
 

 
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  

NOMOR 1 TAHUN 2015            
 

TENTANG 
 

RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA  

TAHUN 2015–2019  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BADAN  NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, 

sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, 
dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas 
wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan 

kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan 
penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun rencana 
induk pengelolaan perbatasan negara; 

  b.  bahwa rencana induk pengelolaan perbatasan negara 
memberikan informasi mengenai arah pengembangan, 

kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan 
program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 
perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun; 

  c.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
menetapkan rencana induk untuk dijadikan pedoman 
pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara 

dan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh kementerian, 
lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, 
dan pemerintah kabupaten/kota; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang 
Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 
2015-2019; 

    
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47); 

  2.  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); 

SALINAN 
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  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

  4.  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  5.  Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739); 

  6.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4925); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan; 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019; 

  11.  Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);  
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  MEMUTUSKAN: 

    
Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

TENTANG  RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN 
NEGARA TAHUN 2015–2019. 

  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini 

yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-

2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019, 

adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019. 

3. Rencana Strategis Tahun 2015-2019, yang selanjutnya 
disebut Renstra K/L 2015-2019, adalah dokumen 

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 
2019. 

4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 
Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, yang selanjutnya 

disebut Desain Besar 2011-2025, adalah dokumen 
perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan 
kawasan perbatasan untuk periode berlakunya RPJPN 

2005-2025.   

5. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 
2015-2019, yang selanjutnya disebut Renduk 2015-2019, 

adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 
(lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan 

program dalam pengelolaan batas wilayah negara dan 
pembangunan kawasan perbatasan.  

6. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan 

Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut Renaksi, 
adalah rencana pembangunan nasional jangka pendek atau 

tahunan sebagai implementasi dari Renduk 2015-2019. 

7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau 
perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara 

sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu 
masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan 
menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih maju. 

8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi 
perencanaan, dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta 

pengawasan serta pengendalian. 

9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang 
merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan 

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

atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang 
terkandung di dalamnya. 

10. 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. 

11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya 
disingkat BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara. 
 

Pasal 2 

 
Renduk 2015-2019 difokuskan pada agenda prioritas: 

a. penetapan dan penegasan batas wilayah negara;  

b. peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan 
hukum; 

c. peningkatan pelayanan lintas batas negara; 

d. peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan; 

e. penataan ruang kawasan perbatasan; 

f. pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan 
perbatasan;  

g. peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan; 
dan  

h. penguatan/penataan kelembagaan. 
 

Pasal 3 

 
(1) Renduk 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun berdasarkan: 

a. RPJPN 2005-2025; 

b. RPJMN 2015-2019; 

c. rencana tata ruang di kawasan perbatasan; 

d. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain 
Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan Tahun 2011-2025; 

(2) Penyusunan Renduk 2015-2019 juga memperhatikan: 

a. kondisi perbatasan negara; dan 

b. isu strategis pengelolaan perbatasan negara. 
 

Pasal 4 
 

Renduk 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 

disusun dengan sistematika: 

a. Pendahuluan; 

b. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbatasan Negara 5 
Tahun ke Depan Terkait Kondisi Global; 

c. Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Konteks 

Pembangunan Nasional; 

d. Tinjauan    Terhadap    Rencana    Induk    Pengelolaan    Batas 
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Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014; 

e. Kondisi Perbatasan Negara; 

f. Isu Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara; 

g. Visi Misi Pengelolaan Perbatasan Negara; 

h. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara; 

i. Agenda Prioritas Pengelolaan Perbatasan Negara; dan 

j. Kaidah Pengelolaan. 
 

Pasal 5 

 
Renduk 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Matriks Rencana Program, Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan, dan Matriks Rencana 
Program, Kegiatan Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan ini. 
 

Pasal 6 
 

Renduk 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dijadikan: 

a. pedoman penyusunan Renstra K/L 2015-2019, rencana kerja 

tahunan K/L dalam pengelolaan batas wilayah negara dan 
kawasan perbatasan dalam kurun waktu 2015-2019; 

b. pedoman penyusunan renaksi pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota; 

c. Instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, 

sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, 
dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah 
negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka 

waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab 
pelaksanaannya; 

d. pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

sumber pendanaan lain yang sah secara efisien, efektif, 
akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik; 

e. sumber informasi tentang arah pengembangan, kebijakan, 

strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program 
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 
dan 

f. acuan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan 
batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

 
Pasal 7 

 

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan 

batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berpedoman 
pada Renduk 2015-2019. 
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Pasal 8 

 
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam 
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 

dilaksanakan dengan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan 
sinkronisasi oleh BNPP bersama Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dan Kementerian Keuangan. 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Badan  Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 April 2015 

MENTERI DALAM NEGERI 

SELAKU 
KEPALA BADAN  NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

 
ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 
 

 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

YASONNA H. LAOLY 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 

589 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum, 
 

  
  

Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA 

Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19640828 198503 1 012 

 



LAMPIRAN  PERATURAN BNPP 
 NOMOR : 1 TAHUN 2015 

 TANGGAL : 13 APRIL 2015 

 

RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

TAHUN 2015-2019 

 

A. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang 
diwarisi dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum Uti 
Possidetis Juris, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah 
penguasa penjajahnya. 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 dan haknya ditetapkan 
dengan Undang-Undang”. Ketentuan UUD 1945 ini sejalan dengan 

UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan telah 
diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Hal 
tersebut menegaskan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) 

yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda 
tahun 1957 yang kemudian mendapat pengakuan dunia internasional. 

Sebagai negara kepulauan, secara geografis Indonesia terletak pada 
lokasi yang strategis yaitu berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia 
dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan 

Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang 
strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. Posisi ini 

di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di 
sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman.   

Batas wilayah Negara Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 10 

kawasan, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat 
tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-
Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di 

Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa 
Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-

Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-Papau 
Nugini (PNG) sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-
Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan 

perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (tujuh) 
kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara 

Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh 
dan Sumut; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara 
Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi 

Riau dan Kepulauan Riau; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan 
Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi 
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan 

Perbatasan Laut RI dengan negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar 
di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan 

perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 
pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan 
Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil 

terluar di Provinsi NTT; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan laut 
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lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Bengkulu. Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Posisi 10 kawasan 
tersebut adalah sebagaimana dalam Gambar 1.1. di bawah ini. 

 

Gambar 1. 1 Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga 

(Darat dan Laut) 

 

Di perbatasan laut, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar dengan 

jumlah mencapai 92 pulau. Posisi ke 92 pulau tersebut terlihat dalam 
Gambar 1.2. berikut ini. 

 

Gambar 1. 2 Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) 

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan 
kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara 
khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang 
lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan 

hak–hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, 
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keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Oleh 
karena itu, pengelolaan perbatasan dilakukan oleh suatu badan khusus 

yang membidangi pengelolaan perbatasan sesuai dengan amanat 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 

Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, ditetapkanlah Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan BNPP melalui Perpres Nomor 

12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, 
sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan.  

Dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan 

kawasan perbatasan, BNPP merumuskan dokumen pengelolaan yang 
terdiri atas Desain Besar (Grand Design), Rencana Induk, dan Rencana 

Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai acuan bersama para 
stakeholders dalam pembangunan kawasan perbatasan, serta sebagai 

upaya mengarusutamakan pembangunan kawasan perbatasan ke dalam 
kebijakan pemerintah. Ketiga dokumen tersebut bersifat saling 
melengkapi (komplemen) dan mengelaborasi terhadap dokumen 

perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP.  

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara ini dimaksudkan sebagai 
instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang 

berbasis pendekatan wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur, 
serta menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh kementerian dan 

lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) dan daerah dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pengelolaan batas 
wilayah negara dan kawasan perbatasan negara. Seluruh kebijakan, 

program, dan kegiatan K/L, antarsektor, antardaerah, maupun antara 
pusat dan daerah, serta peran pihak swasta dalam upaya percepatan 

pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dilakukan secara 
sinergis dan terkoordinasi dalam kerangka Rencana Induk ini. 

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan 

Perbatasan Tahun 2011-2014 (Renduk PBWNKP 2011-2014) adalah  
rencana pengelolaan perbatasan negara jangka menengah (lima tahunan) 
yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan 

batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Periode 
Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan tahun 2011-2014 akan berakhir seiring dengan berakhirnya 
periode RPJM Nasional periode ke-II. Oleh karena itu, dalam rangka 
pengelolaan perbatasan Negara pada RPJM Nasional periode ke-III (2015-

2019), diperlukan dokumen rencana yang mengatur pengelolaan 
perbatasan Negara yakni Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 

2015-2019.  

Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 
Negara 2015-2019  maka terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan 

antara lain: 

a. Hasil capaian Renduk PBWNKP 2011-2014, untuk menemukenali 
hasil/capaian selama kurun waktu 2011-2014, serta agenda-

agenda yang belum terselesaikan, sehingga dapat menjadi 
pertimbangan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara tahun 2015-2019; 

b. Isu-isu strategis di tingkat Lokpri, Kabupaten/Kota (WKP), dan 
Provinsi (CWA), agar penyusunan Rencana Induk didasarkan pada 

isu strategis baik di tingkat makro maupun mikro; 

c. Dokumen Raperpres RTR KSN Perbatasan Negara; 



- 4 - 
 

d. Faktor eksternal (regional/global) seperti kerjasama antar negara; 
sebagai contoh perdagangan bebas dalam rangka ASEAN Economic 
Community yang dimulai pada tahun 2015 serta dampaknya 
terhadap pengelolaan lintas batas negara; 

 

1.2. Maksud dan tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 

Tahun 2015-2019 adalah tersusunnya pedoman pengelolaan perbatasan 
negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara untuk kurun waktu tahun 2015-2019. 

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019 adalah: 

1. Terumuskannya kebijakan, strategi, program dan kegiatan sebagai 
pedoman pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan 

kawasan perbatasan yang melibatkan berbagai pihak (stakeholders) 
yang terkait, antara lain: kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat (multistakeholders); 

2. Terumuskannya instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, 

sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak 
(stakeholders) dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 
Kawasan Perbatasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota; 

3. Terumuskannya instrumen dalam rangka koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan 

pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan. 

Sasaran penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019 adalah: 

1. Tersedianya pedoman atau acuan pelaksanaan pengelolaan batas 

wilayah negara dan kawasan perbatasan yang memuat Visi, Misi, 
Arahan Kebijakan, Agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh 

pihak-pihak terkait (stakeholders) antara lain: kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota dalam pelaksanakan pengelolaan kawasan 

perbatasan;  

2. Tersedianya instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, 

sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak 
(stakeholders) dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan oleh: kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota; 

3. Tersedianya instrumen dalam rangka koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan 

pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan. 

 

1.3. Landasan hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara  Tahun 2015-2019 adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan 
Pulau-pulau Kecil Terluar; 

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-pulau Kecil 

Terluar; 

12. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 
Pengelola Perbatasan; 

13. Peraturan Kepala BNPP No. 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar 
Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 

2011-2025. 

 

1.4. Sistematika Penulisan Buku 

Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 
ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

A.  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang Rencana induk pengelolaan 
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Bab ini juga memuat maksud 

dan tujuan, landasan hukum, kedudukan dokumen,  sistematika 
penulisan buku, serta pengertian dan definisi. 

B. PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

5 TAHUN KE DEPAN TERKAIT KONDISI GLOBAL 

Bab ini menjelaskan tantangan pengelolaan perbatasan negara 5 

tahun kedepan terkait kondisi global. Peluang dan tantangan memuat 
isu-isu geopolitik-ekonomi dan keamanan. Isu geopolitik-ekonomi dan 
keamanan terdiri dari hubungan kerjasama indonesia secara regional 

antara lain forum kerjasama Indonesia dengan negara tetangga baik 
itu politik, ekonomi, keamanan serta lintas batas antar negara. 

C. PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DALAM KONTEKS 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Bab ini menjelaskan pengelolaan perbatasan negara dalam konteks 

pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional 
terdapat peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-
Undang mengenai perencanaan pembangunan nasional dan penataan 

ruang yang harus diacu dan dipedomani. 
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D. TINJAUAN TERHADAP RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS 
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014 

Bab ini menjelaskan hasil tinjauan terhadap Renduk PBWNKP 2011-
2014. Tinjaun ini terdiri dari beberapa isu utama dalam Renduk 

PBWNKP 2011-2014 antara lain paradigma filosofi area fokus dan 
problem fokus di kawasan perbatasan.  Tinjauan juga dilakukan 
terkait penetapan lokpri prioritas, dinamika isu pemekaran, 

keberadaan aktivitas lintas batas, paradigma gugus pulau dan klaster 
pulau-pulau, serta pertimbangan basis penamaan lokpri.  

E. KONDISI PERBATASAN NEGARA 

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi batas wilayah negara yang 
terdiri dari kondisi batas wilayah darat, batas wilayah laut dan udara, 

aktivitas lintas batas, kawasan perbatasan darat dan laut, serta 
kelembagaan pengelolaan perbatasan negara. 

F. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

Bab ini menjelaskan isu strategis pengelolaan batas wilayah negara 
terdiri dari isu strategis pengelolaan batas wilayah darat dan laut, isu 

strategis pengelolaan aktivitas lintas batas darat dan laut, isu 
strategis pembangunan kawasan perbatasan darat dan laut, serta isu 
strategis penguatan kelembagaan. 

G. VISI-MISI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

Bab ini menjelaskan mengenai visi dan misi yang ingin dicapai dalam 
Rencana Induk Pengelolaaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan 

Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2015-2019. 

H. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERBATASAN 

NEGARA 

Bab ini menjelaskan  arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan 
batas wilayah negara, pengelolaan lintas batas negara, pembangunan 

kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan pengelolaan 
perbatasan negara. 

I. AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

Bab ini menjelaskan agenda-agenda prioritas dalam pengelolaan batas 
wilayah negara, pengelolaan lintas batas negara, pembangunan 

kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan pengelolaan 
perbatasan negara. 

J. KAIDAH PENGELOLAAN 

Bab ini menjelaskan kaidah pengelolaan dalam Rencana Induk 
Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Kaidah 

pengelolaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengawasan, pelaporan serta pendanaan. 

 

1.5. Pengertian dan Definisi 

Dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-
2019, yang dimaksud dengan: 

1. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang 
yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan 

berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial 
secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih 
manusiawi; 

2. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta pengendalian; 
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3. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah 
kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional; 

4. 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; 

5. Kawasan Perbatasan di Laut adalah sisi dalam garis batas yurisdiksi 

atau teritorial hingga kecamatan yang berhadapan langsung dengan 
negara lain, dalam hal garis batas yang belum disepakati 
menggunakan garis batas klaim terjauh; 

6. WKP adalah kabupaten/kota yang berada di kawasan perbatasan 
dan berada di dalam Cakupan Wilayah Administrasi (CWA); 

7. CWA adalah provinsi yang berada di kawasan perbatasan; 

8. Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan-kecamatan di kawasan 
perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi 

Pengembangan (WKP) yang ditetapkan dalam Peraturan BNPP No. 1 
tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; 

9. Lokpri darat adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga di wilayah darat; kecamatan yang difungsikan 

sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); kecamatan yang 
termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas Batas) berdasarkan 

Border Crossing Agreement RI dengan Negara tetangga; 

10. Lokpri Laut adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga di wilayah laut hingga batas yurisdiksi atau 

teritorial, dalam hal garis batas yang belum disepakati menggunakan 
garis batas klaim terjauh; kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); kecamatan lokasi Pulau-Pulau 
Kecil Terluar; dan kecamatan yang termasuk ke dalam exit-entry 
point (Pos Lintas Batas) berdasarkan Border CrossingAgreement RI 

dengan negara tetangga; 

11. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara adalah dokumen 

pengelolaan perbatasan negara yang memuat arah kebijakan, 
strategi, serta agenda atau program prioritas dan kegiatan 
pengelolaan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di 
tingkat pusat dan daerah; 

12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah badan pengelola 

yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengelola batas wilayah 
negara dan kawasan perbatasan; 

13. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD) adalah badan 

pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah provinsi, 
kabupaten/kota yang memiliki kawasan perbatasan antarnegara; 

14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku 
kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. 

 

B. PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 5 
TAHUN KE DEPAN TERKAIT KONDISI GLOBAL 

2.1. ISU-ISU GEOSTRATEGIS, GEOPOLITIK, GEOEKONOMI DAN KEAMANAN 
KAWASAN PERBATASAN 

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua 
Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik 
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dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi 
yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. 

Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, 
namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. 

Posisi strategis geografis Indonesia terletak di posisi silang jalur 
pelayaran antara sumber pasokan energi dari kawasan Teluk ke negara 
Industri di bagian Utara (utamanya Cina, Jepang, Korea dan Taiwan), 

dan sebaliknya merupakan jalur supply atas komoditas industri dari 
negara maju tersebut. Demikian juga dari sisi Selatan-Utara, Indonesia 

juga di persilangan antara Australia di Selatan dan Jepang serta wilayah 
cakupan armada ke 7 Amerika Serikat di Asia Pasifik bagian Utara. 
Namun demikian posisi silang tersebut tidak hanya menjadi potensi 

secara geografis tetapi terdapat ancaman dari sisi ekonomi maupun 
politik, pertahanan dan  keamanan. Posisi silang tersebut menempatkan 
Indonesia pada posisi yang memiliki peran krusial sekaligus potensi 

rawan terhadap kompleksistas permasalahan, baik isu mengenai tapal 
batas (border), keamanan nasional (national security) atau keamanan 

manusia (human security), penyelundupan barang. 

Isu geostrategis ekonomi Indonesia adalah kecenderungan regionalisme 

dan integrasi ekonomi di kawasan yang erat kaitannya dengan 
globalisasi ekonomi dunia, menyusul terbentuknya gagasan Asia Pasific 
Economic Cooperation (APEC) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

termasuk Free Trade Zone. ASEAN juga telah mengantisipasi perubahan 
dinamika kawasan dengan membuat  kesepakatan para pemimpin 

ASEAN pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina pada awal Januari 2007. Tiga 
poin penting kesepakatan tersebut yaitu mempercepat terwujudnya 

Masyarakat ASEAN (ASEAN Economic Community, Security Community) 
dan menyepakati tahun 2015 diberlakukannya blok perdagangan bebas, 
dimana akan berlangsung liberalisasi arus barang, jasa, investasi dan 

modal di kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdagangan paling besar 
di dunia. Oleh karena itu secara ekonomi Indonesia harus megahadapi 

perkembangan ekonomi kawasan dan dunia dengan mempersiapkan 
masayarakatnya. 

Terkait isu strategis keamanan, maka terdapat ancaman terhadap 

keamanan perbatasan darat maupun laut Indonesia. Negara 
berkepentingan untuk menjaga lintas batas darat maupun keamanan 
jalur lintas laut (sealane of communication – SLOC), baik dari ancaman 

teroris dan pembajakan, pencurian sumber kekayaan alam, 
penyelundupan barang, narkoba dan orang (illegal drugs and people 
trafficking). Dalam konteks menjaga keamanan beberapa negara 
melakukan penguatan keamanan dan kerjasama keamanan. Negara-

negara yang berbatasan telah menunjukkan upaya cooperative security 
di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, adalah kerjasama yang 

melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia; keinginan Singapura 
dalam mendorong terbentuknya RMSI (Regional Maritime and Security 
Initiative) yang dimotori oleh USPACOM (US Pasific Command) guna 

mengatasi isu kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat 
Malaka dan sekitarnya. 

Namun demikian terdapat permasalahan dalam konteks penguatan 
keamanan kawasan yang berpotensi konfilk antar negara, yakni 
kehadiran penguatan armada laut pemerintah China di klaim area 

tumpang tindih dengan enam negara di kawasan (Natuna – Spratley – 
Paracell), yang dapat dianggap sebagai persepsi potensi ancaman 

langsung terhadap keseimbangan lanskap keamanan kawasan. 
Kerjasama latihan Angkatan Laut Amerika Serikat-India-Jepang dan 
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Australia bersandi Exercise Malabar, berbagai forum kerja sama dan 
inisiatif di kawasan, pakta militer, kerja sama pembangunan, 

merupakan respon halus dan pesan nyata terhadap negara-negara yang 
mencoba merubah ekuilibrium politik dan keamanan kawasan. 

Guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas 
dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang 
diwarnai arus maka diperlukan suatu rumusan kebijakan/strategi 

geopolitik, geoekonomi, dan keamanan Indonesia yang handal. kebijakan 
geopolitik, ekonomi, keamanan Indonesia 5-10 tahun mendatang yang 

diperlukan dalam rangka mempertahankan NKRI  melalui penguatan  
perbatasan, dan di daerah tertinggal  pada peningkatan kualitas SDM, 
ekonomi, pertahanan keamanan serta penigkatan hubungan kerjasama 

antarnegara. 

 

2.2. KERJASAMA REGIONAL (ANTARNEGARA) KAWASAN PERBATASAN 

Kerjasama regional kawasan antara Indonesia dengan negara tetangga 
dilakukan baik secara bilateral maupun mulitilateral. Terkait dengan 

kerjasama dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia 
saat ini terdapat bentuk kerjasama yang telah disepakati masing-masing 
negara, utamanya negara anggota-anggota ASEAN. Kerjasama Indonesia 

dengan negara yang berbatasan terangkum dalam bentuk kesepakatan 
kerjasama antar lain lintas batas, ekonomi serta pertahanan, dan 

keamanan. Kerjasama lintas batas antara negara tertuang dalam bentuk 
perjanjian-perjanjianan atar pelintas batas. Untuk kerjasama ekonomi 
terdapat kerjasama untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi 

termasuk perdagangan yang dinamis seperti kerjasama  Brunei - 
Indonesia - Malaysia - Philipina; BIMP - EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia 
and Philippines - East ASEAN Growth Area), Indonesia Malaysia Thailand- 
Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia Malaysia Singapore Triangle (IMS-GT), 
sedangkan perjanjian kerjasama pertahanan keamanan dilakukan untuk 

menciptakan stabilitas perbatasan dan kedaulatan negara.  

Potensi perkembangan kawasan melalui kerjasama dengan negara 

tetangga sangat besar. Kerjasama ini diharapkan menjadi pemicu 
perkembangan ekonomi Indonesia dan negara yang bekerjasama. Namun 
demikian dalam perkembangannya Indonesia dihadapkan pada kondisi 

kesiapannya sebagai negara peserta. Salah satu kerjasama yang saat ini 
telah dekat adalah perdagangan bebas kawasan berupa ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) pada tahun 2015. Berdasarkan perjanjian ini maka 
Indonesia dituntut melakukan persiapan untuk mengahadapi era 
perdagangan bebas antar negara peserta. Oleh karena itu Indonesia 

dituntut untuk mempersiapkan diri. Selain dengan tetangga yang 
berbatasan, Indonesia juga melakukan  kerjasama dengan negara diluar 

ASEAN yaitu China yang kemudian melahirkan ASEAN - China Free 
Trade Area (ACFTA). Tingginya perdagangan China ke Indonesia harus 

diimbangi dengan kesiapan Indonesia untuk juga meningkatkan nilai 
perdagangan ke negara China. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi 
pasar bagi negara tetangga namun juga berkonstribusi ekspor ke negara 

lain.  

 

2.2.1. Kerjasama Lintas Batas 

Indonesia memiliki beberapa hubungan kerjasama regional kawasan 
dengan negara tetangga. Salah satu bentuk kerjasama adalah kerjasama 

lintas batas antarnegara. Kerjasama ini dalam bentuk perjanjian dasar 
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antarnegara ataupun implementasi bersama terkait pelintas batas. 
Perjanjian ini menyepakati beberapa substansi antara lain: 

1. The border area; 

2. Joint border committee and consultation; 

3. Liaison arrangements; 

4. Border crossings for traditional and customary purpose; 

5. Excersie of tradisional rights to land and waters in the border area; 

6. Border crossing by nontraditional inhabitants; 

7. Disaster and accidents; 

8. Customary border trade; 

9. Transport, communication and insurance; 

10. Citizenship; 

11. Immigration, customs and quarantine; 

12. Navigation and the provision of navigational facilities; 

13. Exchange of information on major construction; 

14. Major development of natural resources; 

15. Protection of the environment; 

16. Utilisation and conservation of natural resources; 

17. Fauna and flora; 

18. Compensation; 

19. Promotion of the agreement; 

20. Consultation and review; 

21. Signature and ratification. 

 

Kerjasama diatas sangat strategis dalam mengatur hubungan lintas 

batas antarnegara. Perjanjian tersebut telah mengatur berbagai aspek 
pelintas batas di kawasan perbatasan. Namun demikian, seiring dengan 
perkembangan zaman maka perjanjian tersebut dirasa terdapat 

beberapa yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan  kondisi terkini.  

2.2.2. Kerjasama Ekonomi Kawasan  

Kerjasama strategis Indonesia dengan negara tetangga juga dilakukan 
pada sektor ekonomi. Kerjasama ekonomi dengan negara tetangga antara 

lain ASEAN Community, Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle 
(IMS-GT), BIMP - EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines - East 
ASEAN Growth Area), Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-
GT) dan Austraian-Indonesia Development Area (AIDA). Berikut ini akan 
diuraikan mengenai bentuk kerjasama ekonomi kawasan Indonesia 

dengan negara tetangga. 

 

A. ASEAN COMMUNITY  

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi negara-
negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand, 
pada 8 Agustus1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selama lebih dari empat 
dekade ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan 

yang positif dan signifikan menuju tahapan baru yang lebih integratif 
dan berwawasan ke depan dengan dibentuknya Komunitas ASEAN 
(ASEAN Community) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan 
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disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang secara khusus akan 
menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. 

 

Gambar 2. 1 Negara Anggota ASEAN 

 

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para 
pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di 
Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai 

suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan 
yang damai, stabil dan makmur, serta dipersatukan oleh hubungan 
kemitraan. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian 

dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan 
ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II yang 

menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang 
aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Bahkan, pada 
KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007, komitmen 

untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 
menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on 
The Acceleration of The Establishment of an ASEAN Community by 2015”. 
Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih 
mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan 

konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa 
ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka 

dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. 

Negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunitas 
ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri atas tiga pilar yaitu:  

1. Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC),  

2. Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC),  

3. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural 
Community/ASCC).  

Tiga pilar pendukung tersebut akan menjadi paradigma baru yang akan 
menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan 

identitas baru yang lebih mengikat.  

 

B. ASEAN Free Trade Area 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah blok perdagangan kesepakatan 
dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dalam mendukung 

manufaktur lokal di semua negara ASEAN. Perjanjian AFTA 
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ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Ketika 
perjanjian AFTA awalnya ditandatangani, ASEAN memiliki enam 

anggota, yaitu, 
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand . Vietnam

 bergabung pada tahun 1995, Laos, dan Myanmar pada tahun 1997 
dan Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh 
negara ASEAN. Semua empat pendatang baru diminta untuk 

menandatangani perjanjian AFTA untuk bergabung dengan ASEAN, 
namun diberi bingkai waktu yang lebih lama untuk memenuhi 
kewajiban penurunan tarif AFTA. 

Tujuan utama AFTA adalah: 

 Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi di pasar 

dunia;  

 Menarik lebih banyak investasi asing langsung ke ASEAN. 

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah skema 

Common Effective Preferential Tariff, pada tahun 1992 dengan tujuan 
untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah sebagai basis 

produksi ditujukan untuk pasar dunia. Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 
2015. Karakteristik yang ingin diciptakan adalah: (a) pasar dan basis 

produksi tunggal, (b) wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, (c) wilayah 
pembangunan ekonomi yang merata, dan (d) kawasan yang terintegrasi 

ke dalam ekonomi global. 

 

C. Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) 

Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dibentuk pada 
1994 untuk memperkuat jaringan ekonomi diantara ketiga negara pada 

region yang ditentukan, dalam rangka mengoptimalisaikan ekonomi 
regional di antara tiga negara. Wilayah tersebut meliputi SIngapura, 

Johor, dan sebagian Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

IMS-GT atau dikenal dengan Sijori adalah kerjasama yang 
mengkomninasikan kekuatan kompetitif pada tiga area yang ditetapkan, 

untuk meningkatkan daya tarik investasi terutama dalam cakupan 
regional dan internasional. Lebih spesifiknya adalah dengan cara 

menciptakan konektivitas infrastruktur, modal, dan keahlian yang 
dimiliki oleh Singapura, dengan sumber daya alam dan manusia yang 
dimiliki oleh Johor dan Riau. Sijori pertama kali diumumkan pada 1989 

oleh Goh Chok Tong (Wakil PM Singapura saat itu), dengan visi 
meregionalisasi ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura, melalui relokasi 
tenaga kerja industri ke negara Indonesia dan Malaysia, dengan target 

Batam dan Johor (Iskandar). Pada 1994, ide tersebut diformalisasikan 
oleh perwakilan dari negara-negara yang terlibat. 

D. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) adalah inisiatif 

kerja sama subregional yang dibentuk pada tahun 1993 oleh pemerintah 
Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mempercepat transformasi 
ekonomi di provinsi kurang berkembang. Sektor swasta telah 

memainkan dan akan terus memainkan peran kunci dalam 
mempromosikan kerjasama ekonomi dalam IMT-GT. Karena itu 
pembentukan IMT-GT telah berkembang dalam lingkup geografis dan 

kegiatan untuk mencakup lebih dari 70 juta orang. Saat ini terdiri dari 
14 provinsi di Thailand selatan, 8 negara bagian Semenanjung Malaysia, 

dan 10 provinsi Sumatera di Indonesia.  
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The Asian Development Bank kemudian melakukan studi kelayakan rinci 
& merumuskan kerangka kerja untuk kerja sama ini. Studi ini 

menyimpulkan bahwa IMT-GT memiliki potensi besar untuk merangsang 
integrasi ekonomi lintas batas di 6 bidang prioritas, yaitu: Pembangunan 

Infrastruktur; Pertanian & Perikanan; 
Perdagangan; Pariwisata; Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 
Pelayanan Profesional.  

Tujuan keseluruhan dari IMT-GT adalah untuk mempercepat 
pertumbuhan sektor swasta ekonomi di wilayah IMT-GT, yakni dengan: 

 Meningkatkan perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan 
saling melengkapi ekonomi yang mendasari dan keunggulan 
komparatif; 

 Peningkatan ekspor ke seluruh dunia dengan meningkatkan daya 
saing ekspor dan investasi; 

 Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan 

kerja, kesempatan pendidikan, sosial dan budaya di wilayah IMT-GT; 

 Mendorong sektor swasta untuk memainkan peran utama, sedangkan 

sektor publik memfasilitasi dan mendukung sebanyak mungkin 

 

E. BIMP - EAGA 

Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East 
ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan 

Tingkat Menteri  (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 
Maret 1994. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah 

perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan 
menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan pemerintah 

bertindak sebagai regulator dan fasilitator.Wilayah Indonesia yang 
menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.  

Berbagai forum pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan 
Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan 

teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu : (a) Cluster 
on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on 
Transport, Infrastructure, andInformation, Communication, and Technology 
Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on 
Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on 
Smalland Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh 
Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and 

Security, diketuai oleh Filipina. Berikut ini adalah susunan organisasi 
institusi. 
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Gambar 2. 2 Struktur Organisasi dan Mekanisme BIMP-EAGA 

 

 

Gambar 2. 3 Wilayah IMT-GT dan BIMP EAGA 

 

Tabel 2. 1 Klaster Kegiatan, Group Kerja dan Negara 
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F. AIDA (Australia Indonesia Development Area) 

Kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan 

pemerintah Northern Territory of Australia (NT) melalui Memorandum 
Kesepahaman antara pemerintah RI dengan pemerintah NT tentang 

Kerjasama Pengembangan Ekonomi yang ditandatangani di Jakarta pada 
tanggal 21 Januari 1992. Kedua pemerintah berhasrat untuk 
mendukung hubungan perdagangan yang telah berjalan antara 

Indonesia, khususnya selain Jawa dan Sumatera, dengan NT. Kerjasama 
tersebut dinamakan Australian Indonesia Development Area (AIDA) yang 

bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. 

 

2.2.3. Kerjasama Politik dan Keamanan  

Kerjasama Keamanan di kawasan perbatasan sangat penting untuk 
menjamin adanya koordinasi dan stabilitas pertahanan dan keamanan 

kawasan perbatasan. Kerjasama politik dan keamanan terjalin melalui 
kerjasama politik dan keamanan ASEAN maupun kerjasama secara 
langsung dengan negara tetangga. Untuk membangun kerjasama bidang 

politik dan keamanan, maka para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk 
membentuk Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC). The APSC 

harus bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini 
hidup damai dengan satu sama lain dan dengan dunia di lingkungan 
yang adil, demokratis, dan harmonis. Para anggota Komunitas berjanji 

untuk mengandalkan secara eksklusif pada proses damai dalam 
penyelesaian perbedaan intraregional dan menganggap keamanan 
sebagai fundamental terkait satu sama lain dan terikat oleh lokasi 

geografis, visi dan tujuan. Ini memiliki komponen-komponen berikut: 
pembangunan politik; membentuk dan berbagi norma-norma; 

pencegahan konflik; resolusi konflik; pascakonflik pembangunan 
perdamaian; dan menerapkan mekanisme. 

Bentuk kerjasama keamanan di kawasan perbatasan melalui Strategy 
Partnership yang dilakukan oleh dengan negara-negara tetangga yang 
berbatasan termasuk negara-negara anggota ARF (ASEAN Regional 
Forum). Bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan antara lain: 

 Kerjasama pengamanan dan mempererat pertahanan antara kedua 

negara, seperti pertukaran informasi dalam bidang intelijen, latihan 
bersama, patroli perbatasan, dan menggelar pos-pos pengamanan 
bersama; 

 Perundingan penegasan batas dilaksanakan sesuai dengan 
kesepakatan antara dua negara, beberapa kegiatan perundingan yang 

menonjol belakangan ini meliputi tegas batas darat antara RI-
Malaysia, RI-PNG dan RI-RDTL, demikian pula dalam batas 
maritim/laut  dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Kepulauan 

Palau; 

 Pos-pos pengamanan bersama atau atas persetujuan kedua negara 

telah di gelar disepanjang perbatasan, sebanyak 55 Pos (RI-Malaysia), 
48 Pos (RI-RDTL), 14 Pos (RI-PNG) dan pos-pos Sementara di Pulau-
pulau Kecil Terluar. 

Beberapa bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan darat maupun 
laut antara lain:  

 Kerjasama Indonesia - Singapura 

Kerjasama Indonesia - Singapura telah berlangsung cukup lama 
melalui pembentukan komite kerjasama kedua negara. Kerjasama ini 

semakin berkembang dengan dilakukannya latihan bersama secara 
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rutin, seperti Sea Eagle, dan Patkor Indosin. Dalam menghadapi isu-
isu kejahatan lintas negara seperti terorisme, perompakan dan 

pembajakan, kerjasama Indonesia-Singapura menjadi penting dan 
perlu di-tingkatkan kedepannya. 

 Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Malaysia 

Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Malaysia 
diawali melalui Security Arrangement pada tahun 1972,  yang 

kemudian dilanjutkan dengan membentuk Komite Perbatasan guna 
melakukan penanganan isu-isu keamanan di wilayah 

perbatasan.  Isu-isu tersebut antara lain berupa perompakan, 
pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, 
penggeseran patok-patok perbatasan, dan masalah pelintas batas. 

Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer seperti Kekar 
Malindo, Malindo Jaya, Darsasa, sangat bermanfaat dalam rangka 

meningkatkan hubungan pertahanan ke dua negara.  

 Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Indonesia - Philipina 

Hubungan Indonesia - Philipina telah berlangsung cukup lama dan 

terjalin cukup baik serta makin erat dengan keterlibatan Indonesia 
dalam pengiriman personel militer yang bertugas 
sebagai  pengawas  internasional dalam masalah Moro. Hingga saat 

ini belum ada kesepakatan tentang batas maritim ke dua 
negara.  Kerjasama  RI - Philipina dalam isu perbatasan telah terjalin 

melalui forum JBC (Joint Border Committee),  dengan agenda yang 
dilaksanakan secara rutin.  Disamping itu juga ada forum JCBC (Joint 
Commision for Bilateral Cooperation) guna membahas masalah-
masalah yang berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama. 
Antara lain, pelintas batas tradisional,  penyelundupan, perompakan 

dan pembajakan di perbatasan maritim dan kejahatan lintas negara 
lainnya. Menghadapi isu terorisme dan kejahatan lintas negara 

lainnya,  kerjasama pertahanan dengan Philipina penting untuk 
dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkrit. 

 Kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Antara Indonesia Dan 

Thailand 

Hubungan dan kerjasama pertahanan dan Keamanan antara 

Indonesia dan Thailand berlangsung sejak lama dan berjalan cukup 
baik. Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan pandangan, 
terutama dalam menyikapi isu-isu keamanan nontradisional di 

kawasan Asia Tenggara.  Sejauh ini Thailand banyak membantu 
Indonesia untuk mengatasi pelaku tindak kejahatan lintas negara 
yang berusaha menyelundupkan senjata untuk membantu GAM. 

Khusus dalam menangani  isu terorisme internasional dan kejahatan 
lintas negara lainnya,  kerjasama pertahanan dengan Thailand di 

masa-masa mendatang penting untuk dikembangkan dan 
diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional. 

 Kerjasama Indonesia-Papua New Guinea 

Hubungan Kerjasama Indonesia-Papua New Guinea merupakan 
negara tetangga di sebelah Timur dengan perbatasan darat yang 
cukup panjang dengan Indonesia. Hubungan bilateral dengan Papua 

New Guinea telah berlangsung cukup baik.  Sejak awal kedua negara 
telah menyepakati  batas-batas wilayah darat dan perairan. Isu 

keamanan yang dihadapi banyak bersumber dari gangguan 
keamanan yang dilakukan kelompok separatis Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) yang memanfaatkan wilayah Papua New 

Guinea.  Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk 



- 17 - 
 

menghindari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan 
Indonesia. Selain itu, kegiatan pelintas batas secara tradisional juga 

sering dilakukan oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis 
perbatasan. Isu-isu keamanan tersebut memerlukan kerjasama 

kedua negara yang diwujudkan dalam bentuk Joint Border Committee 
(JBC) yang dinilai cukup efektif. 

 Kerjasama Pertahanan dan Keamanan RI – Timor Leste 

Kondisi Kerjasama Pertahanan dan Keamanan RI – Timor Leste dilihat 
pada perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum 

pernah diadakan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas 
di darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim 
antara Indonesia dan Timor Leste.  Dengan belum selesainya batas 

maritim kedua negara maka diperlukan langkah-langkah yang 
terpadu untuk segera mengadakan pertemuan guna membahas 
perbatasa maritim antara kedua negara.  

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian batas maritim kedua 
negara adalah berupa Kantong (enclave) Oekusi di Timur 

Barat.  Adanya enclave Oekusi di tengah wilayah Indonesia 
merupakan kenyataan yang cukup spesifik dalam menangani 

masalah  perbatasan dengan Timor Leste.  Lalu lintas manusia dan 
barang dari Oekusi melalui wilayah Indonesia perlu diatur sedemikian 
rupa sehingga dapat memperkecil potensi gangguan 

keamanan,  terlebih karena masih adanya sentimen-sentimen masa 
lalu terutama oleh penduduk ex Timor-Timur.  Permasalahan lainnya 
adalah adanya entry/exitpoint ALKI III A dan III B di utara wilayah 

Timor Leste.   

 

2.2.4. Kerjasama Batas Negara  

Kerjasama atau perjanjian batas negara penting untuk menjamin 
kedaulatan negara atas negaranya. Indonesia telah memiliki kerjasama 

penetapan batas negara dengan negara tetangga sesuai perjanjian yang 
telah dilakukan. Namun demikian masih banyak terdapat kerjasama 

atau perjanjian batas negara yang belum disepakati baik darat maupun 
laut. Berikut ini adalah bentuk kerjasama batas negara yang dituangkan 
dalam bentuk perjanjian antar negara. Penuntasan permasalahan 

perbatasan darat RI-Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga 
yaitu: (a) General Border Committee (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan 

oleh Kementerian Pertahanan; (b) Joint Commission Meeting (JCM) RI-
Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (c) Sub 

Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah outstanding border 
poblems (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working 
Group) antara kedua negara. 

a. Kerjasama batas RI-Malaysia untuk perbatasan darat laut 

b. Kerjasama batas RI-Papua Nugini untuk perbatasan darat 

c. Kerjasama batas negara darat dan RI-Timor Leste untuk batas darat 
dan laut 

d. Kerjasama batas negara RI-India untuk batas laut 

e. Kerjasama batas negara RI-Thailand untuk batas laut 

f. Kerjasama batas negara RI-Vietnam batas laut 

g. Kerjasama batas negara RI-Singapura untuk batas laut 

h. Kerjasama batas negara Laut RI-Filipina batas laut 
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i. Kerjasama batas negara RI-Palau untuk batas laut 

j. Kerjasama batas negaraRI-Australia untuk batas laut 

2.2.5. Kerjasama Sosial Budaya Kawasan perbatasan 

Kerjasama Sosial budaya secara nonformal telah lama terjalin diseluruh 

kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Kerjasama ini berlangsung 
secara alami karena terdapat hubungan emosional maupun tali 
persaudaraan di kawasan perbatasan. Sebagai contoh perbatasan 

Indonesia- Malaysia di perbatasan Badau-Lubukantu, Kabupaten 
Kapuas Hulu telah terjalin kerjasama nonformal sejak lama. Pada kedua 
kawasan yang bebatasan tersebut terjadi hubungan sosial melalui 

hubungan persaudaraan, kegiatan perdagangan, maupun seni dan 
budaya. Pada kedua kawasan ini merupakan satu rumpun suku yang 

mendiami kawasan perbatasan yaitu Suku Dayak. Dalam perhelatan 
budaya contoh: “Gawai Dayak” maka kedua masyarakat dari kedua 
negara di kawasan perbatasan bersama-sama dan saling mengunjungi 

saudaranya yang melaksanakan kegiatan tersebut. 

Kerjasama Sosial Budaya perbatasan dalam bentuk formal dituankan 

dalam bentuk Komunitas Sosial-Budaya ASEAN bertujuan untuk 
memberikan kontribusi untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang 
berorientasi pada orang dan bertanggung jawab secara sosial dengan 

tujuan untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-
bangsa dan negara-negara anggota ASEAN. Ini ASCC difokuskan pada 
memelihara sumber daya manusia, budaya dan alam untuk 

pembangunan berkelanjutan dalam harmonis dan orang-orang yang 
berorientasi ASEAN. 

 

C. PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN 
NASIONAL 

Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan 
pembangunan yang berlaku secara nasional. Dalam konteks pembangunan di 
Indonesia, perencanaan pembangunan diatur dalam UU 25/2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaan dan 
penganggaran pembangunan mengacu pada sistem yang berlaku 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dalam hal ini, pengelolaan 
perbatasan negara merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga 
memiliki kedudukan tertentu terhadap dokumen-dokumen perencanaan 

pembangunan, agar rencana yang sudah disusun dapat implementatif 
sebagaimana mekanisme pembangunan nasional. Selain itu, sebagaimana 

diatur di dalam Perpres 12/2010 tentang Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP), bahwa rencana induk pengelolaan perbatasan negara 
disusun berdasarkan rencana tata ruang, agar pengelolaan perbatasan 

negara dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kewilayahan. Oleh karena 
itu, mendudukan konteks pengelolaan perbatasan negara terhadap sistem 
perencanaan pembangunan nasional dan sistem penataan ruang perlu 

dilakukan agar mampu menghasilkan rencana induk pengelolaan perbatasan 
negara yang menyeluruh dan berbasiskan kewilayahan, serta implementatif 

dalam sistem pembangunan nasional. 

 

3.1. Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Dalam kerangka pembangunan di Indonesia, dokumen rencana 

pembangunan (development plan) berfungsi untuk memberikan arahan 
untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam 
pembangunan baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 
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pemerintah, antarsektor, maupun antara Pusat dan Daerah. Dokumen 
rencana pembangunan ini memberikan payung konseptual bagi 

pembangunan secara umum suatu wilayah, baik bagi pembangunan fisik 
maupun non fisik, baik yang sifatnya spasial maupun non-spasial.  

Adapun arahan pembangunan yang dirumuskan pada dasarnya 
merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang disusun 
oleh Presiden (pada level nasional)/Kepala Daerah (dalam level daerah 

Provinsi/Kabupten/Kota). Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
terdapat lima produk rencana pembangunan, yang meliputi: (1) Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM), (3) Rencana Strategis Pembangunan (Renstra), (4) 

Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan (RKP), dan (5) Rencana Kerja 
(Renja). Kelima produk ini ada pada tingkat nasional, provinsi, dan 
kota/kabupaten, serta mencakup semua sektor yang terepresentasi 

dalam departemen/kementrian dan dinas. 
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Sumber : Diolah dari UU 25/2004 

Gambar 3. 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Dalam rangka pengelolaan perbatasan negara, Rencana Induk 
Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 memiliki kaitan dengan 

sistem perencanaan pembangunan nasional agar muatan di dalam 
rencana induk dapat diimplementasikan secara kongkrit dalam 

perencanaan pembangunan. Dalam Kaitanya dengan rencana 
pembangunan baik itu nasional maupun daerah maka perlu dilakukan 
sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana induk 

pengelolaan perbatasan negara. Hal ini dilakukan agar rencana yang 
disusun dapat sinkron dan saling mengisi antara satu dengan lainnya.   

 

3.2. Pengelolaan Perbatasan dalam Sistem Penataan Ruang  

Sebagaimana diatur di dalam Perpres 12/2010 tentang Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan (BNPP), bahwa rencana induk pengelolaan 
perbatasan negara disusun berdasarkan rencana tata ruang, agar 
pengelolaan perbatasan negara dilakukan secara menyeluruh dan 

berbasis kewilayahan. Dalam sistem penataan ruang, perspektif 
pengeloaan perbatasan negara didasarkan pada perencanaan tata ruang, 
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pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan 
perbatasan. Hal ini menitikberatkan pada upaya mengelola perbatasan 

dengan menggunakan perspektif ruang/kewilayahan, sehingga mengelola 
perbatasan tidak lagi dipandang secara parsial/sektoral, melainkan 

terintegrasi dalam satu kesatuan ruang yang utuh. Maka rencana tata 
ruang merupakan dasar dalam memanfaatkan ruang di kawasan 
perbatasan, begitu pula sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan 

ruang di kawasan perbatasan. 

Dalam sistem penataan ruang, rencana tata ruang yang secara khusus 
mengatur pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan terdiri dari 

perencanaan pada tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro, 
pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan diatur di dalam "Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara", yang 
mengatur pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dalam lingkup makro, 
melalui pengaturan struktur dan pola ruang regional. Sedangkan pada 

tingkat mikro, diposisikan pada "Rencana Detail Tata Ruang" yang 
mengatur pemanfaatan blok di kecamatan (Lokpri) yang berbatasan 

langsung dengan negara tetangga. Oleh karenanya, terkait dengan 
perencanaan pengelolaan perbatasan negara, rencana induk pengelolaan 
perbatasan negara harus sinkron dengan produk rencana tata ruang baik 

di tingkat makro maupun mikro. Produk rencana tata ruang ini akan 
menghasilkan program-program pemanfaatan ruang, yang dapat menjadi 
referensi utama dalam pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan, serta 

penyusunan program dan penganggaran pembangunan, sehingga muatan 
di dalamnya perlu menjadi acuan dalam merumuskan rencana induk 

pengelolaan perbatasan negara. 

Tidak hanya darat, ruang dalam perspektif perbatasan juga dikenal dalam 
perspektif perbatasan laut. Dalam perspektif pengelolaan kawasan 

perbatasan laut, pemanfaatan ruang laut diatur di dalam rencana zonasi 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur 
dalam UU 27/2007 tentang Sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan laut juga 
perlu mengacu pada arahan-arahan pemanfaatan ruang sebagaimana 

diarahkan di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
agar perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan laut dilakukan secara 
menyeluruh, berbasis kewilayah laut, serta mempertimbangkan 

karakteristik ruang kelautan. 
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Sumber : Diolah dari UU 26/2007 dan UU 27/2007 

Gambar 3. 2 Sistem Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau Pulau Kecil 

 

3.3. Kedudukan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 

Didasarkan pada upaya sinkronisasi pengelolaan perbatasan negara 
dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem penataan 

ruang, maka penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 
perlu mempertimbangkan muatan-muatan yang tercantum di dalam 
dokumen-dokumen perencanaan yang terkait. Rencana Induk 

Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada Desain 
Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 

2011-2025 dan juga mempertimbangkan evaluasi Rencana Induk 
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-
2014. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 

juga harus sejalan dan harmonis dengan arah kebijakan pembangunan 
nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta selaras dengan RPJMN III tahun 2015-
2019.  

Selain itu, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-

2019 juga mengacu pada penataan ruang, yang terwujud dalam 
dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, baik dalam skala rencana 
umum maupun rencana rinci, baik dalam konteks nasional, provinsi, 

maupun kabupaten/kota. Dalam konteks pengelolaan kawasan 
perbatasan, dokumen perencanaan tata ruang yang sangat terkait adalah 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perbatasan dan Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Perbatasan (Lokasi Prioritas/Lokpri). 

Selain itu, juga perlu mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pemanfaatan ruang di kawasan 

perbatasan laut dan wilayah pesisir perbatasan laut.  
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Sumber : Hasil Kajian, 2014 

Gambar 3. 3 Kedudukan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan 

Perbatasan Negara 

 

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 yang 
disusun harus selaras dengan RPJMN 2015-2019, sehingga mampu 
menjadi acuan bagi penyusunan Renstra K/L, dan juga RKP yang 

kemudian akan diturunkan ke dalam Renja K/L setiap tahunnya. 
Diharapkan arah kebijakan dan program yang termuat dalam Rencana 
Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 menjadi acuan 

utama dalam penyusunan Renja K/L setiap tahunnya, terkait 
pengelolaan kawasan perbatasan di masing-masing sektor. Hal ini 

merupakan upaya agar Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 
Tahun 2015-2019 dapat menjadi baseline pengelolaan kawasan 
perbatasan dan menjadi acuan utama pemrograman dan penganggaran 

pemerintah setiap tahunnya. 

 

D. TINJAUAN TERHADAP RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH 
NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014 

Tinjauan terhadap Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan (Renduk PBWNKP) Tahun 2011-2014 penting dilakukan 
untuk mengevaluasi capaian pengelolaan perbatasan negara, sehingga dapat 

diidentifikasi agenda-agenda yang masih perlu dilanjutkan dan/atau 
disesuaikan pada periode lima tahun mendatang. Adapun beberapa poin 
yang ditinjau adalah: 1) pendekatan area focus dan problem focus yang 

digunakan dalam pengelolaan perbatasan negara; 2) Penetapan Lokasi 
Prioritas (Lokpri); dan 3) Agenda-agenda yang perlu dilanjutkan. 

