempunyai

fungsi:129

a) Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah

negara dan kawasan perbatasan kabupaten;

b) Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,

pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan kabupaten;

126 Pasal 3 Ayat (1) dan (2)
127 Ibid., Pasal 4.
128 Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengakayang, Pasal 119.
129 Ibid., Pasal 120.
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c) Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas

wilayah negara lingkup kabupaten;

d) Inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona

pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan

zona lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;

e) Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;

f) Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara

dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas kabupaten;

g) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan kabupaten.

h) Pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;

i) Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh

Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas penyusunan program dan anggaran pengelolaan kawasan perbatasan untuk

Badan Pengelolan Perbatasan Daerah (BBPD) sama hal nya seperti tugas dari

BNPP. Namun, BBPD untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

kawasan perbatasan masih sangat terbatas, karena anggaran yang diberikan ke

BPPD belum dapat mencukupi. Maka penyusunan program dan anggaran yang

dilakukan BPPD akan menjadi usulan pembangunan dan pengelolaan kawasan

perbtaasan ke BNPP. Sementara, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BPPD

merupakan tugas untuk mengkordinasikan ke BNPP dan Kementerian Lembaga.