 

4.1. Pendekatan Area Focus dan Problem Focus 

Kawasan perbatasan mempunyai keunikan dan ciri tertentu yang 

membedakan dengan daerah lain, seperti keunikan fisik, sosial 
masyarakat dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang 

area (area-based) dan memahami permasalahan (problem-based) yang ada 
di kawasan perbatasan sehingga dapat dirancang solusi-solusi yang 
didasarkan pada kedua pendekatan tersebut. 

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang tepat 
adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis 

wilayah dan juga permasalahan yang terjadi di lapangan (problem focus 
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dan area focus), yang intinya adalah mengembangkan potensi kawasan 
perbatasan dan menyelesaikan permasalahan di kawasan perbatasan 

secara terpadu, yang selama ini masih belum bisa diselesaikan, sehingga 
kondisi beranda depan negara ini terlihat lebih terabaikan dan tertinggal 

dibandingkan dengan daerah lainnya. 

Filosofi area focus menitikberatkan pada pemahaman spatial tentang 
wilayah perbatasan, dimana pemahaman yang mendalam mengenai area 

perencanaan akan mempermudah dalam memahami kekurangan dan 
kelemahannya, untuk mengupayakan perumusan penyelesaian persoalan 

yang lebih tepat sasaran. Area focus diterjemahkan ke dalam Lokasi 
Prioritas (Lokpri), Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan 

Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) sebagai lingkup intervensi 
pengelolaan perbatasan negara, sehingga intervensi dilakukan secara 
menyeluruh dan terpadu pada lingkup-lingkup area tersebut, dari 

kerangka makro hingga mikro. 

Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah intervensi berbasis kecamatan yang 
berbatasan dengan negara tetangga, baik darat maupun laut. Wilayah 

Konsentrasi Pengembangan (WKP) merupakan wilayah kabupaten/kota 
yang terdiri atas beberapa Lokpri, yang termasuk ke dalam Cakupan 

Wilayah Administrasi (CWA). Secara keseluruhan terdapat 64 WKP, yang 
terdiri dari 14 WKP di kawasan perbatasan darat dan 48 WKP di kawasan 
perbatasan laut. Kemudian, sesuai dengan PP no. 26 tahun 2008 tentang 

RTRWN, kawasan perbatasan secara keseluruhan mencakup 10 CWA, 
terdiri dari 3 CWA perbatasan darat dan 7 CWA perbatasan laut. 

Pemahaman tentang area focus dapat dilihat melalui ilustrasi gambar 

dibawah ini. Gambar 4.1 menunjukan bahwa lokasi prioritas (Lokpri) 
adalah sasaran utama pengelolaan dan pengembangan di kawasan 

perbatasan dalam lingkup mikro. Pembangunan dari sektor terkait (K/L), 
daerah dan sektor swasta diarahkan masuk ke dalam lokasi prioritas 
secara terpadu serta menyesuaikan dengan kebutuhan lokpri tersebut. 

Selain itu mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, pembangunan 
dari sektor terkait (K/L) ataupun sektor swasta juga perlu diarahkan 

hingga lingkup makro, yakni Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) 
dengan harapan dapat membawa efek yang signifikan dalam percepatan 
pembangunan kawasan perbatasan. Intervensi dengan pendekatan 

kewilayahan baik dalam lingkup makro maupun mikro ini diharapkan 
dapat menciptakan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu 

dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhannya. 
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Sumber: Pengolahan Data, 2014 

Gambar 4. 1 Ilustrasi Sasaran Lingkup Pengelolaan Kawasan Perbatasan 

 

Dalam hal ini, Lokpri, WKP, dan CWA adalah sub-sub sistem yang 

memiliki keterkaitan satu sama lain, membentuk satu sistem kewilayahan 
(region). Sangat diperlukan adanya kordinasi berbasis kewilayahan 
tersebut dalam mengembangkan kawasan perbatasan secara utuh dan 

terpadu. Sehingga apabila hal ini dilihat dan dicermati maka pengelolaan 
kawasan perbatasan akan lebih mudah diarahkan. 

Sementara, pendekatan problem focus digambarkan sebagai aspek dan 
agenda prioritas penanganan perbatasan yang menjadi fokus utama lintas 
sektoral di masing-masing lokasi prioritas pada wilayah konsentrasi 

pengembangan. Atau dengan kata lain, problem focus lebih melihat atau 
mengenali permasalahan yang perlu diselesaikan di kawasan perbatasan, 

sehingga dapat disusun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Pengelolaan perbatasan difokuskan pada 4 (empat) kelompok 
permasalahan utama yang masing-masing dijabarkan ke dalam program 

dan kegiatan kementerian dan lembaga. Adapun empat kelompok 
permasalahan tersebut adalah: 

1. Permasalahan batas wilayah negara 

2. Permasalahan lintas batas negara 

3. Permasalahan pembangunan kawasan perbatasan; dan  

4. Permasalahan efektifitas kelembagaan  

Melihat kondisi dan dinamika yang terjadi di perbatasan Indonesia maka 
pendekatan area focus dan problem focus masih relevan digunakan 

sebagai pendekatan pengelolaan perbatasan pada lima tahun mendatang. 

 

4.2. Penetapan Lokpri 

Sebagaimana diarahkan Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

dan Kawasan Perbatasan, penajaman atas sasaran wilayah konsentrasi 
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dilakukan melalui penetapan lokasi-lokasi prioritas. Pada periode 2011-
2014, penetapan Lokpri didasarkan atas kriteria sebagai berikut: 

1. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di 
wilayah darat; 

2. Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis 
Nasional (PKSN); 

3. Kecamatan lokasi pulau-pulau kecil terluar; dan 

4. Kecamatan yang termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas 
Batas) berdasarkan Border Crossing Agreement RI dengan Negara 

tetangga. 

Penetapan 187 Lokpri pada Rencana Induk 2011-2014 
mempertimbangkan keempat kriteria tersebut, serta dengan 

memperhatikan pertimbangan khusus dengan expert judgement untuk 
beberapa kasus. Pada periode selanjutnya (Rencana Induk 2015-2019), 

terdapat beberapa catatan terkait penetapan Lokpri: 

 Arahan RPJMN 2015-2019 terkait penetapan Lokasi Prioritas 

(Lokpri). 

 Perlu koreksi atas penetapan lokpri 2011-2014 dengan memastikan 

letak/posisi geografis kecamatan (lokpri) yang benar; contoh: Lokpri 
Kalabahi (Desa, bukan Kecamatan) di Kabupaten Alor; Lokpri 
Bintan Timur di Kabupaten Bintan yang posisinya berada di dalam, 

bukan di depan, serta kasus-kasus lainnya.  

Seperti pada gambar dibawah ini Lokpri Bintan Timur secara posisi 

berada di bagian dalam NKRI atau tidak memiliki singgungan 
perbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu perlu peninjauan 
ulang penetapannya sebagai lokasi prioritas (lokpri). 

 

 

Sumber: Buku Rencana Induk Lokpri Bintan Timur 

Gambar 4. 2 Lokasi Prioritas Bintan Timur Tidak Memiliki Singgungan 
Perbatasan 

 

 Perlu mengakomodasi kecamatan baru hasil pemekaran dari 111 

kecamatan lokpri pada 2011-2014, sebagai contoh Lokpri Sebatik 
menjadi Lokpri Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur 
serta kasus-kasus lainnya. 

Seperti pada gambar dibawah ini, Lokpri Sebatik telah melakukan 
pemerkaran wilayah menjadi Lokpri Sebatik Tengah, Sebatik Utara 
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dan Sebatik Timur. Oleh karena itu penetapan lokpri yang terbaru 
harus melihat hasil pemekaran wilayah yang terbaru. 

 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Nunukan 

Gambar 4. 3 Lokasi Prioritas Hasil Pemekaran di Pulau Sebatik 

 

 Perlu memasukkan kecamatan-kecamatan yang secara geografis 

berada di depan (terluar) seperti kecamatan-kecamatan di 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Alor, serta kasus-

kasus lainnya.  

Seperti pada gambar dibawah ini kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Alor secara geografis berbatasan dengan negara RDTL. 
Kecamatan yang berada di garis terdepan yang memiliki garis batas 
baik secara darat maupun laut yang belum ditetapkan sebagai 

lokasi prioritas perlu ditetapkan menjadi lokasi prioritas yang baru. 

 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Alor 
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Gambar 4. 4 Lokasi Prioritas Berbatasan Dengan RDTL di Kabupaten Alor 

 

 Perlu mengakomodasi gagasan penetapan seluruh atau sebagian 
besar kecamatan dalam suatu pulau sebagai WKP pada kawasan 

perbatasan laut. 

Seperti pada gambar, penetapan lokasi prioritas yang dahulunya 

hanya Lokasi Prioritas Morotai Selatan seharusnya menjadi Lokasi 
Prioritas seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai 
yaitu Lokpri Morotai Selatan, Lokpri Morotai Jaya, Lokpri Morotai 

Timur, Lokpri Morotai Barat, dan Lokpri Morotai Utara. 

 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 

Gambar 4. 5 Lokasi Prioritas Berbentuk Pulau 

 

Dengan mempertimbangkan beberapa catatan diatas mengenai penetapan 

lokasi prioritas, diharapkan penetapan lokasi prioritas dalam Rencana 
Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019 seyogyanya 
mengakomodasi beberapa catatan tersebut sehingga kejelasan mengenai 

daerah yang masuk ke dalam area prioritas kawasan perbatasan dapat 
tercapai. Selain itu untuk lokasi prioritas yang mempunyai garis pantai 

atau wilayah perairan, seharusnya mengakomodasi laut sebagai bagian 
dari lokasi prioritas, tidak hanya berorientasi pada daratannya. Dengan 
kata lain, intervensi Lokpri laut seyogyanya juga mencakup wilayah 

perairannya. 

Sebaran Lokpri yang perlu ditinjau sebagaimana ditetapkan dalam 
Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan 2011-2014 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 1 Sebaran Lokpri Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 

Provinsi Kabupaten 
Batas Kecamatan 

D/L Lokpri I Lokpri II Lokpri III 

KALBAR Sambas D Paloh 
Sajingan 

Besar 
- 
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Provinsi Kabupaten 
Batas Kecamatan 

D/L Lokpri I Lokpri II Lokpri III 

Bengkayang D Jagoi Babang Siding - 

Sanggau D Entikong Sekayam - 

Sintang D 
Ketungau 

Hulu 
- 

Ketungau 

Tengah 

Kapuas Hulu 

D Badau 
Puring 

Kencana 

Batang 

Lupar 

D - - 
Embaloh 

Hulu 

D - - 
Puttussibau 

Utara 

D - - 
Puttussibau 

Selatan 

KALTIM 

Kutai Barat 

D - Long Apari - 

D - 
Long 

Pahangai 
- 

Malinau 

D Kayan Hulu Pujungan Kayan Hilir 

D - - Bahau Hulu 

D - - 
Kayan 

Selatan 

Nunukan 

D Sebatik Barat 
Krayan 

Selatan 
- 

D Krayan Lumbis Sebuku 

D/L Sebatik* - - 

NTT 

Kupang D 
Amfoang 

Timur 
- - 

TTU 

D Insana Utara Kefamenanu Nalbenu 

D Bikomi Utara - 
Miaomaffo 

Barat 

D Bikomi Nalulat - 
Bikomi 

Tengah 

D - - Mutis 

D - - Musi 

Belu 

D 
Kobalima 

Timur 
Atambua Lamaknen 

D 
Lamaknen 

Selatan 
- Lasiolat 

D Tasifeto Timur - Raihat 

D - - 
Tasifeto 

Barat 

D - - 
Nanaet 

Dubesi 

D - - 
Malaka 

Barat 

Rote Ndao L - 
Rote Barat 

Daya 
- 

Alor L Kalabahi - - 
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Provinsi Kabupaten 
Batas Kecamatan 

D/L Lokpri I Lokpri II Lokpri III 

 

PAPUA 

Merauke 

D Eligobel - Muting 

D Sota - Ulilin 

D Merauke - Noukenjeri 

Bovendigul 
D Mindiptana Tanah Merah Jair 

D Waropko - - 

Peg. Bintang 

D Batom - Oksibil 

D Iwur - - 

D Kiwirok - - 

Keerom 

D Arso - - 

D Web - - 

D Senggi - - 

D Waris - - 

Kota 

Jayapura 
D Muara Tami 

Jayapura 

Utara 
- 

Supiori D - Supiori Barat - 

NAD Kota Sabang L Sukakarya - - 

SUMUT 
Serdang 

Bedagai 
L - 

Tanjung 

Beringin 
- 

RIAU 

Rokan Hilir L 
Pasirlimau 

Kapuas 
Sinaboi - 

Bengkalis 

L - Bukit Batu - 

L - Bantan - 

L - Rupat Utara - 

Indragiri Hilir 

L - Enok - 

L - Gaung - 

L - Kateman - 

Kep. Meranti 
L - Merbau - 

L - Rangsang - 

Kota Dumai L - Dumai - 

KEPRI 

Natuna 

L 
Bunguran 

Timur 
Serasan 

Bunguran 

Barat 

L - - Midai 

L - - Pulau Laut 

L - - Subi 

Kep. 

Anambas 
L - Jemaja - 

Kota Batam 
L - 

Belakang 

Padang 
Batam 

L - - Bulang 

Bintan 
L - - 

Bintan 
Timur 

L - - Bintan Utara 
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Provinsi Kabupaten 
Batas Kecamatan 

D/L Lokpri I Lokpri II Lokpri III 

L - - Tambelan 

L - - Teluk Bintan 

Karimun 

L - - Kundur 

L - - Meral 

L - - Moro 

SULUT 

Kepulauan 

Sangihe 
L 

Tabukan 

Utara 
Tahuna - 

Kepulauan 

Talaud 

L Melonguane Nanusa - 

L Miangas - - 

MALUKU 

MBD L Wetar - Kisar 

MTB L 
Tanimbar 

Selatan 
- - 

Kep. Aru L - Warabal  

MALUKU 
UTARA 

Morotai L 
Morotai 
Selatan 

- - 

PAPUA 

BARAT 
Raja Ampat L - - Kep. Ayau 

12 Prov 38 Kab  111 Lokasi Prioritas 

Sumber: Renduk PBWNKP 2011-2014 

 

4.3. Agenda-Agenda Prioritas yang Perlu Dilanjutkan 

Agenda-agenda prioritas yang perlu dilanjutkan pada periode lima tahun 

mendatang meliputi persoalan seputar pengelolaan batas wilayah negara 
dan pembangunan kawasan perbatasan. Permasalahan ini hampir terjadi 

di seluruh kawasan perbatasan Indonesia, baik perbatasan darat maupun 
perbatasan laut. Sampai saat ini, permasalahan kawasan perbatasan 
tersebut belum dapat terselesaikan sehingga perlu untuk menjadi agenda 

prioritas pada periode mendatang. 

1. Agenda Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

a. Perbatasan DaratPerbatasan darat Indonesia meliputi 4 provinsi yaitu: 

(1) perbatasan darat RI-Malaysia, meliputi provinsi Kalimantan Barat 
dan provinsi Kalimantan Timur; (2) Perbatasan darat RI-Timor Leste, 

meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (3) perbatasan darat RI-
Papua Nugini meliputi provinsi Papua. Adapun permasalahan 
perbatasan yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini adalah 

sebagai berikut: 

 Permasalahan Batas Negara 

- Belum Adanya Kesepakatan Segmen Batas Negara Indonesia 

Segmen batas negara sampai saat ini masih banyak yang belum 
disepakati antara Indonesia dengan sejumlah negara tetangga, seperti 

Indonesia dengan Timor Leste, serta Indonesia dengan Papua Nugini. 
Kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Timor 
Leste dan Papua Nugini dikarenakan permasalahan di beberapa lokasi 

seperti di Distrik Oecussi. 

- Keterbatasan Jumlah Patok atau Batas Negara 

Keterbatasan jumlah patok atau batas negara antara Indonesia dengan 
negara tetangga dapat dijunpai di perbatasan darat, sebagian besar 
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karena bentuk medan yang kurang memadai dilakukan penempatan 
patok batas. Misalnya perbatasan antara Indonesia dengan Papua 

Nugini di Distrik Sota, jumlah patok atau batas negara sangat jarang 
karena kondisi medan yang terjal sehingga penempatan patok sangat 

sulit dilakukan. 

- Kondisi Pilar Batas Negara Yang Hilang dan Bergeser 

Kondisi keberadaan patok batas negara khususnya perbatasan darat 

sangat rawan digeser, bahkan rusak ataupun hilang. Pilar yang 
biasanya hanya berupa patok yang terbuat dari semen dengan dimensi 
yang dibawah 1 meter membuat patok-patok tersebut dapat digeser 

oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. 

 Permasalahan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum 

Pelanggaran batas negara baik yang dilakukan oleh WNI maupun warga 
negara tetangga sebagian besar terjadi karena pelintas batas tidak didata 
dengan baik, hal ini dikarenakan karena sistem pendataan di sebagian 

besar perbatasan belum baik. Kejadian tersebut merupakan imbas dari 
personil pelaksana pendataan yang minim baik dari sisi jumlah dan 

kemampuan. Kejadian tersebut banyak kita jumpai di perbatasan RI-
Malaysia dan RI-Papua Nugini. 

 Kelemahan Koordinasi Lembaga 

Permasalahan yang ada seputar lembaga yang mengelola dan terlibat 
dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan adalah 
kelemahan dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sektor dan 

antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara. 

b. Perbatasan Laut 

Perbatasan Laut yang menjadi fokus penanganan dan yang masih 
menyisakan pekerjaan rumah ada di 6 (enam) lokasi yaitu: (1) perbatasan 
laut RI dengan Thailand, India dan Malaysia di Laut Andaman; (2) 

perbatasan laut RI dengan Malaysia, Vietnam dan Singapura di Selat 
Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Natuna; (3) perbatasan laut RI 
dengan Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi di Kalimantan Timur dan 

Sulawesi Utara; (4) perbatasan laut RI dengan Palau di Samudera Pasifik 
meliputi Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Papua Barat; (5) 

perbatasan RI dengan Timor Leste dan Australia di Laut Arafuru dan Laut 
Aru; serta (6) Perbatasan RI dan Timor Leste dan Australia di Laut Timor, 
Laut Sawu di Samudera Hindia. Adapun permasalahan perbatasan laut 

dalam hal pengelolaan batas negara adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan Penetapan dan Penegasan Batas Negara 

Permasalahan batas negara berkaitan dengan garis batas dan titik dasar 
yang belum ada kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga. 
Adapun permasalahan batas negara tersebut meliputi: 

- Belum adanya Kesepakatan terhadap seluruh segmen laut, yaitu Batas 
Landas Kontinen (BLK), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Laut 
Teritorial 

Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 tahun 2002 
Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia telah dibuat pemerintah Indonesia berisikan 183 titik patok 
negara. Namun titik patok tersebut masih bersifat sepihak saja 
khususnya untuk batas-batas laut. Secara umum, titik koordinat batas 

negara di darat sudah disepakati. Sengketa batas laut yang perlu 
diprioritaskan penanganannya terutama untuk Batas Landas Kontinen 

(BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di samping itu, patut 
pula dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap 
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pilar-pilar yang dibuat pada saat Survei Base Point yang dilakukan 
pada sekitar 10 tahun lalu. Monumentasi ini perlu dilakukan sebagai 

bukti fisik kegiatan penetapan yang telah dilakukan serta menjadi 
referensi bila perlu dilakukan survei kembali di masa mendatang. 

Belum jelas dan tegasnya batas laut tersebut menyebabkan terjadinya 
pelanggaran batas negara oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan 
asing. 

Dari 9 (Sembilan) Batas Landas Kontinen yang ada, status penyelesaian 
batas wilayah maritim Indonesia sebagian besar sudah terselesaikan. 
Area-area yang belum selesai status penyelesaian penetapan dan 

penegasan batasnya terdapat pada (1) batas Indonesia-Malaysia di 
Selat Singapura, serta Laut Sulawesi; (2) Indonesia–Filipina Di Laut 

Sulawesi; (3) Indonesia–Palau Di Samudera Pasifik; (4) Indonesia–Timor 
Leste di Selat Ombai, Selat Leti, serta Laut Timor; dan (5) Indonesia–
Australia di Sebagian Samudera Pasifik, Laut Timor serta Laut Arafuru, 

khusus pada area ini sebenarnya status penyelesaiannya sudah 100%, 
akan tetapi belum diratifikasi. 

Status penyelesaian Batas Landas Kontinen Indonesia dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. 2 Status Penyelesaian Batas Landas Kontinen 

(BLK) Indonesia 

No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 
Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Landas Kontinen 

1. Indonesia–India Di Laut Andaman Selesai (100%) 

2. Indonesia–  Thailand Di Selat Malaka Selesai (100%) 

3. Indonesia–Malaysia di:   

  a. Selat Malaka Selesai (100%) 

  b. Selat Singapura Belum 

  
c. Laut Cina Selatan (Timur Malaysia 

Barat dan Bagian Timur Pantai Serawak) 
Selesai (100%) 

  d.  Laut Sulawesi Belum 

4. Indonesia–Singapura Di Selat Singapura   

  a. Bagian Tengah - 

  b. Bagian Barat - 

  c. Bagian Timur - 

5. Indonesia–Vietnam Di Laut Cina Selatan Selesai (100%) 

6. Indonesia–Filipina Di Laut Sulawesi Belum 

7. Indonesia–Palau Di Samudera Pasifik Belum 

8. Indonesia–PNG di:   

  a. Samudera Pasifik Selesai (100%) 

  b. Laut Arafuru Selesai (100%) 

9. Indonesia–Timor Leste di :   
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No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 

Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Landas Kontinen 

  a. Selat Ombai dan Selat Leti Belum 

  b. Laut Timor Belum 

10. 
Indonesia–Australia: Sebagian Samudera 

Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru 

Selesai (100%) Namun sebagian 

perjanjian belum diratifikasi Indonesia 

Sumber: BNPP, 2014 

 

Untuk batas ZEE antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, 

sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung 
dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya 
kesepakatan, atau belum dilakukannya ratifikasi. Area-area yang 

belum selesai statusnya adalah (1) Indonesia–India Di Laut Andaman; 
(2) Indonesia–Thailand Di Selat Malaka; (3) Indonesia–Malaysia di Selat 

Malaka, Laut Cina Selatan (Timur Malaysia Barat dan Bagian Timur 
Pantai Serawak), serta Laut Sulawesi; (4) Indonesia–Vietnam Di Laut 
Cina Selatan; (5) Indonesia–Palau Di Samudera Pasifik; (6) Indonesia–

PNG di Samudera Pasifik serta Laut Aru; (7) Indonesia–Timor Leste di 
Selat Ombai, Selatan Leti, serta Laut Timor;  dan (8) Indonesia–
Australia di sebagian Samudera Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru, 

khusus untuk area ini memang status penetapan batas sudah selesai 
100%, akan tetapi proses penegasan batas (ratifikasi) belum selesai. 

Lebih jelasnya mengenai status penyelesaian ZEE Indonesia dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. 3 Status Penyelesaian Batas Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) 
Indonesia 

No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 

Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Zona Ekonomi Ekslusif 

1. Indonesia–India Di Laut Andaman Belum 

2. Indonesia–  Thailand Di Selat Malaka Belum 

3. Indonesia–Malaysia di:   

 
a. Selat Malaka Belum 

 
b. Selat Singapura Selesai (100%) 

 

c. Laut Cina Selatan (Timur Malaysia 

Barat dan Bagian Timur Pantai Serawak) 
Belum 

 
d.  Laut Sulawesi Belum 

4. Indonesia–Singapura Di Selat Singapura   

 
a. Bagian Tengah Tidak Ada 

 
b. Bagian Barat Tidak Ada 

 
c. Bagian Timur Tidak Ada 
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No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 

Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Zona Ekonomi Ekslusif 

5. Indonesia–Vietnam Di Laut Cina Selatan Belum 

6. Indonesia–Filipina Di Laut Sulawesi Selesai (100%) 

7. Indonesia–Palau Di Samudera Pasifik Belum 

8. Indonesia–PNG di:   

 
a. Samudera Pasifik Belum 

 
b. Laut Arafuru Belum 

9. Indonesia–Timor Leste di :   

 
a. Selat Ombai dan Selat Leti Belum 

 
b. Laut Timor Belum 

10. 
Indonesia–Australia: Sebagian Samudera 
Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru 

Selesai (100%) Namun sebagian 
perjanjian belum diratifikasi Indonesia 

Sumber: BNPP, 2014 

Masih banyaknya batas ZEE yang belum selesai penegasan dan 

penetapannya tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh 
aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara 
Indonesia dengan negara tetangga. 

Pada area-area yang berada di zona Laut Teritorial Indonesia, terdapat 
beberapa yang belum selesai status penyelesaian penetapan dan 
penegasan batasnya, antara lain terdapat pada (1) Batas Indonesia-

Malaysia di Selat Singapura, serta Laut Sulawesi; (2) Indonesia–Papua 
Nugini (PNG) di Samudera Pasifik serta Laut Arafuru; dan (3) Indonesia–

Timor Leste di Selat Ombai, Selat Leti, serta Laut Timor. 

Lebih jelasnya mengenai status penyelesaian batas Laut Teritorial 
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. 4 Status Penyelesaian Batas Laut Teritorial Indonesia 

No. Negara 

Status Penyelesaian Batas 
Wilayah Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Kedaulatan 

Batas Laut Teritorial 

1. Indonesia–India di Laut Andaman Tidak Ada 

2. Indonesia–  Thailand di Selat Malaka Tidak Ada 

3. Indonesia–Malaysia di:   

  a. Selat Malaka Tidak Ada 

  b. Selat Singapura Belum 

  
c. Laut Cina Selatan (Timur Malaysia Barat 

dan Bagian Timur Pantai Serawak) 
Tidak Ada 

  d.  Laut Sulawesi Belum 

4. Indonesia–Singapura   
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No. Negara 

Status Penyelesaian Batas 

Wilayah Maritim Indonesia 

Batas Wilayah Kedaulatan 

Batas Laut Teritorial 

Di Selat Singapura: 

  a. Bagian Tengah Selesai (100%) 

  b. Bagian Barat Selesai (100%) 

  c. Bagian Timur Selesai (100%) 

5. Indonesia–Vietnam di Laut Cina Selatan Tidak Ada 

6. Indonesia–Filipina di Laut Sulawesi Tidak Ada 

7. Indonesia–Palau di Samudera Pasifik Tidak Ada 

8. Indonesia–PNG di:   

  a. Samudera Pasifik Selesai 

  b. Laut Arafuru Selesai 

9. Indonesia–Timor Leste di :   

  a. Selat Ombai dan Selat Leti Belum 

  b. Laut Timor Belum 

10. 
Indonesia–Australia di Sebagian Samudera 

Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru 
Tidak Ada 

Sumber: BNPP, 2014 

 

 

- Terbatasnya jumlah tanda batas negara 

Tanda batas negara di perbatasan laut berbeda dengan perbatasan 
darat, karena perbatasan di laut tidak memiliki batas yang 

jelas.Walaupun demikian batas-batas di laut perlu dibangun agar 
menghindari kejadian-kejadian berupa pelanggaran batas negara yang 

marak terjadi di perbatasan laut. 

 

2. Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Kawasan perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang 
besar dan posisi strategis, namun potensi tersebut tidak dapat 

dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. 
Hal tersebut terjadi karena sejumlah permasalahan berikut yang belum 
dapat terselesaikan diantaranya: 

a. Perbatasan Darat 

 Permasalahan dalam hal Pertahanan, Keamanan dan Penegakan 
Hukum 

- Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan 
fasilitas CIQS) 

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas 
(PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan 
(CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan 

barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang 
negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur 

hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan 
masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya 
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sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya 
barang-barang illegal. Namun demikian, jumlah dan ketersediaan 

sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan 
masih minim. 

- Tingginya kasus pelintas batas illegal (illegal trading, illegal migration, 
human trafficking dan illegal loging) 

Kasus pelintas batas illegal terjadi karena minimnya sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan dan pendataan di pos pelintas batas 
serta area perbatasan darat yang sangat panjang dan luas membuat 

pendataan dan upaya penggagalan upaya-upaya tersebut sangat sulit 
untuk dilakukan. 

 Permasalahan Aspek Ekonomi Kawasan 

- Kesejahteraan Warga Perbatasan Yang Masih Rendah 

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan 
perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya 

jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan 
sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara 

tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti 
rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur 
pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum 

optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. 
Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan 

perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan 
ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain 
melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan 

ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi 
ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi 
dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti 

penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini 
terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama 

bilateral yang baik untuk menuntaskannya. 

- Ketersediaan Sarana dan Prasana Yang Belum Memadai 

Ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan masih jauh 

dari memadai, khususnya untuk sarana dan prarasana transportasi 
serta sarana dan prasarana perekonomian. Sarana dan prasarana 
transportasi sebagai cara untuk mencapai kawasan perbatasan dan 

keluar dari kawasan perbatasan melalui jaringan jalan, angkutan 
perhubungan darat maupun laut sangat terbatas, akibatnya 

perkembangan kawasan perbatasan tidak berjalan dengan baik. 
Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi juga membawa andil 
terhadap keterisoliran kawasan perbatasan itu sendiri, ditambah 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi 
seperti pendidikan, kesehatan, pasar yang juga sangat terbatas. Hal ini 

yang menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan 
bersaing dengan negara tetangga. 

 

b. Perbatasan Laut 

Permasalahan perbatasan laut masih seputar aksesibilitas yang rendah, 
rendahnya optimalisasi sumber daya alam laut dan eksploitasi sumber 

daya alam yang tidak melihat aspek pelestarian lingkungan hidup. 
Permasalahan pembangunan kawasan perbatasan laut yang belum 

terselesaikan sampai saat ini adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan Aspek Keamanan dan Pertahanan 
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- Tingginya praktek pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum di 
laut 

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan kekayaan laut yang 
sangat besar, membuat pelanggaran hukum dan kedaulatan sangat 

sering terjadi. Sebagian besar berupa pencurian kekayaan alam, 
penyelundupan barang-barang dan penyelundupan manusia. Misalnya 
pencurian ikan di perairan Natuna dan penyelundupan barang di 

perairan Sulawesi Utara dari Filipina. 

- Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana di kawasan 
perbatasan 

Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana kawasan 
perbatasan telah mempermudah kejadian pelanggaran batas negara 

dan sejumlah kejadian pencurian sumber daya alam dan pelanggaran 
kawasan perbatasan lainnya. 

 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan yang rendah 

- Tinginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan 

Tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan terjadi akibat 

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Selain 
kualitas SDM yang rendah dalam memanfaatkan potensi sumber daya 
yang ada membuat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan rendah 

selain karena minimnya sarana dan prasarana perekonomian seperti 
pasar tradisional. 

- Jalur transportasi laut yang belum dapat dimaksimalkan 

Aksesibilitas transportasi di kawasan perbatasan khususnya 
perbatasan laut adalah transportasi laut yang berkaitan dengan 

kualitas dan kuantitas perjalanan transportasi laut yang masih sangat 
rendah antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti perjalanan 
transportasi laut di kawasan perbatasan di Sulawesi Utara, dimana 

perjalanan laut dari Manado atau Bitung ke pulau-pulau terluar seperti 
Pulau Miangas dan Pulau Marore yang hanya 1 (satu) kali seminggu. 
Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan kawasan rendah. 

Melihat berbagai persoalan krusial tersebut, maka persoalan-persoalan 
tersebut masih akan menjadi agenda prioritas pada pengelolaan 

perbatasan di lima tahun mendatang. 

 

E. KONDISI PERBATASAN NEGARA 

5.1. Kondisi Batas Wilayah Negara 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 

81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara 
baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Indonesia 
memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 (tiga) negara tetangga 

yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut 
tersebar di tiga pulau yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan Pulau 
Timor, Nusa Tenggara dimana pada pulau-pulau tersebut terdapat di 5 

(lima) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di 

wilayah perairan, Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak 
berdaulat dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor 
Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. 

Batas yurisdiksi dan kedaulatan NKRI disajikan pada gambar dibawah 
ini. 
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Gambar 5.1 Peta Batas Yuridiksi dan Kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

 

5.1.1. Batas Wilayah Darat 

Perbatasan darat adalah batas antara kedua Negara (Indonesia dengan 
negara tetangga) yang berada di daratan dan berbatasan langsung (tidak 
dipisahkan oleh perairan). Terdapat 3 (tiga) lokasi perbatasan darat di 

Indonesia, yaitu perbatasan dengan Negara Malaysia, Papua Nugini dan 
Timor Leste. Yang pertama harus digaris bawahi dari perbatasan darat 

Indonesia dengan negara tetangga adalah bahwa proses penetapan batas 
(Delimitasi) telah diselesaikan di masa pemerintah Hindia Belanda. 
Pemerintah Hindia Belanda menetapkan batas dengan Inggris untuk 

segmen batas darat di Kalimantan dan Papua. Sedangkan Hindia Belanda 
menetapkan batas darat dengan Portugis di Pulau Timor. Merujuk kepada 

ketentuan hukum internasional Uti Possidetis Juris (suatu negara 
mewarisi wilayah penjajahnya), maka Indonesia dengan negara tetangga 
hanya perlu menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah 

ditetapkan tersebut. Penegasan kembali atau demarkasi tidaklah 
semudah yang diperkirakan. Permasalahan yang sering terjadi di dalam 

proses demarkasi batas darat adalah munculnya perbedaan interpretasi 
terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, fitur-fitur alam yang 
sering digunakan di dalam menetapkan batas darat tentunya dapat 

berubah seiring dengan perjalanan waktu. Lebih lanjut lagi tidak 
menutup kemungkinan, sosial budaya dan adat daerah setempat juga 
telah berubah, mengingat rentang waktu yang panjang semenjak batas 

darat ditetapkan pihak kolonial dulu. 

 

A. Batas Darat Indonesia-Malaysia 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Perbatasan darat antara RI 
dengan Malaysia memiliki panjang 2.004 km membentang dari Tanjung 

Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah 
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Timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di tiga provinsi, 
yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan 

Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat), Kabupaten Kutai Barat (Provinsi 
Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau dan Nunukan (Kalimantan 

Utara). Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 
966 km memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Sarawak, Malaysia. 
Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur 

sepanjang 48 kilometer dan di Kalimantan Utara sepanjang 990 km 
memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, 
Malaysia. 

Kondisi Pemiliharaan Tanda Batas. Kondisi keberadaan patok batas antar 
negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian, 

dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di 
sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya patok batas darat ini 
seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan 

lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara di perbatasan 
Indonesia-Malaysia. Sebagai contoh, di Kabupaten Kapuas Hulu pada 

kecamatan Puring Kencana menurut hasil patroli yang dilakukan oleh TNI 
bekerjasama dengan Tentara Diraja Malaysia (TDM), ditemukan beberapa 
patok batas yang rusak dan sudah dilaporkan ke Jakarta. Saat ini ada 4 

pos penjagaan di perbatasan dengan Malaysia yang diisi batalyon dari 
Jawa Tengah. Dilain pihak pada saat TNI dan Polri melakukan patroli 
batas negara kurang melibatkan masyarakat setempat atau aparat 

kecamatan/desa perbatasan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana 
dan anggaran. 

 

 

Gambar 5.2 Peta Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia 
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Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri, 2013 

Gambar 5.3 Gambar Kondisi Patok atau Pilar di Lokpri Badau, 

Kabupaten Kapuas Hulu 

 

Contoh lainnya terkait pemeliharaan tanda batas di Kabupaten Sanggau 
dengan panjang perbatasan dengan Negara Serawak Malaysia 129,5 km 
dengan jumlah pilar batas yang ada sebanyak 262 unit. Dengan rentang 

garis batas yang sangat panjang tersebut, dibeberapa titik yang menjadi 
akses jalan setapak menjadi kurang terawasi terutama di Desa Bungkang, 
Lubuk Sabuk dan Sei Tekam. Selain itu khusus Dusun Segumun, Bantan 

dan Bungkang yang memiliki intensitas keluar masuk penduduk dari dan 
keluar negara yang cukup tinggi juga tidak didukung gerbang batas 

Negara beserta kelengkapan lainnya untuk menjaga dan menjamin bahwa 
aktivitas penduduk/bukan penduduk tersebut tidak menyalahi hukum 
yang berlaku di Indonesia, infiltrasi intelijen (militer), teroris dan kegiatan 

lain yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. 
Kondisi patok yang ada di perbatasan yang kurang terawasi dan fisik 

patok yang tegolong kecil (hanya berukuran lebar 10 cm, kedalaman 76 
cm, permukaan 16 cm) berpotensi hilang, bergeser dan dipindahkan. 

Terkait kondisi pemeliharaan tanda batas di Lokpri Jagoi Babang adalah 

belum disepakati dengan Malaysia seperti di Gunung Raya I dan Gunung 
Raya II. Hal ini di akibatkan oleh hasil joint survey tidak dapat disepakati 
oleh keduabelah pihak (Indonesia – Malaysia), yakni: 1). Malaysia tidak 

mengakui adanya garis batas Gunung Raya I dan Gunung Raya II 2). Di 
Gunung Raya II tidak ditemukan adanya watershed atau daerah aliran 

sungai sehingga muncul istilah usus buntu. 3). Hingga saat ini hasil 
penggukuran yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan 

Malaysia belum dijadikan suatu kesepakatan bersama atau MOU. Rusak 
dan hilangnya patok – patok batas di wilayah perbatasan rusak dan 
hilangnya patok batas di daerah perbatasan lebih dikarenakan adanya 

aktivitas warga di kedua negara, seperti aktivitas pertanian dan 
perusahaan. Dan juga akibat ukuran dan bahan patok yang tidak 
memperhatikan kekuatan dan fungsinya, sehingga terkadang keberadaan 

patok batas tidak diketahui oleh masyarakat. Sebagai contoh ditampilkan 
pada gambar berikut, kondisi patok yang berada di Jagoi Babang. 
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Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri, 2013 

Gambar 5.4 Kondisi Patok di Lokpri Jagoi Babang 

 

Kondisi Penegasan Batas. Penuntasan permasalahan perbatasan darat RI-
Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1)General 
Border Committee (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian 

Pertahanan; (2)Joint Commission Meeting (JCM) RI-Malaysia, 
dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3)Sub Komisi Teknis 

Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
Adapun Untuk penanganan masalah Outstanding Border Problems (OBP), 

telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara 
kedua negara. Untuk tahap awal telah disepakati untuk dibahas 5 (lima) 
permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Timur-Sabah). Sebagai bagian 

dari usaha pengelolaan perbatasan, pemerintah Indonesia (melalui BIG) 
dan Pemerintah Malaysia menyepakati untuk membuat sebuah peta 

bersama untuk sepanjang koridor batas darat kedua negara. Hasil dari 
peta bersama ini akan sangat berguna bagi Pemerintah kedua negara dan 
para stakeholders yang akan mengelola koridor perbatasan tersebut. 

Delimitasi batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau 
Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan 

Pemerintah Hindia Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan 1928) serta 
MOU batas darat Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006. Sedangkan 
penegasan batas (demarkasi) secara bersama diantara kedua negara telah 

dimulai sejak tahun 1973, dimana hingga tahun 2009 telah dihasilkan 
tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinatnya. 
Delimitasi batas darat RI-Malaysia yang sebagian besar berupa watershed 

(punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai, tetapi 
secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah 

(Outstanding Boundary Problems).  

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Kawasan 
perbatasan RI – Malaysia masih diwarnai oleh maraknya kegiatan illegal, 

baik itu perdagangan illegal, penyelundupan kayu, pembalakan liar, TKI 
illegal dan perdagangan manusia. Salah satu permasalahan yaitu TKI 

illegal, hal ini disebabkan karena banyak TKI ini berkerja di Malaysia 
tetapi menggunakan pasport wisata sehingga terjadi pemulangan TKI 
secara besar-besaran. Pos Lintas Batas di Kecamatan Entikong menjadi 

tempat pemulangan TKI illegal ini, tetapi belum ada instansi yang 
menanganinya. Perdagangan lintas negara yang tidak boleh melebihi RM 

600/orang/bulan, apabila berbelanja dengan nilai lebih dari itu maka 
akan dikenakan pajak. Hal inilah yang memicu terjadinya perdagangan 
illegal. Jenis barang biasanya kebutuhan pokok, rumah tangga hingga 

pupuk. Perdagangan illegal ini ditunjang dengan beberapa faktor antara 
lain kemiskinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, adanya 
jalan tikus yang menghubungkan kedua wilayah hingga mahalnya dan 

langkanya barang produkIndonesia. Sarana dan prasarana pendukung 
bagi pengelola batas negara juga kurang mengalami perhatian seperti 

peralatan komunikasi radio, GPS, prasarana patroli (kendaraan) serta 
infrastruktur yang memadai. 

 

B. Batas Darat Indonesia-Papua Nugini 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Perbatasan darat antara 
Indonesia dan Papua Nugini memiliki panjang 820 km membentang dari 

Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, 
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Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini melintasi 5 (lima) kabupaten  
di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Keerom, Merauke, Boven Digoel, 

Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura. 

Delimitasi batas Indonesia dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu 

kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis 
batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 
1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi 

bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989-1994. Garis batas 
Indonesia dengan Papua Nugini yang disepakati merupakan garis batas 
buatan (artificial boundary), kecuali pada ruas Sungai Fly yang 

menggunakan batas alam yang berupa titik terdalam dari sungai 
(thalweg). Garis batas RI-PNG menggunakan meridian astronomis 141º 

01’00”BT mulai dari utara Irian Jaya (Papua) ke selatan sampai ke sungai 
Fly mengikuti thalweg ke selatan sampai memotong meridian 141 º 01’ 

10” BT. Demarkasi batas sepanjang perbatasan kedua negara (±820km) 
telah dilaksanakan bersama antara Indonesia dengan PNG dengan 
menempatkan sebanyak 52 pilar dari MM 1 sampai dengan MM 14A yang 

merupakan batas utama Meridian Monument yang telah disepakati dalam 
perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973. 

Gambar 5.5 Peta Perbatasan Darat Indonesia dengan Papua Nugini 

 

Kondisi Penegasan Batas. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas 

Indonesia – Papua Nugini sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana 
hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 
buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Kasus lain yang 

muncul akibat ketidakjelasan batas di lapangan adalah adanya daerah 
yang secara berada di wilayah Indonesia, tetapi secara administrasi 

pemerintahan yang berjalan efektif  selama ini adalah PNG (kasus 
Warasmoll dan Marantikin di Kabupaten Pegunungan Bintang). 
Pengelolaan batas Negara Indonesia – Papua Nugini saat ini ditangani dua 

lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) Indonesia – Papua Nugini 
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi 
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Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia – Papua Nugini 
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Berikut adalah 

sebagian patok-patok perbatasan yang berada di wilayah Indonesia. 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.6  Patok dan Tugu Perbatasan RI-PNG di Lokpri Sota, 

Kabupaten Merauke 

 

Kondisi Pemeliharaan Batas. Batas pintu atau pos perbatasan di kawasan 
perbatasan Papua terdapat di beberapa lokasi prioritas, seperti di Distrik 
Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. 

Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan 
secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, 

karena belum memadainya fasilitas CIQS. Patok batas negara di beberapa 
distrik hanya berupa patok kayu dan terletak di tengah-tengah hutan 
belantara. Keberadaan patok-patok perbatasan yang sulit dijangkau 

berdampak pada banyaknya masyarakat perbatasan dari RI maupun PNG 
yang tidak mengetahui mengenai keberadaan patok batas tersebut. 
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejauh ini belum ada upaya 

konkret yang dilakukan pemerintah daerah setempat maupun pusat 
untuk melakukan rehabilitasi terhadap patok-patok tersebut. Ada usulan 

agar patok batas tersebut mengikuti standardisasi yang ditetapkan atau 
disetujui oleh kedua belah pihak dengan nomor dan identitas tertentu. 

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Di wilayah 

perbatasan Provinsi Papua masih kental budaya kepemilikan tanah hak 
ulayat, baik bagi penduduk Papua sendiri maupun penduduk PNG. Tanah 

Hak ulayat adalah tanah warisan yang dipercaya oleh penduduk setempat 
merupakan peninggalan dari nenek moyang dan difungsikan sebagi 
tempat dilangsungkannya upacara atau kegiatan adat. Kedekatan yang 

erat antara suku di kawasan perbatasan Indonesia dengan PNG 
berpengaruh pada interaksi dan perilaku sehari-hari antara keduanya. 
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Perjanjian pemerintah kolonial yang membagi Pulau Papua menjadi dua 
wilayah negara (RI dan PNG), dilakukan dengan menarik garis lurus 

secara astronomis, tanpa melihat kondisi sosial budaya yang ada, 
akibatnya pemilikan harta benda (tanah, kebun, ladang) menurut hak 

ulayat masyarakat terbelah, ada yang berada di wilayah RI dan ada yang 
berada di wilayah PNG. 

Dalam perkembangannya, banyak ditemukan kasus bahwa beberapa 

suku dari Papua Nugini juga mengakui kepemilikan tanah hak ulayat 
yang letaknya berada di wilayah perbatasan Indonesia, dimana hal 
tersebut sudah menjadi fenomena yang lazim di perbatasan. Keberadaan 

tanah yang banyak menyebar di kawasan perbatasan akan berpotensi 
menimbulkan masalah sengketa tanah di perbatasan dan mengancam 

kedaulatan RI. Bahkan diketahui sudah ada kepala suku beserta 
masyarakatnya yang berkewarganegaraan Papua Nugini menetap di 
wilayah RI, seperti di Lokpri Muara Tami, dan Sota. Suku tersebut tinggal 

di wilayah Indonesia karena tanah hak ulayat sukunya memang berada di 
wilayah Indonesia. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusi 

penanganannya, maka akan berpotensi menjadi masalah dikemudian 
hari, seperti pengakuan dari pemerintah Papua Nugini atas tanah ulayat 
itu sebagai bagian dari wilayah negaranya. Penanganan mengenai hal ini 

sangat berimplikasi pada faktor sosial budaya yang bisa berdampak juga 
pada faktor politis dan hankam. Dalam hal ini diperlukan pendekatan 
persuasif baik melalui pendekatan sosialisasi langsung maupun 

pendekatan kultur. 

Pada umumnya aktivitas pelintas batas di kawasan perbatasan masih 

berupa pelintas batas tradisional, yakni kegiatan yang dilakukan oleh 
kerabat dekat atau saudara dari Papua ke Papua Nugini dan sebaliknya 
serta perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih 

besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang 
menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya 
pos lintas batas atau pos keamanan resmi. Dalam menjaga kondisi 

keamanan di kawasan perbatasan, warga melakukan koordinasi dengan 
pemerintah setempat dan juga pemerintah daerah untuk mengadakan 

patroli secara rutin ke tempat-tempat perbatasan atau patok-patok yang 
telah ada. Namun demikian, masih ada kendala yang dihadapi, 
diantaranya adalah kurangnya alat komunikasi, kurangnya kendaraan 

roda dua dan roda empat, serta kurangnya personil TNI/POLRI yang 
bertugas di area perbatasan ini. 

 

C. Batas Darat Indonesia-Timor Leste 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi kepulauan yang 

beribukota di Kupang. Provinsi ini memiliki 566 buah pulau dengan luas 
daratan kurang lebih 47.396 km2 dan lautan 200.000 km2. Provinsi ini 
terletak antara 8°-12° LS dan 118°-125° BT. Di sebelah utara, provinsi 

NTT berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste, di 
selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah barat dengan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbatasan Provinsi NTT dengan 
Timor Leste di darat secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 km. 
Ditinjau secara administratif, wilayah perbatasan darat meliputi 3 (tiga) 

kabupaten dan terdapat di 2 (dua) sektor, antara lain sektor timur 
(Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalina di 

Timor Leste) sepanjang 149,9 km dari Mota Ain di Utara sampai Mota 
Masin di selatan, serta di sektor barat (Kabupaten Kupang dan Timor 
Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang 

merupakan wilayah enclave) sepanjang 15,2 km dan 114,9 km. 
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Kabupaten Belu memiliki 12 kecamatan serta 166 desa/kelurahan, 
dimana terdapat 5 (lima) kecamatan yang berbatasan langsung dengan 

Timor Leste. Kabupaten Kupang memiliki 19 kecamatan, 266 
desa/kelurahan. Total garis perbatasan negara darat di Kabupaten Belu, 

TTU dan Kabupaten Kupang sepanjang 268,8 Km. 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Delimitasi batas Indonesia 
dengan Timor Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara 

Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent 
Court Award (PCA) 1914, serta perjanjian sementara antara Indonesia dan 

Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Perundingan perbatasan antara 
Indonesia dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 
dengan diadakannya pertemuan pertama Technical Sub-Commitee on 
Border Demarcation and Regulation (TSCBDR) RI-UNTAET (United Nations 
Transitional Administration for East Timor). Batas negara antara Indonesia 

dan Timor Leste sebanyak 907 titik-titik koordinat telah ditetapkan dalam 
persetujuan tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement) yang 

ditandatangani oleh Menlu Indonesia dan Menlu Timor Leste pada tanggal 
8 Juni 2005 di Dili namun masih ada segmen yang belum terselesaikan 
dan yang belum disurvey oleh Tim Survey kedua negara. Khusus 

perbatasan pada wilayah enclave Oekusi, dimana sesuai dengan 
perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dan Portugis tangga 1 

Oktober 1904 mengenai perbatasan antara Oekusi-Ambeno, memiliki 
panjang 119,7 km yang dimulai dari mulut Noel Besi sampai muara 
sungai (Thaleug).  

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.7 Kondisi Patok Batas di Perbatasan RI-RDTL 

 

Kondisi Penegasan Batas Negara. Sampai saat ini telah dilakukan 
demarkasi berupa pemasangan 42 pilar batas di sektor timur dan 8 pilar 

batas di sektor barat. Sedangkan panjang garis yang selesai dilacak 
(delineasi) sekitar 95% dari total panjang batas. Selain itu telah dilakukan 

kegiatan CBDRF dan pemetaan bersama di sepanjang garis batas. 
Permasalahan batas Indonesia-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan 
antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan 

PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh 
masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga 

Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu 
masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. 
Mereka secara tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turun-

temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda 
dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi 
lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim” 

masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa 
“klaim” tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. 
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Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan 
Manusasi. Penanganan batas negara Indonesia-Timor Leste selama ini 

ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) 
Indonesia-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, 

serta Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation RI-RDTL 
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal 
(kini BIG). 

 

Gambar 5.8  Peta Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste 

 

Kondisi Pemeliharaan Batas Negara. Di sepanjang garis perbatasan RI-
RDTL, terdapat pos pamtas yang ditempati olh anggota TNI. Ada beberapa 
Pos Pamtas yang hanya barak saja, namun belum ada anggota yang 

bertugas. Salah satunya yang berada di Lokpri Naibenu. Setiap tahunnya 
Satgas Pamtas tersebut membuat pelaporan akan kondisi patok batas 
dan keamanan lintas batas beserta dengan kegiatan sosialnya dengan 

masyarakat setempat. Umumnya patroli patok batas dilakukan sebulan 
sekali, dan setiap beberapa bulan melakukan kegiatan patroli bersama 

dengan petugas keamanan RDTL (UPF). Patroli tersebut utamanya adalah 
untuk mengawasi dan menginventaris patok batas yang ada. Terutama 
pada batas-batas yang merupakan batas bentukan alam, seperti sungai. 

Hal tersebut dikarenakan sungai-sungai di perbatasan sudah mulai 
berubah meandernya, sehingga patok batas yang ada harus dikontrol. 

Karena selama ini paradigma batas pada bentukan alam seperti sungai 
adalah hanya terletak pada alur sungai, sehingga jika perubahan alur 
(meander) ke arah RI dapat menyebabkan berkurangnya wilayah RI.  

Di dalam tugas mengamankan perbatasan RI-RDTL ada beberapa hal 
yang akan dilaksanakan Satgas, yaitu menjaga agar tidak ada 
pelanggaran di garis batas negara, menghentikan penyelundupan, pasar 

gelap serta menjaga wilayah perbatasan termasuk menjaga patok-patok 
perbatasan yang telah ada agar tidak berpindah tempat. Jumlah pasukan 

yang mengamankan perbatasan saat ini sekitar 650 prajurit yang 
ditempatkan di 38 pos perbatasan. Dari 38 pos pengaman perbatasan, 25 
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di Kabupaten Belu dan sisanya berada di wilayah TTU dan Kabupaten 
Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusie Timor Leste. 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.9 Kegiatan Pemeliharaan Patok Batas 

 

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Sampai saat ini 
masih ada sekitar 4% dari keseluruhan garis batas darat yang masih 
menyisakan permasalahan karena belum ada kesepakatan bersama 

antara RI-RDTL terhadap beberapa segmen garis batas. Ada dua hal 
pokok yang menyebabkan permasalahan penetapan garis batas negara di 

darat antar RI-Timor Leste masih berlarut-larut yaitu faktor teknis 
(perbedaan interpretasi atau penafsiran atas aturan yang menjadi 
rujukan penentuan garis batas) dan non teknis (adanya penolakan 

masyarakat lokal atas garis batas darat sebagaimana yang telah 
ditentukan dan perebutan sumber daya alam oleh masyarakat lokal di 
sekitar wilayah perbatasan yang disebabkan oleh klaim mereka atas 

beberapa wilayah perbatasan dengan alasan sejarah, ekonomi dan sosial 
budaya). Segmen bermasalah tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

pertama, Un-Resolved Segment yang meliputi wilayah Kab Belu di daerah 
Memo/Delomil, Kab. TTU di daerah Bijael Sunan-Oben Manusasi, Kab 
Kupang di wilayah Noel Besi/Citrana. Kedua, Un-Surveyed Segment 

meliputi wilayah Subina, Pistana, Tububanat, dan Haumeniana. 

Gangguan keamanan pernah terjadi di beberapa bagian wilayah secara 

sporadis dan berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakjelasan 
batas darat RI dan RDTL, sewaktu-waktu dapat meletupkan perselisihan, 
pertikaian dan konflik baik antar masyarakat atau antara masyarakat 

dengan aparat keamanan. Insiden yang pernah terjadi antara lain adalah 
insiden 6 Januari 2006 yang terjadi di tepian sungai Malibaka. Insiden ini 
terjadi ketika pasukan UPF (Unido Patruofomento Fronteira) menembak 

mati tiga WNI eks pengungsi yang tinggal di dusun Sikutren Desa Rote, 
Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Menurut pihak Timor Leste, mereka 

ditembak karena melintas perbatasan secara ilegal dan mereka adalah 
eks milisi yang telah sering melakukan infiltrasi ke wilayah Timor Leste. 
Namun, pihak RI menyatakan bahwa mereka tidak sedang melakukan 

aktivitas politik dengan penyusupan tetapi sedang melakukan aktivitas 
mencari ikan di sungai Malibaka. Pemerintah juga menyatakan 

kemarahannya karena penembakan tersebut tersebut terjadi tanpa 
peringatan dan ternyata mereka masih berada dalam batas wilayah 
Indonesia.  

Beberapa kasus di tahun 2009-2010 di wilayah sengketa baik di Un-
Resolved Segment dan Un-Survey Segment sejauh ini masih dapat 

diselesaikan antara aparat keamanan perbatasan kedua negara dengan 
melaksanakan koordinasi secara intensif di lapangan. Pihak Satgas 
Pamtas selain berkoordinasi dengan UPF juga mengambil langkah dengan 
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melaksanakan pemantauan daerah sengketa dengan patroli bersama dan 
melaporkan setiap perkembangan situasi daerah sengketa ke Komando 

Atas. Hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya ketegangan dan 
timbulnya konflik antara masyarakat kedua negara maupun timbulnya 

hubungan yang kurang baik antara kedua negara. Namun demikian 
beberapa waktu terakhir ini mulai diketemukan kegiatan pihak Timor 
Leste di daerah sengketa seperti pembangunan jalan baru yang dibuat 

oleh masyarakat Pasabe-Oecusse (Timor Leste sepanjang lebih kurang 
450 m di wilayah sengketa Pistana (Un-Survey Segment), penemuan Pos 
UPF Kiubiselo di wilayah sengketa Subina (Un-Survey Segment). 

Selanjutnya ada indikasi pihak pemerintah Timor Leste sengaja 
melakukan propaganda dengan mengeluar statement/pernyataan bahwa 

Naktuka (Noel Besi) sudah menjadi milik Timor Leste, ditemukannya 
pembangunan kantor pertanian, rencana pembangunan kantor Imigrasi 
dan adanya kegiatan sensus oleh pemerintah Timor Leste pada tahun 

2010 di wilayah Naktuka serta ditemukannya mesin traktor bantuan 
pemerintah Timor Leste merupakan indikasi Pihak RDTL melanggar 

kesepakatan bahwa daerah sengketa adalah daerah steril. 

 

5.1.3. Batas Wilayah Laut 

A. Batas Laut Indonesia-India 

Kondisi Penetapan, Penyelesaian dan Penegasan Batas. Wilayah Zona 
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara 

India di Laut Andaman. Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia-India hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas 

Landas Kontinen telah disepakati melalui beberapa perjanjian yaitu : 

a) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India 
tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua 

negara pada tanggal 8 Agustus 1974 (Keppres No. 51/1974). 
Persetujuan ini menetapkan garis batas landas kontinen di daerah 
perairan antara Sumatera, Indonesia, dengan Nicobar Besar, India. 

b) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India 
tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen di Laut 

Andaman dan Samudera Hindia pada tanggal 14 Januari 1977 
(Keppres No. 26/1977)  

c) Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan 

Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan 
Tiga Garis Batas (tri junction point) dan Penetapan Garis Batas 

Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 
(Keppres No. 24 tahun 1978) 

d) Batas Landas Kontinen Indonesia dan India telah selesai (100%) 

dengan panjang garis batas Landas Kontinen sekitar 294,7 mil 
laut atau sekitar 548,8 km 

e) Belum ada perjanjian Batas ZEE antara Indonesia dan India 
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Gambar 5.10  Peta Perbatasan Laut Indonesia-India 

 

Upaya penegasan batas wilayah laut sangat diperlukan khususnya pada 

segmen batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang hingga saat ini belum 
terselesaikan. Adanya penegasan batas maritim yang jelas akan 
mempermudah segala aktivitas lintas batas yang diadakan di area 

perbatasan laut RI-India. 

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakkan Hukum.  Kondisi 
keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-India dapat dilihat dari 

dinamika perbatasan di Pulau Terluar Indonesia yaitu Pulau Rondo di 
Kota Sabang, Aceh dan Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai, 

Sumatera Utara. Pelanggaran yang masi kerap terjadi di wilayah 
perbatasan ini adalah pelanggaran hukum adanya pencurian potensi ikan 
tangkap di wilayah perairan Indonesia oleh kapal – kapal besar dari 

negara tetangga (illegal fishing), illegal mining dan human trafficking. 
Upaya mengantisipasi pelanggaran hukum yang biasa dilakukan oleh 

kapal-kapal luar negeri tersebut masih terkendala oleh terbatasnya 
ketersediaan alat, teknologi kapal, radar pemantau serta minimnya 
personil aparat keamanan perbatasan seperti TNI AL dan Marinir. Untuk 

meningkatkan pengamanan dan keutuhan wilayah NKRI diperlukan 
perhatian khusus secara sinergis dan terpadu terkait peningkatan 

pengadaan sarana prasarana pengamanan yang dibutuhkan, mengingat 
posisi strategis yang dimiliki oleh Lokpri Sabang dan Pulau Berhala. 
Kedua wilayah tersebut memiliki potensi dan peluang sebagai alternatif 

dari rute perjalanan utama dunia bagi kapal yang menghubungkan 
antara belahan dunia barat dan belahan dunia timur. Lokpri Kecamatan 
Sukakarya Kota Sabang sebagai jalur perdagangan perairan dunia 

sangatlah besar karena secara geografis berada di jalur lalu lintas laut 
internasional yang sibuk, yaitu terletak di Selat Malaka, Samudra Hindia 

dan Teluk Benggala selain berbatasan langsung dengan India yang 
merupakan wilayah dengan trafik kapal paling sibuk di dunia. 
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B. Batas Laut Indonesia-Thailand 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Penetapan batas laut dengan 

Negara Thailand masih menjadi salah satu fokus penanganan bagi 
pemerintah NKRI. Wilayah yang menjadi fokus penanganan berada di 

Laut Andaman (terletak di tenggara Teluk Benggala, selatan Myanmar dan 
barat Thailand; laut ini merupakan bagian dari Samudra Hindia. Selain 
Laut Andaman, terdapat wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI berbatasan 

dengan Negara Thailand ialah Selat Malaka bagian Utara. Delimitasi batas 
ZEE RI-Thailand hingga saat ini masih dalam proses perundingan batas 
dan belum disepakati. Sedangkan Batas Landas Kontinen (BLK) telah 

disepakati melalui beberapa perjanjian, antara lain melalui: 

 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia 

dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas 
Dasar Landas Kontinen di Bagian Selat Malaka pada tanggal 17 

Desember 1971 (Keppres No. 20 Tahun 1972).  

 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas 
Kontinen Antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di 
Laut Andaman pada tanggal 11 Maret 1972 (Keppres No. 21 Tahun 

1972). 

 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Laut 
Antara Kedua Negara Di Laut Andaman pada tanggal 11 Desember 

1975 (Keppres No. 1 Tahun 1977). 

 Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan 

Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan 
Tiga Garis Batas (tri junction point) dan Penetapan Garis Batas 
Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 

(Keppres No. 24 tahun 1978). 

 Status Batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand telah 

disepakati (100%) dengan panjang garis batas landas kontinen 
sekitar 190,6 mil laut atau sekitar 352,9 km. 

 Belum ada perjanjian Batas ZEE antara Indonesia dan Thailand. 
Walaupun Pada 23 Februari 1981, mengumumkan Royal 

Proclamation mengenai ZEE, yang isinya : “The exclusive Economy 
Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the 
territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles 
measured from the baselines use for measuring the breadth of the 
Territorial Sea”. Penyataan tersebut tidak mengindikasikan batas 

laut antar negara, karena sampai saat ini belum disepakati batas 
ZEE antara Indonesia dan Thailand. Pertemuan pembahasan batas 
ZEE masih dirundingkan. Pertemuan penjajagan awal telah 

dilaksanakan tanggal  25 Agustus 2010 di Bangkok.  

Kondisi Penegasan dan Pemeliharaan Batas. Penegasan batas wilayah 

dengan Negara Thailand disepakati di Laut Andaman dan Bagin Selat 
Malaka. Pemeliharaan batas yang telah disepakati dari hasil perundingan 
tahun 1972, 1977, 1978 menilik kepada kondisi geografis perbatasan RI-

Thailand, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand 
cukup jauh, terletak dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan 

Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Kesepakatan hasil 
perundingan batas BLK sudah berlangsung selama 30 tahun semenjak 
perjanjian tahun 1978, akan tetapi belum diidentifikasi langkah terhadap 

pemeliharaan BLK. Hal yang perlu dicermati, bahwa wilayah kontinen RI 
menjadi hak bagi rakyat Indonesia untuk memanfaatkan keberadaan 
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sumber daya alam hayati ataupun mineral di dalamnya. Pemerintah RI 
dapat memulainya dengan melakukan seperti Sosialisasi Status Batas 

Wilayah Laut Negara; Pemberian Batas Wilayah Laut; dan Peningkatan 
Pengawasan di Batas Wilayah Laut Negara. 

 

Gambar 5.11  Peta Perbatasan Laut Indonesia-Thailand 

 

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Kondisi 

Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum yang diwujudkan oleh 
pemerintah RI tertuang pada program yang diarahkan untuk peningkatan 

pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan di 
wilayah perairan Indonesia rawan terjadi illegal fishing oleh nelayan 
Thailand di perairan, sebagai contoh di Lokpri Tambelan, Bunguran 

Timur, Serasan, Midai, Kabupaten  Natuna, Kepulauan Riau.  Adapun 
program - program peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

pertahanan dan keamanan, dengan kegiatan : 

 Pembangunan mess TNI; 

 Pemasangan alat informasi dan komunikasi di pulau-pulau 
terdepan sebagai pemberi isyarat tanda batas wilayah NKRI; 

 Pembangunan pelabuhan satgas perbatasan (Pulau Sekatung); 

 Pembangunan tugu perbatasan. 

Program Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, dengan 
kegiatan : 

 Pengadaan pompong cepat untuk patrol; 

 Pengadaan mobilisasi personil dan memperluas operasi wilayah 

pengamanan perbatasan laut dan PPKT; 

 Penambahan personil satuan pengamanan perbatasan 

Penjagaan terhadap Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan 
Hukum dilakukan dengan hubungan dan kerjasama pertahanan dan 

Keamanan antara Indonesia dan Thailand berlangsung sejak lama dan 
berjalan cukup baik. Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan 
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pandangan, terutama dalam menyikapi isu-isu keamanan nontradisional 
di kawasan Asia Tenggara.  Sejauh ini Thailand banyak membantu 

Indonesia untuk mengatasi pelaku tindak kejahatan lintas negara yang 
berusaha menyelundupkan senjata untuk membantu GAM. Khusus 

dalam menangani isu terorisme internasional dan kejahatan lintas negara 
lainnya, kerjasama pertahanan dengan Thailand di masa-masa 
mendatang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk 

yang lebih operasional.  

Hubungan dan kerjasama di bidang pertahanan dengan Thailand telah 
berlangsung lama dan terjalin dalam suasana yang harmonis dan 

konstruktif. Selama ini hubungan dan kerjasama kegiatan di bidang 
pertahanan kedua negara berada pada level yang cukup baik. Kedua 

negara telah mengembangkan kerjasama kegiatan di bidang pertahanan 
yang saling membangun dalam berbagai bentuk, seperti latihan bersama, 
pendidikan, pertukaran informasi, dan pertukaran kunjungan di tingkat 

pejabat tinggi pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Khusus dalam 
penanganan isu terorisme internasional, dan ancaman keamanan lintas 

negara, kerjasama pertahanan dengan Thailand di masa-masa akan 
datang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang 
lebih teknis antar militer dan antar angkatan. 

 

C. Batas Laut Indonesia-Vietnam 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia berbatasan dengan 

Negara Vietnam di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten 
Natuna. Lokasi perbatasan meliputi Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan 

Landas Kontinen RI. Penyelesaian kesepakatan koordinat batas Landas 
Kontinen Indonesia dan Vietnam dilakaksanakan dalam 1 (satu) kali 
perundingan yaitu dalam “Agreement Between the Government of The 

Republic Indonesia and The Government of The Socialist Republic of 
Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary” 
yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi (diratifikasi UU No. 18 

Tahun 2007). Perjanjian yang memakan waktu sekitar 25 tahun terhitung 
sejak pemerintahan baru Vietnam tersebut menghasilkan kesepakatan 6 

(enam) titik koordinat. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut, maka 
Status Batas Landas Kontinen Indonesia dan Vietnam telah disepakati 
(100%) dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar 251,03 mil 

laut atau sekitar 464,9 km. Namun demikian, segmen batas maritim yang 
belum disepakati antara Indonesia – Vietnam meliputi delimitasi batas 

ZEE. Hal ini menyebabkan sebagian ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan 
masuk juga menjadi ZEE Negara Vietnam. Permasalahan ini berpotensi 
menimbulkan konflik yang lebih luas lagi, yaitu konflik pemanfaatan 

sumberdaya maritim.  

Kondisi Penegasan Batas. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas 
wilayah negara antara RI – Vietnam tidak dimungkinkan karena letak 

wilayah perbatasan yang berada di tengah perairan Laut Cina Selatan. 
Kondisi ini menyebabkan banyaknya pelintas batas negara yang tidak 

mengetahui batas wilayah antara dua negara. Ketidakjelasan ini 
menimbulkan banyak permasalahan seperti timbulnya illegal trading, 
illegal fishing, dan masih banyak kasus ilegal lainnya. Pengelolaan batas 

wilayah negara antara RI – Vietnam belum ditangani oleh sebuah lembaga 
khusus. Di Indonesia, koordinasi pengelolaan batas negara dilakukan 

oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan di bawah mandat Kementerian 
Dalam Negeri. Dalam menyangkut kawasan perbatasan negara, Vietnam 
tidak memiliki kebijakan ataupun rencana pengelolaan khusus, 

melainkan berupa badan khusus bentukan pemerintah guna memperkuat 
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pertahanan dan keamanan di Negara Vietnam. Badan tersebut adalah 
Vietnam Border Defense Force (Unit Pertahanan Perbatasan Vietnam). 

Badan ini merupakan salah satu cabang dari Tentara Rakyat Vietnam, 
yang memiliki tugas dan fungsi manajemen yang bertanggungjawab atas 

pelindungan kedaulatan, integritas, keutuhan teritorial, kemanan dan 
ketertiban yang terjadi dalam wilayah-wilayah perbatasan, baik di 
daratan, pulau-pulau, wilayah maritim dan gerbang perbatasan 

 

Gambar 5.12 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Vietnam 

 

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Pada wilayah 
perbatasan RI – Vietnam, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi 
hankam serta penegakan hukum masih belum memadai. Hal ini 

dikarenakan limitasi barrier alami berupa Laut Cina Selatan yang tidak 
memungkinkan terjadinya patroli secara terus menerus. Dalam 

perkembangannya, kondisi yang demikian berpotensi menimbulkan tidak 
terdeteksinya berbagai aktivitas lintas batas antara dua negara. 

Sebagai gambaran, terjadi interaksi antara nelayan-nelayan asing ke 

Lokpri Pulau Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas. Isu ini masih 
berhubungan dengan isu sebelumnya, yang membedakan hanyalah di isu 

ini kapal nelayan asing tidak memiliki ijin dan juga melakukan aktivitas 
penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh 
nelayan asing ini juga berpotensi mengakibatkan kerusakan biota laut 

(terumbu karang). Sebagai dampaknya, masyarakat dirugikan secara 
ekonomi, hankam dan lingkungan. Sudah pernah ada patroli dari kapal 
Hiu Putih guna mengawasi aktivitas perikanan ilegal ini, namun 

keberlanjutannya masih tetap harus dijaga. Masyarakat Pulau Jemaja 
melihat hal ini sebagai ancaman pertahanan dan keamanan, karena 

seharusnya hasil tangkapan ikan tersebut dinikmati oleh warga lokal. 
Secara umum, lemahnya pengawasan yang terjadi berdampak pada 
maraknya aktivitas illegal fishing yang sering dilakukan oleh kapal 

nelayan dari negara asing. Aktivitas illegal banyak ditemukan di sekitar 
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perbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kendala yang ditemui dalam 
proses penegakan hukum pelanggaran perbatasan tersebut dikarenakan : 

1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang 
menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar. 

2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI-
AL, sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa 
kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas 

patroli batas wilayah laut Negara. 

3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenaga-
tenaga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi 

hankam di perbatasan. 

4) Ketersediaan BBM yang minim sehingga tidak memungkinkan 

kapal patroli untuk melakukan tugasnya secara rutin. 

 

D. Batas Laut Indonesia-Malaysia 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia memiliki tiga lokasi 
yang berpotensi memerlukan delimitasi batas maritim dengan Malaysia. 

Ketiga lokasi tersebut adalah Selat Malaka antara Semenanjung Malaysia, 
Laut Cina Selatan, serta Laut Sulawesi. Batas maritim ini meliputi 
meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE. Batas Laut Teritorial 

Indonesia-Malaysia di Selat Malaka telah disepakati melalui Perjanjian 
Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penerapan Garis Batas 
Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka yang ditandatangani pada 

tanggal 17 Maret 1970 dan telah diratifikasi melalui UU No. 2 tahun 
1971. Batas Landas Kontinen RI-Malaysia di Laut Natuna sebelah barat 

dan timur telah disepakati melalui Persetujuan Antara Republik Indonesia 
dan Pemerintah Malaysia Tentang Penerapan Garis-Garis Landas 
Kontinen Antara Kedua Negara pada tanggal 27 Oktober 1969 dan 

disahkan pemberlakuannya dengan Keppres No. 89 tahun 1969. 
Sedangkan batas landas kontinen antara RI-Malaysia-Thailand di bagian 
utara Selat Malaka disepakati pada tanggal 17 Desember 1971 melalui 

Keppres No. 20 Tahun 1972. Panjang garis batas landas kontinen di 
kawasan Selat Malaka sekitar 432,7 mil laut atau 801,4 km, sedangkan di 

kawasan Laut China Selatan sekitar 316,3 mil laut atau 585,8 km dan di 
kawasan utara Kalimantan panjangnya sekitar 258,6 mil laut atau 478,9 
km. 

Beberapa segmen batas maritim antara Indonesia-Malaysia hingga saat 
ini belum disepakati yang disebabkan klaim sepihak Malaysia 

berdasarkan Peta 1979. Malaysia mengklaim wilayah maritim yang sangat 
eksesif mencakup wilayah maritim yang belum disepakati batasnya 
seperti di Laut Sulawesi. Hal ini disebabkan Malaysia menerapkan 

prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan padahal 
Malaysia bukan merupakan negara kepulauan menurut Konvensi PBB 
tentang UNCLOS 1982. Hal tersebut mengakibatkan sebagian ZEE 

Indonesia di Laut Sulawesi masuk menjadi laut teritorial Malaysia. 
Permasalahan batas maritim Indonesia-Malaysia juga terjadi di Selat 

Singapura antara Pulau Bintan dan Johor Timur, yang disebabkan oleh 
penggunaan suar Horsburg yang terletak pada pintu masuk Selat 
Singapura dari arah timur sebagai titik dasar. 

Kondisi Penegasan Batas. Belum jelasnya batas wilayah maritim antara 
RI-Malaysia berdampak pada adanya klaim wilayah laut oleh negara 

tetangga. Perbatasan antara Malaysia dan Indonesia masih belum 
mengalami kesepakatan bersama, khususnya di zona maritim. Malaysia 
dan Indonesia memiliki beberapa klaim zona maritim yang saling overlap 
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satu sama lain, sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian permasalahan 
batas negara. Perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia terdiri 

dari perbatasan darat (di Pulau Kalimantan) dan perbatasan 
laut/perairan yang terletak di sepanjang Selat Malaka (di Malaysia 

Semenanjung). Negara malaysia memiliki wilayah perbatasan darat 
sepanjang 2,019.5 km yang  membentang dari Tanjung Datu di pojok 
barat laut Kalimantan menuju ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di 

sebelah timur Pulau Kalimantan. Batas tersebut memisahkan antara 
Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia, dengan 
Sabah dan Serawak di Malaysia Timur. 

Sementara batas maritim di Selat Malaka umumnya mengikuti garis 
tengah yang digambarkan lewat garis pangkal antara Indonesia dan 

Malaysia (di Pulau Kalimantan) menuju ke selatan menuju tripoin dengan 
Thailand hingga di batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. 
Bagian ini telah disepakati melalui Perjanjian Batas Landas Kontinen 

tahun 1969 dan Perjanjian Batas Teritorial Laut pada tahun 1970. Status 
penetapan demarkasi batas wilayah RI dengan Malaysia terdiri batas zona 

ekonomi eksklusif (ZEE), batas laut teritorial (BLT) dan batas landas 
kontinen (BLK), dari tiga batas yang harus disepakati oleh kedua negara, 
dua di antaranya telah disepakati yakni batas laut teritorial antara RI – 

Malaysia telah disepakati dalam perjanjian Indonesia – Malaysia Tahun 
1970 dan batas landas kontinen antara RI dengan Malaysia telah 
disepakati 10 titik BLK di selat malaka dan 15 titik di Laut Natuna 

berdasarkan perjanjian pada tahun 1969. Batas maritim lainnya yang 
memiliki permasalahan adalah batas antara Indonesia dan Malaysia di 

Laut Sulawesi. Gambaran kondisi ini dapat disimpulkan bahwa 
penegasan batas wilayah laut antara RI- Malaysia belum sepenuhnya 
selesai, bahkan masih memerlukan upaya penegasan batas wilayah dari 

kedua negara. Upaya penegasan batas wilayah laut sangat diperlukan 
khususnya pada beberapa segmen batas maritim seperti di Laut Sulawesi. 
Adanya penegasan batas maritim yang jelas akan mempermudah segala 

aktivitas lintas batas yang diadakan di area perbatasan laut RI-Malaysia. 

Kondisi Pemeliharaan Batas. Penegasan batas maritim yang sudah 

disepakati kedua pihak negara akan memerlukan pemeliharaan batas 
maritim. Pemeliharaan batas wilayah laut negara ini dapat dilakukan 
dengan berbagai macam cara. Perlunya sosialisasi batas wilayah laut 

kepada masyarakat perbatasan khususnya nelayan, pembangunan 
penanda batas wilayah laut Negara, perlindungan batas wilayah laut 

Negara dari ancaman abrasi, dan peningkatan pengawasan di batas 
wilayah laut Negara merupakan beberapa cara pemeliharaan batas 
wilayah laut Negara yang perlu dilakukan di batas wilayah laut Negara RI-

Malaysia, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Sosialisasi Status Batas Wilayah Laut Negara.  

Belum selesainya perjanjian batas wilayah maritim antara RI-

Malaysia menjadikan program-program pembangunan yang 
dilaksanakan menyangkut wilayah perairan sengketa menjadi 

tidak matang. Demikian juga dengan saling klaim wilayah maritim 
antara kedua negara, menjadikan kawasan perbatasan rawan 
konflik. Seperti halnya masuknya nelayan Malaysia ke wilayah 

perikanan tangkap di utara Provinsi Riau, sehingga terjadi 
pelanggaran kedaulatan NKRI.  

Terkait tanda batas wilayah negara, diketahui jarang/ belum 
pernah diselenggarakan program sosialisasi di kawasan 
perbatasan. Pengetahuan masyarakat menjadi terbatas, namun 

sebagian mengetahui tanda batas teritorial. Sebagian besar 
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masyarakat hanya mengetahui batas wilayah tangkapan ikan 
sejauh 4 mil dengan menggunakan pompong dibawah 5 GT.  

2) Pembangunan Penanda Batas Wilayah Laut Negara 

Salah satu contoh penanda batas wilayah laut Negara yakni Status 

TD 187 di Lokpri Rangsang Provinsi Riau. Kondisi TD 187 di Desa 
Tanjung Kedabu, sebagai landasan hukum internasional dalam 
penarikan garis batas wilayah maritim RI sampai saat ini masih 

memperihatinkan. Lokasi tanah yang dijadikan bangunan TD 187 
merupakan tanah milik perseorangan (Vihara), demikian halnya 
ancaman alami seperti banjir tenggelam saat rob dan abrasi yang 

membuat patok rusak/hancur. Ancaman lainnya adalah 
pemindahan/ pembongkaran patok batas negara baik sengaja 

maupun tidak sengaja, sehingga direkomendasikan perlu 
pembangunan monumen perbatasan seperti halnya di Pulau Nipa 
Batam atau di Pulau Dana kabupaten Rote Ndao. 

Contoh kondisi perlunya penanda batas wilayah laut yakni belum 
adanya penanda batas negara di Pulau Putri yang berbatasan 

dengan Negara Malaysia dan Singapura sehingga berdampak pada 
terancamnya kedaulatan. Pulau putri merupakan pulau terluar 
yang ada di Kecamatan Nongsa, yang berbatasan laut dengan 

Negara Singapura dan Malaysia. Pulau ini tidak berpenghuni dan 
hanya dihuni oleh petugas perhubungan yang menjaga menara 
radio komunikasi saja. Kondisinya masih alami dan hanya 

terdapat beberapa bangunan permanen milik penjaga menara 
komunikasi. Jarak yang ditempuh menuju Pulau Putri sekitar ±20 

menit. Tidak terdapat pos penjagaan seperti TNI atau polisi 
perbatasan yang ada di Pulau Putri, hanya ada titik prasasti yang 
berukuran kecil di belakang menara yang menandakan dan 

menunjukan titik koordinat Pulau terluar. Perlunya pembangunan 
penanda batas di Pulau ini untuk menunjukan identitas pulau 
sebagai penanda pulau terluar milik Indonesia. Contoh lainnya 

terkait perlunya pembangunan penanda batas negara di batas 
wilayah laut antara RI-Malaysia yakni belum adanya penanda 

batas negara di Lokpri Subi yang berbatasan langsung dengan 
Negara Malaysia sehingga mengancam kondisi Pertahanan dan 
Keamanan di Lokpri yang bersangkutan. 

3) Perlindungan Batas Wilayah Laut Negara dari Ancaman Abrasi 

Ancaman abrasi yang semakin tinggi, jika dibiarkan terus menerus 

akan menenggelamkan pulau terluar NKRI. Abrasi di Pulau 
Rangsang menjadi bahaya bagi penduduk seperti halnya bencana 
alam. Biaya yang besar untuk penanggulangannya perlu campur 

tangan semua pihak baik daerah maupun pusat dan berlaku 
lintas instansi. Beberapa kondisi batas wilayah laut RI-Malaysia 
yang rawan terhadap abrasi yakni ancaman abrasi yang semakin 

tinggi di Pasir Limau Kapas dan di pulau terluar dalam gugusan 
Kepulauan Aruah yaitu di Pulau Batu Mandi. Selain itu pada 

kondisi lainnya, adanya abrasi air laut berpotensi menyebabkan 
terkikisnya pasir di pulau-pulau kecil terluar yang ada di Lokpri 
Belakang Padang (Provinsi Kepulauan Riau), bahkan akan 

berpotensi menghilangkan keberadaan pulau-pulau kecil terluar 
tersebut. 

4) Peningkatan Pengawasan di Batas Wilayah Laut Negara 

Lemahnya pengawasan kawasan perbatasan laut yang disebabkan 
minimnya kehadiran aparat penegak hukum seperti Koramil, Pos 



- 57 - 
 

TNI-AL, Polsek, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina (CIQS) serta 
sarana dan prasarananya di wilayah-wilayah pesisir yang langsung 

berbatasan dengan wilayah negara tetangga, akan merugikan 
kawasan perbatasan dan Negara. Dalam hal ini apabila ada 

pelanggaran kedaulatan seperti kapal asing yang masuk ke 
wilayah NKRI dengan tujuan illegal fishing dan kasus pelanggaran 
hukum lainnya, maka penegakkan hukum di batas wilayah laut 

Negara juga perlu diberlakukan agar otoritas pertahanan 
keamanan di batas wilayah laut Negara lebih kuat dan tegas. 

 

 

Gambar 5.13 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia di Selat Malaka 

 

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Lemahnya 
pengawasan pertahanan keamanan dan penegakkan hukum di batas 

wilayah laut Negara menyebabkan mudahnya negara tetangga mengklaim 
wilayah maritim dan atau/wilayah perbatasan sebagai wilayah hak milik. 

Pulau Batu Mandi yang berada di Kabupaten Rokan Hilir pernah diklaim 
oleh pihak Malaysia sebagai bagian pulau terluar Malaysia. Kemudian 
keluar instruksi untuk membangun Mercusuar di Pulau Batu Mandi oleh 

Pemerintah sebagai pulau terluar (outer island) dengan titik batas (base 
point) antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Batu mandi ini merupakan 

pulau strategis sebagai penjaga kelestarian pulau terluar, sekaligus juga 
penjaga wilayah yurisdiksi dan kedaulatan Negara NKRI. Kejadian ini juga 
disebabkan belum terselesaikannya perjanjian penetapan batas wilayah 

maritim antara RI – Malaysia terkait wilayah perairan sengketa. Lebih 
jauh, lemahnya pengawasan yang terjadi berdampak pada aktivitas illegal 
fishing yang sering dilakukan oleh kapal nelayan dari negara asing. 
Aktivitas illegal banyak ditemukan di sekitar perbatasan dengan Laut 

Cina Selatan, baik dalam kasus pencurian ikan maupun penggunaan alat 
tangkap perikanan yang membahayakan lingkungan dan ekosistem laut. 
Banyak aktivitas illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Malaysia di 
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wilayah Perairan RI dan kemudian kesulitan dalam proses pengejaran 
(penegakkan hukum) dikarenakan : 

 Kapal patroli yang dimiliki Pos TNI-AL merupakan kapal yang 
sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk 

digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara. 

 Tidak memiliki peralatan navigasi dan komunikasi untuk 
melakukan kontak koordinasi perbatasan dengan provinsi terkait. 

 

 

Gambar 5.14 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi 

 

Belum adanya penegasan batas wilayah akan mempengaruhi aktivitas 

lintas batas yang terjadi di perbatasan laut RI-Malaysia. Sementara itu, 
dalam menanggapi hal ini, ada kesepakatan bilateral yang disepakati 
untuk memudahkan aktivitas nelayan asing dan nelayan lokal. Salah satu 

bentuk kesepakatan bilateral yang pro terhadap aktivitas nelayan di area 
perbatasan laut yakni MoU di Lombok antara Kemenlu RI dan pihak 
Malaysia tanggal 20 Oktober 2011. MoU ini mengatur bahwa Indonesia 

dan Malaysia sepakat tidak ada konflik di wilayah perbatasan kedua 
negara yang masih bermasalah (belum ada penegasan batas wilayah). 

MoU ini diwujudkan dengan penandatangan pedoman umum masalah 
nelayan di daerah perbatasan dengan komitmen zero conflict. Dalam nota 
kesepahaman itu dijelaskan bahwa bila terdapat nelayan yang masuk ke 

wilayah negara lain baik Malaysia dan Indonesia di daerah perbatasan 
seperi Laut Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan dekat Ambalat tidak 

akan dilakukan penangkapan (penegakkan hukum), tapi hanya diusir dan 
dikembalikan ke negara asal. 

 

E. Batas Laut Indonesia-Singapura 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia berbatasan laut 
wilayah dengan Singapura di Selat Singapura. Perbatasan Indonesia dan 

Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian barat, bagian tengah, 



- 59 - 
 

dan bagian timur. Bagian barat telah disepakati perundingan batas 
negara pada tanggal 26 Mei tahun 1973, mulai diadakan sejak awal 

1970an, RI-Singapura  menyepakati 6 titik koordinat Batas Laut Teritorial 
dan telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1973. Pada tanggal 10 Maret 

2009, RI dan Singapura kembali menandatangani perjanjian mengenai 
penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat 
Singapura. Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah 

Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak 
(equidistance) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik 

koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. 
Penentuan batas laut RI-Singapura, diantaranya: 

 Titik-titik koordinat terletak di Selat Singapura, isi pokok 

perjanjiannya adalah garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut 
wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya 
kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus 

yang ditarik dari titik koordinat. 

 Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar 

terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya 
hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur 
perairan sebelah utara pulau Bintan terdapat wilayah yang sama 

yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai 
perjanjian batas laut.  

 Pada 30 Agustus 2010, disepakti perundingan batas laut RI-
Singapura yakni Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 
kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, 

dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali.   

 Pada 18-19 Agustus 2014, disepakati perundingan penetapan 
garis batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura. Batas 

wilayah yang disepakati ialah area perairan antara Batam 
(Indonesia) dan Changi (Singapura) merupakan garis yang 

membentang sepanjang 5,1 mil laut (9,5 kilometer) yang 
merupakan kelanjutan dari garis batas Laut Wilayah di bagian 
Tengah Selat Singapura sesuai Perjanjian Penetapan Garis Batas 

Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta 
pada tanggal 25 Mei 1973, dan Perjanjian Penetapan Garis Batas 
Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani 

di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 

Namun, masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati, 

yaitu Segmen timur 1 adalah di wilayah Batam-Changi dan segmen timur 
2 adalah wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca 
yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura-Malaysia 

pasca keputusan ICJ. Penyelesaian di segmen timur masih menunggu 
penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh/Pedra Branca 

antara Malaysia dan Singapura. Terlebih penyelesaian batas yang belum 
diselesaikan, hal ini karena Singapura gencar melakukan reklamasi yang 
berada di daratan Singapura, sehingga secara tidak langsung akan 

merubah terbatas garis batas wilayah.  

Dalam perjalanannya selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini, BNPP 
sudah melakukan beberapa peningkatan kinerja atau kemajuan yang 

diperoleh dalam kelanjutan penyelesaian batas-batas laut Indonesia 
dengan negara tetangga, khususnya antara Republik Indonesia dan 

Republik Singapura  sebagai berikut :   

a. Telah ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan 
Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah 
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Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura atau Treaty between 
the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the 
Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern 
Part of the Strait of Singapore, yaitu pada titik koordinat 6, 7 dan 8. 

b. Perjanjian ini ditandatangani di Singapura pada tanggal 3 
September 2014 dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. 
Langkah selanjutnya adalah proses ratifikasi perjanjian kedalam 

hukum masing-masing negara. 

 

 

Gambar 5. 15 Status Penyelesaian antara Republik Indonesia dan 

Republik Singapura 

 

Kondisi Penegasan Batas. Penegasan Batas yang diupayakan pemerintah 

Indonesia melalui penjagaan pulau yang menjadi titik-titik dasar 
koordinat geografis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 

Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 

Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 
Indonesia. Penentuan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berdasarkan 

aspek potensi sosial ekonomi suatu wilayah/daerah  melainkan 
berdasarkan aspek cakupan luas wilayah kedaulatan dan wilayah 
yurisdiksi Indonesia memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-Undang 

No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On 
The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Hukum Laut). PPKT telah disampaikan secara Internasional kepada PBB, 

maka keberadaan PPKT dimaksud ditandai dengan koordinat Titik Dasar 
(TD) atau Base Point. TD dengan Negara Singpura terdapat di Pulau Nipa, 

sebagai penegasan batas wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi 
(Maritime Safety Belt), dalam kluster II. Pulau ini terdapat Titik Referensi 

No. TR. 190 sebagai acuan penarikan Titik Dasar No. TD. 190 yang 
didirikan oleh Janhidros TNI AL. 

Kondisi Pemeliharaan Batas. Pulau Nipa (TD. 190) terletak diperairan 

Selat Singapura (terletak diantara Selat Philip dan Selat Utama), termasuk 
wilayah Desa Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi 
Kepulauan Riau. Pulau Nipa menjadi salah satu dalam 12 pulau-pulau 

menjadi fokus perhatian Pemerintah. Pulau ini tidak terdapat penduduk, 

Perjanjian  
ditandatangani  
Tgl. 3 Sept 2014 
(Dalam proses 
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terdapat sarana bantu navigasi dengan karakter C3s14 m7M dan perairan 
sekitar pulau Nipa saat ini sedang dibangun Nipa Transit Area Anchorage 

(NTAA) oleh pemerintah. Pulau Nipa sudah mulai di reklamasi, dibangun 
sarana dan prasarana fisik termasuk pos TNI AL dengan menara 

pengawas setinggi +10 m.  

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Kondisi 
perbatasan rentan berada di Selat Malaka, penjagaan pertahanan, 

keamanan, dan penegakan hukum, dilakukan dengan kerja sama 
antarnegara di kawasan dan di luar Kawasan Asia Tenggara dalam 

memerangi ancaman keamanan lintas negara di Selat Malaka telah dapat 
diwujudkan melalui kerja sama negara-negara pantai. Dalam rangka itu, 
kegiatan patroli bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, 

dan Singapura (Malsindo Coordinated Patrol) dan didukung oleh 
penginderaan dengan sandi Eye on the Sky telah dapat menekan tingkat 

ancaman keamanan lintas negara sampai dengan level paling rendah. 
Terdapat Kerjasama Indonesia-Singapura telah berlangsung cukup lama 
melalui pembentukan komite kerjasama kedua negara. Kerjasama ini 

semakin berkembang dengan dilakukannya latihan bersama secara rutin 
guna menghadapi menghadapi isu-isu kejahatan lintas negara seperti 
terorisme, perompakan dan pembajakan, kerjasama Indonesia-Singapura 

menjadi penting dan perlu ditingkatkan kedepannya. Hubungan kerja 
sama pertahanan Indonesia-Singapura telah lama dirintis melalui 

kunjungan para pejabat serta pertukaran siswa, pendidikan, dan latihan 
bersama antarangkatan bersenjata. Pada tingkat kebijakan, kerja sama 
kegiatan di bidang pertahanan dengan Singapura difasilitasi melalui 

Departemen Pertahanan RI-Mindef Singapore Policy Talks. Kerja sama 
antara TNI dan Singapore Armed Forces dilaksanakan dalam bentuk 

latihan bersama (Latma) antar angkatan, yakni Latma Safkar-Indopura 
antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Singapura, Latma 
antar-Angkatan Laut dan Angkatan Udara kedua negara dengan sandi 

Sea Eagle-Indopura dan Elang-Indopura. 

 

Gambar 5.16  Peta Perbatasan Laut Indonesia-Singapura 
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F. Batas Laut Indonesia-Filipina 

Kondisi  Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia memiliki ZEE yang 

berbatasan dengan Negara Filipina di Laut Sulawesi, yang dalam 20 
tahun terakhir masih dalam pembahasan dan penentuan batas bersama. 

Pada awalnya, permasalahan utama dalam delimitasi batas maritim 
antara RI-Filipina adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan 
Traktat 1930 oleh Filipina yang menyebabkan wilayah maritim Filipina 

berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti 
ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyulitkan negosiasi 
karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia 

yang mengacu kepada UNCLOS. Permasalahan lainnya adalah 
kepemilikan Pulau Palmas atau Pulau Miangas. Namum kedua persoalan 

ini telah terselesaikan dimana Pulau Miangas terbukti merupakan 
wilayah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda sehingga sesuai TZMKO 
1.939 Pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan RI. Filipina juga sudah 

menyepakati untuk mengacu kepada UNCLOS dalam menyelesaikan 
batas maritim dengan Indonesia. 

 

 

Gambar 5.17 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Filipina 

 

Penetapan batas maritim Indonesia dan Filipina dilakukan dalam forum 
Joint Permanet Working Group on Maritime and Ocean Concern (JPWG-
MOC), forum JPWG-MOC telah dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai 

dengan 2014 atau sejumlah 8 (delapan) kali pertemuan. 

Pada tanggal 23 Mei 2014  di Manila telah ditandatangani  Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina 
mengenai Penetapan Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif atau  Agreement 
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government 
of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive 
Economic Zone Boundary. 
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Dengan adanya penandatangan perjanjian (treaty), maka Batas Laut ZEE 
Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi seluruhnya telah disepakati 

(100% selesai). 

 

 

Gambar 5. 18 Gambar 5. 19 Status Penyelesaian antara Indonesia dan 
Filipina 

 

Kondisi Penegasan Batas. Dengan ditandatanganinya kesepakatan batas 
ZEE di 5 titik Laut Sulawesi, maka penegasan batas kedua negara sudah 

bisa diterapkan. Kesalahpahaman dan ketidak tahuan yang sering terjadi 
antara nelayan Filipina yang memasuki wilayah Indonesia dan sebaliknya 
dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Penegasan batas menjadi upaya dalam menegakkan kedaulatan sebuah 
negara. Terlebih untuk kawasan perbatasan laut yang mempunyai 

perbatasan imajiner di atas laut, penegasan batas menjadi hal yang 
utama. Aktivitas penegasan batas antara Indonesia dan Filipina dapat 
dilakukan melalui serangkaian kegiatan patroli, baik patroli bersama 

kedua negara maupun patroli rutin negara. Faktanya, kegiatan patroli 
tersebut sangat jarang dilakukan, selain karena kurang armada, hal yang 

menjadi permasalahan dasar adalah kurangnya pasokan bahan bakar 
untuk kapal atau kendaraan patroli laut. 

Kondisi Pemeliharaan Batas. Penempatan suar apung di laut dapat 

menjadi patokan dalam menentukan batas negara, hanya saja 
penggunaan suar apung sebagai penanda batas di laut Indoensia belum 
semuanya diterapkan. Terkadang suar apung tersebut rusak, karena 

pemeliharaan yang tidak baik. Seharusnya kedepannya pemanfaatan suar 
apung dan pemeliharaan alat tersebut harus dilakukan secara berkala. 

Pemeliharaan batas atau patok di laut menjadi berbeda dengan 
perbatasan darat, sebab terkadang patok di laut berupa suar apung rusak 
akibat gelombang badai atau rusak secara alamiah. Oleh karena itu 

pemeliharaan batas sangat perlu. Hanya saja aspek pemeliharaan batas 
di laut sejauh ini belum rutin dilakukan. 

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakkan Hukum. Sejak tahun 
1973 Indonesia dan Filipina telah mengadakan perundingan mengenai 
masalah perbatasan, khususnya batas maritim di Laut Sulawesi. 

Kesepakatan yang terjalin tahun 2014 ini menjadi kabar baik bagi kedua 
negara. Hanya saja memang sejauh ini sering terjadi pelanggaran hukum 
berupa pelintasan batas negara karena faktor sejarah dan kekerabatan 

yang sudah terjalin lama. Hubungan kekerabatan Miangas-Mindanao 
telah berlangsung sejak lama. Kedekatan wilayah dan budaya antar 

Batas Laut ZEE RI-Filipina di 

Laut Sulawesi telah selesai 

disepakati pada perundingan 

Tgl. 23 Mei 2014 di Manila ( 
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kedua wilayah dalam antar negara menyebabkan interaksi warga kedua 
negara cukup dekat. Kondisi inilah yang terkadang menimbulkan 

terjadinya pelanggaran hukum yaitu pelanggaran batas negara serta 
aktivitas lainnya yang berhubungan pelanggaran kedaulatan negara 

seperti aktivitas illegal fishing, penyelundupan barang-barang dan imigran 
gelap yang bisa memasuki negara Indonesia melalui jalur ini. Untuk 
menghindari hal tersebut demi tegakknya kedaulatan negara diperlukan 

adanya kesadaran dari warga itu sendiri untuk mematuhi peraturan yang 
berlaku dan kesigapan para aparat yang ditugaskan untuk mengamankan 

garis terdepan negara. 

 

G. Batas Laut Indonesia-Palau 

Kondisi  Penetapan dan Penyelesaian. Hingga saat ini Indonesia belum 
menyepakati batas-batas ZEE dengan Palau di Samudera Pasifik. Salah 
satu alasan utama adalah belum terbentuknya hubungan diplomatik 

antara Indonesia dengan Palau. Meski demikian, Indonesia sudah 
menyatakan klaimnya melewati garis tengah antara Indonesia dengan 

Palau, sehingga Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritim di 
sisi Palau dilihat dari simulasi garis meredian murni dengan 
mempertimbangkan titik pangkal relevan antara kedua negara. Penetapan 

dan penyelesaian batas antara Indonesia dan Palau seharusnya segera 
dilaksanakan dan ditetapkan, untuk menghindari kesalahan atau 

kekeliruan bahkan klaim sepihak atas sumber daya alam laut, klaim 
pulau dan sebagainya. Langkah-lagkah konsolidasi dan kerjasama 
bilateral antara kedua negara seharusnya sudah dilakukan, namun 

sampai saat ini belum ada kabar baik dalam penyelesaian batas negara 
antara Indonesia dan Palau. Walaupun secara jarak cukup jauh dan 
hampir tidak ada interaksi lintas batas, penentuan batas negara sudah 

harus disepakati bersama, untuk menghindari permasalahan di masa 
yang akan datang, sebab menurut informasi klaim Palau akan wilayah 

lautnya didasarkan pada adanya cadangan kekayaan alam laut di 
dalamnya. 

 

Gambar 5.20 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Palau 
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Kondisi Penegasan dan Pemeliharaan Batas. Karena batas negara antara 

Indonesia dan Palau belum disepakati maka langkah yang harus segera 
dilakukan adalah menetapkan batas ZEE antara Indonesia dengan Palau, 

langkah-langkah tersebut memang memerlukan waktu dan konsolidasi 
yang rutin, mengingat tarik menarik antara penarikan pangkal batas.  

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakkan Hukum. Kasus 

pencurian ikan atau illegal fishing menjadi isu penegakan hukum yang 
pernah  terjadi, hanya saja memang frekuensi tidak sering seperti 

pencurian ikan di Kepulauan Riau oleh nelayan Filipina dan di Laut 
Sulawesi oleh nelayan Filipina. Hal ini dikarenakan jarak yang cukup 
jauh antara Palau dan Indonesia. 

 

H. Batas Laut Indonesia-RDTL 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia memiliki 3 (tiga) 

daerah yang memerlukan delimitasi lokasi batas maritim dengan Republik 
Demokrasi Timor Leste. Ketiga lokasi yang berpotensi menjadi 

permasalahan yaitu Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor. Batas 
maritim ini meliputi meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE. 
Sejauh ini, penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Republik 

Demokrasi Timor Leste, baik Batas Laut Teritorial, Batas Landas 
Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian batas 

darat antara kedua negara. Mengingat saat ini batas darat yang 
terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim belum dapat 
dimulai. Hal ini karena pada dasarnya batas laut adalah kelanjutan dari 

batas darat. 

Terkait batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste, ada beberapa hal 
penting yang perlu menjadi pertimbangan yaitu:  

 Penetapan batas maritim harus mempertimbangkan kondisi geografis 
bahwa Indonesia dan Timor Leste adalah dua negara yang 

bersebelahan (adjacent) sekaligus berseberangan (opposite). Yang 
bersebelahan misalnya adalah Timor Leste bagian timur (utama) 
dengan wilayah darat Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang 

berseberangan misalnya Timor Lester bagian timur dengan Pulau 
Wetar. Delimitasi batas maritim untuk situasi bersebelahan dan 

berseberangan tentu  berbeda. 

 Penetapan batas maritim di sisi selatan bersifat lateral dengan garis 
dari utara ke selatan. Hal ini tentu harus mempertimbangkan batas 

maritim yang sudah ada antara Indonesia dan Australia serta 
kawasan pengelolaan minyak antara Timor Leste dengan Australia di 

Laut Timor.  

 Salah satu kerumitan yang mungkin muncul adalah Timor Leste 
memiliki wilayah daratan yang ‘terselip’ di wilayah Indonesia yaitu 

Oekusi. Penetapan garis batas maritim akan membuat Timor Leste 
memiliki kawasan maritim yang terpisah-pisah. Keduanya perlu 
menetapkan solusi agar pergerakan Timor Leste dari kawasan laut di 

barat dan di timur berjalan baik tanpa merugikan Indonesia. Model 
yang bisa ditiru adalah penetapan koridor seperti yang 

menghubungkan laut Malaysia di semenanjung barat dengan laut di 
sekitar Sabah-Sarawak.  

 Timor Leste bukan negara anggota Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut (UNCLOS) sehingga keduanya tentu perlu mencari dasar 
hukum alternatif. Dengan demikian opsi terbaik adalah negosiasi 
bilateral, tanpa melibatkan institusi peradilan internasional yang 
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mendasarkan putusannya pada UNCLOS seperti ITLOS (International 
Tribunal for the Law of the Sea). 

Kondisi Penegasan Batas. Belum jelasnya batas wilayah maritim antara 
RI- RDTL berdampak pada adanya klaim wilayah laut oleh negara 

tetangga. Perbatasan antara RI dan RDTL masih belum mengalami 
kesepakatan bersama, khususnya di zona maritim. Negara RDTL memiliki 
wilayah perbatasan darat sepanjang 268.8 km yang melintasi 3 (tiga) 

kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten 
Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang. Perbatasan darat RI dengan 
Timor Leste terbagi atas dua sektor,yaitu: 

1. Sektor Timur (Sektor utama/main sector) di Kabupaten Belu yang 
berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro 

di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer 

2. Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah 
Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang 

merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. 
Hampir sebagian besar besar (99%) batas darat kedua negara 

berupa batas alam berupa watershed dan thalweg (bagian terdalam 
sungai). 

Kondisi Pertahanan, Keamanan dan Penegakan Hukum. Perbatasan 

Negara menyandang status sangat strategis dan penting bagi sebuah 
negara. Dari perspektif pertahanan keamanan, perbatasan negara 
merupakan pagar paling depan penyangga masuknya hambatan-

hambatan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Karena itu, 
pengamanan perbatasan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa 

ditawar-tawar. Karena itu, TNI diminta atau tidak sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku senantiasa hadir di perbatasan untuk 
menjaga keamanan Negara. Dari perspektif kesejahteraan, perbatasan 

Negara merupakan beranda depan NKRI yang harus dibangun dan 
dirawat sehingga memberikan sebuah kesan bahwa bangsa indonesia 
memiliki kedaulatan dan martabat yang harus dibela dan dijungjung 

tinggi. karena itu, kesejahteraan masyarakat perbatasan harus 
ditingkatkan melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Pembangunan ekonomi sangat terkait dengan 
pembangunan wilayah dan pengembangan sosial budaya lokal. Dari 
perspektif hubugnan dan hukum internasional, perbatasan Negara 

memiliki kompleksitas yang tinggi. Ketika dua negara menghadapi konflik 
satu sama lain, penyelesaiannya tidak dilakukan malalui cara-cara tidak 

beradab seperti agitasi dan perang, melainkan melalui proses diplomasi 
yang santun dan produktif dan harus berlandasankan etika dan prinsip-
prinsip hukum internasional. 

Saat ini, wilayah perbatasan wilayah laut antara Timor-Leste dengan 
Indonesia dipatroli oleh TNI-AL dan BPU (Border Patrol Unit – Unit Patroli 
Perbatasan) dari pasukan kepolisian Timor-Leste di bagian Timor-Leste. 

BPU dibatasi perannya hanya untuk menjaga ketertiban penyebrangan 
perbatasan, menghalangi danmengejar para penyelundup dan pencuri 

ternak, dan, jika mungkin, menahan bentrokan lintas perbatasan antar 
desa pada saat bentrokan tersebut muncul agar tidak menyebar, 
sebagaimana pernah terjadi di Passabe dan Oesilo pada tahun 2005. 

Kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukum pelanggaran 
perbatasan wilayah laut RI – RDTL diantaranya adalah : 

1. Limitasi alami berupa wilayah daratan Timor Leste yang ‘terselip’ 
di wilayah Indonesia yaitu Oekusi. Hal ini menimbulkan 
ketidakjelasan wilayah patroli perairan. 
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2. Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI-
AL, sebagian besar merupakan kapal yang tidak layak untuk 

digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara. 

3. Minimnya jumlah tenaga pengaman perbatasan di wilayah laut, 

sehingga memunculkan ancaman-ancaman dari segi hankam. 

 

I. Batas Laut Indonesia-Australia 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Perbatasan Indonesia dan 
Australia merupakan wilayah laut teritorial yang cukup besar, dimana 
terdapat tiga provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 

Papua. Perjanjian kesepakatan atau penetapan batas antara Indonesia-
Australia telah menyepakati empat perjanjian batas maritim, diantaranya 

: 

a. Perjanjian tanggal 18 Mei 1971 adalah tentang Batas Landas 
Kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Perjanjian ini telah 

diratifikasi melalui Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang 
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penerapan Batas-
Batas Dasar Laut Tertentu.  

b. Perjanjian tahun 1971 dilanjutkan dengan perjanjian kedua 

tanggal 9 Oktober 1972 tentang batas maritim di sebelah selatan 
Pulau Tanimbar (Laut Arafura) dan sebelah selatan Pulau Rote dan 
Pulau Timor. Perjanjian ini diratifikasi melalui Keppres No. 66 

Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah 
Republik Indonesia Dan Pemerintah Commonwealth Australia 

Tentang Penerapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua 
Negara.  

c. Perjanjian Indonesia-Australia mengenai penetapan zona 

kerjasama di Laut Timor (celah timor) dimana perjanjian ini tidak 
berlaku lagi pasca kemerdekaan Timor Leste. 

d. Perjanjian Indonesia-Australia disepakati pada tanggal 14 Maret 

1997 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. Namun perjanjian ini 
belum berlaku secara resmi mengingat Indonesia belum 

meratifikasi dalam peraturan nasional. 

Kondisi Penegasan Batas. Belum jelasnya perjanjian zona kerjasama di 
Laut Timor dan perjanjian batas dengan negara RDTL (República 

Democrática de Timor-Leste) berdampak pada pengawasan batas laut 
maritim dan terjadinya pelanggaran batas di wilayah perbatasan maritim 

RI-RDTL-Australia. Khusunya batas yang berada di wilayah teluk timor 
yaitu kawasan sekitar pulau Rote. Dengan demikian gambaran penegasan 
batas dapat disimpulkan bahwa penegasan batas wilayah laut antara RI- 

Australia belum sepenuhnya selesai, dikarenakan batas RI-RDTL belum 
disepakati bahkan masih memerlukan upaya penegasan batas wilayah 
dari ketiga negara. Adanya penegasan batas maritim yang jelas akan 

mempermudah segala aktivitas lintas batas laut yang sangat tinggi di 
kawasan Teluk Timor (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu) 

dalam bentuk perjanjian kerjasama antara ketiga negara. 

Kondisi Pemeliharaan Batas. Perjanjiaan batas maritim yang sudah 
disepakati kedua negara memerlukan permeliharan batas yang kuat 

untuk memperkuat penegasan perbatasan maritim RI-Australia. 
Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan dengan pemeliharaan dan 

pembangunan baru terhadap penanda batas wilayah laut Negara dengan 
TR (titik refrensi) dan TD (titik dasar) yang sudah disepakati, 
meningkatkan sosialisasi batas wilayah maritim kepada masyarakat 
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perbatasan, serta melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap 
pulau terluar sebagai batas wilayah laut Negara dari ancaman abrasi, 

merupakan kegiatan pemeliharaan batas wilayah maritim. Sebagai contoh 
nyata pemeliharaan batas adalah pembangunan yang ada di pulau Ndana 

yang berada di Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan sebagai salah satu 
kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pertahanan dan 
keamanan. Pulau ini memiliki TR-121 sebagai acuan TD-121 yang 

merupakan titik dasar penarikan garis batas wilayah perairan NKRI 
dengan Australia. Pulau Ndana yang merupakan bagian dari wilayah 
administratif Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa 

Tenggara Timur ini terletak pada titik koordinat: 11°0’ 36’’ LS, dan 122° 
52’ 37’’ BT. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni tetapi 

terdapat pembangunan pos keamanan serta pembangunan landmark 
berupa patung Jendral Sudirman yang merupakan tanda bahwa pulau 
Ndana merupakan wilayah NKRI. 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.21 Pos Penjagaan dan Tugu Sudirman di Pulau Ndana 

 

Selain pembangunan dan pemeliharan pulau terluar contoh lainnya yang 

ada di perbatasan maritim RI-Australia adalah perlu peningkatan 
sosialisasi batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama seperti yang 

terjadi di Pulau Pasir  yang berada di Australia, dimana letaknya 180 Km 
dari Pulau Rote Ndao. Terjadi penakapan terhadap nelayan Indonesia oleh 
pihak keamanan perbatasan Australia. Secara hukum, pada tahun 1968 

Australia telah menetapkan batas garis perikanan (Australia Fishing Zone) 
selebar 12 mil dari garis dasar yang mempengaruhi kegiatan nelayan 

tradisional Indonesia. Pada Tahun 1974 disepakati MoU yang 
mengijinkan nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan dengan 
alat/perahu tradisional di perairan yang masih menjadi wilayah teritorial 

Australia.  

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Batas maritim 
Indonesia- Australia merupakan jalur perlintasan yang cukup sibuk 

dengan pelanggaran batas. Seperti human trafficking, imigran gelap, illegal 
fishing, ilegal trading yang terjadi hampir di setiap titik batas RI- 

Australia. Hal tersebut terjadi karena perbatasan wilayah maritim RI-
Australia merupakan hamparan laut yang cukup luas yang mencakup 

tiga provinsi. 

Terjadinya human trafficking dan imigran gelap diakibatkan pengawasan 
yang lemah dan belum sepakatnya perjanjian batas maritim antara Ri-

RDTRL yang sering terjadi di Selat Timor. Kondisi ini mengharuskan 
adanya penjagaan ketat di batas wilayah negara secara ketat untuk 

menghindari adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan. 
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Pemerintah Australia saat ini melakukan kebijakan baru dengan 
mengantisipasi para imigran gelap yang mencari suakan politik di 

negaranya. Hal ini terjadi karena para imigran gelap tersebut dianggap 
sebagai perusak stabilitas negara. Kebijak tersebut dilakukan dengan 

memasukkan/mengiring kembali imigran gelap dari Australia menuju 
perairan Indonesia. Dan sempat terjadi pengusiran terhadap Kapal Patroli 
militer Australia yang masuk  ke wilayah perairan Indonesia dengan 

alasan ingin mengusir kapal-kapal imigran gelap yang ingin masuk ke 
wilayah perairan Australia. Dengan demikian perlu adanya peningkatan 
sarana dan prasarana keamanan yang canggih dalam menjaga 

perbatasan maritim seperti yang dilakukan pemerintah Australia.  

Ilegal Fishing terjadi karena sumber daya alam perikanan yang melimpah. 

Ilegal fishing dilakukan oleh  anak kapal-kapal berbendera asing 
melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan indonesia, 

bahkan kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan hingga 
masuk ke jalur tangkapan tradisional di sekitar Warabal. Biasanya kapal-
kapal asing tersebut terlihat pada Bulan Januari dan Februari. Kapal-

kapal asing tersebut bukan berasal dari Australia, sebagai Negara 
tetangga terdekat melainkan dari kapal asing yang berasal dari Thailand, 
Vietnam, Filipina, dll. Sebenarnya aspek peralatan keamanan saat ini 

sudah cukup baik yang didukung oleh adanya radar patroli tetapi 
mercusuar yang tidak berfungsi, yang disebabkan oleh tidak adanya 

petugas yang ditepatkan di mercusuar itu. Radar patroli yang ada dapat 
mendeteksi kehadiran nelayan atau kapal asing dalam radius 5 mil. 
Itulah sebabnya perlu peningkatan alat dan SDM aparat kemanan dalam 

berpatroli, penjaga perbatasan dan melakukan pengawasan di sepanjang 
Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Australia yang merupakan 

daerah perbatasan dengan laut lepas. Kebijakan ini mendukung program 
Kabinet Kerja Pemerintah Indonesia dengan menindak tegas kegiatan 
ilegal fishing 
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Gambar 5.22 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Australia 

 

J. Batas Laut Indonesia-Papua Nugini 

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Indonesia dan PNG telah 

menyepakati batas Landas Kontinen yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali 
perundingan, yaitu : 

a. Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia 
and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain 
Seabed Boundaries, ditandatangani tanggal 18 Mei 1971 di Canberra 

(diratifikasi dengan Keppres No. 42 Tahun 1971). Pihak Papua Nugini 
dalam perjanjian ini diwakili oleh Australia sebagai wali atas Trust 
Territory of New Guinea berdasarkan Piagam PBB tentang Trusteeship 
System. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan 15 (lima belas) titik 
koordinat, dengan keterangan sebagai berikut: 

- 12 (dua belas) titik koordinat batas dasar laut tertentu (certain 
seabed) Indonesia dan Australia (lihat lebih lanjut perjanjian 

Indonesia dan Australia) yaitu A1 s.d A12. 

- 3 (tiga) titik koordinat batas dasar laut tertentu Indonesia dan 
Papua Nugini yaitu C1,C2 dan B1. 

b. Agreement Between Indonesia and Australia Concerning Certain 
Boundaries Between Indonesia and Papua New Guinea, 

ditandatangani tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta (diratifikasi 
dengan UU No. 6 Tahun 1973). Perjanjian ini menghasilkan 
kesepakatan 17 (tujuh belas) titik koordinat dengan keterangan 

sebagai berikut:   

- 14 (empat belas) titik koordinat batas darat Indonesia dan Papua 

Nugini yaitu Meridian Monument (MM) 1 s.d MM 14. 

- 3 (tiga) titik koordinat batas laut tertentu Indonesia dan Papua 
Nugini yaitu B1, B2 dan B3. Titik koordinat B1 merupakan 

penegasan kembali kesepakatan perjanjian yang ditandatangani 
tanggal 18 Mei 1971.  

c. Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and 
the Government of Papua New Guinea Concerning Maritime 
Boundaries Between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea 
and Co-Operation on Related Matters, ditandatangani tanggal 13 
Desember 1980 di Jakarta (diratifikasi dengan Keppres No. 21 Tahun 

1982). ). Perjanjian menghasilkan kesepakatan 4 (empat) titik 
koordinat yaitu C2, C3, C4 dan C5. Titik koordinat C2 merupakan 
penegasan kembali kesepakatan perjanjian yang ditandatangani 

tanggal 18 Mei 1971.  

Status batas Dasar Laut Tertentu Indonesia dan Papua Nugini telah 

selesai disepakati (100%). Panjang garis batas Dasar Laut Tertentu diukur 
mulai dari titik koordinat C5 s.d C1 sekitar 226,1 mil laut atau 418,8 km, 
dan dari titik koordinat B3 s.d B1 sekitar 20,23 mil laut atau 22,08 km. 

Belum ada perjanjian batas ZEE Indonesia dan Papua Nugini. 

Kondisi Penegasan Batas. Pada 19 Mei 1998  dalam Sidang Pleno 
Maritime  Safety Committee (MSC) Ke-69Internasional Maritime 

Organization (IMO) secara resmi menerima (adopted) tiga Alur Laut 
Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diusulkan Indonesia dalam kaitan 

dengan alur laut kepulauan, perumusan pasal 53 ayat (2) UNCLOS 1982 
menggunakan istilah “all ships and aircraft” hal ini mengandung 

pengertian bahwa pesawat udara yang melintas di atas ALK harus 
merupakan bagian dari kapal laut yang sedang melintas di ALK. Sebagai 
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konsekuensi pengakuan konsep negara kepulauan, maka negara 
kepulauan diharuskan memberikan konsensi lintas alur laut kepulauan 

dan ruang udara di atasnya sesuai ketentuan pasal 53 dan 54 UNCLOS 
1982.  Jika negara kepulauan tidak menetapkan ALK dan ruang udara di 

atasnya berdasarkan pasal 53 ayat (12) UNCLOS maka negara-negara 
menggunakan rute umum digunakan untuk pelayaran internasional. 

Untuk mengurangi risiko dari segi keamanan, pelaksanaan hak lintas 

alur laut kepulauan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 
No. 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, bahwa kapal atau pesawat udara asing 
selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kedua 

sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal 
dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke 
pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau 

yang berbatasan, kecuali secara keseluruhan dalam kondisi darurat (force 
majeure). 

 

Tabel 5.1 Kategori Alur Laut Kepulauan Indonesia-ALKI 

No. 
Uraian Kategori Alur 

Laut 
Pemanfaatan 

1. 
ALUR LAUT 

KEPULAUAN I 

Untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan 

melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, 
Laut  Jawa dan Selat  Sunda  ke Samudera  

Hindia  atau sebaliknya. 

2. 

ALUR LAUT 
KEPULAUAN CABANG 

IA 

Untuk pelayaran dar iSelat Singapura 
melintasi 

Laut Natuna, Selat Karimata, Laut  Jawa 

dan Selat  Sunda  ke Samudera  Hindia  
atau sebaliknya, atau melintasi Laut 

Natuna ke Laut Cina selatan atau 
sebaliknya. 

3. 
ALUR LAUT 

KEPULAUAN II 

Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi 

melintasi 

Selat Makassar, Laut Flores danSelat 

Lombok ke 

Samudera Hindia atau sebaliknya. 

4. 
ALUR LAUT 

KEPULAUAN IIIA 

Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik 

melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram,Laut Banda, 
Laut Ombaidan Laut Sawuke Samudera 

Hindia atau sebaliknya. 

5. 

ALUR LAUT 
KEPULAUAN 

CABANG IIIB 

Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik 

melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan 
Selat 

Leti ke Laut Timor atau sebaliknya. 

6. 

ALUR LAUT 
KEPULAUAN 

CABANG IIIC 

Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik 
melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram dan laut Banda 
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No. 
Uraian Kategori Alur 

Laut 
Pemanfaatan 

ke Laut 

Arafura atau sebaliknya. 

7. 

ALURLAUTKEPULAUA
N 

CABANG IIID 

Untuk pelayaran 
dariSamuderaPasifikmelintasi 

Laut Maluku, Laut Seram,Laut Banda, 

Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Timur  
Pulau Sawu ke Samudera Hindia atau 

sebaliknya. 

8. 

ALUR LAUT 

KEPULAUAN 

CABANG IIIE 

Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi 
melintasi 

Laut Maluku, Laut Seram,Laut Banda, 
Selat Ombaidan Laut Sawu atau Laut 
Sawu sebelah timur Pulau Sawu ke 

Samudera Hindia atau sebaliknya, atau 
melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut 

Banda, Selat Leti dan Laut Timor ke 
Samudera Hindia atau sebaliknya, atau 

Laut Seram dan Laut Banda ke Laut 

Arafura atau sebaliknya. 

Sumber: PP No. 37 Tahun 2002 

 

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Di wilayah laut, 
secara umum kondisi keamanan disekitar perbatasan maritim RI – PNG 

tidak terjadi kejadian pelanggaran batas yang aktif atau dapat dikatakan 
jarang, dan tidak ada gesekan nyata antar negara yang dapat mengancam 
keutuhan NKRI yang disebabkan oleh negara tetangga. Meskipun tidak 

ada konflik secara nyata, namun di sekitar perbatasan maritim RI – PNG 
beberapa kali terjadi penyelundupan barang-barang (illegal trading) 
kebutuhan hidup masyarakat, bahkan termasuk minuman keras, ganja 
yang dilakukan oleh warga Papua New Guinea serta bahan sembako, 
peralatan kapal dan pertanian yang dilakukan oleh warga Indonesia. 

Kejadian tersebut sering terjadi di kawasan perairan Muara Tami. Selain 
tindakan ilegal trading, yang sering terjadi adalah ilegal fisihing diatas, 

pencurian ikan oleh nelayan negara asing seperti nelayan dari Philipina 
maupun nelayan dari Thailand di wilayah perairan Muara Tami 
merupakan suatu isu yang sangat sering dikeluhkan oleh nelayan-

nelayan lokal.  

Langkah pengamanan perairan Muara Tami dari illegal fishing tersebut 
sebenarnya telah diupayakan oleh pihak polisi perairan yang bekerja 

sama dengan TNI Angkatan Laut RI dalam bentuk melakukan pengejaran 
terhadap kapal-kapal asing tersebut hingga ke wilayah batas perairan RI 

dengan PNG. Namun karena Indonesia dan Papua New Guinea belum 
mempunyai perjanjian Hot Persuit maka pengejaran hanya dapat 
dilakukan sampai batas luar wilayah Yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu 

masih dijumpai adanya penangkapan pelintas batas tradisional ilegal 
lewat laut oleh aparat keamanan RI dan disisi lain adanya penangkapan 
nelayan tradisional oleh aparat keamanan Papua New Guinea karena 

melewati batas maritim negaranya. 
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Gambar 5.23 Peta Perbatasan Laut Indonesia-Papua Nugini 

 

5.1.6. Batas Wilayah Udara 

Seperti telah diketahui bahwa batas wilayah darat suatu negara adalah 
berdasarkan perjanjian dengan negara-negara tetangga, dan dengan 
demikian setiap negara memiliki batas kedaulatan di wilayah udara 

secara horisontal adalah sama dengan seluas wilayah darat negaranya, 
sedangkan negara yang berpantai batas wilayah negara akan bertambah 
yaitu dengan adanya ketentuan hukum yang diatur di dalam Article 3 

United Nations Convention on the Law Of the Sea (1982) yang 
menyebutkan setiap negara pantai dapat menetapkan lebar laut 

wilayahnya sampai maksimum 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal 
(base line). Yaitu dengan cara luas daratan yang berdasarkan perjanjian 
perbatasan dengan negara tetangga dan ditambah dengan Pasal 3 

Konvensi Hukum Laut 1982. Begitu pula dalam hal apabila laut wilayah 
yang berdampingan atau berhadapan dengan milik negara tetangga yang 

kurang dari 2 x 12 mil laut, maka penyelesaian masalah batas wilayah 
udara secara horisontal adalah melalui perjanjian antar negara tetangga 
seperti halnya dalam hukum laut internasional. 

Penentuan batas kedaulatan di wilayah udara secara vertikal masih tetap 
menjadi permasalahan sampai dengan saat ini, karena perjanjian 
internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum dan 

yurisprudensi internasional yang mengatur tentang batas kedaulatan 
wilayah udara secara vertikal belum ada, maka beberapa sarjana 

terkemuka khususnya ahli hukum udara berusaha untuk membuat 
beberapa konsep (teori, ajaran atau pendapat) yang mungkin dapat 
digunakan sebagai landasan pembuatan peraturan tentang batas 

ketinggian kedaulatan negara di ruang udara,  misalnya konsep dari : 

a) Beaumont dan Shawcross yang menyebutkan bahwa batas 

ketinggian kedaulatan negara di ruang udara adalah tidak terbatas. 
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b) Cooper yang menyebutkan bahwa batas ketinggian kedaulatan 
negara di ruang udara adalah setinggi negara itu dapat 

menguasainya. 

c) Holzendorf yang menyebutkan bahwa batas ketinggian kedaulatan 

negara di ruang udara adalah setinggi 1000 meter yang ditarik dari 
permukaan bumi yang tertinggi. 

d) Lee yang menyebutkan bahwa batas ketinggian kedaulatan negara 

di ruang udara adalah sama dengan jarak tembakan meriam (canon 
theory). 

e) Von Bar yang menyebutkan bahwa batas ketinggian kedaulatan 
negara di ruang udara adalah 60 meter dari permukaan bumi. 

f) Priyatna Abdurrasyid yang menyebutkan bahwa batas ketinggian 

kedaulatan negara di ruang udara adalah setinggi sebuah pesawat 
udara konvensional sudah tidak dapat lagi melayang. 

Pendapat Priyatna Abdurrasyid ini pernah ditentang dengan adanya Pasal 
30 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 

Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “TNI - A.U. selaku penegak 
kedaulatan negara di udara mempertahankan wilayah dirgantara nasional 
dstnya”. Kata dirgantara berarti mencakup ruang udara dan antariksa 

(ruang angkasa) termasuk G.S.O. (Geo Stationer Orbit). Dengan demikian 
pada waktu itu negara Indonesia tidak menganut pendapat Priyatna 

Abdurrasyid tetapi menganut pendapat Beaumont dan Showcross.  

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”, 
serta pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2008 tentang Wilayah Negara disebutkan bahwa “batas wilayah negara di 
darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di 
atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral 

mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”. 
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Sumber: Bagren Asdep II Deputi I dan diolah dari berbagai sumber 

Gambar 5.24 Konsep Batas Ruang Dirgantara Negara Indonesia 

 

Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi 

Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap 
negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang 
udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. 

Dengan demikian dapat dibayangkan betapa berat tugas dan tanggung 
jawab TNI Angkatan Udara, yang harus menjaga kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di udara. Menjadi lebih rumit lagi tugas ini 

karena ada sebagian wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia yang 
berstatus sebagai wilayah yang Indonesia tidak memiliki kedaulatan yang 

lengkap dan eksklusif, yaitu wilayah udara yang berada di bawah 
pengaturan Flight Information Region (FIR) Singapura. Wilayah 
perbatasan udara nasional meskipun atas kesepakatan bersama, 

sebagian masih dikontrol oleh ATC (Air Traffic Control) Singapura, 
sehingga secara fakta sebenarnya merugikan sistem pertahanan udara 

nasional serta perekonomian negara Indonesia karena akan 
mempermudah penggunaan ruang udara oleh penerbangan asing yang 
melalui FIR (Flight Information Regional) tersebut tanpa izin pemerintah 

Indonesia. Radar Sipil yang digunakan untuk mengontrol penerbangan 
belum semuanya terintegrasi dengan radar militer, sehingga tidak dapat 
digunakan dalam sistem pertahanan udara terutama di wilayah 

perbatasan. 

Di wilayah udara kedaulatan RI inilah semua pengaturan penerbangan 

berada di bawah otoritas Singapura. Sungguh merupakan kondisi yang 
sangat memprihatinkan. Ditambah lagi karena sudah berlangsung 
puluhan tahun, sering kali otoritas pengatur lalu lintas udara Singapura 

bertindak berlebihan dalam mengatur pesawat Indonesia di atas wilayah 
Indonesia sendiri dengan mengatasnamakan keselamatan penerbangan 
(yang sebenarnya adalah bisnis penerbangan) di Bandara Changi untuk 

kepentingan Singapura sendiri. Pangkalan udara yang tersebar di seluruh 
wilayah perbatasan tidak semuanya ditempatkan Detasemen atau 
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Pangkalan Udara TNI-AU yang dapat digunakan sebagai “deterrent power” 
dalam pengendalian wilayah perbatasan udara. Ratifikasi hukum udara 

internasional dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di udara 
terutama penggunaan ruang udara di atas ALKI terhadap penerbangan 

pesawat negara masih menimbulkan kerancuan sehingga perlu ditinjau 
kembali. Belum adanya kesepahaman/kesepakatan antara negara maju 
dan berkembang termasuk Indonesia tentang pemanfaatan ruang udara 

dan antariksa. 

 

5.2. Kondisi Aktivitas Lintas Batas 

Kondisi aktivitas lintas batas menjelaskan jenis interaksi lintas batas 
yang terjadi pada lokpri/ kawasan perbatasan, yang dibedakan menjadi 

kondisi aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat dan kondisi 
aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan laut. Aktivitas lintas batas 
memiliki dimensi yang berbeda dengan “pembangunan” kawasan 

perbatasan, dikarenakan aktivitas lintas batas merupakan kondisi yang 
terjadi dengan adanya interaksi dari 2 (dua) kawasan yang saling 

berbatasan. Kawasan yang berbatasan dibagi menjadi kawasan yang 
berbatasan di darat dan di laut. Kawasan yang berbatasan di laut 
kemudian dibagi menjadi kawasan yang berhadapan dengan laut selat 

dan kawasan yang berhadapan dengan samudera.  

Dengan pembagian penjelasan terkait kondisi aktivitas lintas batas, maka 

beberapa lokpri yang terkategori sebagai kawasan perbatasan darat akan 
teridentifikasi dengan ciri kondisi aktivitas lintas batas yang dimiliki, 
begitu pula dengan lokpri yang dikategorikan sebagai kawasan 

perbatasan laut akan memiliki ciri kondisi aktivitas lintas batas 
tersendiri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kondisi aktivitas lintas 
batas pada kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut. 

Gambaran secara ringkas terkait kondisi aktivitas lintas batas, dijelaskan 
pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.2 Gambaran Kondisi Aktivitas Lintas Batas 

No Aspek Kondisi Aktivitas Lintas Batas 

1 Sarana dan 

Prasarana Lintas 
Batas 

 Kondisi belum optimalnya pelayanan sarana 

dan prasarana dasar, sosial, perdagangan, 
dll di kawasan perbatasan. 

 Kondisi belum optimalnya sarana prasarana 
CIQS di kawasan perbatasan. 

 Kondisi belum adanya/ terbatasnya personil 
keamanan di kawasan perbatasan 

2 Ekonomi Lintas 
Batas 

 Aktivitas pengiriman pasokan bahan 
kebutuhan pokok dari Lokpri ke negara 

tetangga dan sebaliknya. 

 Aktivitas penjualan hasil produksi 

perikanan/ pertanian/ perkebunan lokal 
secara individual masyarakat perbatasan 

dari Lokpri ke negara tetangga dan 
sebaliknya. 

 Aktivitas pengadaan kerjasama 

perdagangan antar negara di kawasan 
perbatasan (misalnya: pasar bersama). 
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No Aspek Kondisi Aktivitas Lintas Batas 

3 Pertahanan dan 
Keamanan Lintas 

Batas 

 Kondisi belum tersedianya PLB di kawasan 

perbatasan. 

 Kondisi belum tersedianya sarana 

prasarana pertahanan dan keamanan yang 
dilengkapi teknologi canggih di kawasan 
perbatasan. 

 Kondisi belum optimalnya sarana prasarana 
CIQS di kawasan perbatasan. 

 Kondisi belum adanya/ terbatasnya personil 
keamanan di kawasan perbatasan 

4 Sosial-Budaya 
Lintas Batas 

 Aktivitas kunjungan masyarakat perbatasan 

(dengan hubungan  kekerabatan yang erat) 
dari Lokpri ke negara tetangga dan 
sebaliknya. 

 Aktivitas migrasi sementara masyarakat 
perbatasan dari Lokpri ke negara tetangga 

dan sebaliknya untuk urusan pekerjaan, 
sekolah, dsb. 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Terkait dengan gambaran secara umum kondisi aktivitas lintas batas 
pada tabel di atas, maka berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci 

mengenai kondisi aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat dan 
kawasan perbatasan laut. 

 

5.2.1. Aktivitas Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Darat 

A. Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia 

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-
Malaysia cukup beragam. Pada kawasan perbatasan ini, kondisi lintas 
batas dapat dilihat melalui kondisi pertahanan dan keamanan lintas 

batas, ekonomi Lintas batas, sosial budaya lintas batas serta sarana dan 
prasarana lintas batas.  

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Aspek pertahanan dan 
Keamanan lintas batas ditandai persoalan lintas batas terkait aspek 
pertahanan dan keamanan yaitu berbagai bentuk ancaman kerawanan / 

tindak pidana karena danya arus barang, jasa dan orang dari dan ke 
negara RI – Negara Tetangga/Malaysia secara illegal. Kondisi pelanggaran 

ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pelanggaran/ illegal terkait 
batas wilayah negara, arus lalu lintas orang dan barang serta indikasi 
dari perdagangan lintas batas secara illegal. Kegiatan perdagangan lintas 

batas dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para 
pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang 
keperluan rumah tangga, barang elektronik, hingga pupuk).   

Indikasi adanya pelanggaran aspek pertahanan dan keamanan lintas 
batas juga dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan jalan-jalan tikus 

yang sulit di deteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan 
berupa hutan. Disebutkan bahwa adanya jalan-jalan tikus tersebut 
dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas 

illegal. Umumnya pelintasan batas illegal ini dilakukan dengan berbagai 
agenda, namun seringkali berpotensi mengganggu keamanan dan 

ketahanan NKRI. Kawasan perbatasan ini seringkali dimanfaatkan untuk 
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bersembunyi bagi buronan, atau digunakan sebagai jalur penyelundupan 
narkoba, senjata, dan barang illegal lainnya. Terkait pelanggaran aspek 

pertahanan dan keamanan bila ditelaah lebih lanjutnya kesemuanya di 
karenakan  adanya terbatasnya sarana dan prasarana IRM (investigation, 

refixation, maintenance )dan kurang dilibatkannya masyarakat 
perbatasan dalam tim IRM. Selain itu terdapat persoalan yang 
mendukung timbulnya pelanggaran pertahanan dan keamanan yaitu 

daya tarik negara yang mendorong terjadinya pelanggaran keamanan. 
Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan 
dengan mendirikan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan 

meskipun rasio panjang garis batas dan jumlah pos perbatasan belum 
terpenuhi.  

Kondisi ekonomi lintas batas. Aspek ekonomi lintas batas adalah 
hubungan ekonomi RI-Malaysian dilokpri dengan kegiatan yang 
melibatkan dua Negara di perbatasan. Ekonomi lintas batas RI- Malaysia 

dilakukan melalui kegiatan perdagangan terbatas antar di kawasan 
perbatasan baik legal maupun illegal. Kegiatan perdagangan dilakukan di 

pasar-pasar diperbatasan atau dibawa secara langsun ketika melintasi 
pos lintas batas. Komoditas perdagangan sangat beragam biasanya 
berupa hasil - hasil pertanian yang masih dalam bentuk bahan mentah 

atau belum melalui proses pengolahan sama sekali seperti lada, kakao, 
karet, hasil perikanan. sedangkan produk perdagangan yang masuk ke 
Indonesia berupa produk -produk makanan dan minuman, gas, minyak 

goreng, susu bubuk, pupuk dan berbagai produk mesin dan onderdil 

Kondisi Sosial Budaya Lintas Batas. Aspek sosial budaya lintas batas RI- 

Malaysia ditandai dengan hubungan social dan budaya yang terjalin 
dikedua kawasan perbatasan. Secara umum RI dan Malaysia merupakan 
satu rumpun dengan sebagian besar suku yang mendiami yaitu suku 

Dayak dan suku Melayu. Hubungan sosial budaya sudah ada sejak lama 
dikarenakan adanya ikatan sosial dan emosional antar penduduk di 
kawasan perbatasan. Interaksi sosial budaya antara masyarakat dalam 

berbagai bentuk, diantaranya perkawinan antar warga yang berbeda 
status kewarganegaraan dan hubungan lapangan pekerjaan. Hubungan 

antara warga perbatasan sangat baik, karena tidak saja teikat persoalan 
ekonomi dalam hal mencari lapangan pekerjaan tetapi juga karena 
pertalian persaudaraan yang masih ada. Adat istiadat yang sama 

demikian juga dengan bahasa sehari-hari. Interaksi lainnya yaitu dengan 
adanya Pesta Gawai Dayak yaitu satu perayaan yang diadakan oleh suku 

asli Dayak Iban dan Dayak Barat dengan masyarakat Serawak Malaysia. 
Ini merupakan acara tahunan setiap bulan Juni yang sudah menjadi 
tradisi. Kegiatan ini diharapkan memutar roda perekonomian karena 

banyak pelancong yang datang. Kegiatan ini juga dihadiri pejabat 
pemerintah ketua adat maupun masyarakat. Pesta Gawai Dayak selalu 
dinanti masyarakat karena menjadi saat yang tepat untuk membicarakan 

berbagai hal yang kerap mereka temui sehari-hari selain merupakan 
wadah silahturahmi. 

Kondisi Sarana Prasarana Lintas Batas. Aspek sarana dan prasarana 
lintas batas di kawasan perbatasan RI – Malaysian adalah keberadaan 
Pos Lintas batas yang terdiri dar Pos Lintas Batas Internasional dan Pos 

Lintas Batas Tradisional. Pos Lintas Batas (PLB) adalah gerbang yang 
mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan. 

PLB tradisional dapat dilalui dengan pas lintas batas dan belum 
dilengkapi dengan fasilitas custom, imigration, quarantine and security. 
PLB internasional dapat dilalui dengan pas lintas batas dan paspor serta 

dilengkapi dengan fasilitas custom, imigration, quorantine and security. 
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Untuk Pos Lintas Batas RI dan Malaysia disepakati melalui perjanjian : 
Agreement between the government of the republic of indonesia and the 
government of malaysian on border crossing, ditandatangani di bukit tinggi 
provinsi sumatera barat tanggal 12 januari 2006. Berikut ini Pos Lintas 

Batas yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Timru dan 
Kalimantan Utara.  

 

Tabel 5.3  Sebaran Pos Lintas Batas RI-Malaysia (Pulau Kalimantan) 

Kabupaten/Kota Kecamatan 
Pos Lintas 

Batas 
Batas 

Darat/Laut 

Kab. Malinau Kayan 
Hulu/Hilir 

Long Nawang Darat 

Kab. Kutai 
Barat 

Long Apari Lasan Tuyan Darat 

Kab. Nunukan Nunukan Nunukan Laut 

Sai Pancang Sungai 
Pancang 

Laut 

Pujungan Apau Ping Darat 

Lumbudut Long Ayu Darat 

Krayan Long Midang Darat 

Lumbis Labang Darat 

 Tau Tumbis Darat 

 Simanggaris Darat 

 Long Bawan Darat 

Kab. Sambas Paloh  Laut 

Sajingan 

Besar 

 Laut 

  Darat 

  Darat 

Kab. 

Bengkayang 

Seluas  Darat 

Saparan  Darat 

Kab. Sanggau Entikog Entikong Darat 

Sekayam Segumon Darat 

 Bantan Darat 

Kab. Sintang Ketungau 

Hulu 

 Darat 

Ketungau 
Tengah 

 Darat 

Kab. Kapuas 
Hulu 

Puring 
Kencana 

 Darat 

Badau  Darat 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 
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Aktifitas Lintas Batas terkait pergerakan orang dan barang yang melintasi 
Pos Lintas Batas terjadi disemua Lokpri yang memiliki Pos Lintas Batas. 

Sebagai contoh Lokpri Entikong (Kalimantan Barat) sebagai salah satu 
Lokpri di kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, sudah memiliki 

PPLB sejak disepakatinya border agreement antara Indonesia dengan 
Malaysia. Kondisi nyata sejak dibangunnya PPLB berdampak pada 
aktivitas ekonomi para pedagang di kedua negara. Diresmikannya PPLB, 

nyatanya berdampak pada arus lalu lintas barang dari negara Malaysia 
Selain di entikong terdapat PLB Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu 

yang sudah mulai beroperasi dan dilengkapi fasiltas pendukung CIQS. 
Namun demikan Komplek PLB tersebut belum semuanya terisi namun 
demikian fungsi dasar seperti imigrasi, karantina, dan kepabeanan sudah 

mulai melakukan pelayanan.   

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.25 Pos Lintas Batas Entikong, Kab Sanggau Kalimantan Barat 

 

Lokpri Long Apari (Kalimantan Timur) juga sudah memiliki Pos Lintas 

Batas Tradisional. Berdasarkan Permendagri No.18/2007 tentang 
Standardisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar 

Negara, Pos Lintas Batas Tradisional merupakan bangunan yang dapat 
menyelenggarakan fungsi-fungsi: keimigrasian, kepabeanan, karantina, 
keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Saat ini Kecamatan 

Long Apari ini jdi uga sudah terdapat satu Pos Keamanan dan satu Pos 
Mobile yang dibangun melalui anggaran APBD Kutai Barat. Pada pos 
keamanan ini terdapat satu pleleton prajurit dengan jumlah anggota 25-

30 prajurit TNI dengan persenjataan M16. Pos keamanan ini untuk 
melindungi wilayah perbatasan Kutai Barat (sepanjang 52,3 KM) dan 

perbatasan Malinau (sepanjang 408 KM). 

 

B. Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste  

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Kondisi aktivitas lintas batas ekonomi 
yang ada di kawasan perbatasan RI-RDTL cukup beragam. Contoh bentuk 
kondisi aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan perbatasan darat dapat 

ditemui di Lokpri Bikomi Utara. Berdasarkan contoh kondisi aktivitas 
ekonomi lintas batas di kawasan perbatasan darat di Lokpri Bikomi 

Utara, diketahui bahwa negara tetangga (RDTL) yang berbatasan dengan 
Lokpri Bikomi Utara memiliki ketergantungan pasokan bahan kebutuhan 
pokok dari Lokpri Bikomi Utara. Lokpri Bikomi Utara (NTT) sebagai salah 

satu Lokpri yang berada di kawasan perbatasan darat, tidak bergantung 
pada negara tetangga (RDTL). Kebutuhan primer, sekunder dan tersier 

penduduk perbatasan yang ada di Kecamatan Bikomi Utara masih 
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didapatkan dari hasil kebun sendiri, pasar lokal dan pasar kabupaten 
yang ada di Kefamenanu. Hanya sebagian kecil dari kebutuhan tersier 

yang diimpor dari negara tetangga. Justru sebaliknya, kebutuhan primer 
yang ada di negara tetangga masih dibantu dari Indonesia. Untuk jasa-

jasa kesehatan dan pendidikan pun masih bergantung dengan Negara 
Indonesia. Namun demikian, jalan yang ditempuh kebanyakan masih 
berada pada jalur non resmi karena belum adanya regulasi yang jelas 

dalam mengatur persoalan ini. Umumnya aktivitas ekonomi di perbatasan 
RI-RDTL terjadi di sarana perekonomian seperti pasar perbatasan. 
Mayoritas masyarakat RI diuntungkan oleh aktivitas tersebut. Hal ini 

terjadi karena daya jual masyarakat RDTL lebih tinggi. Ditambah fakta 
bahwa harga kebutuhan pangan dan sandang di RDTL lebih tinggi 

nilainya. Semestinya fakta-fakta ini dapat menjadi nilai lebih masyarakat 
perbatasan RI dalam hal peningktan kualitas ekonominya. Indonesia 
dapat menjadi eksportir barang-barang kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier. Regulasi yang jelas perlu ditetapkan antar kedua negara agar 
peluang kerjasama ini nantinya akan lebih baik dan dapat mengurangi 

perdagangan ilegal yang banyak terjadi. 

Kondisi Pertahanan Keamanan Lintas Batas. Pintu perbatasan di NTT 
terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, 

namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan 
sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, 
Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah 

cukup lengkap walaupun masih darurat, seperti kantor bea cukai yang 
belum dilengkapi dengan alat detektor/scan bagi barang yang masuk dan 

keluar NTT, kantor imigrasi yang masih sangat sederhana, karantina 
hewan dan tumbuhan, serta pos keamanan yang juga masih sederhana. 
Salah satu masalah perbatasan yang sering terjadi adalah pelintasan 

batas secara ilegal. Aktivitas pelintasan batas secara ilegal terjadi hampir 
setiap hari. Motif pelintasan batas secara ilegal tersebut beragam, ada 
yang ingin mengunjungi keluarga, urusan keluarga seperti pernikahan 

dan kematian, urusan adat, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain 
sebagainya.  

Sebagai contoh, Lokpri Amfoang Timur (NTT) yang merupakan salah satu 
Lokpri di kawasan perbatasan darat, dan belum didukung oleh sarana 
dan prasarana CIQS. Jumlah personil pertugas TNI yang berjaga di Lokpri 

Amfoang Timur ada 45 orang sedangkan untuk jumlah personil kesatuan 
kepolisian berjumlah 15 orang. Dari sisi jumlah pesonil petugas 

keamanan sudah mencukupi, tetapi perlu ada peningkatan dari sisi 
peralatan dan fasilitas petugas baik TNI maupun Polri. Pos penjagaan 
oleh TNI AD perbatasan sendiri ada 3 pos penjagaan, pos polisi 

perbatasan ada satu pos polisi, pos pamtas AL ada satu buah. Dari CIQS 
sendiri terdapat satu pos beacukai dan satu pos imigrasi yang belum 
digunakan. Dokumentasi mengenai jumlah pelintas batas yang masuk ke 

Lokpri Amfoang Timur hingga saat ini belum ada karena terkendala oleh 
CIQS yang belum beroperasi sehingga belum ada kegiatan seperti sistem 

beacukai, pencatatan keimigrasian, dan karantina hewan. Potensi yang 
dapat dikembangkan yaitu masyarakat Timor Leste berobat di Amfoang 
Timur dan anak-anak Timor Leste bersekolah di Amfoang Timur. Hingga 

tahun 2010, pos perbatasan yang ada di perbatasan RI-RDTL berjumlah 
49 pos. Namun demikian aksesibilitas menuju pos pengamanan 

perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. 
Sebaran pos perbatasan yang ada di perbatasan RI-RDTL dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.4 Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

No Kabupaten/Kota 
Nama Pos 
Pamtas 

Lokasi 
(Kecamatan) 

1 Belu 1. Haliwen 

2. Tenuki 

3. Motamasin 

4. Hasiot 

5. Auren 

6. Fatuha 

7. Ailala 

8. Kotabot 

9. Nanaenoe 

10. Laktutus 

11. Lookeu 

12. Kewar 

13. Delomil 

14. Lakmars 

15. Fohuk 

16. Fohululik 

17. Fatubesi Atas 

18. Dafala 

19. Motaain 

20. Motaain 1 

21. Silawan 

22. Salore 

23. Asulait 

24. Mahen 

25. Maubusa 

26. Asumanu 

27. Nunura 

28. Turiskain 

29. Wehor 

30. Wehor II 

31. Maulakak 

32. Kateri 

Atambua 

Atambua 

Kobalima 

Timur 

Kobalima 
Timur 

Kobalima 
Timur 

Kobalima 
Timur 

Kobalima 

Timur 

Kobalima 
Timur 

Tasifeto Barat 

Tasifeto Barat 

Tasifeto Barat 

Lamaknen 

Lamaknen 

Lamaknen 

Lamaknen 

Lamaknen 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Tasifeto Timur 

Raihat 

Raihat 

Raihat 

Kakulak 

Mesak 

Kakulak 

Mesak 

Lasiolat 

Malaka Barat 

2 Timor Tengah 
Utara 

1. Kefamenanu 

2. Napan 

Bawah 

3. Wini 

Kefamenanu 

Bikomi Utara 

Insana Utara 

Insana Utara 



- 83 - 
 

No Kabupaten/Kota 
Nama Pos 

Pamtas 

Lokasi 

(Kecamatan) 

4. Nino 

5. Inbate 

6. Baen 

7. Haumeniana 

8. Ninulat 

9. Haumeni 

10. Ainan 

11. Eban 

12. Manusasi 

13. Olbinose 

14. Aplal 

Bikomi Nilulat 

Bikomi Nilulat 

Bikomi Nilulat 

Bikomi Nilulat 

Bikomi Nilulat 

Musi 

Miomaffo Barat 

Miomaffo Barat 

Miomaffo Barat 

Mutis 

 Kupang 1. Oepoli 

2. Oepoli 
Sungai 

3. Oepoli Pantai 

Amfoang 

Timur 

Amfoang 

Timur 

Amfoang 
Timur 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Penyelundupan barang dan perdagangan ilegal terjadi hampir setiap hari. 
Barang yang paling sering diselundupkan adalah ternak sapi, BBM, 
beras, minyak goreng, sabun, rokok, perabotan rumah tangga dan 

sembako lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Barang selundupan itu 
sebagian merupakan kiriman atau titipan untuk keluarga yang ada di 

seberang batas, sebagian lagi untuk perdagangan ilegal. Penyelundupan 
dan perdagangan illegal ini tentu dipicu oleh tuntutan ekonomi yang 
semakin menguat. Tingkat ketergantungan masyarakat Ambeno akan 

sembako dan BBM yang sangat tinggi merangsang penduduk Indonesia 
untuk melakukan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Akibat dari 

aktivitas penyelundupan dan perdagangan illegal terutama BBM 
menyebabkan sering terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten TTU. 
Faktor lainnya adalah bahwa praktek ilegal tersebut menjanjikan 

keuntungan yang jauh lebih besar. Karenanya, tidak sedikit pedagang 
Indonesia yang menyelundupkan barang dagangannya untuk dijual di 
Timor Leste dengan harga yang berlipat ganda. 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.26  Kondisi Pos Perbatasan RI-RDTL 
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Kondisi Sosial Budaya Lintas Batas. Masyarakat di sekitar perbatasan 
Indonesia-Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua 

kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu 
berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka 

menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama 
untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Warga dua 
negara memiliki sebuah filosofi yang dianut, yaitu Meup Tabua, Tah 

Tabua; Tiun Tabua, Oe Mat Mese. Artinya, sama-sama kerja mengelola 
lahan untuk makan bersama dan minum air dari mata air yang sama. 
Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah 

terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua 
kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas negara, 

mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk 
bertemu keluarga, perdagangan, menggembalakan ternak, mengambil air, 
mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. 

Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah batas-batas tanah 
atau batas-batas kepemilikan hak ulayat tanah. Namun sejak batas-batas 

negara diberlakukan, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan 
Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari 
Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai 

dibatasi dan berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur mobilitas 
penduduk antar negara. 

Kondisi Sarana Prasarana Lintas Batas. Untuk sarana dan prasarana 

lintas batas, pintu tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah perbatasan RI-
RDTL terdapat di Kabupaten Belu (Motamain dan Metamauk) dan 

Kabupaten TTU (Napan). Melalui SK Menteri Kehakiman dan HAM No. 
M.06.PW.09.07.2000, tanggal 18 September 2000 dibangun pos 
perbatasan sebanyak 3 unit yaitu di Motamain, Motamasin dan 

Metamauk. Pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan 
sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, 
Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah 

cukup lengkap walaupun masih darurat dan sederhana. Pada umumnya 
Pos Lintas Batas maupun Pos Imigrasi sarana prasarananya masih sangat 

terbatas. Pos Imigrasi sebagian besar belum dilengkapi oleh counter 
imigrasi. Bahkan dahulu beberapa pos perbatasan belum dapat berfungsi 
karena fasilitas dasar kantornya belum lengkap, misalnya belum adanya 

alat transportasi, listrik air dan bahkan personil. Namun kini kondisinya 
sudah membaik, dengan sudah beroperasinya pos perbatasan hampir di 

seluruh lokasi prioritas. Untuk mengendalikan dan memfasilitasi aktivitas 
lintas batas, Pemerintah  RI dan RDTL melalui Joint Border Comitee RI-
RDTL ke-1 di Jakarta tanggal 18-19 Desember 2002 telah menyepakati 

penetapan 5 Pos Lintas Batas (exit-entry point). Saat ini hanya satu PLB 
Internasional yang bisa difungsikan yakni PLB Motaain di Kabupaten 

Belu. 

 

Tabel 5.5 Pos Lintas Batas di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

No Kabupaten Kecamatan 
Nama 
PLB 

Klasifikasi/Tipologi 
PLB 

1 Kupang Oepoli Oepoli Tradisional/Darat 

2 Belu Motaain 

Turiskain 

Motaain 

Turiskain 

Internasional/Darat 

Tradisional/Darat 

3 Timor 

Tengah 

Napan 

Wini 

Napan 

Wini 

Tradisional/Darat 

Tradisional/Darat 
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No Kabupaten Kecamatan 
Nama 

PLB 

Klasifikasi/Tipologi 

PLB 

Utara 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.27  Kondisi Pintu Lintas Batas RI-RDTL 

 

C. Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Aktivitas perekonomian lintas batas 
antara wilayah Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) dapat terbagi 

menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan posisi wilayah masing-masing 
lokasi prioritas terhadap garis perbatasan. Hampir sebagian besar wilayah 
Papua yang memiliki akses langsung dengan kawasan perbatasan PNG 

memiliki interaksi perekonomian lintas batas yang cukup intensif dan 
beragam. Salah satu contohnya yakni Lokpri Sota (Papua) yang memiliki 
interaksi kegiatan berdagang yang menonjol. Aktivitas perdagangan 

tersebut dilakukan oleh masyarakat kampung Sota dengan masyarakat 
kampung PNG terdekat, yaitu Kampung Wereave (PNG). Kondisi 

perbatasan di Lokpri Sota yang lebih baik dari Desa Wereave dalam hal 
ketersediaan sarana prasarana penunjang kehidupan, menjadikan Sota 
sebagai salah satu tujuan pemenuhan sehari-hari masyarakat Wereave. 

Akses jalan dari ibukota Kabupaten Merauke-Sota yang merupakan 
bagian dari jalur trans papua semakin mendukung aktivitas 

perekonomian di kawasan perbatasan karena infrastruktur jaringan jalan 
yang sudah tersentuh  pembangunan prasarana jalan aspal. Melalui 
upaya peningkatan jalan dan transportasi diharapkan akan mendorong 

minat masyarakat PNG untuk lebih sering lagi berkujung ke Lokpri Sota 
(Dahulu interaksi dilakukan menggunakan sepeda dengan jarak tempuh 
45 menit) 

Kegiatan perekonomian lintas batas di Lokpri Muara Tami dapat 
dikatakan lebih intensif dibandingkan Lokpri Sota. Adanya pasar 

tradisional dan marketing point sebagai tempat berinteraksi dengan 
negara tetangga membuat aktivitas ekonomi di perbatasan menjadi lebih 
hidup. Selain aktivitas perdagangan, kegiatan perekonomian lainnya yang 

bersifat lintas batas warga negara Indonesia dan warga negara PNG 
adalah dalam pemanfaatan bersama potensi yang terdapat di Sungai 

Torasi dan sungai-sungai lainnya. Warga dari kedua negara ini 
berkumpul untuk mengelola ikan asin yang ada di Sungai Torasi. Pada 
umumnya warga Negara Indonesia yang menangkap ikan dan kemudian 

warga Papua Nugini yang mengolah ikan tersebut. 
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Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.28 Pasar Marketing Point Skouw Sae, Muara Tami 

 

Berbeda dengan lokpri-lokpri yang memiliki akses langsung ke wilayah 
perbatasan PNG, beberapa lokasi prioritas di Papua yang tidak 

berbatasan secara langsung dengan kawasan perbatasan, pada umumnya 
memiliki interaksi perekonomian yang rendah dengan negara tetangga, 
bahkan untuk sebatas memenuhi kebutuhan lokal pun masih kesulitan. 

Faktor limitasi fisik dan kondisi geografis ditambah dengan  minimnya 
aksesibilitas menjadi penyebab utama rendahnya interaksi dengan negara 
tetangga. Lokasi prioritas yang mengalami hal serupa antara lain Lokpri 

Muting, Jair, Ulilin, dan Lokpri Naukenjerai. 

Kondisi Sosial Budaya Lintas Batas. Pada dasarnya, kondisi aktivitas 

sosial budaya lintas batas di kawasan perbatasan Indonesia-PNG wilayah 
hampir memiliki kemiripan satu sama lain antar lokasi prioritas. Masih 
terdapat hubungan kekerabatan yang kental antara warga kampung 

perbatasan di beberapa lokasi prioritas di Provinsi Papua dengan warga 
desa perbatasan terdekat di Papua Nugini. Hubungan kekerabatan 

tersebut bukan hanya sebatas kekerabatan satu rumpun, akan tetapi 
lebih mengerucut lagi menjadi hubungan kesukuan. Berdasarkan sejarah 
persebaran suku-suku di papua, suku Engross-Tobati mendiami 

beberapa wilayah lokasi prioritas di Provinsi Papua yang membentang 
sepanjang perbatasan dengan PNG. Sehingga secara ethnografi warga di 
desa PNG masih memiliki hubungan kesukuan dengan warga Papua, 

khususnya bagi beberapa wilayah lokpri yang berbatasan langsung 
dengan PNG, seperti Lokpri Muara Tami di Kota Jayapura, Lokpri Eligobel 

dan Sota di Kabupaten Merauke. Hal ini terlihat dari interaksi antar 
penduduk yang terjadi. Pelintas batas tradisional antar negara secara 
frekuentatif melakukan kunjungan kepada sanak familinya yang berada 

di masing-masing negara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
dengan masyarakat di beberapa lokasi prioritas di Papua, selain 

kunjungan  kekeluargaan, diketahui juga terdapat hubungan 
kekerabatan yaitu terjadinya kasus pernikahan antara dua warga Negara 
di perbatasan RI dengan PNG. Setelah pernikahan tersebut, mereka akan 

menetap di wilayah RI atau PNG tanpa melepaskan kewarganegaraan 
masing-masing. 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Aksesibilitas yang 

masih rendah serta sistem pengawasan dan pengamanan yang lemah di 
kawasan perbatasan darat RI-PNG memberikan peluang bagi gangguan 

keamanan di perbatasan. Kawasan perbatasan negara sering juga 
dijadikan tempat pelarian pelanggar hukum baik di wilayah RI maupun 
wilayah PNG. Diketahui bahwa banyak ditemukan jalan-jalan tikus yang 

sulit di deteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan berupa 
hutan. Disebutkan bahwa adanya jalan-jalan tikus tersebut dimanfaatkan 

oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas illegal. 
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Umumnya pelintasan batas illegal ini dilakukan dengan berbagai agenda, 
namun seringkali berpotensi mengganggu keamanan dan ketahanan 

NKRI. Kawasan perbatasan ini seringkali dimanfaatkan untuk 
bersembunyi bagi buronan, atau digunakan sebagai jalur penyelundupan 

narkoba, senjata, dan barang illegal lainnya. Namun demikian beberapa 
langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan antara lain dengan 
mendirikan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan. Sarana dan 

prasarana pengamanan perbatasan di kawasan perbatasan RI-PNG secara 
keseluruhan berjumlah 86 pos. Aksesibilitas menuju pos pengamanan 
perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. 

Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat 

komunikasi, dan alat transportasi 

 

Tabel 5.6 Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Papua 

1. Muara 
Tami 

2. Bompay 

3. Arso Kota 

4. Koya 

Koso 

5. Ujung 

Karang 

6. KM-31 

7. KM-36 

8. Bougia 

9. Arso-6 

10. PIR-2 

11. Arso-3 

12. Arso-8 

13. Arso-4 

14. Arso-14 

15. Arso-13 

16. Arso-5 

17. Wutung 

18. Skopro 

19. J. Skamto 

20. Arso-7 

21. KM-14 

22. Arso 
Tamil 

23. Yetti 

24. Kali Asing 

25. Bewani 

26. Kaliup 

27. MUR-2 

28. Tiom-2 

29. Assologaima 

30. Makki 

31. Tiom 

32. Kurulu 

33. Karubaga 

34. Kelila 

35. Bokondini 

36. Bolame 

37. Oksibil 

38. Iwur 

39. Okbibab 

40. Kiwirok 

41. Napua 

42. Walesi 

43. Kurima 

44. Pinime 

45. Woma 

46. Batom 

47. Yuruf 

48. Waris 

49. Somografi 

50. Towe Hitam 

51. Ubrub 

52. Kalipay 

53. Yuwenda 

54. Kalipo 

55. Yabanda 

56. Senggi Trans 

57. Senggi Kota 

58. Walae 

59. Dobu 

60. Wembi 

61. KM-76 

62. Ampas 

63. Kalibom 

64. Arso PIR-4 

65. Wambes 

66. Kaliwanggo 

67. Waropko 

68. Kanggewot 

69. Tembutka 

70. Damut 

71. Upkim 

72. Assiki 

73. Tanah Merah 

74. Timgam 

75. Amdobit 

76. Minidiptana 

77. Mutin 

78. Kweel 

79. Bupul-1 

80. Bupul-12 

81. Bupul-13 

82. Sota 

83. Nasem 

84. Kondo 

85. Janggadur 

86. Toray 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Kondisi Sarana Prasarana Lintas Batas. Dinamika perbatasan RI-PNG 
diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk 

memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah  Indonesia dan PNG  
melalui Agreement RI-PNG di Port Moresby tanggal 18 Maret 2003 telah 
menyepakati penetapan 14 Pos Lintas Batas tradisional.  Berdasarkan 

hasil pengamatan dan informasi dari beberapa narasumber di masing-
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masing lokasi prioritas, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh lokasi 
lokpri dengan garis batas perbatasan maka ketersediaan sarana 

prasarana lintas batas semakin minim.  

 

Tabel 5.7 Pos Lintas Batas di Provinsi Papua 

Kabupaten Kecamatan 
Nama Pos 
Lintas Batas 

Klasifikasi/Tipologi 
PLB 

Merauke 

Sota Sota Tradisional/Darat 

Erambu Erambu Tradisional/Darat 

Bupul Bupul Tradisional/Darat 

Kondo Kondo Tradisional/Darat 
dan Laut 

Boven 
Digoel 

Boven 
Digoel 

Mindiptana 

Waropko 

Tradisional/Darat 

Tradisional/Darat 

Kota 
Jayapura 

Skouw Skouw Tradisional/Darat 

Keerom 

Waris 1. Wembi 

2. Waris 

3. Senggi 

4. Yuruf 

Tradisional/Darat 

Tradisional/Darat 

Tradisional/Darat 

Tradisional/Darat 

Pegunungan 
Bintang 

Okyok Okyok Tradisional/Darat 

Battom Battom Tradisional/Darat 

Iwur Iwur Tradisional/Darat 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua yang sudah 
operasional terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik 
Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura 

masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan 
di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap 
tersedia. Untuk Distrik Muara Tami, Kampung Skouw Sae yang 

berbatasan langsung dengan area Wutung (PNG), didirikan Pos Lintas 
Batas, sebagai batas sekaligus pintu masuk/keluar RI-PNG. Untuk 

melintasi batas negara ini masyarakat diperbolehkan untuk tidak 
menggunakan paspor. Untuk melintas dapat dilakukan pada dibawah 
pukul 17.00 WIT dimana setelah itu gerbang perbantasan kedua negara 

akan ditutup sehingga tidak ada aktivitas lintas batas pada malam hari.  
Di samping terdapat Pos Lintas Batas, di Distrik Muara Tami juga 

didirikan pos penjagaan militer TNI. Namun, lokasinya tidak persis berada 
di sekitar perbatasan, tetapi berada sejauh kurang lebih 2 (dua) kilometer 
dari pos lintas batas. 
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Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.29 Pos Perbatasan Kampung dan Pos Perbatasan Militer di 

Skouw Sae, Lokpri Muara Tami 

 

Lain halnya dengan Lokpri Muara Tami, keberadaan Lokpri Waropko yang 

merupakan wilayah di Kabupaten Boven Digoel dan paling dekat dengan 
perbatasan RI-PNG (+20 km) telah dilengkapi dengan pos imigrasi 
perbatasan. Disayangkan dalam operasionalnya, sarana ini tidak 

dilengkapi dengan personil penjaga perbatasan, hingga saat ini pos 
perbatasan tidak berfungsi. Pelaporan pelintas batas antar kedua negara 

perbatasan hanya dilakukan dengan melapor ke satgas setempat saja.  

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.30 Pos Imigrasi Perbatasan Lokpri Waropko 

 

Tidak semuanya lokasi prioritas di Provinsi Papua telah dilengkapi 
dengan sarana prasarana perbatasan yang memadai. Sebagian besar 

wilayah perbatasan Papua justru ditemukan dengan kondisi kelengkapan 
sarana perbatasan sebaliknya, khususnya wilayah yang tidak berbatasan 
langsung dengan PNG. Banyak pos-pos Lintas Batas yang tidak 

digunakan dengan semestinya. Bahkan ada pos yang sama sekali tidak 
ditempati. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) 

mengusulkan agar pos-pos tersebut bisa lebih dimaksimalkan 
penggunaannya sehingga bisa memonitor arus lalu lintas para pelintas 
batas dari kedua negara. Persediaan PLB yang tidak diikuti dengan 

penyediaan kuantitas aparat keamanan mengharuskan pemerintah untuk 
memperhatikan peningkatan keamanan dan pertahanan di kawasan 
perbatasan Indonesia-PNG 
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5.2.2. Aktivitas Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Laut 

A. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-India-Thailand-Malaysia 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Aktivitas terkait sarana dan prasarana 
lintas batas terjadi karena menyangkut isu kurangnya pelayanan/ belum 

adanya sarana prasarana yang memadai di kawasan perbatasan. Hampir 
seluruh kawasan perbatasan memiliki permasalahan yang terkait isu 
belum optimalnya pelayanan sarana prasarana perbatasan, baik sarana 

prasarana sosial, perdagangan, pertahanan dan keamanan lintas batas, 
dan sebagaianya. Permasalahan terkait isu belum optimalnya pelayanan 
sarana pertahanan dan keamanan lintas batas mengakibatnya beberapa 

aktivitas lintas batas ilegal ditemukan di perbatasan.  

Kegiatan ekonomi lintas batas salah satunya telah dibentuk IMT-GT, 

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle adalah inisiatif kerjasama 
subregional yang dibentuk pada tahun 1993 oleh pemerintah Indonesia, 
Malaysia, dan Thailand untuk mempercepat transformasi ekonomi di 

provinsi kurang berkembang. Sektor swasta telah memainkan dan akan 
terus memainkan peran kunci dalam mempromosikan kerjasama ekonomi 

dalam IMT-GT. Karena itu pembentukan, IMT-GT telah berkembang 
dalam lingkup geografis dan kegiatan untuk mencakup lebih dari 70 juta 
orang. Sekarang terdiri dari 14 provinsi di Thailand selatan, 8 negara 

bagian Semenanjung Malaysia, dan 10 provinsi Sumatera di Indonesia. 
Tujuan keseluruhan dari IMT-GT adalah untuk mempercepat 
pertumbuhan sektor swasta ekonomi di wilayah IMT-GT oleh: 

 Meningkatkan perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan 
saling melengkapi ekonomi yang mendasari dan keunggulan 

komparatif; 

 Peningkatan ekspor ke seluruh dunia dengan meningkatkan daya 
saing ekspor dan investasi; 

 Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan 
lapangan kerja, kesempatan pendidikan, sosial dan budaya di 
wilayah IMT-GT; 

 Mendorong sektor swasta untuk memainkan peran utama, 
sedangkan sektor publik memfasilitasi dan mendukung sebanyak 

mungkin 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Aktivitas terkait 
pertahanan dan keamanan lintas batas di kawasan perbatasan laut 

berupa aktivitas masyarakat yang terjadi karena kurangnya pengawasan 
dari personil keamanan/ belum adanya pos lintas batas yang menjaga 

keamanan kawasan perbatasan laut. Aktivitas terkait pertahanan dan 
keamanan lintas batas di kawasan perbatasan laut banyak berupa 
aktivitas lintas batas ilegal seperti illegal fishing dan penyelundupan 

barang melalui kapal.  

Kondisi Sarana dan Prasarana Lintas Batas. Beberapa Lokpri sudah 

dilengkapi dengan sarana prasarana perbatasan yang memadai, dan 
beberapa Lokpri yang lain masih belum memiliki sarana dan prasarana 
transportasi dan pertahanan keamanan yang penting untuk mendukung 

aktivitas lintas batas. Lokpri Tanjung Beringin (Sumatera Utara) sudah 
dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana transportasi laut. 
Hanya saja keadaan dermaga yang ada untuk saat ini dalam keadaaan 

yang kurang baik karena sebagian dari dermaga tersebut dalam keadan 
rapuh dan hampir runtuh. Untuk saat ini terdapat pos penjagaan yang 

dioperasikan oleh TNI AL. Pos penjagaan lintas batas tersebut memiliki 
sebuah mercusuar yang saat ini masih berfungsi cukup baik hanya saja 
teknologi berupa radar masih belum terdapat di pos penjagaan lintas 
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batas tersebut. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga kedaulatan 
NKRI untuk itu pemenuhan fasilitas pos penjagaan lintas batas tersebut 

harus dilengkapi dengan teknologi terkini agar dapat mencegah hal-hal 
yang mengancam keamanan di kawasan perbatasan laut. 

Lokpri Sukakarya (Aceh) sudah memiliki PLB, tetapi belum optimal dalam 
pelayanannya untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan 
Lokpri, Dalam upaya mengantisipasi pelanggaran hukum di kawasan 

perbatasan laut seperti illegal fishing (Pencurian Sumber Daya Perikanan 
dalam Skala Besar) yang dilakukan oleh kapal dari luar negeri selalu 

terbentuk dalam hal ketersediaan alat dan keterbatasan teknologi kapal, 
radar pemantau dan lain-lain yang dimiliki oleh aparat keamanan 
perbatasan khususnya TNI AL dan Marinir. Untuk meningkatkan 

pengamanan dan keutuhan wilayah NKRI diperlukan perhatian khusus 
dari pemerintah pusat yang dilakukan secara sinergis dan terpadu serta 
peningkatan di bidang alat dan teknologi pengamanan yang dibutuhkan 

oleh TNI AL dan Marinir (seperti Kapal Patroli yang memadai disertai 
dengan radar pemantau dan teknologi persenjataan yang dibutuhkan oleh 

aparat pengamanan kawasan perbatasan). 

 

B. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Vietnam-Singapura 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Lokpri Bintan Utara 
(Kepulauan Riau) sebagai salah satu Lokpri di kawasan perbatasan laut 

belum memiliki PLB/PPLB yang mendukung sistem pertahanan dan 
keamanan perbatasan. Sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai salah 
satu kawasan yang diarahkan untuk berlangsungnya perdagangan bebas 

hendaknya kebutuhan akan sarana ini sangat mendesak untuk 
disediakan. Pembangunan pelabuhan yang dilengkapi dengan sarana 
prasarana pendukung termasuk didalamnya pos masuk lintas batas 

merupakan salah satu bentuk penyediaan sarana perbatasan. Dengan 
adanya pos lintas batas sebagai jalur resmi keluar masuknya mobilitas 

barang maupun orang diharapkan mampu meminimalisir tindakan-
tindakan penyelundupan yang kerap terjadi di kawasan perbatasan. 

Kondisi Sosial dan Budaya Lintas Batas. Aktivitas sosial-budaya lintas 

batas di kawasan perbatasan laut terkait dengan kemiripan 
upacara/perayaan adat budaya di kawasan yang berbatasan, perkawinan 
antarsuku budaya di kawasan perbatasan, dan fenomena penduduk asli 

yang tinggal di negara tetangga maupun sebaliknya yang mengakibatkan 
tidak jelasnya status kewarganegaraan. Lokpri Pasir Limau Kapas (Riau) 

menjadi salah satu contoh destinasi warga negara tetangga pada saat 
merayakan upacara adat tertentu. merupakan wilayah strategis sebagai 
gerbang lintas batas dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan 

Pelabuhan Port Klang – Malaysia , dinamika untuk perdagangan 
internasional cukup tinggi, Lokpri Pasir Limau Kapas khususnya 

Panipahan, memiliki daya tarik bagi pelintas batas untuk dapat keluar 
dan masuk (Indonesia – Malaysia) melalui perairan. Menurut informasi 
yang di dapat dari FGD, survei lapangan, Komandan Pos TNI-AL 

Panipahan dan Komandan Pos TNI-AL Pulau Jemur, Koramil dan 
Kapolsek, diketahui bahwa masyarakat nelayan Indonesia ataupun 
Malaysia sudah sering melakukan perjalanan lintas batas Panipahan 

(Indonesia) – Port Klang (Malaysia) dikarenakan dekatnya jarak tempuh 
Panipahan – Port Klang ketimbang dari Panipahan – Pekan Baru (Ibu Kota 

Propinsi). Pelintas batas akan mengalami peningkatan kuantitas apabila 
memasuki momen upacara adat keagamaan Tianghoa seperti acara 
sembahyang dan Bakar tongkang yang dilakukan setiap tahunnya di 
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Tepekong Panipahan, seperti biasanya setiap tahunnya para pelintas 
batas berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong. 

Kondisi Sarana dan Prasarana Lintas Batas. Kawasan perbatasan adalah 
daerah yang rentan terjadi konflik antar negara, selain itu daerah 

perbatasan merupakan wajah terdepan dan pintu masuk dari suatu 
negara. Oleh karena itu pengelolaan daerah perbatasan harus digalakan 
untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia baik dalam hal fisik maupun politik. Pelayanan sarana 
perbatasan dan hankam merupakan suatu hal yang penting untuk 
menjaga kedaulatan dan ketahanan negara. Ketersediaan pos keamanan 

di wilayah perbatasan sangatlah penting untuk mencegah hal-hal yang 
mengancam kedaulatan dan ketahanan negara seperti ilegal logging, ilegal 
fishing, human trafficking dan lainnya. Beberapa gambaran terkait posisi 
dan fungsionalisasi keberadaan pos lintas batas di kawasan perbatasan 

laut akan dibahas setelah ini. 

Lokpri Pasir Limau Kapas (Riau) saat ini sudah memiliki 2 PLB, yaitu di 
panipahan dan di Pulau Jemur. Pulau Jemur hanya memiliki sarana 

berupa 1 (satu) unit kapal patroli (terbuat dari kayu berumur ± 13 tahun 
dan setara dengan kapal nelayan untuk menangkap ikan tanpa 

dilengkapi peralatan navigasi dan persenjataan). Hal ini kalau secara 
terus menerus dibiarkan dan tanpa mendapatkan perhatian serius oleh 
pemerintah dan negara akan sangat membahayakan keselamatan bagi 

para personil / aparat / petugas PLB (Pos TNI-AL) dalam menjalankan 
tugas patroli pengamanan laut dan perairan dikarenakan kapal patroli 
yang ada sudah tidak layak pakai. Sementara itu di Pulau Jemur tidak 

terdapat jeti ataupun dermaga sebagai tempat berlabuhnya perahu. 
Biasanya perahu ini dapat bersandar di daerah berpasir yang terdapat 

pada salah satu sisi Pulau Jemur. 

Keberadaan PLB (Pos TNI-AL) di Panipahan dan Pulau Jemur sangat 
efektif dan potensial dalam menjaga potensi perikanan tangkap dari 

aktivitas illegal fishing; menjaga dan meminimalisir terjadinya illegal 
trading, imigran illegal; menjaga dan meminimalisir terjadinya aksi 

kejahatan dan kriminal di laut dan perairan terkait dengan 
penyelundupan senjata, bahan peledak, perompakan, pelarian residivis 

serta aksi terorisme. Lokasi Prioritas (Lokpri) Pasir Limau Kapas sebagai 
gerbang lintas batas yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan 
Pelabuhan Port Klang – Malaysia, sehingga rawan akan aktivitas 

pelanggaran hukum seperti illegal fishing, human trafficking. Informasi 
yang diperoleh dari pemerintah kecamatan, petugas dinas perikanan dan 

kelautan, Komandan Pos TNI-AL Panipahan dan Komandan Pos TNI-AL 
Pulau Jemur, bahwa banyak aktivitas illegal fisihing yang dilakukan oleh 
nelayan Malaysia di wilayah perairan Provinsi Riau. 

 

C. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan 
perbatasan laut secara umum berupa aktivitas perdagangan yang 
dilakukan oleh masyarakat baik individual maupun secara kelompok. 

Sama halnya dengan aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat, 
maka aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan laut juga dapat berupa 
barter barang, jual-beli, maupun skala ekspor-impor. Gambaran 

mengenai aktivitas ekonomi lintas batas dapat ditemui di Kabupaten 
Nunukan (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta 

Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara). 
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Aktivitas ekonomi lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Laut 
Indonesia-Malaysia-Filipina sangat kuat. Adanya ketergantungan 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan yang disupply oleh 
negara tetangga, serta hasil komoditas kawasan perbatasan laut yang 

dijual di pasar perbatasan maupun langsung ke negara tetangga 
mencerminkan kondisi aktivitas ekonomi lintas batas yang kuat di 
kawasan perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina. Aktivitas ekonomi 

lintas batas di kawasan perbatasan laut dapat dilihat di Lokpri Tahuna. 
Lokpri Tahuna (Sulawesi Utara) merupakan kawasan perbatasan yang 
memiliki potensi unggulan daerah di sektor perikanan dan pertanian. 

Hasil dari sektor pertanian yang dikembangkan di Lokpri Tahuna yakni 
cengkeh, pala, dan kopra. Hasil dari perikanan tangkap di Lokpri Tahuna 

banyak dijual di General Santos (Filipina), Manado, dan Bitung. 
Masyarakat Tahuna lebih memilih menjual hasil perikanan tangkap di 
Filipina karena mendapatkan harga jual yang hampir dua kali lebih besar 

dibandingkan dijual ke Manado ataupun Bitung. Sementara itu hasil 
perikanan tangkap dan hasil pertanian yang selama ini diperoleh 

masyarakat dipasarkan di pasar tradisional Towo yang ada di Tahuna. 
Keterbatasan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari menjadikan masyarakat Tahuna lebih memilih membeli 

barang-barang dari Filipina yang lebih murah dibandingkan barang-
barang dari Manado. Mata uang yang digunakan sebagai alat jual beli di 
Filipina yaitu rupiah, sehingga memudahkan masyarakat Tahuna untuk 

membeli barang-barang di Filipina. 

Sementara itu, Lokpri Miangas (Sulawesi Utara) yang memiliki kesamaan 

karakteristik kondisi aktivitas ekonomi lintas batas dengan Lokpri 
Tahuna, cenderung membeli barang pecah belah dan beberapa barang 
lainnya melalui Filipina dibandingkan dengan ke Bitung ataupun ke 

Kabupaten Melonguane dan/atau Tahuna. Barang-barang yang masuk 
dari Filipina biasanya diperiksa langsung oleh pihak-pihak yang terkait 
dengan pos lintas batas. Selain kegiatan jual-beli, masyarakat Miangas 

juga menerapkan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Kegiatan barter ini terjadi antar penduduk Miangas dan 

Filipina. Barang-barang yang biasa dijadikan untuk barter oleh Filipina 
adalah triplek, coca-cola, sprite, makanan kaleng, telur, peralatan masak 
dan makan (pisau, kuali, gelas, piring) sedangkan barang yang biasa 

dijadikan barter oleh penduduk Miangas adalah ikan/kopra. Pada sisi 
lain, hal yang sama juga terjadi di Lokpri Sebatik (Kalimantan Utara). 

Sebagian besar hasil bumi dan laut Lokpri ini dipasarkan di Tawau, 
Malaysia, sehingga kebutuhan Tawau terhadap Lokpri Sebatik cukup 
besar dalam hal pengadaan bahan baku hasil bumi. Pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari masyarakat Sebatik seperti beras, gas, gula dan 
lain-lain sebagian besar disupply dari Tawau, Malaysia. 

Dalam kontek perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia  

merujuk kepada Agreement on Border Trade, 24 Agustus 1970 dan 
Indonesia – Philippine Agreement on Border Trade, 8 Agustus 1974, bahwa: 

 Nilai Treshold Indonesia-Malaysia: 

 Darat : 600 Ringgit Malaysia/Bulan/PLB 

 Laut   : 600 Ringgit Malaysia/Sekali Pelayaran/PLB  

 Nilai Treshold Indonesia-Philippine: 

 US$ 150/Perahu/Sekali Pelayaran/PLB 

 US$ 1.500/Kapal (Kumpit)/Sekali Pelayaran 

Melihat perkembangan saat ini, kedua agreement dimaksud perlu 
mendapat perhatian serius dari pemerintah baik dari aspek nilai treshold 
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maupun dari aspek substansi materi agar dapat memberikan 
kemanfaatan  kepada masyarakat.  

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Secara garis besar, 
kondisi pertahanan dan keamanan lintas batas pada kawasan perbatasan 

Laut Indonesia-Malaysia-Filipina belum sampai pada titik konflik antar 
kedua negara. Beberapa kasus terkait pertahanan dan keamanan di 
perbatasan berupa kasus pencurian ikan, perdagangan ilegal, dan keluar 

masuknya pelintas batas tradisional. Kedekatan hubungan kekerabatan 
antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga 
menyebabkan kasus-kasus ilegal tersebut menjadi hal yang sudah biasa 

ditemukan di kawasan perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina. 
Seringkali banyak ditemukan nelayan lokal yang melaut sampai ke distrik 

perbatasan negara tetangga dan tinggal sementara di distrik perbatasan 
negara tetangga tersebut, sehingga beberapa kasus ilegal tersebut tidak 
dianggap oleh masyarakat perbatasan sebagai kasus yang mengancam 

pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina. Pada beberapa kondisi yang mengancam keamanan di 

perbatasan seperti pencurian ikan, pelintas batas 
tradisional,  penyelundupan barang, perompakan dan pembajakan di 
perbatasan maritim dan kejahatan lintas negara lainnya masih sangat 

memerlukan pengawasan dan patroli yang ketat di kawasan perbatasan 
Laut Indonesia-Malaysia-Filipina. Lemahnya pengawasan di kawasan 
perbatasan laut termasuk di antaranya kurangnya personil keamanan, 

belum optimalnya pelayanan PLB, kurang canggihnya alat pengawasan 
kawasan perbatasan laut dsb menjadi cerminan bahwa kondisi 

pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina masih belum kuat.  

 

Tabel 5.8  Pos Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina di Laut Sulawesi 

Provinsi 
Kabupate

n 

Kecamata

n 

Pos 
Lintas 
Batas 

Klasifikasi/Tipolo

gi PLB 

Negara 
Tetangg
a 

Kalimanta
n Timur 

Nunukan Nunukan Nunuka
n  

Internasional/La
ut 

Malaysi
a 

Sei 
Pancang 

Sungai 
Pancang 

Tradisional/Laut Malaysi
a 

Sulawesi 
Utara 

Kepulaua
n Sangihe 

Marore Marore Tradisional/Laut Filipina 

Kepulaua
n Talaud 

Miangas Miangas Tradisional/Laut Filipina 

Maluku 
Utara 

Morotai Morotai 
Selatan 

- - Filipina 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

Pada sisi lain, ada kerjasama bilateral terkait keamanan yang pernah 
dilakukan Indonesia dan Filipina pada tahun 2013, dalam rangka dalam 

pengiriman personel militer yang bertugas 
sebagai  pengawas  internasional dalam masalah Moro. Kerjasama  RI - 

Philipina dalam isu perbatasan telah terjalin melalui forum JBC (Joint 
Border Committee),  dengan agenda yang dilaksanakan secara 

rutin. Selain itu juga ada forum JCBC (Joint Commision for Bilateral 
Cooperation) guna membahas masalah-masalah yang berhubungan 
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dengan isu-isu keamanan bersama, seperti pelintas batas 
tradisional, penyelundupan, perompakan dan pembajakan di perbatasan 

maritim dan kejahatan lintas negara lainnya. Menghadapi isu terorisme 
dan kejahatan lintas negara lainnya,  kerjasama pertahanan dengan 

negara tetangga penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam 
bentuk yang lebih konkrit. 

Kondisi Sosial dan Budaya Lintas Batas. Beberapa kondisi adanya 

interaksi sosial budaya lintas batas di kawasan perbatasan Laut 
Indonesia-Malaysia-Filipina dipererat dengan adanya hubungan 
kekerabatan antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara 

tetangga. Interaksi sosial budaya lintas batas yang sering ditemui berupa 
adanya pernikahan antara warga di perbatasan. Selain itu dikarenakan 

adanya hubungan kekerabatan yang erat seperti warga keturunan negara 
tetangga dan sebaliknya, maka adat budaya yang dimiliki masyarakat 
perbatasan RI juga dilakukan oleh masyarakat perbatasan di negara 

tetangga. Hal ini dapat ditemui pada suku Sangihe-Talaud yang ada di 
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud di 

Provinsi Sulawesi Utara. 

Salah satu contoh interaksi sosial budaya lintas batas yakni budaya 
masyarakat di Lokpri Tahuna dan Lokpri Tabukan Utara (Sulawesi Utara) 

yang memiliki kesamaan perayaan/ upacara adat yang juga dilakukan 
oleh beberapa warga negara tetangga (Filipina). Hubungan kekerabatan 
antara masyarakat sangir dan Filipina, juga dipererat dengan kesamaan 

budaya Tulude yang dilakukan masyarakat sangir di Sangihe maupun 
masyarakat sangir yang tinggal di Pulau Saranggani, Filipina. Budaya 

Tulude merupakan perayaan rasa syukur satu tahunan masyarakat 
Tahuna dan Tabukan Utara (masyarakat sangir) atas limpahan hasil tani 
dan ikan yang sudah diperoleh. Pelaksanaan budaya ini berupa tari-

tarian dan pesta. Kesamaan budaya ini menyebabkan semakin 
meningkatnya interaksi / aktivitas sosial-budaya masyarakat sangir 
dengan Filipina.  

Kondisi Sarana dan Prasarana Lintas Batas. Sarana dan prasarana lintas 
batas yang paling utama yakni sarana CIQS yang melayani aktivitas lintas 

batas masyarakat perbatasan di kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina. Belum seluruh kawasan perbatasan di perbatasan Laut 
Indonesia-Malaysia-Filipina yang dilengkapi dengan sarana CIQS. 

Fenomena ini tercermin pada beberapa kawasan perbatasan yang belum 
memberlakukan keharusan untuk mengurus dan memiliki passport 

sebelum mengunjungi negara tetangga. Selain itu perdagangan informal 
yang banyak dilakukan pihak masyarakat perbatasan tidak diharuskan 
untuk mengurus pengiriman barang/ produk komoditas perbatasan yang 

melalui kantor CIQS. Hal ini kemudian berdampak pada belum 
optimalnya sarana CIQS dalam melayani aktivitas lintas batas yang 
terkait dengan imigrasi, pengurusan bea cukai, dsb. 

Kondisi sarana dan prasarana lintas batas lainnya yakni terkait dengan 
aktivitas ekonomi/ perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan Laut 

Indonesia-Malaysia-Filipina yakni toko/pasar perbatasan yang digunakan 
untuk jual-beli komoditas lokal dan produk dari negara tetangga. Sampai 
saat ini belum ada pasar perbatasan/ toko khusus yang memang 

disediakan untuk mengakomodir aktivitas ekonomi/ perdagangan lintas 
batas, sehingga masyarakat cenderung menjual hasil/ produk komoditas 

yang dimiliki di wilayah perairan perbatasan/ langsung ke negara 
tetangga. Sementara itu ada toko khusus milik masyarakat perbatasan 
yang menjual produk dari negara tetangga, akan tetapi status legalisasi 

toko tersebut belum jelas dikarenakan transaksi pengiriman pasokan 
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produk/bahan pokok dari negara tetangga ke toko tersebut bersifat 
ilegal/ tanpa adanya ijin dari kantor bea cukai perbatasan. 

 

D. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Palau 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di 
kawasan perbatasan laut Indonesia dengan Palau bisa dikatakan tidak 
ada interaksi lintas batas. Negara Palau merupakan negara kepulauan 

yang letaknya sangat jauh di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Sejauh 
ini belum ada interaksi lintas batas antara pulau-pulau kecil terluar 
Indonesia dengan Negara Palau, akan tetapi ada isu terkait batas wilayah 

negara di antara Indonesia-Palau yang memang belum disepakati. 

Kondisi Sosial Budaya Lintas Batas. Dikarenakan jarak yang cukup jauh 

antara Indonesia dan Palau, hampir tidak ada aktivitas lintas batas, 
dampaknya adalah akulturasi sosial-budaya yang terjadi antara kedua 
negara tidak ada terjadi. 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Lokpri Morotai Selatan 
sebagai pulau terdepan Indoensia yang berbatasan dengan Palau dibatasi 

oleh lautan lepas yang dalam dan jaraknya yang jauh, sehingga interaksi 
tidak ada. Hanya saja memang pernah ada kejadian terdamparnya 
nelayan Palau yang terdampat di Pulau Morotai, kejadian tewrsebut telah 

terjadi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu adalah Lopri Kepulauan 
Ayau. Kondisi fisik Distrik Kepulauan Ayau yang berada di laut bebas 
menjadikan kurangnya interaksi secara langsung dengan negara 

tetangga. Negara tetangga seperti Republik Palau, berjarak sangat jauh 
dari pulau terluar seperti Pulau Fani. Interaksi dengan negara tetangga 

terjadi di perairan seperti perdagangan ikan yang dilakukan oleh 
distributor yang dilanjutkan kepada importir dari negera tetangga. 
Kondisi distrik di perbatasan negara tetangga berupa kepulauan yang 

berbatasan dengan perairan negara tetangga menjadikan interaksi secara 
langsung menjadi kurang. Hal yang harusnya menjadi perhatian adalah 
pengembangan SDM serta sarana pertahanan dan keamanan di pulau-

pulau terluar seperti Pulau Fani di Kepulauan Ayau. Lengkapnya sarana 
dan majunya SDM akan sangat membantu kemajuan untuk segala aspek 

di Kepulauan Ayau. 

 

E. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste-Australia Bagian 
Timur 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Kegiatan lintas batas ekonomi lintas batas 

yang ada di kawasan perbatasan maritim Indonesia-Timor Leste-Australia 
terjadi di bidang pariwisata, promosi produksi hasil bumi, dan kerjasama 
sosial dan budaya. Aktivitas tersebut dapat dijumpai di kawasan 

perbatasan bagian timur dekat dengan timor leste dan perairan Samudra 
Hindia. Event Sail Darwin-Saumlaki merupakan event yang dilakukan dari 

kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia di bintang pariwisata. Sail 
tersebut  merupakan kegiatan promosi kebudayaan wilayah timur 
Indonesia. Banyak sekali potensi daerah sebaigai daya tarik wisatawan 

yang dipamerankan, seperti halnya Kerajinan yang khas dan Perahu 
Batu. Event Sail Darwin-Saumlaki ini diharapkan bisa dinaikan 
frekuensinya menjadi dua kali dalam setahun sehingga bisa 

diciptakannya hubungan antara kedua negara (lintas batas) menjadi 
aman, dinamis, dan berkesinambungan. Serta peningkatan aktivitas 

perekonomian lintas batas yang berbasis pada sektor pariwisata. 

Selain dari sektor pariwisata aktivitas ekonomi lintas batas yang terjadi 
berupa ilegal trading hasil tangkapan ikan di Selat Timor kepada para 
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nelayan RDTL. Hal ini dikarenakan kesulitan masyarakat dalam 
memasarkan hasil tangkapan mereka. Hal yang sama juga terkait dengan 

hubungan keluarga diantara mereka seperti contohnya keluarga yang ada 
di Timor Leste memberikan bantuan perahu motor kepada keluarganya 

yang tinggal di Pulau Lirang dengan timbal balik hasil ikan yang di dapat 
akan dijual kepada keluarganya yang tinggal di Timor Leste. Hampir 
seluruh ikan yang didapat oleh nelayan di Pulau Lirang dijual ke Timor 

Leste. Bahkan ketika bahan sembako dan kebutuhan harian sulit untuk 
didapat ikan tersebut bisa dibarter dengan sembako dan kebutuhan 
harian. Aktivitas inilah yang harus diakomodir oleh pemerintah pusat, 

dimana membangun sehingga RDTL dapat menjadi pasar yang potensial 
untuk menyerap komoditi hasil masyarakat di perbatasan khususnya di 

perairan Selat Timor. 

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.31 Kegiatan Darwin-Saumlaki Sail 

 

Perlu dibuka kerjasama ekonomi antara Indonesia-RDTL, sehingga 

diperlukan adanya Boder Trade Agreement antara Indonesia-RDTL dalam 
konteks Kawasan Perbatasan Laut. Hal ini sangat penting mengingat  
hanya satu pintu untuk masuk RDTL melalui Atambua Kab. Belu. 

Sementara  waktu tempuh  antara Alor Timur dengan RDTL hanya 30 – 
40 menit melalui jalur laut. 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Interaksi yang kuat di 
kawasan perbatasan dan hubungan budaya antara RI-RDTL, harus 
diimbangi dengan pertahanan dan keamanan yang kuat. Hal ini 

diperlukan untuk mengestimasi peluang resiko terjadinya pelanggaran 
lintas batas, seperti human trackfiking, ilegal trading, ilegal fishing, dan 

perdagangan obat terlarang. Kondisi saat ini pertahanan dan keamanan 
yang ada di Indonesia dapat dikatakan kurang maksimal, baik itu dari 
segi SDM maupun sarana dan prasarananya. Seperti yang terjadi di Kisar, 

dimana pos perbatasan hanya ada di atambua, akan tetapi beberapa 
warga timor leste di kepulauan di distrik Lautem datang ke kepulauan 
kisar untuk bertransaksi, membeli sebuah ternak atau hasil perkebunan 

dikarenakan kurangnya patroli maupun pengawasan di kepulauan kisar.  

Kondisi Sosial dan Budaya Lintas Batas. Hubungan kekerabatan yang 

kuat antara Indonesia-RDTL di kawasan perbatasan merupakan hal yang 
lumrah.Dikarenakan dulunya RDTL merupakan satu kesatuan dengan 
NKRI. Maka jika dilihat dari segi sosial dan budaya akan terlihat 

persamaan yang mencolok dari segi bahasa maupun budaya. Hubungan 
dan kekerabatan yang terjalin sejak lama antara Timor Leste dengan 

masyarakat di P. Lirang menyebabkan seringnya orang-orang dari Timor 
Leste keluar masuk wilayah indonesia begitu juga sebaliknya. Karena 
adat dan budaya yang sama mengharuskan adanya interaksi ini sebagai 

contoh ketika ada orang di P. Lirang ada yang meninggal maka 
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keluarganya yang di Timor Leste harus datang ke P. Lirang agar 
jenazahnya dapat dimakamkan begitu juga sebaliknya. Hal yang 

samajuga terjadi dalam pernikahan, banyak orang di Pulau Lirang yang 
menikahkan anaknya dengan orang dari Timor Leste sehingga ikatan itu 

tidak dapat diputuskan. 

Selain hubungan kekerabatan yang tejadi, pola interaksi sosial dan 
budaya lintas batas lainnya berupa kerjasama berupa Sistercity antara 

Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kota Dili yang merupakan bagian 
dari kawasan perbatasan RI-RDTL. Kerjasama ini berupa pertukaran 

pelajar, tanaga medis, serta pengadaan event bersama di kawasan 
perbatasan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membuka 
banyak peluang pengembangan baik dalam hal ekonomi, sosial maupun 

budaya 

 

F. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste-Australia Bagian 

Barat 

Kondisi Ekonomi Lintas Batas. Aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan 

perbatasan laut secara umum berupa aktivitas perdagangan yang 
dilakukan oleh masyarakat baik individual maupun secara kelompok. 
Gambaran mengenai aktivitas ekonomi lintas batas dapat ditemui di 

Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, dan Kabupaten 
Malaka. Aktivitas ekonomi lintas batas yang berada di kawasan 

perbatasan laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat adalah berupa interaksi 
jual beli (perdagangan), distribusi barang dan bahan bakar minyak, ikan, 
hingga barang-barang illegal seperti narkoba. Aktivitas ekonomi lintas 

batas di kawasan perbatasan laut dapat dilihat pada Lokpri Rote Barat 
Daya, Kalabahi, Atambua, dan Kobalima Timur, yang memiliki tarikan-
tarikan terhadap aktivitas lintas batas negara. Aktivitas ekonomi lintas 

batas yang menguntungkan negara merupakan aktivitas jual beli hasil 
perikanan. Mayoritas penduduk di sekitar pesisir perbatasan adalah 

sebagai nelayan. Pelintas batas umumnya membeli ikan di sekitar pesisir 
pantai dengan besar permintaan diperkirakan sebanyak 1-2 ton yang 
diangkut oleh sekitar 4-5 perahu motor, dengan intensitas jual-beli terjadi 

biasanya tiap sekali seminggu. Jenis ikan tersebut adalah ikan tuna, ikan 
belang kuning, dan sebagainya.  

Selain perdagangan bahan pokok yang menguntungkan Indonesia, ada 

kegiatan lain di sekitar lokpri-lokpri di Kabupaten Belu, Rote Ndao, Alor 
dan Malaka yang merugikan, yaitu penyelundupan BBM dan bahan 

bangunan ilegal. Menurut keterangan dari TNI AL, pihaknya pernah 
mendapatkan laporan adanya kapal Indonesia yang membongkar berton-
ton BBM di tengah laut untuk diselundupkan ke Timor Leste. Warga 

Timor Leste memang mengisi BBM dari Atambua karena harga di Timor 
Leste sangat mahal, yaitu paling murah sekitar Rp 17.000. Kegiatan 

ekonomi lintas batas lainnya yang merugikan negara adalah terjadinya 
transaksi jual-beli narkoba juga terjadi di sini. Para pengedar yang 
umumnya datang dari Jawa menjual narkoba ke warga RDTL melalui 

pelabuhan ini, di mana transaksi jual-beli dilakukan di pesisir pantai 
ataupun di atas kapal di atas laut. Kecamatan Alor Timur adalah lokasi 
yang disebut-sebut sebagai Gerbang Narkoba di Kabupaten Alor. 

Transaksi narkoba dilakukan antarwarga RI-RDTL di tengah laut, 
sehingga luput dari pengawasan TNI yang berjaga. 

Kondisi Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas. Kondisi aktivitas lintas 
batas yang ada di kawasan perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste lebih 
pada kondisi masih kurangnya sistem pertahanan dan keamanan di 
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perbatasan. Salah satu contohnya yakni Lokpri Rote Ndao. Posisi strategis 
Rote Ndao yang berbatasan langsung dengan Australia menjadi rute yang 

paling diminati untuk bisa memasuki Australia melalui jalur laut 
dibandingkan lewat udara. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

merupakan pintu keluar menuju Australia sedangkan jalur masuk adalah 
lewat Selat Malaka maupun daerah lain di Sumatera, melewati Jawa, Bali 
dan NTB. Salah satu isu di perbatasan Rote Ndao adalah tingginya angka 

imigran gelap yang melintas melalui Kabupaten Rote. Para imigran gelap 
rata-rata lewat dari Rote Barat dan Rote Timur. Penangkapan terhadap 
kapal imigran gelap sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir 

adalah imigran yang berasal dari Negara Myanmar menuju Australia. 

Banyak lokpri yang berbatasan laut dengan Australia, namun sebagai 

negara yang juga berbatasan darat dengan RDTL, interaksi perbatasan 
laut terbesar lebih kepada interaksi dengan negara RDTL. Dalam 
kaitannya dengan Australia, tidak terdapat interaksi antara keduanya, 

karena jarak yang terlalu jauh dan gelombang laut selatan yang selalu 
tinggi. Dari segi keamanan, antara RI – Australia termasuk aman, karena 

tidak terjadi interaksi secara langsung. Tingginya gelombang membuat 
nelayan enggan untuk berlayar lebih jauh, terlebih lagi hingga melanggar 
batas laut antar negara. Namun demikian terdapat beberapa kejadian 

yang perlu disoroti dalam merencanakan peningkatan kondisi lintas batas 
negara di wilayah perbatasan RI – RDTL – Australia, diantaranya: 

1. Perlintasan Imigran Gelap 

Posisi strategis lokpri-lokpri yang berbatasan langsung dengan 
Australia menjadi rute yang paling diminati untuk bisa memasuki 

Australia melalui jalur laut dibandingkan lewat udara. Rote Ndao, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pintu keluar 
menuju Australia sedangkan jalur masuk adalah lewat Selat Malaka 

maupun daerah lain di Sumatera, melewati Jawa, Bali dan NTB. Salah 
satu isu di perbatasan RI-RDTL-Australia Bagian Barat adalah 
tingginya angka imigran gelap yang melintas melalui Kabupaten Rote. 

Para imigran gelap rata-rata lewat dari Rote Barat dan Rote Timur. 
Penangkapan terhadap kapal imigran gelap sudah terjadi sebanyak 5 

(lima) kali dan yang terakhir adalah imigran yang berasal dari Negara 
Myanmar menuju Australia. 

Negara-negara asal para imigran ini antara lain Afganistan, Pakistan, 

Iran dan Myanmar. Para imigran gelap datang melalui Bandara El Tari-
Kupang dari Surabaya, Denpasar, Mataram atau Makassar. Dalam 

sebulan bisa terdapat 2-3 rombongan imigran gelap menuju Rote Ndao. 
Adapun alasan para imigran ini meninggalkan negaranya disebabkan 
situasi politik di negaranya sehingga mencari suaka politik di Australia. 

Mereka berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan 
memperoleh pekerjaan di Negara Australia. Australia menjadi negara 
suaka di bawah konvensi Pencari Suaka PBB yang berlaku bagi 

siapapun yang datang ke negara itu kecuali melalui udara. Menurut 
sejarah, penduduk Australia terakumulasi dari migrasi. Sebagian besar 

penduduk Australia merupakan imigrasi dari berbagai negara. Salah 
satu kekuatan yang dimanfaatkan oleh para imigran gelap, yang 
mengaku sebagai pengungsi adalah ketika Australia memberikan ruang 

kepada para pengungsi dengan tidak hanya memberi fasilitas 
penampungan namun juga kesempatan berusaha.  

Para imigran gelap menggunakan kapal biasa milik nelayan untuk 
melintas menuju Australia dengan jumlah penumpang yang melebihi 
kapasitas sehingga sangat berbahaya. Kebanyakan kapal yang 

tertangkap disebabkan oleh kapal mengalami kebocoran di tengah laut 
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atau tidak berani melanjutkan perjalanan menuju Australia karena 
ombak yang sangat besar. Adanya permintaan yang tinggi akan kapal 

untuk imigran gelap ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan sehingga 
banyak yang beralih pekerjaan dari nelayan menjadi pembawa kapal 

imigran. Apalagi dengan adanya isu penurunan hasil tangkap ikan 
nelayan di pesisir Rote Ndao. Satu orang imigran bisa membayar 100 
Juta hingga 200 Juta Rupiah kepada pemilik kapal.  

Berdasarkan penjelasan di atas, isu perbatasan imigran gelap di Rote 
Ndao terjadi di hampir semua titik perbatasan laut Indonesia (Rote 
Ndao) dengan Australia. Yang paling tinggi adalah melalui Kecamatan 

Rote Timur dan Rote Barat.  

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.32  Kondisi Kapal yang digunakan Imigran Gelap 

 

2. Potensi Pelanggaran Lintas Batas yang Tinggi 

Kasus Montara yaitu meledaknya kilang Montara di Laut Timor, Nusa 
Tenggara Timur pada Agustus 2009 lalu secara tidak langsung 
berdampak kepada nelayan di pesisir perbatasan. Tumpahan minyak 

ini telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga 
merugikan penduduk setempat karena hasil-hasil laut menurun 

drastis. Laporan di berbagai media dalam dan luar negeri serta 
beberapa LSM Internasional menyatakan kasus Montara berakibat fatal 
terhadap biota laut di Laut Timor. Hingga sekarang efek ini masih 

terasa khususnya bagi nelayan Indonesia. Nelayan mengaku kesulitan 
mendapatkan ikan dan rumput laut. 

Sampai dengan tahun 2013 sudah ratusan kapal nelayan ditangkap 
dan dibakar oleh petugas Australia karena melintas melewati batas 
yang disepakati. Perahu yang tidak bermotor dikembalikan ke desa. 

Jika kedapatan melewati batas, maka kapal-kapal nelayan dibakar oleh 
petugas patroli dari Australia. Sarana patroli perbatasan yang minim, 
mengakibatkan petugas perbatasan Indonesia tidak dapat mengawasi 

kegiatan nelayan secara maksimal.Peralihan pekerjaan dari nelayan 
menjadi pembawa kapal imigran gelap merupakan salah satu dinamika 

pada perbatasan lokpri lokpri di wilayah perbatasan RI – RDTL – 
Australia Bagian Barat.  

Secara keseluruhan, tingkat keamanan laut lebih rentan pada interaksi 

dengan RDTL seperti seringnya terjadi pengangkutan bahan bangunan 
dan BBM secara ilegal dari RI menuju RDTL melalui jalur laut. 

Minimnya pengawasan pada perbatasan laut menimbulkan tingginya 
peluang terjadinya penyelundupan dari RI – RDTL. Kegiatan 
pengangkutan barang biasanya dilakukan diluar jam patroli petugas 

dan terlebih lagi pada malam hari. 
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Kondisi Sosial dan Budaya Lintas Batas. Beberapa kondisi adanya 
interaksi lintas batas di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia 

Bagian Barat dipererat dengan adanya hubungan kekerabatan antara 
masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga. Interaksi 

sosial budaya lintas batas yang sering ditemui dikarenakan adanya 
hubungan kekerabatan yang erat seperti warga keturunan negara 
tetangga dan sebaliknya, maka adat budaya yang dimiliki masyarakat 

perbatasan RI juga dilakukan oleh masyarakat perbatasan di negara 
tetangga.  

Kondisi Sarana dan Prasarana Lintas Batas. Sarana dan prasarana lintas 

batas yang paling utama yakni sarana CIQS yang melayani aktivitas lintas 
batas masyarakat perbatasan di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-

Australia Bagian Barat. Kondisi sarana dan prasarana lintas batas di 
kawasan perbatasan laut RI-RDTL-Australia masih minim. Hal ini 
dikarenakan, jika dibandingkan dengan sarana dan prasarana lintas 

batas darat, hanya beberapa lokasi lintas batas saja yang sudah 
diakomodir dengan ketersediaan sarana CIQS. Salah satunya berada di 

Pelabuhan Atapupu, Lokpri Atambua.  

Pelabuhan Atapupu adalah pelabuhan regional yang sudah dilengkapi 
fasilitas pendukung untuk ekspor dan impor seperti Kantor Bea Cukai 

(tipe B) dan Kantor Imigrasi. Saat ini Pelabuhan Atapupu telah ditetapkan 
sebagai pelabuhan transit antar negara oleh Pemerintah Provinsi NTT dan 
sebagai pelabuhan perbatasan oleh pemerintah pusat. Jumlah kapal yang 

masuk ke Pelabuhan Atapupu cukup padat. Pada tahun 2009 tercatat 
485 kapal masuk ke pelabuhan ini. Bila melihat data perkembangan 

impor dan ekspor, barang impor yang masuk ke Indonesia melalui 
Pelabuhan Atapupu meliputi kopi, kopra dan kemiri. Jumlah PIB tahun 
2009 ada sebanyak 21, pada tahun 2010 ada sebanyak 35, sementara 

pada tahun 2011 ada sebanyak 30. Komoditas ini umumnya 
didistribusikan ke/dari Perkotaan Atambua sebagai  PKSN yang 
kemudian dibawa dari/ke Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk 

Mesak. Dari Pelabuhan Atapupu, alur pelayaran regionalnya adalah jalur 
Kupang – Naikliu – Wini – Atapupu – Ende – Umbu Haramburu Kapita. 

Namun demikian, belum semua kawasan perbatasan laut RI – RDTL – 
Australia Bagian Barat telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
CIQS. Diantaranya adalah di Lokpri Kalabahi dan Lokpri Kobalima Timur. 

Pada perbatasan laut lokpri-lokpri tersebut tidak terdapat pos perbatasan 
laut serta sarana dan prasarana perbatasan laut seperti kapal dan 

mercusuar 

 

G. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Laut Lepas 

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Laut 
Indonesia-Laut Lepas bisa dikatakan  tidak ada interaksi. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau 

terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki 
infrastruktur yang memadai. Dengan kondisi jauhnya keterjangkauan 

dari pulau utama, pulau-pulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang 
perompak dan berbagai kegiatan ilegal. Selain itu, sebagai kawasan 
perbatasan, sebagian besar pulau kecil terluar belum memiliki  garis 

batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman 
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada kawasan perbatasan ini, 

kondisi yang paling mudah dilihat yakni terkait kondisi pertahanan dan 
keamanan lintas batas, akan tetapi karena pulau-pulau kecil ini hanya 
berbatasan dengan laut lepas, sehingga dapat dikatakan bahwa pulau-
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pulau kecil terluar yang berada di kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Laut Lepas ini tidak memiliki aktivitas lintas batas. 

 

5.3. Kondisi Kawasan Perbatasan 

Penetapan ruang lingkup kawasan perbatasan pada rencana induk ini 
mengacu kepada dua peraturan perundang-undangan yakni UU No. 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dalam PP No. 26 

tahun 2008 tentang RTRWN serta UU No.43 tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara. Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional, kawasan perbatasan  merupakan kawasan strategis 

nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 
kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut 

dan pulau kecil terluar). Secara rinci, kawasan perbatasan sebagai 
Kawasan Strategis Nasional Pertahanan dan Keamanan meliputi :  

1) Kawasan Perbatasan Laut Indonesia termasuk 2 pulau kecil 

terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan Negara 
Thailand/India/Malaysia (Provinsi Aceh dan Sumut) 

2) Kawasan Perbatasan Laut Indonesia termasuk 20 pulau kecil 
terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, 
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, 

Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, 
Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) 
dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura (Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau) 

3) Kawasan Perbatasan Darat Indonesia dengan Negara Malaysia 

(Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan 
Timur) 

4) Kawasan Perbatasan Laut Indonesia termasuk 18 pulau kecil 

terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, 
Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, 
Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, 

Intata, dan Kakarutan) dengan Negara Malaysia dan Filipina 
(Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara) 

5) Kawasan Perbatasam Laut Indonesia termasuk 8 pulau kecil 
terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, 
dan Liki) dengan negara Palau (Provinsi Maluku Utara, Papua 

Barat, dan Papua) 

6) Kawasan Perbatasan Darat Indonesia dengan Papua Nugini 

(Provinsi Papua) 

7) Kawasan perbatasan laut termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau 
Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai 

Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, 
Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, 
Kolepon, dan Laag) dengan Negara Timor Leste/Australia (Provinsi 

Maluku dan Papua) 

8) Kawasan Perbatasan Darat Indonesia dengan Negara Timor Leste 

(Provinsi Nusa Tenggara Timur) 

9) Kawasan Perbatasan Laut Indonesia termasuk 5 pulau kecil 
terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan 

Negara Timor Leste 

10) Kawasan Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar 

(Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, 
Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, 



- 103 - 
 

Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan 
Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas (Provinsi Aceh, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu. Lampung, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat). 

Selanjutnya, UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan 
arahan cakupan wilayah kawasan perbatasan negara yang lebih detail, 
dimana definisi kawasan perbatasan yaitu “bagian dari wilayah negara 

yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain, 
dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di 
kecamatan”. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ruang lingkup 

kawasan perbatasan dalam Rencana Induk ini mengacu kepada 10 
kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RTRWN, terdiri dari 3 

kawasan perbatasan darat dan 7 kawasan perbatasan laut. Sedangkan 
unit analisis wilayah administratif di setiap kawasan mengacu kepada UU 
No. 43 tahun 2008 yaitu wilayah kecamatan. Kawasan perbatasan darat 

meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara 
tetangga di wilayah darat, sedangkan kawasan perbatasan laut selain 

meliputi wilayah perairan Laut Teriorial, Landas Kontinen, dan ZEE yang 
berbatasan dengan negara tetangga, juga termasuk kecamatan-
kecamatan perbatasan laut yang memiliki keterkaitan fungsional dan nilai 

strategis bagi pengelolaan kawasan perbatasan laut. 

 

5.3.1. Kawasan Perbatasan Darat 

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau 
Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di 5 (lima) provinsi, 

yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, 
dan NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu 
sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara 

Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di 
Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat Papua Nugini, 
sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih 

relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya. 

 

A. Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia 

Cakupan Administrasi. Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan 

dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah 
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wilayah 

Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak 
sepanjang 966 km yang melintasi 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu 
Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten 

Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan 
wilayah Sabah sepanjang 48 kilometer yang melintasi 2 kecamatan dan 1 
kabupaten yaitu di Kabupaten mahakam Ulu. Sedangkan wilayah 

perbatasan di Kalimantan Utara dengan Malaysia sepanjang 990 km 
melintasi 17 kecamatan dan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan 

Nunukan. 

 

Tabel 5.9 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-

Malaysia 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 

Kalimantan Sambas Paloh, Sajingan Besar 
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Provinsi Kabupaten Kecamatan 

Barat Bengkayang Jagoi Babang, Siding 

Sanggau Entikong, Sekayam 

Sintang Ketungau Tengah, 

Ketungau Hulu 

Kapuas 

Hulu 

Puttussibau Utara, 

Putussibau Selatan, 
Embaloh Hulu, Batang 
Lupar, Badau, Puring 

Kencana 

Kalimantan 

Timur 

Mahakam 

Ulu 

Long Pahangai, Long 

Apari 

Kalimantan 
Utara 

Nunukan Sebatik, Sebatik Barat, 

Krayan, Krayan Selatan, 
Lumbis, Lumbis Ogong, 
Sebuku, Sei Manggaris, 

Tulin Onsoi, Sebatik 
Tengah, Sebatik Timur, 

Sebatik Utara  

Malinau Pujungan, Kayan Hulu, 

Kayan Hilir, Kayan 
Selatan, Bahau Hulu 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 

Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Kegiatan 
perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau 
Kalimantan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan (sawit, karet, dan kakao). Sektor lainnya yang dominan 
adalah perdagangan dan industri. Potensi sumberdaya alam di Kawasan 

perbatasan Kalimantan yang sangat menonjol adalah potensi kehutanan. 
Kekayaan hutan disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi juga hasil 
hutan non-kayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Hutan Lindung di 

Kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang berstatus sebagai Taman 
Nasional antara lain Taman Nasional Betung Karihun dan Taman 
Nasional Danau Lanjak (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Taman Nasional 

Krayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Malinau). Saat ini beberapa 
areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi 

menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan 
swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Selain 
perkebunan swasta, terdapat perkebunan rakyat dengan beberapa 

komoditi andalan seperti lada, kopi, dan kakao. Potensi lain adalah 
sumberdaya air, dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan 
hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan seperti Kapuas 

dan Mahakam. Kawasan perbatasan juga memiliki cukup banyak 
cadangan bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, uranium, 

emas, air raksa, gypsum, talk, antimoni, mika, dan kalsit. Potensi wisata 
yang telah diakui dunia internasional di kawasan perbatasan Kalimantan 
adalah Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau 

Sentarum.  
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Tabel 5.10  Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia 

Provinsi Kabupaten Potensi SDA 

Kalbar 

Sambas 
Karet, Kelapa Dalam, Pasir 
Kuarsa 

Bengkayang Lada, Jagung, Karet, Durian 

Sanggau Padi, Lada, Kakao, Karet 

Sintang Padi, Karet, Lada 

Kapuas Hulu Karet, Kelapa Sawit, Durian 

Kaltim Mahakam Ulu Padi, Karet, Kelapa, Kakao 

Kaltara 
Nunukan Kelapa, Sapi, Ikan Tangkap 

Malinau Padi, Kopi, Kelapa,  

Sumber : Buku Renduk Lokpri, 2013 

 

Kondisi infrastruktur. Pembangunan kawasan perbatasan tidak lepas dari 
ketersediaan dan pelayanan infrastruktur pada lokpri-lokpri di 
Kalimantan Barat. Secara umum kondisi infrastruktur di kawasan 

perbatasan dalam katagori kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 
ketersediaan dan kualitas  pelayanan Perbatasan RI – Malaysia. Terkait 

dengan infrastruktur jalan secara umum mengalami permasalahan terkait 
kondisi jalan dan akses moda transportasi dalamm menjangkau desa 
desa diperbatasan Sebagai contoh pada lokpri puring kencanan di 

Kabupaten Kapuas Hulu mengalami keterbatasan terhadap infrastruktur 
jalan aspal dan jembatan menuju desa-desa di kecamatan Puring 
Kencana. Saat in Terdapat jalan yang terputus oleh sungai dan belum 

dibangun jembatan. Terkait dengan moda transportasi masih terbatasa 
yaitu (bus) antar kecamatan dan desa.  

 

 

Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.33  Kondisi Infrastruktur jalan di Lokpri Puring Kencana, 

Kabupaten Kapuas Hulu 

 

Contoh lainya pada Lokpri Ketungau Tengah jaringan jalan yang 

merupakan sarana untuk melakukan mobilitas dan aktivitas sangat 
buruk. Saat musim hujan penduduk tidak dapat bepergian dari 

kampungnya, dan untuk bepergian membutuhkan waktu yang lama 
karena harus melewati jalan tanah yang kondisinya sangat buruk, dan 
bahkan akses dari Kota Sintang ke Nanga Merakai maupun Desa 

Mungguk Gelombang adakalanya terputus karena kendaraan tidak bisa 
melewati medan jalan. Kalaupun ingin ke Sintang, pilihannya adalah 
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harus melewati sungai dengan menggunakan Speedboat yang 
memerlukan waktu 4 – 5 jam perjalanan. 

Kondisi di Lokpri Long Apari, Mahakam Hulu Tidak jauh berbeda dengan 
kondisi jaringan transportasi bagian perbatasan lainya . Lokpri long apari 

mengalami Aksesibilitas lokasi yang masih terisolir, sehingga menjadi 
pangkal dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan 
masyarakat lainnya yang harus didatangkan dari wilayah lain. Selain itu 

terdapat persoalan infrastruktur wilayah yang masih sangat kurang 
untuk mendorong perkembangan aktivitas masyarakat. Kondisi fisik alam 
yang berat menuntut infrastruktur transportasi dan perhubungan yang 

sesuai agar mobilitas orang dan barang dapat menjadi efektif dan efisien.  

Kondisi Jaringan Listrik, Telekomunikasi dan Air Bersih pada lokpri di 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengalami 
kondisi yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya 
ketersediaan pelayanan listrik, telekomunikasi dan air bersih. Sebagai 

contoh pada Lokpri Kencana Kabupaten Kapuas Hulu  belum semua desa 
terlayani oleh Telekomunikasi (tower seluler) . Selain itu belum terdapat 

listrik PLN di semua desa di kecamatan Puring Kencana. Saat ini 
masyarakat menggunakan genset dengan biaya 1 juta per bulan. Kondisi 
saranan air bersih juga masih terbatas. Pada umumnya masyarakat 

memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan, mandi, cuci dan 
masak. Pada waktu musim kemarau atau air dalam keadaan tenang 
dimungkinkan untuk dipergunakan secara optimal, tetapi pada waktu 

musim hujan atau pada saat banjir, air sungai menjadi keruh dan kotor 
sehingga sulit dimanfaatkan, bahkan berdampak kepada kesehatan. 

Hampir semua lokpr di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kondisi 
demikian. Namun terdapat lokpri yang sudah tersedian jaringan listrik, 
telekomunikasi yang cukup memadai yaitu lokpri putussibau utara dan 

putussibau selatan.  

Terkait dengan kondisi Sarana Pendidikan dan Kesehatan diperbatasan 
RI – Malaysia masih sangat  minim. Minimnya sarana ini terkait dengan 

penyediaan sarana, jangkauan pelayanan serta kualitas pelayanan. Selain 
itu tedapat persoalam penyediaan obat , alat kesehatan serta tenaga 

kesehatan. sebagai contoh di Lokpri Puring Kencana  untuk mendapatkan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat harus menempuh jarak 
yang lumayan jauh ke kota kabupaten sehingga masyarakat melakukan 

pengoatan ke wilayah malaysia. Namun demikian saat ini beberapa lokpri 
sudah mulai di lengkapi dengan sarana kesehatan seperti puskesmas, 

serta rumah sakit darurat sebagai contoh di Rumah Sakit Bergerak Nanga 
Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Lokpri yang menjadi simpul kota 
perbatasan sudah terpenuhi kebutuhan sarana dan prasaranan 

pendidikan dan kesehatan namun demikian perlu peningkatan terkait 
kualitas pelayanan 

Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Tingkat pendidikan 

masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan 
prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang 

letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan 
pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Disamping sarana 
pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun 

masih relatif rendah. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan 
mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui 

siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara 
tetangga, maka orientasi kehidupan seari-hari penduduk di perbatasan 
lebih mengacu kepada Serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. 

Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan 
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potensial memunculkan aspirasi disintegrasi. Dari sisi kesehatan, budaya 
hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih 

belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman 
terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. 

Sebagian besar penduduk di kabupaten perbatasan adalah suku Dayak 
dan suku Melayu. Suku lainnya adalah Jawa Batak, Sunda, dan lain-lain 
yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di 

sekitar perbatasan. Suku Dayak dan Melayu di Indonesia ini memiliki tali 
persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Sabah dan 
Serawak. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya 

mobilitas penduduk lintas batas di kawasan perbatasan, selain faktor 
aksesibilitas ke wilayah sabah dan Serawak yang jauh lebih mudah 

ketimbang ke kota-kota di Kalimantan barat serta Kota- Kota di 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 

 

Tabel 5.11 Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia 

Provinsi Kabupaten 
Jumlah Penduduk di 

Kawasan Perbatasan (jiwa) 

Kalbar 

Sambas 34.321 

Bengkayang 16.568 

Sanggau 46.571 

Sintang 49.030 

Kapuas Hulu 62.634 

Kaltim Mahakam Ulu 8.419 

Kaltara 
Nunukan 81.044 

Malinau 9.337 

Sumber : Buku Renduk Lokpri; Kabupaten Dalam Angka 2013 

 

B. Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan darat antara 
Indonesia-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi 

kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Negara Timor 
Leste, secara administratif meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 27 
Kecamatan. 

 

Tabel 5.12 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-
Timor Leste 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 

NTT 

Kupang Amfoang Timur 

Timor 
Tengah 

Utara 

Insana Utara, Bikomi Utara, 
Bikomi Nilulat, Kefamenanu, 

Naibenu, Miomaffo Barat, 
Bikomi Tengah, Mutis, Musi 

Belu 

Tasifeto Timur, Lamaknen 
Selatan, Atambua, 

Lamaknen, Lasiolat, Raihat, 
Tasifeto Barat, Nanaet 
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Provinsi Kabupaten Kecamatan 

Dubesi 

Malaka 

Kobalima Timur, Malaka 

Barat, Kobalima, Malaka 
Tengah, Wewiku, Malaka 
Timur, Weliman, Rinhat, 

Botin Leolele 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 

Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Wilayah perbatasan darat RI-RDTL umumnya beriklim tropis kering 

dengan suhu rata-rata 31,2 – 33,4 °C dan curah hujan tidak merata, 
ditambah dengan kemiringan tanah disebagian besar daerah ini sangat 

berpengaruh terhadap kesuburan sebagian lahan pertanian dan 
perkebunan. Wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah dengan dataran 
dengan topografi sedikit berbukit. Kondisi di Kabupaten Timor Tengah 

Utara dan Kupang tidak jauh berbeda, dimana ketiga wilayah ini 
merupakan daerah dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung serta 

sedikit dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 30° - 45°. 

Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan 
perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste didominasi 
oleh pertanian lahan kering dan perkebunan. Beberapa komoditas yang 

dihasilkan antara lain jambu mete, kelapa, kemiri, pinang, cengkeh, 
vanili, kapas, lada dan pala. Aktivitas ekonomi yang khas terjadi di 

kawasan perbatasan negara adalah perdagangan lintas batas. Kegiatan 
perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan 
kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang 

tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, Ibukota Kabupaten 
Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar 

keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang 
masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya 
yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan 

kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang 
dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste.  

 

Tabel 5.13 Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia Timor Leste 

Provinsi Kabupaten Potensi SDA 

NTT 

Kupang 
Mangga, Ikan Kerapu, 

Kedelai, Melinjo 

Timor Tengah 
Utara 

Sapi Potong, Lada, Jambu 
Mete, Ubi-ubian, Kemiri 

Belu Sapi Potong, Jagung, Padi 

Malaka 
Jagung, Padi, Kelapa, Ubi 

Kayu, Kakao 

Sumber : Buku Renduk Lokpri, 2013 

 

Perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarana sampai saat 
ini belum optimal karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari 

pusat pertumbuhan, serta penduduknya sedikit. Belum memadainya 
prasarana ekonomi, seperti pasar. Minimnya sarana dan prasarana sosial 
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ekonomi, keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam mengelola 
potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada 

rendahnya pendapatan masyarakat. Lemahnya aspek permodalan dan 
perdagangan. Perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah 

Indonesia dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor 
Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. 
Pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah. 

Infrastruktur penunjang perdagangan masih terbatas. Rendahnya tingkat 
kesejahteraan perbatasan dapat mengundang kerawanan di masa yang 
akan datang, mengingat wilayah NTT berbatasan langsung dengan negara 

lain yang memiliki potensi untuk berkembang pesat.  

Kondisi Infrastruktur. Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun 

laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua 
pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan 
dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik 

kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu 
setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan 

Timor Leste sebelumnya merupakan dua provinsi yang bertetangga, 
sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan 
Merpati yang memiliki penerbangan regular dari Bali ke Dili. Kegiatan 

lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui 
jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu 
Timor Leste masih menjadi salah satu Provinsi Indonesia, seperti yang 

ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekussi 
(Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekussi mengunjungi 

wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan 
adanya ijin bagi warga Oekussi untuk menggunakan prasarana jalan dari 
Oekussi ke wilayah utama Timor Leste.  Namun usulan ini masih belum 

ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia. 

Kondisi Kependudukan, Sosial dan Budaya. Penduduk yang mendiami 
seluruh wilayah Provinsi NTT ini terdiri dari berbagai suku bangsa, 

diantaranya Timor, Rote Ndao, Sabu, Sumba, Helong, Flores, Alor, dan 
lain-lain. Setiap suku memiliki corak budaya yang khas dan unik, 

misalnya tarian, bahasa, pakaian, dan peraturan adat. Jika dilihat dari 
segi sosial budaya memiliki keanekaragaman dalam bentuk kesenian 
tradisional, adat istiadat/budaya dan agama. Dari sisi sosial budaya, 

terdapat banyak persamaan budaya antara masyarakat RI dan RDTL 
karena pada umumnya mereka terdiri dari satu rumpun dan memiliki 

bahasa yang sama, yaitu bahasa Tetun. 

Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Timor 
Leste masih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang 

tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang 
berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan 
tertinggal. Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di 

kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini 
disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan 

pencegahan penyakit serta terbatasnya tenaga kesehatan. 

 

C. Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan darat antara 
Indonesia-Papua Nugini di Provinsi Papua meliputi kecamatan-kecamatan 

yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini, secara 
administratif meliputi 6 (enam) Kabupaten dan 25 Kecamatan. Panjang 
perbatasan adalah sejauh 760 km dengan 52 (lima puluh dua) pilar batas. 
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Tabel 5.14 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-

Papua Nugini 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 

Papua 

Merauke 
Elibogel, Sota, Muting, Ulilin, 

Noukenjeri 

Bovendigul 
Mindiptana, Waropko, Tanah 

Merah, Jair 

Pegunungan 

Bintang 

Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, 
Oksomol, Tarub, Murkim, 

Kiwirok Timur 

Keerom Web, Senggi, Waris 

Kota 
Jayapura 

Muara Tami, Jayapura Utara 

Supiori 
Supiori Barat, Supiori Utara, 

Kep. Aruri 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 dan 

Tambahan Tahun 2015-2019 

 

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan 
berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau 
kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk 

mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan 
pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan 

aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan 
tersebut. Sebagian pesawat tersebut adalah miliki para misionaris yang 
beroperasi di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan kerohanian. 

Kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian masyarakat di 
kecamatan perbatasan pada umumnya masih bersifat subssisten, 
Implikasinya volume produksi terbatas untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri atau keluarga dan kadangkala untuk kepentingan sosial seperti 
upacara adat. Namun demikian telah berkembang hubungan 

perdagangan lintas batas tradisional yang cukup baik dengan masyarakat 
di wilayah Papua Nugini. Untuk memfasilitasi pengembangan 
perdagangan lintas batas tradisional telah dibangun pasar-pasar 

tradisional perbatasan pada beberapa tempat lintas batas tradisional 
seperi di Skouw, Sota, dan Waris serta beberapa Pos Lintas Batas lainnya.  

Di beberapa wilayah menunjukkan bahwa potensi daya saing Indonesia 

lebih baik dari PNG, terutama dalam sektor pakaian, bahan pangan, 
elektronik, maka ini menjadi peluang kerja sama ekonomi. PNG 

merupakan pangsa pasar yang cukup tinggi, jika dilihat dari besarnya 
nilai perdagangan yang diperoleh di Pasar Perbatasan, maka dapat dilihat 
bahwa barang-barang Indonesia memiliki nilai jual yang cukup bagus 

bagi masyarakat PNG. Oleh karena itu, sudah semestinya prasarana dan 
berbagai peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat perbatasan Indonesia, termasuk sebagai 
upaya peningkatan pendapatan negara melalui kerja sama ekonomi. 

Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kawasan perbatasan 

darat Papua-Papua Nugini memiliki sumberdaya alam yang sangat besar 
berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung, taman 
nasional, maupun hutan produksi. Kondisi hutan yang terbentang di 
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sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum 
tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah 

dikembangkan sebagai hutan konversi. Hasil hutan kayu yang menjadi 
produk andalan komesial adalah jenis merbau, matoa, agathis, dan 

linggua. Sedangkan hasil non-kayu yang banyak dimanfaatkan 
masyarakat antara lain gaharu, kulit gambir, tali kuning, rotan, bamboo, 
kayu putih, dan jenis-jenis anggrek. Selain sumberdaya hutan, kawasan 

ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-
sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula 
kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum 

dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang 
bernilai ekonomi cukup tinggi.  

 

Tabel 5.15  Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini 

Provinsi Kabupaten Potensi SDA 

Papua 

Merauke 
Jambu Mete, Karet, Kelapa, 
Kelapa Sawit, Kopi, Jagung, 

Ubi Kayu 

Bovendigul 
Kelapa sawit, Kelapa, 

Jagung, Ubi Kayu 

Pegunungan 

Bintang 
Kelapa, Jagung, Ubi Kayu 

Keerom 
Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, 

Kelapa, Jagung, Ubi Kayu 

Kota Jayapura 
Kakao, Kelapa, Jagung, Ubi 

Kayu 

Supiori Kelapa dan Cengkeh 

Sumber : Buku Renduk Lokpri, 2013 

 

Kondisi Infrastruktur. Beberapa lokrpri memiliki askses jalan strategis 

dalam mendukung dinamika perkembangan pembangunan wilayah 
perbatasan. Lokpri Muara Tami memiliki beberapa kelas jalan, yaitu jalan 

arteri primer yang menghubungkan Kota Jayapura ke daerah perbatasan 
Skouw Sae. Kondisi jalan beraspal halus dengan kondisi yang cukup 
bagus. Namun yang disayangkan, kondisi jalan yang beraspal halus ini 

hanya dapat dirasakan pada perbatasan Skow Sae hingga Wutung. Untuk 
Kampung Mosso, desa yang juga berbatasan langsung dengan PNG, 
prasarana jalan dan jembatan yang tidak memadai mengakibatkan 

masyarakat setempat terisolir dari pusat-pusat permukiman. 
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Sumber : Hasil Survei Penyusunan Renduk Lokpri , 2013 

Gambar 5.34 Kondisi Jaringan Jalan di (a) Lokpri Muara Tami (b) Lokpri 

Eligobel dan Bandar Udara Perintis Lokpri Kiwirok, Kabupaten Bintang 

 

Kondisi jaringan jalan di sebagian lokasi prioritas masih di dominasi oleh 

jalan setapak, jalan tanah, dan berbatu. Mobilitas dan aksesibilitas 
masyarakat perbatasan menjadi terhambat, apalagi jika memasuki musim 

hujan yang memperparah kondisi jaringan jalan perbatasan. Di Lokpri 
Batom kondisi geografis distrik memiliki medan yang sangat berat, 
dengan wilayah yang bergunung-gunung dan lereng yang tajam serta 

terjal menjadi kendala akses dan pembangunan jaringan transportasi 
darat. Oleh karena itu beberapa kawasan perbatasan hanya dapat diakses 
melalui udara. Hampir semua distrik yang berada di Kabupaten 

Pegunungan Bintang telah memiliki bandara perintis walaupun hanya 
terdiri dari strip. 

Terkait kondisi jaringan energi, komunikasi, dan air bersih di kawasan 
perbatasan Indonesia-PNG, keberadaan jaringan listrik di sebagian besar 
wilayah lokasi prioritas masih sangat minim, apalagi keberadaan lokasi 

perbatasan yang memiliki kondisi fisik geografis dengan dominasi bukit 
dan hutan. Beberapa lokasi prioritas terbantu dengan adanya bantuan 

solar cell yang di dapat dari pemerintah daerah serta penggunaan genset 
di jam-jam produktif. Sedangkani kondisi infrastruktur sosial dasar di 
kawasan perbatasan Indonesia-PNG secara garis besar untuk beberapa 

lokpri yang dekat dengan kawasan perbatasan PNG sudah dilayani oleh 
sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana 
peribadatan, dan sarana sosial budaya yang cukup memadai. Kondisi 

sebaliknya bagi lokasi prioritas yang keberadaan lokasinya jauh dari 
perbatasan Indonesia-PNG, minimnya tenaga medis dan tenaga didik 

masih menjadi urgensi utama penyelesaian masalah perbatasan. 
Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan belum 
optimal dikarenakan SDM yang enggan bertugas di daerah terpencil.  

Kondisi Kependudukan, Sosial dan Budaya. Terbukanya Pos Lintas Batas 
RI – PNG, berdampak pada terjalinnya interaksi sosial-budaya antara 
warga RI dan PNG. Pada dasarnya tidak banyak perbedaan sosial maupun 
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budaya antara warga RI dengan PNG. Karena masyarakat di kedua negara 
berasal dari rumpun yang sama. Hanya saja mereka dibedakan oleh garis 

khayal penentu batas negara. Masyarakat yang berdomisili di sepanjang 
kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari utara sampai ke 

selatan memiliki etnis yang beragam. Kelompok etnis di perbatasan dapat 
digolongan ke dalam 8 (delapan) kelompok etnis yaitu etnis Tobati-Kayu 
Pulo-Enggros, Skow, Arso-Waris, Senggi, Web, Ngalum, Munyum dan 

etnis Marind-Anim. Kedelapan kelomok etnis tersebut tersebar di 6 (enam) 
wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dan berdomisili pada 
lingkungan ekologi yang berbeda sehingga mempengaruhi jenis mata 

pencaharian masing-masing kelompok. Kelompok etnis Tobati-Kayu Pulo-
Enggros dan Skow yang terdapat di bagian utara mendiami dataran 

pantai dan memiliki pencaharian utama sebagai nelayan disamping 
berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Etnis Arso-Waris 
yang mendiami dataran rendah di sekitar aliran sungai Tami, etnis 

Marind-Anim yang mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, 
Etnis Senggi dan Web yang mendiami daerah perbukitan di bagian utara 

Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah 
perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian 
sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai 

aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) 
yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang bergunung-gunung 
hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu 

berbagai hasil hutan. 

Kelompok-kelompok etnis ini memiliki batas wilayah adat yang terjadi 

secara alamiah berdasarkan bahasa/dialek dan kepemilikan ulayat 
kelompok (natural boundaries). Batas ini berbeda dengan batas Negara 
sehingga sering membuat rancu masyarakat yang tinggal di kawasan 

perbatasan. Ditetapkannya batas Indonesia-Papua Nugini berdampak 
terhadap dinamika kehidupan masyarakat Papua, terutama pada 
kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan ikatan kekerabatan 

namun berdiam di wilayah Papua Nugini. Hal ini misalnya terjadi antara 
penduduk Kampung Sota (Merauke) yang mempunyai hubungan sosial 

budaya dengan penduduk Weam (Papua Nugini), penduduk kampong 
Wembi dengan penduduk Bewani (Papua Nugini), dan penduduk 
kampong skow dengan penduduk kampong Wutung/Vanimo west Coast 

(Papua Nugini).  

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di kawasan perbatasan 

adalah petani, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang 
(transmigran). Bercampurnya adat warga lokal dengan warga pendatang 
memberikan keunikan dan keuntungan tersendiri bagi pembangunan di 

beberapa lokasi prioritas. Di Lokpri Muara Tami, dengan kemampuan 
bertani warga transmigran, kini menjadi lumbung padi bagi daerah 
sekitarnya hingga ke Kota Jayapura. Perbedaan yang kentara terjadi 

antara penduduk asli dan migran yang datang termasuk dari pulau Jawa. 
Untuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sebagian besar masih 

digarap oleh warga pendatang (jawa), sedangkan warga asli hanya 
menggarap jagung dan ketela. Hal tersebut dikarenakan warga asli masih 
kurang terampil dan kurang sabar dalam menggarap tanaman. Secara 

umum pengetahuan dan keterampilan SDM di kawasan perbatasan 
Indonesia-Papua Nugini masih tertinggal baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya aksesibilitas serta 
fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kota Jayapura pada 
umumnya cukup memadai dan telah mendukung proses belajar mengajar 

dengan lancar dari TK sampai Perguruan Tinggi. Namun di Kabupaten 
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Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, 
sarana dan prasarana serta proses pendidikan terutama di tingkat dasar 

sampai menengah dirasakan masih sangat minim karena belum tersedia 
sarana dan prasarana yang memadai.  

 

5.3.2. Kawasan Perbatasan Laut 

Kawasan Perbatasan Laut meliputi 7 (tujuh) kawasan yaitu: (1) Kawasan 

Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan 
Selat Malaka; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ 
Singapura di Selat Malaka, Selat Filipina, Laut Cina Selatan, Selat 

Singapura, dan Laut Natuna; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI – 
Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI – 

Rep. Palau di Samudera Pasifik; (5) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor 
Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; (6) Kawasan Perbatasan 
Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu; dan (7) 

Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas di Samudera Hindia. 
Pengelolaan kawasan perbatasan laut tidak terlepas dari pengelolaan 

pulau-pulau kecil terluar dan pusat-pusat kegiatan di darat dalam rangka 
optimalisasi potensi kawasan perbatasan laut dan pengamanan kawasan. 

 

A. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-India-Thailand-Malaysia 

Kawasan perbatasan Laut Indonesia-India-Thailand-Malaysia meliputi 
perairan Landas Kontinen/Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Andaman dan 

Selat Malaka yang berbatasan dengan perairan negara Thailand, India, 
dan Malaysia. Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-

Pulau Kecil Terluar dan  Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 2 
(dua) Kabupaten dan 2 (dua) Provinsi. Pulau-pulau kecil terluar yang 
berada di kawasan ini antara lain Pulau Rondo (Provinsi NAD) dan Pulau 

Berhala (Provinsi Sumatera Utara). Sedangkan kota yang berfungsi 
sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Kota Sabang di 
Provinsi Aceh. 

 

Tabel 5.16 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-

India-Thailand-Malaysia 

Provinsi Kabupaten Kecamatan Perairan Perbatasan 

NAD 
Kota 

Sabang 
Sukakarya 

Laut Andaman dan 
Selat Malaka Sumatera 

Utara 

Serdang 

Bedagai 

Tanjung 

Beringin 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 

Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Perairan perbatasan di Laut Andaman dan selat Malaka memiliki potensi 

ekonomi yang besar antara lain potensi migas, perikanan tangkap, dan 
pariwisata bahari. Selain itu kawasan ini merupakan pintu masuk ke 
selat Malaka yang dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan 

salah satu jalur pelayaran  terpenting di dunia. Dari segi ekonomi, Selat 
Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya 

seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Keberadaan Selat Malaka 
yang sangat strategis tersebut dapat menjadi pendorong bagi 
berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan ‘antar bangsa’ di 

kawasan ini. Apalagi diperkirakan volume perdagangan dunia dua puluh 
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tahun mendatang akan meningkat menjadi 2.5 kali dibandingkan volume 
saat ini, sehingga akan dibutuhkan tambahan pelabuhan untuk 

menampung kapal-kapal dengan jumlah maupun ukuran yang semakin 
besar. Salah satu lokasi di kawasan perbatasan laut RI-

India/Thailand/Malaysia yang berpotensi dikembangkan sebagai 
pelabuhan transhipment adalah pelabuhan Sabang yang mempunyai 
kolam pelabuhan laut dalam secara alami (tanpa perlu pengerukan). 

Pengembangan pelabuhan Sabang sebagai International Port pada 
gilirannya akan mendorong berkembangnya kegiatan industri dan 
perdagangan di PKSN Sabang maupun untuk melayani kegiatan ekonomi 

wilayah hinterland di daratan Aceh. Keberadaan pelabuhan internasional 
yang berdekatan dengan negara tetangga juga berpotensi untuk 

difungsikan sebagai pintu keluar masuk barang ekspor-impor. Dalam 
konteks regional, peranan pelabuhan Sabang di masa depan berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai hub dari negara-negara Asia Selatan 

(SAARC) seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan lainnya; 
negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, 

Brunai Darussalam, Vietnam dan Myanmar; negara-negara Asia Timur 
seperti Jepang, Korea, RRC-Hongkong dan Taiwan; serta Australia, 
Selandia baru dan Polynesia. Namun demikian pengembangan kawasan 

perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti 
minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, 
minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini 

menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN 
Sabang sabagai Free Trade Zone berjalan sangat lamban. Masyarakat 

kecamatan perbatasan di kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Thailand-
India-Malaysia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional 
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. 

 

Tabel 5.17 Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
India-Thailand-Malaysia 

Provinsi Kabupaten 
Jumlah Penduduk di 
Kawasan Perbatasan 

(jiwa) 

NAD Kota Sabang 15.459 

Sumatera 
Utara 

Serdang 
Bedagai 

37.273 

Sumber : Buku Renduk, 2013 

 

Disamping potensi perairan teritorial (4-12 mil), Kawasan Perbatasan di 
Kabupaten Sabang juga memiliki perairan ZEE 200 mil dan laut lepas 
(>ZEE 200 mil) yang produktif, mengandung potensi ikan pelagis dan 

demersal. Hal yang sangat menunjang adalah adanya lokasi up welling. 
Front massa air terjadi akibat pertemuan 3 arus yang berasal dari 

perairan Samudera Indonesia, Selat Malaka dan Teluk Benggala. Oleh 
sebab itu Lokpri Sukakarya Kota Sabang memiliki potensi yang besar 
untuk dijadikan sebagai home base untuk kegiatan penangkapan ikan di 

ZEE dan laut lepas. Apabila Lokpri Sukakarya Kota Sabang dijadikan 
sebagai home base dalam upaya memanfaatkan perairan ZEE 200 mil dan 
internasional di Samudera Indonesia maka kapal-kapal ikan asing seperti 

dari Phuket dan Penang, akan mengalami penghematan terhadap waktu 
dan biaya. 
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B. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Vietnam-Singapura 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan laut RI-

Malaysia/Vietnam/Singapura meliputi perairan Laut Teritorial, Landas 
Kontinen, dan atau Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di Selat Malaka, 

Selat Filipina, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna yang 
berbatasan dengan perairan negara Malaysia, Vietnam, dan Singapura. 
Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi 

Pulau-Pulau Kecil Terluar,  Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan atau 
Exit-Entry Point yang tersebar di  11 Kabupaten dan 2 (dua) Provinsi. 

Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau kecil terluar 
yaitu Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, 
Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi 

Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, 
Batu Berhanti, dan Nongsa. Sedangkan kota yang berfungsi sebagai Pusat 
kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kota Dumai, Batam, dan Ranai. 

 

Tabel 5.18  Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-

Singapura 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 

Kepulaua

n Riau 

Kota 
Batam 

Belakang Padang 

Bintan 
Bintan Utara, 

Tambelan 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 
Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Perairan 
perbatasan di kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar antara 
lain potensi migas, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari. Selain itu 

Selat Malaka dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan salah 
satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti 

Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur 
pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta 
menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia yaitu India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina. 
Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Melaka setiap tahunnya, 

mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. 
Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker 
melintasi selat ini. Keberadaan jalur pelayaran internasional dapat 

mendorong terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan untuk memfasilitasi 
kegiatan industri dan perdagangan antar bangsa seperti di PKSN Batam, 
Dumai, dan Ranai. 

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yang 
berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 

1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan 
mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. 
Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan 

hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. 
Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut 

telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan. 
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau 
kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. 

Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar 
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bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai 
akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di 

kemudian hari.  

Kondisi Infrastruktur. Kondisi infrastruktur kawasan perbatasan dapat 

diidentifikasi dari lokpri-lokpri di perbatasan RI-Singapura seperi Lokpri 
Tambelan, Lokpri Belakang Padang, dan Lokpri Bintan Utara. Sektor 
pendidikan dan kesehatan sudah terpenuhi di kawasan perbatasan, 

walaupun masih ada keterbatasan di Lokpri Tambelan, dikarenakan 
lokpri ini sebagai gugusan pulau dengan jumlah tenaga medis yang 
terbatas, masyarakat harus pergi ke Kalimantan Barat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Terkait listrik dan air bersih, Lokpri 
Tambelan yang paling mengalami keterbatasan. Infrastruktur pergerakan 

sebagian besar menghubungkan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 
dengan kawasan perbatasan lainnya. Kapal pompong digunakan sebagai 
kendaraan altenatif untuk mencapai kawasan perbatasan lainnya. 

Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Kependudukan kawasan 
perbatasan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan 

tangkap, petani kebun cengkeh (Lokpri Tambelan), berprofesi sebagai ART 
(Asisten Rumah Tangga) atau staf  kapal pada Lokpri Belakang Padang. 
Sedangkan jumlah penduduk paling banyak di Kota Batam, jumlah 

penduduk di Kota Batam relatif lebih besar dibandingan kawasan 
perbatasan lain dikarenakan ketersediaan prasarana dan sarana. 

 

Tabel 5.19  Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
Singapura Tahun 2011 

No. Provinsi Kabupaten Lokpri 
Jumlah Penduduk 

di Kawasan 

Perbatasan (jiwa) 

1. 

Kepulauan 
Riau 

Kota Batam Bintan Utara 23.972 

2. Kabupaten 

Bintan 

Belakang 
Padang 

24.469 

3. Tambelan 5.417 

Sumber : Buku Renduk Lokpri, 2013 

 

Kondisi sosial budaya di kawasan vperbatasan mengalami akulturasi dan 
asimilasi dengan penduduk pendatang, yang berasal dari Jawa, Minang, 

Bugis, Sunda, Batak, dan Flores, bahkan di Lokpri Belakang Padang 
(khususnya Kelurahan Pemping, Sekanak Raya, dan Tanjung Sari) biasa 
terjadi perkawinan campuran berbeda kebangsaan, yaitu antara 

masyarakat Singapura dengan Indonesia. Keberadaan pendatang yang 
masuk ke kawasan perbatasan dikarenakan posisi cukup strategis dari 

Singapura dan Kota Batam (salah satu 10 kota dengan jumlah kunjungan 
internasional terbesar selama 2012 (data BPS). Akan tetapi, berbeda 
dengan masyarakat di Lokpri Tambelan, jumlah penduduk pendatang 

tidak sebanyak di Lokpri Belakang Padang dan Bintan Utara, hal ini 
dikarenakan tingkat perekonomian dan lokasinya lebih uslit dijangkau 
dibandingan kedua Lokpri tersebut. Kondisi budaya masih terasa kental 

di Lokpri Tambelan, jumlah masyarakat yang tidak terlalu banyak dan 
menyebar hampir di setiap pusat aktivitas desa menyebabkan sistem 

kekerabatan masyarakat di Lokpri Tambelan masih erat. Masih terdapat 
ketua adat maupun ketua agama dalam menyelesaikan permasalahan 
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yang terjadi di masyarakat. Ciri Budaya Melayu masih terasa di kawasan 
perbatasan dengan mengadopsi ajaran-ajaran agama yaitu Agama Islam. 

 

C. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina meliputi perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen dan 
atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan 

perairan negara Malaysia dan atau Filipina. Kecamatan perbatasan yang 
menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pusat Kegiatan Strategis 
Nasional, dan atau Exit-Entry Point tersebar di  4 (empat) Kabupaten dan 

3 (tiga) Provinsi. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 18 
pulau kecil terluar yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, 

Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, 
Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, 
dan Kakarutan. Sedangkan PKSN di kawasan ini meliputi Kota Nunukan 

(Nunukan), Kota Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud), dan Kota 
Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe). 

 

Tabel 5.20  Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

Kalimantan 
Utara 

Nunukan 
Sebatik, Sebatik 

Timur, Sebatik Utara 

Laut Sulawesi 

Sulawesi 

Utara 

Kep. 
Sangihe 

Tabukan Utara, 
Tahuna, Marore 

Kep. 
Talaud 

Melonguane, Miangas, 
Nanusa 

Maluku 
Utara 

Morotai 

Morotai Selatan, 
Morotai Jaya, Morotai 
Utara, Morotai Barat, 

Morotai Timur 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 

Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Posisi strategis 
kawasan perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina yang berada di 

bibir Asia dan Pasifik memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu 
pusat kegiatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu 

wilayah ini berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia 
ALKI 2 dan ALKI 3 yang dilewati oleh pelayaran internasional. Kawasan 
ini memiliki potensi SDA yang sangat besar antara lain di sektor 

pertanian dan perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap, dan migas. 
Beberapa komoditi yang dominan di sektor pertanian dan perkebunan 

yaitu kelapa, cengkeh, pala, kopi, dan vanili. Pada sektor perikanan, 
komoditi yang dihasilkan antara lain tuna, cakalang, kerapu, rumput laut 
dan lain-lain. Secara garis besar berikut ini merupakan gambaran hasil 

komoditas unggulan yang ada di kawasan perbatasan Laut Indonesia-
Malaysia-Filipina. 

 

Tabel 5.21  Hasil Komoditas Sektor Pertanian dan Perkebunan di 
Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina 



- 119 - 
 

Provinsi Kabupaten 
Hasil Komoditas Unggulan 

(Sektor Pertanian & Perkebunan) 

Kalimantan 
Utara 

Nunukan 
Ubi Kayu, Ubi Jalar, kelapa sawit, 

kakao, durian, pisang 

Sulawesi 
Utara 

Kep Sangihe cengkeh, pala, dan kopra 

Kep. Talaud 
cengkeh, pala, kopra, dan umbi-

umbian 

Maluku 
Utara 

Morotai - 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang ikut mempengaruhi tingkat 

perekonomian masyarakat Lokpri Sebatik. Beberapa data tentang luas 
lahan, tingkat produktifitas dan produksi hasil pertanian menunjukkan 
bahwa sektor ini cukup banyak digeluti oleh masyarakat perbatasan di 

Kalimantan Timur. Upaya pertanian di Lokpri Sebatik saat ini tidak 
merata dilakukan diseluruh wilayah Lokpri, misalnya padi, penanaman 

hanya di lakukan di Lokpri Sebatik sementara di Sebatik Timur dan 
Sebatik Utara tidak ada. Sementara itu kegiatan pertanian tidak 
berkembang dengan baik di Kabupaten Morotai, sehingga pasokan buah 

dan sayur mayur banyak dikirim dari Manado dan Ternate. Lain halnya 
dengan daerah perbatasan di Sulawesi Utara, kopra merupakan 
komoditas unggulan yang dihasilkan oleh daerah perbatasan di Sulawesi 

Utara, sehingga masyarakat banyak bermata pencaharian sebagai petani. 

 

Tabel 5.22 Hasil Komoditas Sektor Perikanan di Kawasan Perbatasan Laut 
Indonesia-Malaysia-Filipina 

Provinsi Kabupaten 
Hasil Komoditas Unggulan (Sektor 

Perikanan) 

Kalimantan 

Utara 
Nunukan Bandeng, Udang, Cakalang 

Sulawesi 
Utara 

Kep Sangihe Tongkol, Tuna, Cakalang 

Kep. Talaud 

Ikan layang, ikan tongkol, ikan bobara, 
ikan onthoni serta ikan kembung, ikan 

saramiang, ikan kakap merah, deho, 
dan malalugis 

Maluku 

Utara 
Morotai 

Ikan layang, kembung, julung-julung, 
kuwe, dan kakap merah, cakalang, 

tuna 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Dengan kondisi letak kawasan perbatasan yang merupakan kawasan 
perbatasan laut, maka sektor perikanan merupakan sektor utama yang 
banyak dihasilkan daerah perbatasan di kawasan perbatasan Laut 

Indonesia-Malaysia-Filipina. Hasil perikanan utama di daerah perbatasan 
di Sulawesi Utara adalah ikan tongkol, ikan tuna, ikan saramiang, ikan 

kakap merah, dsb. Hasil perikanan tersebut masih bersifat subsisten, 
namun beberapa telah dijual secara mandiri ke nelayan negara tetangga 
maupun masyaraka perbatasan lainnya, serta dikirim ke Bitung/ 
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Manado. Sama halnya dengan Kabupaten Morotai, masyarakat di 
Kabupaten Morotai banyak bermata pencaharian sebagai nelayan dan 

hasil komoditas sektor perikanan yang ada yaitu ikan layang, kembung, 
julung-julung, kuwe, dan kakap merah. Pada sisi lain, sektor perikanan 

dan kelautan merupakan sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat 
Sebatik, sebagian masyarakat memilih jadi nelayan dan sebagian lagi 
memilih jadi pembudidaya. Potensi kelautan dan perikanan yang ada di 

Lokpri sebatik berpotensi untuk dikembangkan dalam hal sektor wisata 
bahari, perikanan, transportasi laut dan energi kelautan. 

Kondisi Infrastruktur. Kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan terdiri 

atas kondisi infrastruktur jalan dan jaringan serta kondisi infrastruktur 
dasar sosial masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana utama seperti 

pelabuhan laut, komunikasi dan telekomunikasi yang terkait dengan 
kegiatan perekonomian dan pelayanan masyarakat masih belum memadai 
dan merupakan beberapa faktor penyebab utama kurang berkembangnya 

wilayah-wilayah di kawasan perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina. 
Kondisi infrastruktur jalan yang ada di kawasan perbatasan Laut 

Indonesia-Malaysia-Filipina secara garis besar sudah terkondisi baik dan 
aksesible bagi masyarakat perbatasan. hanya saja untuk beberapa 
jaringan jalan pada desa yang belum banyak penghuninya, masih 

terkondisi rusak dan bahkan belum terbangun. Hal ini dapat dilihat pada 
kondisi jalan di Kabupaten Morotai. Masih terdapat beberapa daerah di 
Kabupaten Morotai, seperti Morotai Utara yang sulit diakses, dikarenakan 

belum ada jalan terbangun dari Morotai Selatan menuju Morotai Utara. 
Sama halnya dengan beberapa daerah perbatasan yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang masih ditemukan kesulitan mengakses beberapa 
area yang ada di Pulau Miangas. 

Terkait kondisi jaringan energi, komunikasi, dan air bersih di kawasan 

perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina secara garis besar untuk 
beberapa daerah perbatasan yang merupakan PKSN dan ibukota 
kabupaten sudah dilayani oleh jaringan energi, komunikasi, dan air 

bersih. Sementara itu, pada daerah yang merupakan pulau-pulau kecil 
terluar yang jauh dari ibukota kabupaten seperti Lokpri Tabukan Utara, 

Lokpri Nanusa dan Lokpri Miangas, masih kesulitan akan pelayanan 
jaringan energi, komunikasi, dan air bersih. Bahkan pelayanan jaringan 
energi, komunikasi, dan air bersih di pulau-pulau kecil terluar tersebut 

sangat terbatas oleh lamanya pelayanan yang hanya setengah hari saja. 
Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat perbatasan untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik dan hal ini juga berdampak pada 
sulitnya aktivitas perekonomian kawasan perbatasan untuk berkembang. 

Mengenai kondisi infrastruktur sosial dasar di kawasan perbatasan Laut 

Indonesia-Malaysia-Filipina secara garis besar untuk beberapa daerah 
perbatasan yang merupakan PKSN dan ibukota kabupaten sudah dilayani 
oleh sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana 

peribadatan, dan sarana sosial budaya yang cukup lengkap. Sementara 
itu keberadaan sarana perbatasan dan Hankam hanya ditemukan di 

pintu masuk kawasan perbatasan seperti Pulau Marore, Pulau Miangas, 
dan Morotai Selatan. Terkait kondisi sarana kesehatan, sarana 
pendidikan, sarana perekonomian, sarana peribadatan, dan sarana sosial 

budaya pada daerah yang merupakan pulau-pulau kecil terluar yang jauh 
dari ibukota kabupaten seperti Lokpri Tabukan Utara, Lokpri Nanusa dan 

Lokpri Miangas masih sangat terbatas dan belum didukung oleh SDM 
yang diperlukan seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan SDM 
yang ahli dalam mengolah hasil komoditas unggulan kawasan 

perbatasan. 
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Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Masyarakat kecamatan 
perbatasan di kawasan perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina 

sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. 
Sebagai kawasan perbatasan laut, maka mayoritas mayarakat perbatasan 

yang bekerja sebagai nelayan, lebih banyak menghabiskan waktunya 
untuk melaut/menangkap ikan yang dilakukan saat malam hari dan juga 
di pagi hari. Selain mayoritas penduduk yang memiliki mata pencaharian 

sebagai petani dan nelayan, juga terdapat penduduk yang memiliki mata 
pencaharian sebagai pedagang, pegawai negeri, sektor jasa, serta industri 
pengolahan (kopra, besi putih). Masyarakat perbatasan memiliki adat 

budaya khusus yang berbeda-beda antar wilayah perbatasan di kawasan 
perbatasan Laut Indonesia-Malaysia-Filipina. Sebagai salah satu 

contohnya yakni kearifan lokal budaya di Kecamatan Nanusa yang berupa 
Mane’e. Adat budaya Mane’e merupakan penangkapan ikan yang 
didahului dengan menggiring ikan menggunakan rotan yang diikat janur 

dan dilakukan beramai-ramai dari kedalaman tiga meter, kemudian 
dikurung di lokasi tertentu di pesisir pantai. Mane`e adalah tradisi 

menangkap ikan tradisional turun-temurun yang digelar sekali dalam 
setahun di Pulau Intata, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan 
Talaud. Sementara itu adat budaya di Pulau Miangas berupa Manami, 

yang merupakan kegiatan menangkap ikan bersama - sama yang 
dilakukan di tepi pantai pada bulan tertentu, terutama pada pertengahan 
bulan ke-5. Pada sisi lain, masyarakat Pulau Morotai tidak memiliki adat 

istiadat tertentu, kebiasaan masyarakat Pulau Morotai serupa dengan 
kebiasaan masyarakat Maluku pada umumnya yakni menyanyi dan 

menari.  

D. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Palau 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut Indonesia-

Republik Palau meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona 
Ekonomi Eksklusif di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan perairan 
negara Palau. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang 

menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis 
Nasional tersebar di 3 (tiga) Kabupaten dan 3 (tiga) Provinsi. Pulau-pulau 

kecil terluar di kawasan ini meliputi 8 pulau kecil terluar yaitu Pulau 
Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki , dan PKSN 
berada di Kota Daruba (Kabupaten Pulau Morotai). 

Tabel 5.23 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
Palau 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

Papua Supiori 
Supiori Barat, 

Supiori Utara, Kep. 
Aruri 

Samudera 

Pasifik 

Papua 
Barat 

Raja Ampat Kep. Ayau 

Maluku 
Utara 

Morotai 

Morotai Selatan, 
Morotai Jaya, 

Morotai Utara, 
Morotai Barat, 
Morotai Timur 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 
Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 
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Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Perairan di 
kawasan perbatasan Indonesia-Palau, khususnya di sekitar wilayah Raja 

Ampat memiliki hamparan terumbu karang yang luas sehingga berpotensi 
dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Jenis ikan 

karang yang terkandung di wilayah ini cukup besar dan merupakan salah 
satu dari kawasan dengan kekayaan ikan karang tertinggi di dunia 
memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Beberapa jenis ikan 

karang tersebut diantaranya adalah jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, 
kembung, tongkol dan tenggiri), ikan karang (ikan ekor kuning, ikan 
pisang-pisang, ikan napoleon, ikan kakatua, kerapu, kakap dan 

baronang) dan udang karang (lobster, kepiting dan rajungan). Kegiatan 
usaha nelayan dan petani ikan beserta indutri pengolahannya masih 

dalam usaha skala kecil dengan teknologi penangkapan dan pengolahan 
yang sangat sederhana sehingga produktifitasnya juga rendah dan 
dengan sendirinya pendapatannya juga rendah. Pembangunan pertanian 

masih didominasi oleh pertanian yang bersifat subsisten dan belum 
berkembang secara pararel antarwilayah karena masih minimnya pusat-

pusat pembibitan dan penelitian, pendidikan dan informasi pertanian 
tanaman pangan, peternakan perkebunan dan kehutanan serta fungsi 
kelembagaan yang belum optimal. Di sektor industri, penduduk setempat 

menjadikan industri rumah tangga dalam skala kecil sebagai alternatif 
lain di sektor pertanian. Industri pengolahan ikan asin, pengolahan 
rumput laut, pembuatan tepung sagu, pembuatan furniture serta jasa 

perbengkelan kapal motor lainnya.  

Kondisi infrastruktur. Sarana dan prasarana wilayah yang ada di wilayah 

ini, khususnya perhubungan, belum memadai untuk lebih meningkatkan 
mobilitas manusia dan barang dalam pulau maupuan antar pulau guna 
mendukung aktifitas ekonomi wilayah. Hal ini disebabkan juga oleh 

kondisi geografis kepulauan yang banyak dan tersebar lokasinya karena 
kampung-kampung penduduk sebagian besar terletak di pulau kecil, tepi 
pantai atau di tepian teluk.  

Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Masyarakat di kecamatan 
perbatasan pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang masih 

rendah. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan 
pendidikan yang minim. Masyarakat di kecamatan perbatasan pada 
umumnya  bergerak di sektor pertanian dan perikanan. 

 

Tabel 5.24  Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Indonesia-Palau 

Provinsi Kabupaten 
Jumlah Penduduk di 
Kawasan Perbatasan 

(jiwa) 

Papua Supiori 10.136 

Papua 
Barat 

Raja 
Ampat 

991 

Maluku 
Utara 

Morotai 54.971 

Sumber : Buku Renduk, Kabupaten Dalam Angka 2013 

 

E. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste-Australia 

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Australia 
meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di 
Laut Arafura dan Laut Aru yang berbatasan dengan perairan negara 
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Timor Leste dan atau Australia. Kecamatan pesisir strategis di sekitar 
kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan  Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional tersebar di  5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) 
Provinsi. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau yaitu 

Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai 
Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, 
Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag. 

Sedangkan PKSN meliputi 3 (tiga) kota yaitu Kota Dobo (Kabupaten 
Kepulauan Aru), Kota Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dan 
Kota Ilwaki (Kabupaten Maluku Barat Daya). 

 

Tabel 5.25 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-

Timor Leste-Australia 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

Papua Merauke Kimaam 

Laut Arafura 

dan Laut Aru 

 Asmat Agats 

Maluku 
Maluku 

Barat Daya 

Wetar, Pulau-pulau 

Terselatan 

 

Maluku 

Tenggara 
Barat 

Tanimbar Selatan, 
Selaru, Wertamrian, 

Kormomolin, 
Nirunmas, Tanimbar 

Utara, Yaru 

 Kep. Aru 

Aru Tengah Selatan, 

Aru Selatan, Aru 
Selatan Timur 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 
Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Kegiatan 
perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat 
dan Kabupaten Kepulauan Aru didominasi oleh kegiatan di sektor 

pertanian dan perikanan. Kondisi ini tidak ditunjang dengan pengolahan 
hasil pertanian dan perikanan sehingga pendapatan masyarakat 

perbatasan tidak memiliki nilai lebih bahkan kurang, hal ini yang 
mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi daerah tertinggal. Perikanan 
tangkap merupakan sektor unggulan Kawasan Perbatasan Laut 

Indonesia-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru. Hal ini 
mengingat sebagian besar wilayahnya yang merupakan pesisir dan laut. 
Selain potensi perikanan tangkap, terdapat budidaya laut dan budidaya 

air payau yang sangat potensial untuk. Perairan laut Pulau Yamdena, 
Pulau-pulau Terselatan, Pulau Wetar sesuai untuk dikembangkan sebagai 

budidaya laut, meliputi komoditas mutiara, rumput laut, lobster dan 
kerapu. Di Kepulauan Aru, budidaya mutiara di Aru Tengah dan Pulau-
Pulau Aru telah berhasil menembus pasaran ekspor.Selain itu terdapat 

komoditas potensial lainnya sepeti kerang, udang, teripang dan rumput 
laut. Peluang pengembangan komoditas-komoditas ini sangat besar, 

terutama karena adanya permintaan konsumen  yang terus meningkat 
baik di dalam maupun diluar negeri. Peluang pengembangan budidaya air 
payau juga  besar, mengingat pulau-pulau di wilayah perbatasan negara 
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seperti Pulau Yamdena dan Pulau Wetar sangat kaya akan hutan 
mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuari. 

Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste dan Australia di Laut 
Arafura dan Laut Aru juga memiliki potensi pertambangan yang cukup 

besar. Jenis-jenis bahan tambang yang potensial dieksplorasi antara lain 
bijih emas, logam dasar, perak, dan barit di Pulau Wetar, minyak bumi di 
Pulau Marsela, Leti, dan Adodo Fortata, Mercuri di Pulau Damar, dan 

Mangan di Pulau Lemola. Hasil dari penelitian kandungan tembaga yang 
ada di Wetar, disebutkan bahwa tembaga Wetar atau yang dikenal di 
dunia Internasional dengan nama Wetar Cooper merupakan jenis 

tembaga premium atau dengan kualitas terbaik di dunia yang memiliki 
kadar 99,99 %. Secara keluruhan wilayah-wilayah yang memiliki potensi 

pertambangan meliputi Gugus Pulau Yamdena (Tanimbar Utara, 
Tanimbar Selatan, dan Wertamrian), Gugus Pulau Babar (Pulau-Pulau 
Babar, Babar Timur, dan Luang Sermata), dan Gugus Pulau Wetar 

(Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, Letti, Moa Lakor, dan Damar). Namun 
demikian jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat ekonomi terdekat 

mengakibatkan wilayah ini terpencil dan minim akan fasilitas, mulai dari 
fasilitas pendukung perbatasan dari sisi kamanan dan pertahanan, juga 
dari sisi kesejahteraan.Hampir sebagian besar penduduk kawasan 

perbatasan negara di wilayah perbatasan Laut RI-Timor Leste dan 
Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru berprofesi sebagai nelayan, petani, 
buruh, dan pedagang, dan hanya sebagian saja bergerak di sektor formal. 

Kondisi Infrastruktur. Infrastruktur kawasan perbatasan maritim RI-
Australia-RDTL dapat dikatakan kurang dari memadai dan butuh 

peningkatan yang tinggi guna mendorong pembangunan kawasan 
perbatasan maritim RI-Australia-RDTL. Infrastruktur yang dimaksud 
adalah infrastruktur jalan dan utilitas sarana dan pelayanan umum, 

transportasi darat, laut, dan udara serta infrastruktur dasar sosial 
masyarakat. Kurangnya pelayanan infrastruktur tersebut mengakibatkan 

terhambatnya perkembangan wilayah perbatasan maritim RI-Australia-
RDTL. 

Penghambat terpenuhinya infrastruktur juga diakibatkan oleh 

karakteristik wilayah yang dapat dikatakan cukup unik, karena 
merupakan bagian dari kepulauan. Dengan demikian aliran barang 
komoditas, bahan bangunan untuk pembangunan fisik serta pergerakan 

orang tergantung pada sarana transportasi udara dan laut. Seperti yang 
ada di lokpri Wetar, Tanimbar Selatan, Kisar yang sudah memiliki 

dermaga dan bandara tetapi intensitas pelayanan transportasi yang 
kurang. Contoh lainnya adalah lokpri Yaru yang hanya memiliki dermaga 
tradisional dan belum masuknya pelayanan transportasi laut dari 

pemerintah daerah/pusat. Dengan demikian perlu adanya peningkatan 
sarana dan prasarana transportasi laut dan udara baik itu simpul 

maupun alat transportasinya. Selain itu Program Kabinet Kerja yang 
berupa program Tol Laut yang dicanangkan, dimana jalur pelayaran 
melewati perairan aru dan selat timor, harus di-support secara aktif. 

Dengan adanya progaram tersebut maka perlu peningkatan dermaga yang 
ada di kawasan perbatasa, sehingga dapat berperan pada pengembangan 

permbangunan kawasan perbatasan. 

Untuk transportasi darat sendiri dengan karakteristik kepulauan kondisi 
saat ini masih dianggap kurang dari selayaknya. Contohnya yang ada di 

dalam lokpri Yaru jaringan jalan di Kecamatan Yaru masih sangat minim 
dan sebagian besar terbuat dari perkerasan pasir batu. Hal ini cukup 
menyulitkan transportasi antardesa dan urat nadi perekonomian desa. 

Selain itu, kurangnya mobil angkutan penumpang dan hasil bumi di 
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Kecamatan Yaru juga turut mengurangi kelancaran penjualan hasil bumi 
masyarakat ke pulau lain. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa kebutuhan 

transportasi darat di kawasan perbatasan maritim RI-Australia-RDTL 
harus terpenuhi dengan baik dan dapat menyumbang atau  membantu 

perekonomian di pulau-pulau terluar NKRI.  

Terkait kondisi jaringan energi, komunikasi, dan air bersih di kawasan 
perbatasan RI-Australia-RDTL yang meruapakan kepulauan secara garis 

besar sudah dilayani oleh jaringan energi, komunikasi, dan air bersih. 
Tetapi masih terkendala dengan wakktu akan pelayanan jaringan energi, 
dan komunikasi yang hanya setengah hari saja. Kondisi ini sangat 

menyulitkan masyarakat perbatasan untuk mendapatkan pelayanan yang 
baik dan hal ini juga berdampak pada sulitnya aktivitas perekonomian 

kawasan perbatasan untuk berkembang. 

Mengenai kondisi infrastruktur sosial dasar di kawasan perbatasan Laut 
RI-Australia-RDTL secara sudah dilayani oleh sarana kesehatan, sarana 

pendidikan, sarana perekonomian, sarana peribadatan, dan sarana sosial 
budaya. Hanya masih sangat terbatas dan belum didukung oleh kuantitas 

dan kualitas SDM yang diperlukan seperti tenaga pendidik, tenaga 
kesehatan, dan SDM yang ahli dalam mengolah hasil komoditas unggulan 
kawasan perbatasan. 

Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Hubungan dan kekerabatan 
yang terjalin sejak lama antara Timor Leste dengan masyarakat di P. 
Lirang menyebabkan seringnya orang-orang dari Timor Leste keluar 

masuk wilayah indonesia begitu juga sebaliknya. Karena adat dan budaya 
yang sama mengharuskan adanya interaksi ini sebagai contoh ketika ada 

orang di P. Lirang ada yang meninggal maka keluarganya yang di Timor 
Leste harus datang ke P. Lirang agar jenazahnya dapat dimakamkan 
begitu juga sebaliknya. Hal yang samajuga terjadi dalam pernikahan, 

banyak orang di Pulau Lirang yang menikahkan anaknya dengan orang 
dari Timor Leste sehingga ikatan itu tidak dapat diputuskan. Sedangkan 
untuk hubungan sosial dan budaya dengan Australia tidak begitu kuat, 

contohnya di Lokpri Yaru. Lokpri Yaru berbatasan langsung dengan laut 
lepas, yaitu Laut Arafuru, sehingga tidak ada interaksi langsung dengan 

Australia sebagai negara perbatasan. Interaksi antara Australia dengan 
Yaru hanyalah beberapa kapal-kapal kecil dari Australia yang singgah di 
Pulau Nukaha yang tidak berpenghuni namun memiliki keindahan pasir 

putih dan potensi bahari. 

 

F. Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Timor Leste 

Komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di sektor 
pertanian dan jasa. Untuk sektor pertanian komoditi yang diunggulkan 

adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, jagung, 
kopi dan jarak. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa 
perikanan tangkap dan garam. Komoditi penunjang pada sektor pertanian 

yaitu sub sektor peternakan berupa kerbau dan sapi, sub sektor tanaman 
perkebunan dengan komoditi jambu mete, pinang, kacang hijau, kelapa 

dalam dan kelapa. Untuk sektor jasa komoditi yang diunggulkan adalah 
bidang pariwisata. sementara komoditi penunjang lainnya adalah sektor 
pertambangan berupa kaolin. Sebagai penunjang perekonomian, Nusa 

Tenggara Timur memiliki dua kawasan industri yaitu Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet Mbay) dan Kawasan Industri 

Bolok. Dengan wilayah yang berupa kepulauan fasilitas perhubungan laut 
dan udara mutlak diperlukan di provinsi ini. Terdapat 10 pelabuhan laut 
yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Pelabuhan 



- 126 - 
 

Waingapu, Waikelo, Maumere, Larantuka. Untuk transportasi udara 
terdapat 1 (satu) bandar udara nasional, yaitu Bandara El Tari di Kota 

Kupang dan beberapa bandar udara perintis yang tersebar 14 kabupaten.  

Secara umum, pembangunan kawasan perbatasan masih lebih banyak 

difokuskan di kawasan perbatasan darat. Sarana dan prasarana sosial 
dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau-pulau kecil 
terluar  berpenduduk di  Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, 

Samudera Hindia pada umumnya masih sangat terbatas. Selain 
pendidikan dan kesehatan, sarana-prasarana sosial masyarakat dalam 
bidang energi listrik, air bersih, dan pemukiman masih perlu 

ditingkatkan. Sebagai gambaran jumlah keluarga pengguna PLN masih 
kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk.  

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Timor Leste 
meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di 
Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, dan 

Samudera Hindia yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste. 
Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar 

dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 3 Kabupaten yang 
seluruhnya berada di Provinsi NTT. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan 
ini meliputi 5 yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu, 

sedangkan PKSN meliputi Kota Kalabahi (Kabupaten Alor). 

 

Tabel 5.26 Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-

Timor Leste 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

NTT 

Rote Ndao 

Rote Barat Daya, Rote 

Barat, Rote Barat Laut, 
Rote Selatan, Rote 

Timur, Rote Tengah, 

Lobalain, Pantai Baru 

Laut Timor, 
Laut Sawu, 

Selat Leti, 
Selat Wetar, 

Selat Ombai, 
Samudera 

Hindia 

Alor 

Teluk Mutiara, Alor 

Timur, Alor Selatan, 
Alor Barat Daya, Alor 

Tengah Utara, Alor 
Timur Laut, Alor Barat 

Laut, Lembur, Pureman, 

Wataru, Kabola, Pantar 
Tengah, Pantar Barat 
Laut, Pantar Timur, 

Pantar Barat, Pulau 
Pura 

Sabu 
Raijua 

Raijua 

Sumber : Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Dan 
Tambahan Untuk Tahun 2015-2019 

 

Kondisi perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA). Posisi strategis 
kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat 

memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi 
regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu wilayah ini berada pada 
jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI yang dilewati oleh 
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pelayaran internasional. Kawasan ini memiliki potensi SDA yang sangat 
besar antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, 

perikanan tangkap, dan migas. Beberapa komoditi yang dominan di 
sektor pertanian dan perkebunan yaitu padi sawah, padi gaga, jagung, 

kemiri, kelapa, cengkeh, dan kenari. Pada sektor peternakan, komoditi 
yang dihasilkan adalah babi, sapi, dan ayam. Pada sektor perikanan, 
komoditi yang dihasilkan antara lain ikan tuna, ikan belang kuning, dan 

sebagainya. Secara garis besar berikut ini merupakan gambaran hasil 
komoditas unggulan yang ada di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-
Australia Bagian Barat. 

 

Tabel 5.27  Hasil Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan 

Peternakan di Kawasan Perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat 

Provinsi Kabupaten 
Komoditas Pertanian 

& Perkebunan 

Komoditas 

Peternakan 

NTT 

Rote Ndao 
Padi Sawah, Padi 

Gogo, Kelapa, Pinang 
Kambing, Domba, 

Babi, Ayam 

Alor 
Jagung, Kemiri, 
Pisang, Kenari 

Babi, Sapi, Kambing 

Sabu 
Raijua 

Padi Sawah, Jagung, 
Kelapa 

- 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan sektor yang ikut 
mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat di lokpri-lokpri 
perbatasan RI-RDTL-Australia Bagian Barat. Beberapa data tentang luas 

lahan, tingkat produktifitas dan produksi hasil pertanian, perkebunan 
dan peternakan menunjukkan bahwa sektor ini cukup banyak digeluti 

oleh masyarakat perbatasan di NTT. Dengan kondisi letak kawasan 
perbatasan yang merupakan kawasan perbatasan laut, maka sektor 
perikanan merupakan sektor utama yang banyak dihasilkan daerah 

perbatasan di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat. 
Hasil perikanan utama di daerah perbatasan di NTT adalah ikan tongkol, 
ikan tuna, ikan belang kuning dsb. Hasil perikanan tersebut masih 

bersifat subsisten, namun beberapa telah dijual secara mandiri ke 
nelayan negara tetangga maupun masyarakat perbatasan lainnya. Pada 

sisi lain, kendala luasan perairan tangkap yang menyempit menyebabkan 
perkembangan sektor perikanan tangkap menjadi terhambat. Luasan 
perairan tangkap menyempit sebagai akibat dari fenomena bocornya 

minyak di perairan selatan NTT. 

Kondisi Infrastruktur. Kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan RI-

RDTL-Australia Bagian Barat terdiri atas infrastruktur fisik dan 
infrastruktur dasar sosial masyarakat. Beberapa yang masih belum 
memadai diantaranya adalah infrastruktur perhubungan dasar, serta 

kualitas infrastruktur sosial dasar. Bagi infrastruktur perhubungan, jalan 
dan dermaga merupakan sarana yang vital bagi lokpri-lokrpi perbatasan 
RI-RDTL-Australia Bagian Barat. Bagi infrastruktur sosial dasar, isu 

terletak pada ketersediaan SDM tenaga kesehatan dan pendidikan yang 
minim.  Kondisi sarana dan prasarana utama seperti pelabuhan laut, 

komunikasi dan telekomunikasi yang terkait dengan kegiatan 
perekonomian dan pelayanan masyarakat masih belum memadai dan 
merupakan beberapa faktor penyebab utama kurang berkembangnya 
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wilayah-wilayah di kawasan perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian 
Barat. Kondisi infrastruktur jalan yang ada juga kurang memadai 

sehingga beberapa daerah tidak terjangkau bagi masyarakat perbatasan.  

Terkait kondisi jaringan energi, komunikasi, dan air bersih di kawasan 

perbatasan Laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat secara garis besar 
untuk beberapa daerah perbatasan yang merupakan PKSN dan ibukota 
kabupaten sudah dilayani oleh jaringan energi, komunikasi, dan air 

bersih. Sementara itu, pada daerah yang merupakan pulau-pulau kecil 
terluar yang jauh dari ibukota kabupaten seperti Lokpri Rote Barat Daya, 
masih kesulitan akan pelayanan jaringan energi, komunikasi, dan air 

bersih. Bahkan pelayanan jaringan energi, komunikasi, dan air bersih di 
pulau-pulau kecil terluar tersebut sangat terbatas oleh lamanya 

pelayanan yang hanya setengah hari saja. Kondisi ini sangat menyulitkan 
masyarakat perbatasan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan hal 
ini juga berdampak pada sulitnya aktivitas perekonomian kawasan 

perbatasan untuk berkembang. 

Mengenai kondisi infrastruktur sosial dasar di kawasan perbatasan Laut 

RI-RDTL-Australia Bagian Barat secara garis besar untuk beberapa 
daerah perbatasan yang merupakan PKSN dan ibukota kabupaten sudah 
dilayani oleh sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana 

perekonomian, sarana peribadatan, dan sarana sosial budaya yang cukup 
lengkap. Terkait kondisi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana 
perekonomian, sarana peribadatan, dan sarana sosial budaya pada 

daerah yang bukan merupakan PKSN, kendala ada pada SDM pengelola 
sarana tersebut. Fenomena yang kerap ada di lapangan adalah jumlah 

ketersediaan tenaga serta kualitas pelayanannya kurang dapat melayani 
permasalahan sosial dasar masyarakat perbatasan di wilayah perbatasan 
laut RI-RDTL-Australia Bagian Barat. 

Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya. Kependudukan merupakan 
hal yang penting dalam suatu perencanaan, mengingat target 
pembangunan, kebijakan, dan program pembangunan sosial dan ekonomi 

yang dilaksanakan pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil 

pembangunan. Kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini telah 
berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu 
menghambat laju pertumbuhan penduduk, namun tidak kalah 

pentingnya adalah peningkatan kualitas sumber daya masyarakat itu 
sendiri sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diterima dan 

terjadi sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. 
Adapun jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan perbatasan dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5.28  Jumlah Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-
Timor Leste 

Provinsi Kabupaten 
Jumlah Penduduk di 
Kawasan Perbatasan 

(jiwa) 

NTT 

Rote Ndao 120.861 

Alor 178.964 

Sabu 

Raijua 
7.883 

Sumber : Buku Renduk, Kabupaten Dalam Angka 2013 
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Berdasarkan sejarahnya, Lokpri-lokpri di Wilayah perbatasan RI-RDTL-
Australia Bagian Barat menjadi kampung pengungsi dari Timor Leste 

sejak Referendum pada tahun 1999. Pada bulan Oktober 1999, banyak 
pengungsi yang dikembalikan ke Timor Leste, yang difasilitasi oleh 

UNHCR, dengan menggunakan perjalanan laut. Namun dikarenakan 
kondisi Timor Leste yang baru merdeka pada saat itu belum siap untuk 
memenuhi kebutuhan penduduknya, maka tiap kali ada kerabat yang 

berkunjung dari Timor Leste ke Atambua pasti akan membawa banyak 
titipan uang dari warga Timor Leste. Hal ini terjadi dikarenakan Dili 
bagaikan kota mati saat itu, sehingga banyak warga yang menitip untuk 

dibelikan kebutuhan sehari-hari seperti beras, garam, gula, dan 
sebagainya di Atambua.3 Pada tahun 2000, kondisi Dili mulai membaik 

dengan banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai lembaga 
internasional. Namun ketergantungan Timor Leste terhadap Indonesia 
dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sampai saat ini masih berlanjut. 

Masyarakat di kawasan perbatasan negara RI telah menganggap warga 
negara RDTL (dan berlaku juga sebaliknya) sama seperti saudara sendiri 

dikarenakan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang tinggi, di 
mana hubungan kekeluargaan ini hanya terpisahkan masalah status 
kewarganegaraan. Namun di beberapa lokasi seperti di Kecamatan 

Atambua Kota dan Kecamatan Atambua Selatan masih terdapat beberapa 
kebiasaan buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa warga 
negara asli Indonesia masih seringkali mengeluarkan kalimat-kalimat 

sindiran kepada warga negara baru (eks-pengungsi Timor Leste) dalam 
percakapan sehari-hari, seperti “Kamu Indonesia Baru” atau “Kamu 

Pendatang” yang menyebabkan warga negara baru menjadi tersinggung. 
Hal ini didasari atas rasa kecemburuan sosial yang dirasakan oleh 
masyarakat asli Indonesia. Masyarakat/warga negara baru cenderung 

lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal bantuan dana, 
dibandingkan dengan warga asli. Hal ini terjadi lantaran memang kondisi 
para eks-pengungsi Timor Leste serba kekurangan. Mereka mengalami 

keterbatasan jaminan penghidupan, sarana infrastruktur, informasi, 
pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini dikeluhkan oleh 

warga baru RI yang tinggal di Atambua ini kepada Komisi Nasional HAM. 

 

G. Kawasan Perbatasan Indonesia-Laut Lepas 

Kawasan perbatasan Indonesia-Laut Lepas meliputi perairan Landas 
Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia yang 

berbatasan dengan laut lepas (tidak berbatasan dengan Negara lain). 
Perairan perbatasan membentang dari mulai Sumatera bagian barat 
hingga Pulau Jawa bagian selatan. Kecamatan pesisir strategis di 

kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar tersebar di 14 
Kabupaten dan 10 Provinsi. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini 
meliputi 19 pulau meliputi Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, 

Benggala, Simuk, Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu 
Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan 

Sophialouisa. 

 

Tabel 5.29  Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-

Laut Lepas 

Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

Aceh Aceh Jaya Sampai Niat Samudera 
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Provinsi Kabupaten Kecamatan 
Perairan 

Perbatasan 

Aceh Besar Lok Nga Hindia 

Simeuleu Alafan, Simeuleu 
Tengah 

Sumatera 
Utara 

Nias Pulau-Pulau Batu 

Nias Selatan Afulu 

Sumatera 
Barat 

Kep. 
Mentawai 

Pagai Selatan, 
Siberut Selatan 

Bengkulu 
Bengkulu 
Utara 

Enggano 

Lampung 
Lampung 
Barat 

Krui 

Banten Pandeglang Cikeusik 

Jawa 
Barat 

Tasikmalaya Cikalong 

Jawa 
Tengah 

Cilacap Cilacap Selatan 

Jawa 
Timur 

Jember Puger 

Trenggalek Watulimo 

NTB 
Lombok 
Barat 

Sekotong 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang 
hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar 
merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak 

memiliki infrastruktur yang memadai. Karena jauhnya keterjangkauan 
dari pulau utama, pulau-pulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang 

perompak dan berbagai kegiatan ilegal. Disamping itu, sebagai kawasan 
perbatasan, sebagian besar pulau kecil terluar belum memiliki  garis 
batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman 

sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.  

Di indikasikan pula, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan sumber 

daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti 
penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah 
(abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam 

yang ada. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terancamnya keberadaan 
dan fungsi pulau-pulau kecil terluar. Tidak berkembangnya pulau-pulau 
terluar di perbatasan Indonesia, dapat menyebabkan lunturnya wawasan 

kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancamnya 
kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi 

atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang 
ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan 
pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing. 

Dari keseluruhan pulau-pulau kecil terluar yang ada, terdapat 13 pulau 
terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah, karena 
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memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, 
konservasi maupun pertahanan dan keamanan. 

 

Tabel 5.30  Pulau-Pulau Terluar Prioritas 

Nama Pulau Kabupaten/Kota Provinsi 
Negara yang 
berbatasan 

P. Rondo Sabang NAD India 

P. Berhala Deli Serdang 
Sumatera 

Utara 
Malaysia 

P. Nipah Batam Riau Singapura 

P. Sekatung Natuna Riau Vietnam 

Kepulauan 

Anambas 
Natuna Riau Malaysia 

P. Sebatik Nunukan 
Kalimantan 

Utara 
Malaysia 

P. Marore Sangihe 
Sulawesi 

Utara 
Filipina 

P. Miangas Talaud 
Sulawesi 

Utara 
Filipina 

P. Fani Sorong Papua Palau 

P. Fanildo Biak Papua Palau 

P. Asubutun MTB 
Maluku 

Tenggara 
Australia 

P. Batek Kupang NTT Timor Leste 

P. Wetar MTB 
Maluku 

Tenggara 
Timor Leste 

Sumber: Renduk Lokpri, 2013 

 

Secara spesifik, setiap pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki 

permasalahan yang khas, bergantung kepada kondisi geografis dan 
keterkaitan dengan pulau utamanya, serta pengaruh dari negara tetangga 
yang berbatasan langsung dengannya. Pulau-pulau yang berbatasan 

dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina kondisi sosial 
ekonominya lebih baik karena pengaruh dari negara tetangga. Selain itu, 

terdapat pula pulau-pulau di kawasan perbatasan yang rendah ancaman 
ipolekesosbudnya,  seperti pulau-pulau di perbatasan India, Vietnam, dan 
Palau. Namun demikian pengembangan pulau-pulau yang rendah potensi 

sengketanya tersebut tetap signifikan untuk mengurangi berbagai 
kegiatan ilegal dan untuk mempertegas titik-titik yang menjadi acuan 
bagi penetapan batas-batas wilayah negara. Dari 92 pulau-pulau terluar 

yang berada di kawasan perbatasan laut, hanya beberapa pulau saja yang 
memiliki fasilitas perbatasan CIQS. Beberapa pulau tersebut antara lain 

Pulau Miangas di Kabupaten Talaud dan Pulau Marore di Kabupaten 
Kepulauan Sangihe yang berdekatan dengan wilayah Filipina Selatan. 

Kondisi masyarakat yang umumnya nelayan dan pedagang relatif miskin 

dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Kebutuhan pangan dan sandang 
kedua kepulauan ini banyak disediakan dari Manado dengan biaya 
transport yang tinggi. Uang yang beredar di pasaran setempat adalah 
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campuran antara mata uang Filipina (peso) dan Indonesia (rupiah). 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua pulau ini cukup berbeda 

dengan kondisi masyarakat Filipina Selatan yang sedikit lebih baik dari 
pada penduduk kedua pulau ini. Ancaman yang dihadapi oleh kedua 

pulau perbatasan terpencil ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat akibat minimnya infrastruktur sosial ekonomi serta 
menurunnya rasa cinta tanah air dan bela negara karena kurangnya 

informasi dan komunikasi.  

Sebagaimana halnya dengan Sulawesi Utara, kawasan perbatasan laut di 
Riau merupakan pulau-pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara 

Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia hanyalah di Pulau 
Batam, sedangkan pulau lainnya hanya memiliki patok batas antarnegara 

yang dijadikan sebagai titik koordinat perbatasan. Ancaman yang 
dihadapi saat ini adalah keberadaan pulau-pulau tersebut berpotensi 
hilang karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-

pulau tersebut. Apabila pulau-pulau kecil ini hilang maka permasalahan 
yang lebih besar akan muncul adalah terancamnya garis batas dan 

kaburnya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura dan 
Malaysia). Permasalahan lain adalah dijadikannya pulau-pulau ini 
sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang 

perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di 
Malaysia dan Singapura. 

 

5.4. Kondisi Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara 

5.4.1. Kelembagaan Antar Negara 

Kelembagaan Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga selama ini 
dilakukan secara ad hoc. Terdapat model lembaga adhoc yang menangani 
persoalan pengelolaan perbatasan antara lain (1) General Border 
Committee (GBC) dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) Joint 
Commission Meeting (JCM) dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; 

dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah 

outstanding border poblems (OBP) ataupun persoalan sektor maka 
dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara kedua 

negara. Berikut adalah bentuk kelembagaan batas Indonesia dengan 
negara tetangga. 

1) Kelembagaan Batas Negara RI- Malaysia (Darat) 

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI dan Malaysia di 
tangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) General Border Committee 

(GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) 
Joint Commission Meeting (JCM) RI-Malaysia, dikoordinasikan oleh 
Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan 

Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun 
Untuk penanganan masalah outstanding border poblems (OBP), telah 

dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara 
kedua negara. Adapun Untuk penanganan masalah outstanding 
border poblems (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint 

Working Group) antara kedua negara. 

2) Kelembagaan Batas Negara RI-Papua Nugini (Darat) 

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-PNG saat ini 
ditangani dua lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) RI-PNG 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub 
Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas RI-PNG yang 
dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. 
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3) Kelembagaan Batas Negara RI - Timor Leste (Darat) 

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-Timor Leste selama 

ini ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu Joint Border Committee (JBC) 
RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta 

Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation RI-RDTL yang 
dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal. 
Untuk perbatasan laut Penyelesaian batas maritim antara Indonesia 

dengan Timor Leste, baik  Batas Laut Teritorial, Batas Landas 
Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian 

batas darat antara kedua negara. Mengingat saat ini batas darat 
yang terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim 
belum dapat dimulai. Hal ini karena batas laut pada dasarnya adalah 

kelanjutan dari batas darat. 

4) Ad hoc Batas Negara RI – India (Batas Laut) 

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI-India mengatur 
Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI 
berbatasan dengan Negara India di Laut Andaman. Delimitasi Batas 

Zona Ekonomi Eksklusif RI-India hingga saat ini belum disepakati, 
sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati melalui beberapa 

perjanjian yakni :  

 Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik 

India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara 
kedua negara pada tanggal 8 Agustus 1974 (Keppres No. 
51/1974). Persetujuan ini menetapkan garis batas landas 

kontinen di daerah perairan antara Sumatera, Indonesia, 
dengan Nicobar Besar, India. 

 Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik 

India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen di 

Laut Andaman dan Samudera Hindia pada tanggal 14 Januari 
1977 (Keppres No. 26/1977)  

 Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, 

dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik 
Pertemuan Tiga Garis Batas (tri junction point) dan Penetapan 

Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 
Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978) 

5) Ad Hoc Batas Negara RI – Thailand (Batas Laut) 

Wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara 
Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka bagian Utara. Delimitasi 

batas ZEE RI-Thailand hingga saat ini masih dalam proses 
perundingan batas dan belum disepakati. Sedangkan BLK telah 

disepakati melalui beberapa perjanjian, antara lain melalui: 

 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah 

Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan 
Garis Batas Dasar Landas Kontingen di Bagian Selat Malaka 
pada tanggal 17 Desember 1971 (Keppres No. 20 Tahun 1972).  

 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 
Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas 

Kontinen Antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan 
di Laut Andaman pada tanggal 11 Maret 1972 (Keppres No. 21 
Tahun 1972). 

 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas 
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Dasar Laut Antara Kedua Negara Di Laut Andaman pada tanggal 
11 Desember 1975 (Keppres No. 1 Tahun 1977). 

 Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, 
dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik 

Pertemuan Tiga Garis Batas (tri junction point) dan Penetapan 
Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 

Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978). 

6) Ad Hoc Batas Negara Laut RI – Vietnam (batas Laut) 

Kerjasama batas Laur RI- Vietnam ditandai dengan wilayah Zona 
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan 
Negara Vietnam di Laut Cina Selatan. Delimitasi batas ZEE RI-

Vietnam hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas 
Kontinen telah disepakati pada tanggal 26 Juni 2003 melalui 
Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas 
Landas Kontinen dan telah diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 

2007. Perundingan BLK RI-Vietnam tersebut memakan waktu sekitar 
25 tahun terhitung sejak pemerintahan baru Vietnam sampai 
akhirnya disepakati. 

7) Kelembagaan Batas Negara RI – Singapura (Batas Laut) 

Lembaga yang menangani persoalan pengelolaan perbatasan antara 
RI Singapura adalah (1) General Border Committee (GBC) 

dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) Joint Commission 
Meeting (JCM) dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) 

Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah 

outstanding border poblems (OBP) ataupun persoalan sektor maka 
dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara 

kedua negara. 

Indonesia berbatasan laut wilayah dengan Singapura di Selat 
Singapura. Pada tanggal 26 Mei tahun 1973, RI-Singapura telah 

menyepakati 6 titik koordinat Batas Laut Teritorial dan telah 
diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1973. Pada tanggal 10 Maret 

2009, RI dan Singapura kembali menandatangani perjanjian 
mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian 
barat Selat Singapura. Secara keseluruhan, perbatasan laut antara 

Indonesia dengan Singapura hingga saat ini baru menyepakati 
segmen barat, sedang segmen timur di Selat Singapura masih harus 
diselesaikan antara Indonesia dengan Singapura. Penyelesaian di 

segmen timur masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan 
Pulau Batu Puteh/Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura. 

8) Kelembagaan Batas Negara Laut RI–Filipina (Batas Laut) 

Kerjasama kelembagaan untuk batas negara RI - Philipina dalam isu 
perbatasan telah terjalin melalui forum JBC (Joint Border 
Committee),  dengan agenda yang dilaksanakan secara 
rutin.  Disamping itu juga ada forum JCBC (Joint Commision for 
Bilateral Cooperation) guna membahas masalah-masalah yang 
berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama. Antara lain, 

pelintas batas tradisional,  penyelundupan, perompakan dan 
pembajakan di perbatasan Adapun Untuk penanganan masalah 
outstanding border poblems (OBP) ataupun persoalan sektor maka 

dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) antara 
kedua negara. 

9) Ad Hoc Batas Negara RI – Palau (Batas Laut) 
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Hubungan diplomatik Indonesia – Palau secara resmi dibuka pada 
tanggal 6 Juli 2007 ditandai dengan penandatanganan Joint 
Comminique Concerning the Establishment of Diplomatic Relation 
Between the Govemment of the Republic of Indonesia and the 
Govemment of the Republic of Palau yang dilakukan oleh wakil dari 
kedua negara yaitu Prof. Dr. Irzan Tandjung, Dubes RI Manila dan 
Dubes Palau untuk Palau Mr. Ramon Rechebei. Perundingan batas 

maritim RI – Palau pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 
2008 di Palau. Hingga saat ini penyelesaian kesepakatan koordinat 

batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Palau masih dalam 
proses pembahasan. Meski demikian, Indonesia sudah menyatakan 
klaimnya melewati garis tengah antara Indonesia dengan Palau, 

sehingga Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritim di 
sisi Palau dilihat dari simulasi garis meredian murni dengan 

mempertimbangkan titik pangkal relevan antara kedua negara. 

10) Ad Hoc Batas Negara RI-Australia (Batas Laut) 

Indonesia dan Australia telah menyepakati enam  perjanjian batas 

maritim. Perjanjian pertama tanggal 18 Mei 1971 adalah tentang 
Batas Landas Kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Perjanjian 

ini telah diratifikasi melalui Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang 
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 
Commonwealth Australia Tentang Penerapan Batas-Batas Dasar Laut 

Tertentu. Perjanjian tahun 1971 dilanjutkan dengan perjanjian 
kedua tanggal 9 Oktober 1972 tentang batas maritim di sebelah 

selatan Pulau Tanimbar (Laut Arafura) dan sebelah selatan Pulau 
Rote dan Pulau Timor. Perjanjian ini diratifikasi melalui Keppres No. 
66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah 

Republik Indonesia Dan Pemerintah Commonwealth Australia 
Tentang Penerapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua 

Negara. Perjanjian ketiga dilakukan oleh Australia atas nama PNG 
tentang batas maritim di Samudera Pasifik. Perjanjian keempat 
dilaksanakan atas nama PNG pada tanggal 12 Februari 1973 perihal 

Landas Kontinen di Laut Arafura. Perjanjian kelima dilakukan 
Indonesia-Australia mengenai penetapan zona kerjasama di Laut 

Timor (celah timor) dimana perjanjian ini tidak berlaku lagi pasca 
kemerdekaan Timor Leste. Perjanjian keenam antara Indonesia-
Australia disepakati pada tanggal 14 Maret 1009 untuk tubuh air, 

ZEE, dan dasar laut. Namun perjanjian ini belum berlaku secara 
resmi mengingat Indonesia belum meratifikasi dalam peraturan 
nasional 

 

5.4.2. Pengelola Perbatasan di Tingkat Pusat 

BNPP sebagai Badan Pengelola di tingkat pusat, seperti halnya Badan 
Nasional lain yang dibentuk oleh Peraturan Presiden, berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas 

antara lain: 

a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; 

b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;  

c. mengkoordinasikan pelaksanaan; dan 

d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan 

Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

BNPP  dikepalai oleh seorang Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari 15 
anggota baik Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, Kepala Lembaga 

Pemerintah non-Kementerian, maupun Gubernur Provinsi terkait. Selaku 
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Kepala BNPP, Menteri Dalam Negeri memimpin dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP. Namun dalam kesehariannya, tugas 

BNPP yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ini dilakukan oleh 
Sekretaris BNPP melalui Sekretariat BNPP. Selain membantu tugas 

Kepala BNPP, Sekretariat BNPP juga memberikan dukungan teknis, 
koordinatif dan administratif. Sekretariat BNPP secara khusus 
mempunyai tugas: 

a) memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana 
induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas 
wilayah Negara dan kawasan perbatasan; 

b) melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana 
kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas 

wilayah Negara dan kawasan perbatasan; 

c) melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan 
pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta 

evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah Negara dan 
kawasan perbatasan; 

d) melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPP membawahi beberapa 

Kedeputian, di antaranya: 

a. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

Tugas Kedeputian ini antara lain: 

 Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan 
rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 

pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara; 

 Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, 
pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas 

wilayah Negara; 

 Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan 
pengelolaan batas wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; 

dan 

 Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah 
Negara. 

b. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan 

       Tugas Kedeputian ini antara lain: 

 Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan 

rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan 
potensi kawasan perbatasan; 

 Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat 
rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, 
pertahanan, sosial budaya, lingkngan hidup dan zona lainnya di 

kawasan perbatasan; 

 Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan 

pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala 
prioritas; dan 

 Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan 
perbatasan. 

c. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 
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Tugas Kedeputian ini antara lain: 

 Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan 

rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan 

infrastruktur kawasan perbatasan; 

 Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 

darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung 
zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, 
dan zona lainnya di kawasan perbatasan; 

 Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan 
pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan 

skala prioritas; dan 

 Melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 

infrastruktur kawasan perbatasan. 

Ketiga Kedeputian ini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 

dibantu oleh tiga Asisten Deputi, dimana masing-masing Asisten Deputi 
terdiri dari tiga Kepala Bidang, dan masing-masing Kepala Bidang 
membawahi dua Kepala Subbidang. Selain itu tiap-tiap Deputi juga 

memiliki kelompok jabatan fungsional. Untuk khusus Sekretariat BNPP 
sendiri terdiri dari paling banyak dua Biro, dimana masing-masing Biro 
terdiri paling banyak tiga Bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 

tiga Sub bagian. Jika dibandingkan dengan Badan Nasional lainnya yang 
memiliki perwakilan hingga di daerah serta analisa Peraturan Presiden, 

kewenangan BNPP hanya kurang lebih sebagai koordinator dan pembuat 
kebijakan. Sedangkan Badan Nasional lainnya memiliki kewenangan 
sampai ke tahap eksekusi kebijakan. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 
memuat perihal BNPP dalam melakukan koordinasi seperti:  

 Kepala BNPP dalam  melaksanakan tugasnya dapat mengundang 

dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non 
kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, 

pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

 Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan 
koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah; 

 Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelola 
perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan; 

 Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola 
perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam 
kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP; 

 Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola 
perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP. 

Adapun kementerian anggota terhadap pelaksanaakan tupoksi BNPP 

terdapat 20 kementerian. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2010 disebutkan susunan keanggotan BNNP yang terdiri atas: 

Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan; 

Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat; 

Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri 
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Anggota : 

1. Menteri Luar Negeri; 

2. Menteri Pertahanan; 

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

4. Menteri Keuangan; 

5. Menteri Pekerjaan Umum; 

6. Menteri Perhubungan; 

7. Menteri Kehutanan; 

8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 

9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

10. Perencanaan Pembangunan Nasional; 

11. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 

12. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

14. Kepala Badan Intelijen Negara; 

15. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 

16. Gubernur Provinsi terkait. 

 

Hubungan koordinasi antara BNPP dan anggotanya sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.35 Hubungan Koordinasi K/L, BNPP,  BPPD, dan SKPD daerah 

terhadap BNPP 

 

5.4.3. Pengelola Perbatasan di Tingkat Daerah 

Terdapat 10 provinsi yang berbatasan dengan Negara tetangga, yaitu 
Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, 

Papua, Sulawesi Utara, NAD, Riau, Maluku, Maluku Utara. Namun 
demikian hanya 6 diantaranya yang memiliki Badan Pengelola Perbatasan 
pada tingkat provinsi.  Keenam provinsi tersebut adalah Provinsi 

Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, Papua, dan 
Sulawesi Utara. 

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) pada tingkat provinsi 
sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 tahun 2011 
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tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Lebih 
lanjut, dalam pasal 32 pada peraturan tersebut disebutkan bahwa 

pembentukan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota paling lambat 
1(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. Dasar hukum 

pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat provinsi 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 tahun 2011 adalah 
dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pembentukan BPP Provinsi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPP di tingkat provinsi yang 
memiliki dasar hukum pembentukan berupa Peraturan Daerah adalah 
Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, 

Papua, Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi yang 
sudah memiliki Badan Pengelola Perbatasan yang berdiri sendiri. 

Sementara, provinsi lainnya seperti NAD yang masih bergabung dengan 
Sekretaris Daerah, Riau dan Maluku Utara yang masih bergabung dengan 
Bappeda, dan Maluku yang masih bergabung di dalam Dinas di tingkat 

provinsi masih mengacu kepada Peraturan Daerah Instansi lain yang 
menaunginya.  

Pada prakteknya, pengelola perbatasan yang masih bergabung dengan 
instansi lain mengalami kesulitan dalam memprioritaskan pembangunan 
wilayah perbatasan. Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan di provinsi 

bervariasi, terdapat badan yang sudah dibentuk sebelum arahan 
mengenai pembentukan BPP di daerah ditetapkan oleh Peraturan Menteri 
Dalam Negeri. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Papua, 

Kalimantan Timur, dan NTT.  Sementara itu, Kepulauan Riau dan 
Sulawesi Utara dibentuk pada tahun yang sama ketika Peraturan Menteri 

Dalam Negri mengenai pembentukan BPP di daerah di keluarkan, yaitu 
tahun 2011. Mekanisme koordinasi antara badan pengelola perbatasan di 
daerah dengan badan pengelola perbatasan yang berada di pusat diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 02/2011. Dalam Pasal 24 ayat 2 
disebutkan bahwa rapat koordinasi nasional BNPP dengan BPP Provinsi 
dan BPP Kabupaten/kota diadakan paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, 
rapat koordinasi yang dimaksud diatur dalam pasal 25, yaitu koordinasi 

mengenai perencanaan, pengorganisasian/ pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah negara dan 
kawasan perbatasan. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 12/2010 dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 2/2011, BNPP dalam hubungannya dengan 

BPP di daerah memiliki peran pembinaan, fasilitasi dan pengawasan yang 
dilakukan oleh kepala BNPP. Peraturan Menteri Dalam Negeri 02/2011 
juga mengatur mengenai kewenangan BPP di tingkat provinsi pada pasal 

6, kewenangan-kewenangan tersebut antara lain ialah: 

 Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan 

lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

 Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; 

 Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah 
daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; 

 Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan 
perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No 12 tahun 2010 disebutkan bahwa 
Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki fungsi koordinasi dengan 

BNPP dengan hubungan kerja yang diatur oleh kepala BNPP. Dalam 
peraturan BNPP No 2 Tahun 2011, BNPP yang diwakili oleh Biro 
Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi 
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koordinasi dengan daerah. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan dan 

pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama  pusat dan daerah. 
Berikut adalah bagan kerjasama BNPP dan BPP provinsi. Dari gubernur 

provinsi terkait, tugas pengelolaan perbatasan di daerah diturunkan ke 
badan pengelola perbatasan daerah. 

 

Sumber : Need Assesstment Pembangunan Batas Wilayah Negara dan 
Kawasan Perbatasan 

Gambar 5.36 Kerjasama Pengelolaan Perbatasan BNPP dan BPPD 

 

F. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

6.1. Isu global 

Salah satu isu global terkait perkembangan negara-negara ASEAN adalah 

Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community 2015). 
AEC 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi 

ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, 
memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya 
saing sektor UMKM. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk 

menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, 
berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi 
efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus 

bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya 
kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Dengan tujuan 

diatas maka Indonesia akan memiliki peluang yang besar dalam 
memainkan peran strategis di regional kawasan. Salah satu kawasan 
yang menjadi perhatian dalam menuju komunitas ekonomi ASEAN adalah 

Kawasan Perbatasan. Dengan letak yang strategis maka kawasan 
perbatasan menjadi penting dalam pengembangan ekonomi kawasan. 

Sebagai beranda depan negara kawasan perbatasan memilik berbatasan 
langsung dengan negara tetangga sehingga nilai strategis kawasan sangat 
besar.  
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Gambar 6. 1 Tujuan Komunitas Ekonomi ASEAN 

 

Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara yang strategis 

dihadapkan pada peluang dan tantangan dalam menghadapi 
perkembangan isu global utamanya AEC 2015. Untuk dapat memainkan 
peranan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang dengan 

memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi, serta 
bagaimana langkah strategis yang harus dilakukan. Salah satu kawasan 

yang menjadi penting dalam menjawab peluang dan tantangan tersebut 
adalah kawasan perbatasan negara, yang menjadi perlintasan utama 
antarnegara. Ke depannya diperlukan dukungan regulasi yang kuat, 

terutama regulasi-regulasi terkait perdagangan antarnegara dan 
mekanisme / manajemen di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar 
perlintasan batas negara menjadi pintu gerbang yang kuat dalam 

menghadapi AEC 2015. 

Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota 

ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik 
sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi 

perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Di 
samping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan 

peningkatan akses pasar di ASEAN serta meningkatkan transparansi dan 
mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standardisasi 
domestik. 

Beberapa potensi Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015, antara 
lain: 

1. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya 

akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk 
memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas 

secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk 
dari negara tetangga. Sedangkan untuk  para konsumen juga 
mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling 
murah sampai yang paling mahal, berupa pengembangan investasi 

(dalam dan Luar negeri) di kawasan perbatasan Indonesia. 
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2. Perlu menjamin kelancaran arus orang dan barang di kawasan 
perbatasan. 

3. Bebasnya perdagangan barang akan menjamin kelancaran arus 
barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di 

kawasan ASEAN terutama kawasan yang memiliki batas langsung 
dengan negara tetangga.  

4. Indonesia perlu mengembangkan keunggulan komparatif pada 

sektor berbasis sumber daya alam, industri, tenaga kerja agar 
mampu meningkatkan peluang ekspor ke negara tetangga. 

Untuk dapat menangkap keuntungan dari AEC 2015 di kawasan 

perbatasan, maka tantangan yang dihadapi Indonesia adalah 
meningkatkan daya saing di kawasan perbatasan. Faktor-faktor untuk 

meningkatkan daya saing, yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia, 
yakni: 

1. Rendahnya Pelayanan Infrastruktur di perbatasan yang masih 

tertinggal antara lain jalan darat, jaringan perhubungan laut dan 
udara, teknologi informasi, jaringan komunikasi, energi, 

keamanan energi, dsb. 

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perbatasan 
yang memiliki daya saing dengan negara pesertan ASEAN lainya. 

Kondisi SDM manusia yang masih minim di hampir semua 
kawasan perbatasan tenaga kerja Indonesia hanya dilirik sebagai 
buruh atau tenaga kerja kasar di pasar tenaga kerja 

internasional.  

3. Tingginya biaya-biaya logistik di Indonesia akibat rendahnya 

pelayanan infrastruktur di kawasan perbatasan.  Perdagangan 
menjadi kurang efisien mengingat biaya logistik yang mahal 
dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. 

4. Ancaman keamanan di kawasan perbatasan contoh: 
penyelundupan. 

5. Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia hanya akan menjadi 

pasar bagi produk luar negeri apabila tidak bisa bersaing. 

Kawasan Perbatasan akan dapat ikut berperan dalam AEC, jika dapat 

meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan dari negara 
anggota ASEAN lainnya. Untuk itu, diperlukan langkah strategis antara 
lain: 

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi/kebijakan, yang 
mendorong penguatan Indonesia di AEC 2015 (affirmative policy). 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: masyarakat, 
pemerintah daerah, dunia usaha ataupun profesional. 

3. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan komoditi unggulan. 

4. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau 
perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, 

jalan, pelabuhan, dsb. 

5. Peningkatan peran institusi pemerintah maupun swasta.  

6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang didukung oleh 

kebijakan-kebijakan afirmatif. 

7. Penyediaan kelembagaan dan kemudahan akses terhadap 
permodalan. 
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6.2. Isu Nasional 

6.2.1. Pemerintahan Baru 

Pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan mengacu kepada visi dan 
misi yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla, yakni “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG 
BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 
GOTONG-ROYONG”.  

Visi yang dikemukakan merupakan jawaban untuk menjawab tiga 
masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) 
melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya 

intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Sehingga upaya untuk 
mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden dan Wakil Presiden membuat program prioritas 

pemerintahannya 5 (lima) tahun kedepan yang disebut dengan Nawa Cita 
atau 9 Program Prioritas. Kesembilan program prioritas ini telah 
dicantumkan di dalam agenda prioritas pembangunan RPJMN 2015-

2019. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan 
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam 

bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.  Berikut inti dari 
sembilan agenda tersebut:  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem 
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 
terpercaya; 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 
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9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 
Indonesia.  

Dari Prioritas ke-3 (tiga) yang berbunyi “ Membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan” terdapat aspek pengelolaan perbatasan negara yang 
cukup kental, yang berarti bahwa pada periode lima tahun ke depan, 
pengelolaan perbatasan negara diberikan perhatian yang lebih. Adapun 

poin penting yang dimaksud dalam prioritas ke-3 (tiga) dalam Nawa Cita 
adalah sebagai berikut: 

1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris; 

Pembangunan perlu dimulai dengan meletakan dasar-dasar 

kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan 
kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah 
yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan 

dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) 
desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas 
pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan 

pelayanan publik. 

Pendekatan pembangunan terdiri: (i) pendekatan keamanan 

(security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan 
pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 

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

2. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan 

timur Indonesia; 

Pengembangan pusat pusat pertumbuhan ekonomi (PKSN) dalam 

rangka  pemerataan pembangunan  antar wilayah, dengan tujuan 
mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan sosial. 
Penanggulangan kemiskinan: Kebijakan perlindungan sosial yang 

komprehensif agar penduduk yang kurang mampu terlindungi 
pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan 

kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi 
maupun guncangan sosial yang terjadi. Pembekalan terhadap 
penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan 

wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat 
meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi 
produktif. 

3. Penanggulangan Kemiskinan 

Pembangunan kawasan perbatasan pembangunan diawali dari 

kawasan perbatasan dikarenakan kesejahteraan masyarakat 
kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal dibandingkan 
dengan daerah lainnya. Ketimpangan pembangunan dan hasil-

hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan 
dan kerentanan. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan 

penanggulangan kemiskinan yang dapat dinikmati oleh seluruh 
lapisan masyarakat adalah:  

1. Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas 

kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang 
kurang mampu (decent job);  

2. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah 
dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas 
dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan 

penghidupan masyarakat;  
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3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
ekonomi yang berkualitas;  

4. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup 
identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang 
inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk 
penyandang disabilitas dan lansia;  

5. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan 
pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.  

Pembangunan yang diawali dari kawasan pinggiran dapat diterjemahkan 

pembangunan diawali dari kawasan perbatasan sebagai bagian dari 
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Visi ini perlu dijabarkan kembali ke 
dalam arah kebijakan dan strategi yang lebih terperinci di dalam rencana 

induk ini. 

 

6.2.2. Perubahan Iklim 

Sebagai negara kepulauan tropis, dua pertiga wilayah Indonesia 
merupakan wilayah perairan yang menjadi 'jembatan penghubung' antar 

pulau maupun ke luar wilayah Negara, terdiri dari 17.480 pulau, 92 
diantaranya adalah pulau kecil terluar yang merupakan garda terdepan 
wilayah negara. Dengan karakter ruang yang didominasi oleh laut, ruang 

wilayah negara kita banyak dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim 
seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan temperatur air laut, 

serta cuaca ekstrim. Maka, ancaman bencana perubahan iklim (climate-
related disaster) sangat dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir kita, 

terutama masyarakat pesisir di halaman depan Negara. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh BRKP Kementerian Kelautan dan 
Perikanan pada tahun 2009, dilaporkan bahwa 24 Pulau telah hilang dari 

wilayah NKRI, baik itu diakibatkan oleh bencana tsunami Aceh 2004, 
abrasi, penambangan pasir maupun dikarenakan oleh kenaikan muka air 
laut akibat perubahan iklim. Lebih jauh lagi dikhawatirkan sampai 

dengan tahun 2030, 2000 pulau yang lain akan mengalami nasib yang 
sama apabila tidak ada tindakan yang strategis, terutama upaya adaptasi 

terhadap perubahan iklim melalui penataan ruang. Hasil riset BRKP juga 
menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut di Indonesia berada pada 
kategori relatif tinggi. Terutama di pulau-pulau terluar dan pesisir terluar, 

yang berbatasan dengan Negara tetangga maupun samudera, memiliki 
rata-rata kenaikan muka air laut yang tinggi (±0.75 cm/tahun). 
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Sumber: BRKP, 2009 

Gambar 6. 2 Index Kenaikan Muka Air Laut 

Hasil studi kerentanan perubahan iklim juga mengindikasikan adanya 

pulau-pulau kecil yang hilang dan mengalami penurunan luas daratan 
akibat abrasi hebat. Apabila fenomena tersebut dialami oleh pulau-pulau 
kecil terluar kita, maka tentu saja akan berdampak pada luas wilayah 

Negara, serta akan mengganggu aktivitas masyarakat di pulau-pulau kecil 
terluar dan pesisir terdepan, terutama aktivitas ekonomi. Sebagaimana 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini, kerentanan pesisir di perbatasan 
Negara terhadap abrasi termasuk pada kategori tinggi. 
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Sumber: BRKP, 2009 

Gambar 6. 3 Index Kerentanan Erosi Pantai 

 

Selain kaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal lain yang 
perlu mendapat perhatian pada pengelolaan ruang-ruang di perbatasan 
negara adalah adanya dampak kenaikan suhu permukaan laut (SST) yang 

dapat memicu pemutihan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. 
Hal ini tentu saja juga akan mempengaruhi pola ruang kelautan, 
khususnya dalam hal konservasi terumbu karang maupun zona tangkap 

ikan (golden fishing ground). Pengelolaan wilayah perairan di perbatasan 
negara kemudian menjadi penting untuk menjadi prioritas ke depan. 

Oleh karenanya, pengelolaan perbatasan negara perlu memperhatikan 
ruang-ruang yang memiliki potensi besar terdampak perubahan iklim, 
seperti: 

1. Pulau-pulau kecil terluar, kaitannya dengan adanya ancaman 
kenaikan muka air laut, abrasi, yang dapat merusak daratan pulau-

pulau kecil dan bahkan menghilangkan / menenggelamkan pulau-
pulau kecil, serta berpotensi mengikis daratan pulau-pulau kecil 
terluar sebagai garda depan NKRI, tentunya memberikan ancaman 

terganggunya kedaulatan Negara di kawasan perbatasan laut. 

2. Area pesisir terdepan (baik pulau kecil maupun pulau besar), 

umumnya kota-kota dan permukiman-permukiman pesisir terdepan, 
yang berpotensi terdampak bencana banjir rob dan genangan, serta 
intrusi air laut. 

3. Wilayah perairan antarpulau di perbatasan negara, kaitannya 
dengan transportasi antarpulau yang berpotensi terganggu oleh 
cuaca dan gelombang ekstrim. Selain itu, pemutihan karang dan 
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ekosistem laut lainnya pada wilayah perairan memerlukan perhatian 
khusus melalui pengaturan pola ruang kelautan. 

Perhatian khusus pada ruang-ruang tersebut nantinya perlu diwujudkan 
ke dalam rumusan arah kebijakan dan strategi pengelolaan yang 

mendukung adanya upaya adaptasi pada ruang-ruang tersebut, 
utamanya dalam menghadapi ancaman-ancaman sebagaimana telah 
diuraikan di atas. 

 

6.3. Isu Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara-negara tetangga 

(Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Timor Leste, Filipina, 
Papua Nugini dan Republik Palau), baik kawasan perbatasan laut 

maupun kawasan perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-
sendiri karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik 
tersendiri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan 

perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti 
faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 

kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan 
masyarakat.  

 

6.3.1. Batas Wilayah Darat 

A. Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat 

 Belum selesainya proses penyelesaian dan penyepakatan batas 

dengan negara tetangga pada beberapa segmen 

Beberapa segmen garis batas di darat belum disepakati secara 

menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah 
Indonesia. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat 
adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya 

menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. 
Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada 
umumnya sudah disepakati. Salah satu contoh daerah yang masih 

belum ada penyepakatan batas adalah di perbatasan Indonesia-RDTL. 
Isu utama di perbatasan darat RI-Timor Leste adalah perselisihan 

yang sangat krusial meliputi 3 (tiga) titik yaitu di Noel Besi/Citrana 
(Kabupaten Kupang dan Distric Oecusse), Bijael Sunan-
Oben/Manusasi (Kabupaten TTU dan Distric Oecusse) dan 

Delomil/Memo (Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro). 

Daerah sengketa Bijael-Sunan/Manusasi meliputi daerah seluas ± 

142,7 Ha, dikarenakan adanya perbedaan persepsi traktat/Treaty 
juga di sebabkan karena masalah adat. Sebelum tahun 1893 daerah 
ini di kuasai oleh masyarakat Timor Barat, namun antara 1893-1966 

daerah ini di kuasai masyarakat Timor Timur (Portugis). Pada tahun 
1966, garis batas di sepanjang Sungai Noel Miomafo digeser ke utara 
mengikuti puncak pegunungan/bukit (watershed) mulai dari puncak 

Bijael Sunan sampai dengan barat laut Oben yang ditandai dengan 
pilar Ampu Panalak. Kemudian daerah sengketa Noel Besi/Citrana 

yang terletak di Kabupaten Kupang, dengan luas + 1.069 Ha, berawal 
dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Timur masih bergabung 
dengan NKRI, daerah Noel Besi/Citrana merupakan daerah 

perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan kabupaten Ambeno 
(wilayah Timor Leste). Daerah ini dialiri Sungai Noel Besi yang 

bermuara di selat Ombai dimana sejak jaman Portugis aliran sungai 
mengalir di sebelah kiri daerah sengketa. Oleh karena adanya 
perubahan iklim sepanjang tahun/perubahan alam, menyebabkan 
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aliran sungai bergeser kearah kanan daerah sengketa yang 
merupakan lahan pertanian subur dan lahan tersebut merupakan 

warisan turun temurun dengan batas sungai Noel Besi yang sekarang 
ada. 

 

 

Gambar 6. 4 Area Unresolved Segment di Bijael-Sunan, NTT 

Sumber: Buku Renduk Miomaffo Barat, 2013 

 

Selain itu, segmen batas darat dengan negara tetangga yang belum 
disepakati juga terdapat di perbatasan Indonesia-Malaysia dimana 
masih terdapat 10 OBP dengan Malaysia yang belum tuntas, 

diantaranya di Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, 
Segmen daerah prioritas 2700 dan segmen daerah prioritas C.500 (di 
Kalimantan Utara) serta Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai 

Buan, dan Segmen D.400 (Kalimantan Barat) dan Tanjung Batu. 

Sementara khusus di perbatasan Papua dan PNG, pada masa lalu 

metode pengukuran  patok batas yang digunakan adalah metode 
pengukuran poligon atau traverse dan metode pengukuran Doppler. 
Saat ini metode pengukuran telah diganti dengan GPS untuk 

mengukur 52 pilar yang ada di perbatasan kedua negara, sehingga 
didapatkan koordinat yang tidak sama dengan kesepakatan masa lalu 

dimana batas kedua negara terletak di 141°00´00´´BT ke arah selatan 
memotong sungai Fly, kemudian mengikuti alur pelayaran (thalweg) 
sungai tersebut hingga memotong meridian 141°00´10´´BT. Oleh 

karena itu maka perlu dilakukan pengukuran ulang seluruh pilar 
batas berada pada satu sistem dengan menggunakan kerangka acuan 
yang sama yang dipakai kedua negara yakni Common Border Datum 

Reference Frame (CBDRF). Namun demikian tetap akan menyisakan 
masalah karena sungai Fly posisinya berubah-rubah akibat 

penggerusan oleh arus sungai yang cenderung merugikan Indonesia. 
Konsekwensinya adalah batas darat antara Indonesia dan Papua 
Nugini selalu berubah-rubah. 

 Belum optimalnya upaya pemeliharaan patok atau pilar tapal batas 

Permasalahan lainnya dalam tapal batas darat adalah dalam upaya 

pemeliharaan pilar tapal batas. Beberapa pilar atau patok batas di 
perbatasan kondisinya sudah tidak baik. Ada yang disebabkan oleh 
faktor alam dan juga faktor manusia (pengrusakan secara sengaja). 

Penegasan batas (demarkasi) secara bersama antara Indonesia-
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Malaysia telah dimulai sejak tahun 1973 – 2009.  Hingga tahun 2009 
telah dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan 

koordinatnya, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik 
bermasalah (outstanding boundary problems). Kaburnya garis 

perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di 
perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan 
sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah 

masuk menjadi wilayah Malaysia. Ancaman hilangnya sebagian 
wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur 
akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok 

yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, 
memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan 

patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan 
Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok. Kondisi 
keberadaan patok batas antar negara di darat antara RI-Malaysia 

perlu untuk menjadi perhatian, dimana pergeseran patok batas sering 
terjadi karena adanya aktivitas di sekitar kawasan perbatasan, 

bahkan bergesernya patok batas darat ini seringkali dilakukan secara 
sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan lemahnya kontrol atau 
pengawasan terhadap batas negara. 

 

 

Gambar 6. 5 Kondisi Pilar dan Patok Batas Indonesia-PNG dan Malaysia 

 

Sedangkan pemasangan tanda batas atau demarkasi batas Indonesia-
Papua Nugini sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat 

ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 52 buah, 
sedangkan tugu perapatan berjumlah 1.792 buah. Permasalahan 
demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi 

penempatan 14 pilar Meridian Monument (MM) pada koordinat yang 
disepakati. Hal tersebut disebabkan karena faktor keterbatasan 

metode perhitungan dan ketersediaan alat yang ada di masa lalu 
sehingga perlu dilakukan penggeseran posisi pilar ke lokasi yang 
dikehendaki sesuai kesepakatan. Sementara hingga saat ini antara 

Indonesia-Timor Leste telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 
42 pilar batas di sektor timur dan 8 (delapan) pilar batas di sektor 
barat. 

 

B. Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Serta Penegakan 

Hukum 

 Belum optimalnya aspek pengawasan dalam menjaga tapal batas 
sehingga pelanggaran tapal batas masih banyak terjadi 

Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak 
terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet 
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terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari 
dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan 

politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas 
legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan 

Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 (dua) pos lintas batas legal 
dari 16 pos lintas batas yang ada. Seiring dengan lemahnya 
pengawasan dan penegakan hukum di beberapa kawasan di 

perbatasan Indonesia-Malaysia, maka berbagai kegiatan ilegal telah 
terjadi seperti pencurian kayu atau penebangan kayu liar (illegal 
logging) yang dilakukan oleh oknum-oknum di negara tetangga 

bekerjasama dengan masyarakat Indonesia. Kegiatan penebangan 
kayu secara liar oleh orang-orang Indonesia ini dipicu oleh 

kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di 
sekitar perbatasan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan 
hukum di kawasan tersebut. 

Di kawasan perbatasan Papua, jumlah pilar batas hingga saat ini 
masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini 

tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang 
sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara 
gelap oleh kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk 

lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap 
garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara 
penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau 

identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal 
lainnya (KLB-Kartu Lintas Batas). 

 

6.3.2. Batas Wilayah Laut dan Udara 

Perbatasan laut dan udara yang menjadi bagian dari fokus wilayah dalam 

rencana induk ini terdiri dari 6 batas wilayah negara yang meliputi 11 
provinsi yakni:  

a. Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan 

Selat Malaka meliputi provinsi NAD dan Sumatera Utara; 

b. Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, 

Selat Filipina, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna 
meliputi provinsi Riau dan Kep. Riau;  

c. Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi meliputi 

provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara;  

d. Perbatasan Laut RI-Palau di Samudera Pasifik meliputi provinsi 

Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;   

e. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut 
Aru meliputi provinsi Maluku dan Papua; dan 

f. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Timor, Laut 
Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, Samudera Hindia 
meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan 
merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan 

berbagai pelanggaran hukum, tidak seperti halnya perbatasan darat yang 
memiliki garis batas jelas. Garis batas di perbatasan laut umumnya tidak 
tampak adanya rambu-rambu tapal batas atau garis batas yang 

membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara 
tetangga. Sehingga kondisi ini sering menimbulkan permasalahan yang 

tidak jarang pada akhirnya bermuara kepada urusan politik dan 
keamanan kedua negara. Beberapa isu strategis yang terjadi pada 
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perbatasan laut dan udara di beberapa provinsi tersebut antara lain 
adalah: 

 

A. Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara 

 Belum selesainya proses penyelesaian dan penyepakatan batas laut 
(Laut teritorial, Batas ZEE dan Landas Kontinen) dengan negara 
tetangga  

Permasalahan tata batas yang menyangkut garis batas dan penentuan 
titik dasar selalu timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan posisi batas 
wilayah ataupun perundangan yang mengaturnya, terutama 

menyangkut aspek demarkasi dan delimitasi.Batas laut teritorial 
Indonesia dan Malaysia di Perairan Pulau Sebatik, berdasarkan 

keputusan ICJ tanggal 17 Desember 2002 tentang status Pulau 
Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia maka konfigurasi garis 
pangkal kepulauan Indonesia berubah menjadi 3 (tiga) Titik Dasar (TD) 

baru yaitu TD No. 036, TD No. 036A, TD No. 036B di Pulau Sebatik dan 
TD No. 037 di Karang Unarang (Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun2008). Berdasarkan Perundingan Teknik antara Indonesia dan 
Malaysia Ke-15 tahun 2009 masih terdapat permasalahan Provosional 
Common Point (Usulan Indonesia) dan menunggu perundingan dan 

keputusan pada level yang lebih tinggi. 

Selanjutnya salah satu contoh penyelesaian isu strategis terkait Batas 
laut teritorial Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Singapura 

(Tanjung Berakit), sejak keputusan International Court of Justice (ICJ) 
di Belanda pada tahun 2008 telah menegaskan bahwa Karang Pedra 

Branca menjadi milik Singapura dan Karang Middle Rock menjadi milik 
Malaysia, sedangkan South Ledge masih dalam sengketa. Mengingat 
perairan di selat tersebut sangat strategis bagi masing-masing negara, 

maka penyelesaian batas laut teritorial pada segmen ini perlu 
mendapat perhatian dan prioritas. 

Sementara itu, hingga saat ini Indonesia dan Palau belum menyepakati 
batas ZEE maupun batas Landas Kontinennya. Salah satu alasan 
utama saat itu adalah belum terbentuknya hubungan diplomatik 

antara Indonesia dengan Palau. Setelah hubungan diplomatik 
Indonesia – Palau dibuka secara resmi pada tanggal 6 Juli 2007 yang 
ditandai dengan penandatanganan Joint Comminique Concerning the 
Establishment of Diplomatic Relation Between the Govemment of the 
Republic of Indonesia and the Govemment of the Republic of Palau, 

perundingan batas maritim RI – Palau dilaksanakan pada tanggal 13 
Juni 2008 di Palau untuk pertamakalinya, akan tetapi belum 

menghasilkan pembicaraan yang mendalam mengenai penarikan garis 
batas RI – Palau.  

Hingga tahun 2010 telah di lakukan perundingan tingkat teknis batas 

maritim antara RI – Palau sebanyak 4 kali, yaitu : 

- Technical Meeting - 1 di Manila (KBRI) pada tanggal 22-23 April 2010 

- Technical Meeting - 2 di Koror Palau pada tanggal 29 November - 1 
Desember 2010 

- Technical Meeting - 3 di Manila, pada tanggal 29 Februari - 1 Maret 

2012 

- Technical Meeting - 4 di Malekeok Palau, pada tanggal 5 - 7 

September 2012 

Seluruh perundingan tingkat teknis tersebut juga belum menghasilkan 

pembicaraan yang mendalam mengenai penarikan garis batas RI – 



- 153 - 
 

Palau karena masih terdapat perbedaan penetapan garis batas maritim, 
dimana Palau menetapkan batas maritimnya menggunakan metode 

garis tengah (median lines), sedangkan Indonesia menggunakan 
equitable solution dengan memperhitungkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi yang dalam hal ini memperhitungkan panjang garis 
dasar kepulauan yang merupakan refleksi metode proporsionality. 

Sedangkan perjanjian batas-batas Dasar Laut Tertentu dan ZEE antara 

RI-Australia di Laut Timor dan Arafura 1997 yang di dalamnya 
tercakup pula Gugusan Pulau Pasir, hingga hari ini belum diratifikasi. 

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina telah 

selesai di sepakati dan ditandatangani Presiden RI dan Filipina di 
Manila pada tanggal 23 Mei 2014 dan saat ini dalam proses ratifikasi. 

Terdapat 5 (lima) segmen batas ZEE yang disepakati dengan panjang 
garis ZEE sekitar 627,5 mil laut atau 1.161,2 km. hingga saat ini batas 
Landas Kontinen Indonesia dan Filipina yang belum dilakukan 

perjanjian batas maritimnya. Selanjutnya batas Landas Kontinen 
Indonesia dengan Papua Nugini, Palau dan Federation State of 

Micronesia  belum pernah dirundingkan. Namun Indonesia telah 
menyerahkan data ke Commission on The Limits of The Continental 
Shelf (CLCS), namun data-data yang telah disampaikan tersebut perlu 

untuk segera dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan dan didasari   hasil   survei   khususnya   seismik.   
Sehingga   diharapkan   segera   dilakukan pemenuhan data dukung 

yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat klaim perluasan Landas 
Kontinen Indonesia. 

Kasus Batas Landas Kontinen Indonesia-RDTL-Australia lebih rumit 
lagi dengan adanya beberapa kejadian. Dengan terlepasnya Timor Leste 
dari Indonesia, maka seluruh perjanjian Indonesia-Australia di Laut 

Timor harus dibatalkan, sebelum Indonesia dan Timor Leste 
menetapkan garis batas permanen wilayah perairan kedua negara. Ini 
penting dirundingkan secara trilateral bersama Indonesia, Timor Leste 

dan Australia sesuai prinsip internasional, menggunakan garis tengah. 
jika Indonesia tidak membatalkan seluruh perjanjian di Laut Timor 

dengan Australia terlebih dahulu, akan merugikan Indonesia karena 
Indonesia akan kalah dalam diplomasi garis batas dengan sebuah 
negara kecil setengah Pulau Timor tersebut. Hal ini akan menyebabkan 

Indonesia hanya memiliki 7,5 – 15% dari wilayah Laut Timor yang kaya 
raya akan deposit fosil bahan bakar. 

Hingga saat ini, batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste belum 
dibahas mengingat pembahasan batas wilayah daratannya belum 
selesai. Penetapan batas wilayah daratan akan dijadikan patokan 

dalam membahas batas wilayah laut. Pembahasan batas wilayah laut 
Timor Leste-Australia tahun 2005 tanpa melibatkan Indonesia sangat 
merugikan Indonesia. Inisiatif penetapan batas wilayah laut Timor 

Leste-Australia datang dari Australia, dengan mengabaikan Indonesia 
karena Australia merasa memiliki kepentingan terkait ladang minyak di 

Celah Timor. Padahal, batas wilayah Laut Timor dengan Australia tidak 
hanya milik Timor Leste. Indonesia, khususnya di bagian Timor Barat 
(NTT), juga berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. 
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Tabel 6. 1 Status Penyelesaian Batas Wilayah Maritim Indonesia 

No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 
Maritim Indonesia 

Batas 

Wilayah 
Kedaulatan 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Laut 

Teritorial 

Batas Zona 
Ekonomi 

Ekslusif 
(ZEE) 

Batas 

Landas 
Kontinen 

1 
Indonesia – India di Laut 

Andaman 
- Belum Selesai   

2 
Indonesia –  Thailand di Selat 

Malaka 
- Belum Selesai   

3 Indonesia – Malaysia di :       

  a. Selat Malaka :     

  • Selat Malaka - Belum  Selesai  

  
• Selat Malaka sebelah 

Selatan 
Belum  Belum  Selesai  

  
b. Selat Singapura Bagian 

Timur 
Belum  Selesai Belum  

  c. Laut Cina Selatan :       

  
• Bagian Timur 

Semenanjung Malaysia 
- Belum  Selesai 

  

• Bagian Utara Pantai 

Serawak (Perairan 
Tanjung Datu) 

Belum Belum  Selesai  

  d. Laut Sulawesi Belum Belum Belum 

4 
Indonesia – Singapura di Selat 

Singapura 
      

  a. Bagian Tengah Selesai - - 

  b. Bagian Barat Selesai - - 

  c. Bagian Timur :       

  • Bagian Timur 1 

Selesai  

(dalam 

proses 
ratifikasi) 

- - 

  
• Bagian Timur 2 (Pedra 

Branca) 
Belum  Belum Belum 

5 
Indonesia – Vietnam di Laut 

Cina Selatan 
- Belum  Selesai 

6 
Indonesia – Philipina di Laut 

Sulawesi 
- 

Selesai  

(dalam 
proses 

ratifikasi) 

Belum 
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No. Negara 

Status Penyelesaian Batas Wilayah 

Maritim Indonesia 

Batas 
Wilayah 

Kedaulatan 

Batas Wilayah Yurisdiksi 

Batas Laut 
Teritorial 

Batas Zona 

Ekonomi 
Ekslusif 

(ZEE) 

Batas 
Landas 

Kontinen 

7 
Indonesia – Palau di Samudera 
Pasifik 

- 
Dalam 
Proses 

Pembahasan 

Belum 

8 Indonesia – PNG di:       

  a. Samudera Pasifik Selesai Belum Selesai 

  b. Laut Arafura Selesai Belum Selesai 

9 Indonesia – Timor Leste di:       

  a. Selat Ombai dan Selat Leti Belum Belum Belum 

  b. Laut Timor Belum Belum Belum 

10 Indonesia – Australia : 

- 

Selesai 
namun 

sebagian 

perjanjian 
belum 

diratifikasi 
Indonesia  

Selesai 
  

Sebahagian Samudera Pasifik, 
Laut Timor dan Laut Arafura 

Sumber: 

1. Renstra Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, 2015-
2019 

2. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Filipina, 
penandatanganan tanggal 22 Mei 2014. 

3. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RepublikSingapura 
dalam documentary between the Republic of Indonesia and the 
Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial 
Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of 
Singapore 2014 (penandatanganan tanggal 2 September 2014) 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa Indonesia memiliki perbatasan 
maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India (Landas 

Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)), Thailand (Landas Kontinen, 
ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura (Laut 
Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas 

Kontinen), Palau (ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE , Landas 
Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, Landas Kontinen, ZEE) dan 
Australia (ZEE, Landas Kontinen). 

Dari sejumlah perbatasan itu, Indonesia telah menyelesaikan sebagian 
penetapan batas maritim dengan India (Landas Kontinen), Thailand 

(Landas Kontinen), Malaysia (sebagian Laut Wilayah, Landas Kontinen), 
Singapura (sebagian Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen), Filipina 
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(ZEE), Papua Nugini (Landas Kontinen) dan Australia (ZEE, Landas 
Kontinen). 

 

 Belum optimalnya penegasan batas kawasan udara Indonesia dengan 

negara tetangga 

Berbagai konsep untuk menjawab permasalahan batas maupun 
luasnya kedaulatan negara di udara, secara garis besar terdapat 2 

(dua) konsep utama, yaitu Konsep Udara memiliki sifat yang bebas (The 
Air Freedom Theory) dan Konsep Negara memiliki kedaulatan terhadap 

ruang udara di atas wilayah negaranya (The Air Sovereignty Theory). 
Pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan 

Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang 
udaranya, memuat tatanan ruang udara nasional, penyelenggaraan 
pelayanan, personel dan fasilitas navigasi penerbangan, serta 

pengaturan tentang tata cara navigasi, komunikasi penerbangan, 
pengamatan dan larangan mengganggu pelayanan navigasi 
penerbangan,termasuk pemberian sanksi. Tatanan ruang udara 

nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan 

penerbangan dengan mengacu pada peraturan nasional dan regulasi 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation 
Organisation/ICAO) yang terkait dengan penetapan dan penggunaan 

ruang udara. 

Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan serta keselamatan 
penerbangan, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan 

menyiapkan personel yang kompeten, memasang dan mengoperasikan 
serta merawat fasilitas navigasi penerbangan. Batas ruang udara 

Indonesia dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, bahwa Batas Wilayah Negara di 
udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan 

batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan 
hukum internasional. Dengan kata lain batas-batas udara Indonesia 

ditarik garis tegak lurus keatas (garis imaginer) dari batas-batas darat 
dan laut yang telah ditetapkan baik secara unilateral, bilateral dan atau 
trilateral. Sehingga Indonesia dapat mendayagunakan volume ruang 

udara mengikuti ketentuan tersebut. Namun pada praktek 
Internasional pemanfaatan ruang udara suatu negara berkaitan erat 
dengan manajemen keselamatan penerbangan, bahwa  Flight 
Information Region (FIR) suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya 
diberikan Flight Information Service dan Alerting Service. Flight 
Information Service adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan 
untuk memberikan saran dan informasi secara penuh untuk 

keselamatan dan efisiensi penerbangan. Ketika suatu negara sudah 
memutuskan untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan, 

maka negara tersebut harus menunjuk suatu badan yang berwenang 
untuk memberikan pelayanan. Badan yang dimaksud adalah Air Traffic 
Service (ATS) Provider, berupa otoritas penerbangan negara itu sendiri 

atau dilimpahkan kepada badan lain (misalnya Aerothai di Thailand, 
Airservice di Australia, dan Airnav di Canada). 

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) badan yang mengelola ATS Provider yaitu 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandara-bandara UPT, 

Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Jika suatu negara 
mendelegasikan ruang udaranya kepada negara lain, maka tanggung 
jawab terhadap pengelolaan ATS tersebut di atas wilayah teritori negara 

yang bersangkutan wajib memperhatikan kedaulatan negara yang 
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mendelegasikan dan tidak dibenarkan  adanya  unsur-unsur untuk  
mengancam  kedaulatan  suatu negara. Dengan kata lain, negara  lain  

yang mengelola hanya terbatas  pada permasalahan teknis dan 
operasional, dan tidak akan keluar dari konteks keselamatan dan 

kelancaran arus lalu lintas yang menggunakan ruang udara bagi lalu 
lintas penerbangan (sipil dan militer) serta membutuhkan perjanjian 
antara kedua belah pihak berisi persyaratan-persyaratan tentang 

pelayanan mencakup fasilitas dan tingkat pelayanan yang diberikan.  

 

 

Sumber: TNI AU (dalam Renstra Pengelolaan Batas Negara Wilayah 

Laut dan Udara) 

Gambar 6. 6 FIR di lingkungan ruang udara Indonesia 

 

Diharapkan negara yang mendelegasikan kewenangan pengelolaan lalu 
lintas penerbangan dapat menerima ketentuan di atas dan tidak akan 

merubah ketentuan- ketentuan yang telah dibuat tanpa adanya 
persetujuan dari negara yang memberikan pelayanan lalu lintas 

penerbangan. Kedua negara yang terikat perjanjian kerjasama 
pemanfaatan ruang udara untuk keselamatan penerbangan dapat 
menghentikan kesepakatan yang telah dicapai sewaktu-waktu. Namun 

sampai saat ini, batas akhir dari batas udara suatu negara masih 
dalam perdebatan  internasional, meskipun secara nasional LAPAN 
telah mendefinisikan batas akhir dari batas udara. 

Urusan FIR suatu negara dapat didelegasikan kepada negara lain, 
batas sebuah FIR tidak harus selalu sama dengan batas teritorial suatu 

negara, misalnya Australia mendelegasikan ruang udara disekitar 
Kepulauan Christmas dikelola oleh FIR Indonesia, Ruang udara Timor 
Leste dikelola FIR Indonesia dan Brunei Darussalam dikelola FIR 

Malaysia, namun demikian umumnya negara yang berbatasan  
menggunakan batasan teritorialnya sebagai juga batasan FIR 
mengadopsi UNCLOS 1982. 

Indonesia telah menetapkan FIR dalam 2 (dua) region yaitu FIR 
Jakarta/Jakarta ACC dan FIR Makasar/Makasar ACC. Namun ruang 
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udara Indonesia di atas kawasan kepulauan Natuna dikenal sebagai 
Sektor A, B dan C. Indonesia mendelegasikan tanggung jawab 

pemberian  pelayanan  navigasi  penerbangan  di  wilayah  Sektor A 
kepada  Singapura, sampai dengan ketinggian 37.000 Diatas 

Permukaan Laut (DPL). Selanjutnya Indonesia mendelegasikan 
tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan di wilayah 
sektor B kepada  Singapura  mulai  dari  37.000  DPL  sampai  dengan  

ketinggian  tak terhingga. Untuk Sektor C tidak termasuk di dalam 
Agreement Between the Government of Republic of Indonesia   and the 
Government of Republic of Singapore yang ditandatangani pada tahun 

1995. Namun penyelesaian pengaturan lalu lintas penerbangan di 
sektor C harus diselesaikan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. 

Atas nama Indonesia, Singapura memungut jasa pelayanan navigasi 
penerbangan atau RANS  (Routes  Air Navigation Services)  Charges  di 

wilayah udara yurisdiksi Indonesia, khususnya pada Sektor A yang 
telah didelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi  
penerbangan  kepada Singapura,  selanjutnya Biaya  

Pengelolaan/RANS  Charge dimaksud diserahkan ke Pemerintah 
Indonesia melalui Angkasa Pura II sebagai operator kebijakan, 

sedangkan Sektor B masih merupakan permasalahan  yang  harus  
dibahas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. 

Atas dasar permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia berencana 

untuk mengkaji ulang Letter of Agreement (LoA) antara Pemerintah 
Indonesia dan Singapura tentang pengelolaan ruang udara diatas 

kepulauan Natuna dan mengkaji ulang MTA di teritorial Indonesia; 
Menindaklanjuti kesepakatan data batasan terluar wilayah sektor B, 
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang 

Daftar Koordinat Geografis Titik- Titik Pangkal Kepulauan Indonesia, 
terutama di laut Natuna berhubungan dengan pengembangan batas 
wilayah dan ketinggian Tanjung Pinang Control Area; dan menata ulang 

pengelolaan wilayah ruang udara sektor A, B dan C, serta 
permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan perubahan. 

 

 

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, KementerianPerhubungan 

Gambar 6. 7 PermasalahanRuangUdara Wilayah Indonesia di Sektor 
ABC 
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B. Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Serta Penegakan 

Hukum 

 Belum optimalnya aspek pengawasan perbatasan laut dan udara 

sehingga pelanggaran kedaulatan masih banyak terjadi 

Penetapan batas laut, baik laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) dan Landas Kontinen (LK) yang belum dapat diselesaikan secara 

keseluruhan, mengakibatkan rancu dan tidak optimalnya upaya 
penegakan kedaulatan dan hukum di laut.  Disisi lain, pelanggaran 
wilayah kedaulatan baik darat, khususnya laut dan udara yang 

dilakukan oleh negara tetangga menunjukkan masih lemahnya 
pertahanan negara di laut dan udara. Hal yang paling penting 

berkaitan dengan pertahanan negara adalah adanya keinginan negara 
tetangga setelah memiliki dan berdaulat atas Pulau Sipadan dan Pulau 
Ligitan, ingin kembali menguasai Blok Ambalat yang kaya akan minyak 

dan gas bumi, sehingga hal ini merupakan ancaman nyata yang sudah 
ada di depan mata.  

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus, serta kesiapsiagaan 
negara dan bangsa (Balitbang, Kemenhan). Contoh lain adalah yang 
terjadi di P. Morotai (RI). Nelayan asing dengan leluasa masuk ke 

wilayah Morotai dan dengan mudah melarikan diri ke wilayah Filipina 
jika dihalau. Ini artinya wilayah perbatasan laut Morotai-Filipina belum 
dijaga dengan ketat, sehingga bisa saja suatu saat Filipina 

(sebagaimana Malaysia) mengklaim sebagian laut Morotai sebagai 
wilayah sahnya. 

Disisi lain, keterbatasan prasarana dan sarana pertahanan dan 
keamanan dan medan yang berat dengan laut yang dalam 
menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengamanan dan mengancam 

hilangnya pulau kecil terluar dan terjadinya pergeseran batas wilayah 
laut negara. Salah satu kendala menjaga batas wilayah negara adalah 
tidak adanya sarana bantu navigasi yang memadai di pulau tersebut 

yang akan membantu dalam pelayaran dan status keberadaan pulau 
tersebut. Di samping itu, titik dasar dan titik referensi pada pulau 

terluar yang kurang terpelihara baik akan berpotensi terhadap 
keutuhan wilayah negara. 

 

Dari berbagai penjabaran isu strategis mengenai batas wilayah Negara di 
kawasan perbatasan darat dan laut. Secara garis besar, gambaran 

mengenai isu strategis batas wilayah Negara dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 

Tabel 6. 2 Gambaran Isu Strategis Batas Wilayah Negara 

NO  ASPEK  ISU STRATEGIS 

Batas Wilayah Darat 

1 Aspek Penetapan dan 
Penegasan Batas 

 

 Belum selesainya proses penyelesaian 
dan penyepakatan batas dengan 

negara tetangga pada beberapa 
segmen 

 Belum optimalnya upaya 

pemeliharaan patok atau pilar tapal 
batas 

2 Aspek Peningkatan  
Pertahanan dan 

Belum optimalnya aspek pengawasan 
dalam menjaga tapal batas sehingga 
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Keamanan Serta 

Penegakan Hukum 

pelanggaran tapal batas masih banyak 

terjadi  

Batas Wilayah Laut dan Udara 

1 Aspek Penetapan dan 
Penegasan Batas 

 Belum selesainya proses penyelesaian 
dan penyepakatan batas laut (Laut 
teritorial, Batas ZEE dan Landas 

Kontinen) dengan negara tetangga 

 Belum optimalnya penegasan batas 

kawasan udara Indonesia dengan 
negara tetangga 

2 Aspek Peningkatan  

Pertahanan dan 
Keamanan Serta 

Penegakan Hukum 

Belum optimalnya aspek pengawasan 

perbatasan laut dan udara sehingga 
pelanggaran kedaulatan masih banyak 

terjadi 

 

6.4. Isu Strategis Aktivitas Lintas Batas 

Isu strategis aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan berupa 
fenomena yang terjadi dengan dua makna yakni isu berdampak negatif 

dan positif. Sebagian besar isu strategis aktivitas lintas batas berupa isu 
(permasalahan) yang merupakan akibat dari kondisi aktivitas lintas batas 
yang ada di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan yang belum 

dianggap sebagai pintu gerbang negara, masih terkondisi dengan 
kurangnya pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, belum 

optimalnya pengelolaan SDA lokal, belum adanya peningkatan kualitas 
SDM perbatasan, masih minimnya sarana pertahanan & keamanan, dsb. 
Dengan kondisi tersebut mengakibatkan munculnya isu strategis 

aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat dan laut. Terkait 
dengan gambaran mengenai isu strategis aktivitas lintas batas, maka 

berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai isu strategis 
aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat dan kawasan 
perbatasan laut. 

6.4.1. Aktivitas Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Darat 

Kawasan perbatasan Negara sangat rawan terhadap isu lintas batas 
Negara yang disebabkan oleh adanya beberapa aktivitas dan atau 

interaksi lintas batas Negara yang terjadi secara ilegal/ melanggar 
hukum. Isu pengelolaan lintas batas negara darat tidak hanya 

disebabkan karena lemahnya sistem pertahanan dan keamanan kawasan 
perbatasan Negara, akan tetapi juga disebabkan karena interaksi lintas 
batas yang kuat antara masyarakat perbatasan Negara dengan negara 

tetangga. Isu pengelolaan lintas batas Negara dibagi menjadi empat aspek 
yang terdiri dari aspek sarana dan prasarana lintas batas, aspek ekonomi 

lintas batas, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek sosial-budaya 
lintas batas. Berikut ini akan dijelaskan isu-isu terkait aspek lintas batas 
yang ditemui di kawasan perbatasan darat Negara. 

A. Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 

 Belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas 
batas CIQS 

Belum optimalnya pelayanan sarana & prasarana lintas batas CIQS 
dikarenakan tidak semua Lokpri di kawasan perbatasan darat sudah 

memiliki PPLB. Belum adanya sarana prasarana lintas batas CIQS ini 
kemudian semakin memudahkan masuknya aktivitas lintas batas ilegal 
yang merugikan kawasan perbatasan yang bersangkutan. Kawasan 
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perbatasan darat sangat rawan dengan pelintas batas ilegal, karena 
adanya kedekatan area dengan negara tetangga, maka banyak jalur 

darat khusus yang tidak teridentifikasi sebagai jalur akses pelintas 
batas ilegal. Hal ini dapat dilihat di Lokpri Entikong (Kalimantan Barat). 

PPLB Entikong belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, 
salah satunya sarana CIQS yang memadai. Selain itu, pos lintas batas 
tidak ditunjang dengan sarana pengamanan yang memadai. Kondisi 

listrik yang sering mati dan menghambat kegiatan pengamanan di 
Lokpri Entikong mempengaruhi kegiatan pengecekan aktivitas lintas 
batas yang keluar masuk ke Lokpri Entikong. 

 Belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat 
lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas 

Adanya isu lemahnya pengawasan yang dikarenakan rendahnya 
dukungan sarana dan prasarana pengawas, maka akan berakibat 
semakin mudahnya aktivitas lintas batas ilegal dilakukan di kawasan 

perbatasan darat. Tidak hanya sarana dan prasarana saja yang 
diperlukan, melainkan SDM pengguna/ personil keamanan juga 

diperlukan di kawasan perbatasan darat. Seperti yang terjadi di Lokpri 
Amfoang Timur (NTT), pengelolaan CIQ (Custom Imigration Quarantine) 
belum berjalan walaupun sudah tersedia, hal ini karena belum adanya 

personil dan fasilitas keamanan di perbatasan yang memadai. 

Hal yang serupa juga dapat ditemukan di Lokpri Sota (Papua). 

Infrastruktur lintas batas di Lokpri Sota belum mencukupi, terutama 
dalam bentuk kantor karantina dan kesehatan, jumlah personil 
keamanan perbatasan, alat komunikasi dan kendaraan operasional 

keamanan. Selain itu, pos lintas batas belum berfungsi optimal. 
Keseluruhan sarana prasarana keamanan yang belum memadai ini 
yang disertai dengan lemahnya pengawasan di pintu perbatasan akan 

memudahkan terjadinya kegiatan transnasional di kawasan perbatasan 
darat. 

 

B. Aspek ekonomi lintas batas 

 Belum optimalnya nilai tambah produksi di Lokpri terhadap negara 

tetangga maupun terhadap PKSN 

Masyarakat perbatasan melakukan interaksi/ aktivitas ekonomi lintas 
batas secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok 

pribadi maupun untuk mencari tambahan keuntungan. Fenomena ini 
tentunya tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan 

daerah perbatasan maupun negara tetangga. Sebaiknya segala aktivitas 
ekonomi lintas batas dapat dikelola agar memberi nilai tambah bagi 
keuntungan masyarakat perbatasan dan juga kawasan perbatasan. 

Banyak ditemukan aktivitas ekonomi lintas batas seperti barter barang 
maupun penyelundupan barang dengan tujuan keuntungan pribadi. 

Hal ini dapat ditemukan di Lokpri Bikomi Utara (NTT). Jarak Lokpri 
yang sangat dekat dan mudah diakses oleh masyarakat dari negara 
tetangga, menyebabkan presentase kemungkinan interaksi ekonomi 

lintas batas ilegal banyak dilakukan. Terdapat beberapa perdagangan 
ilegal, dengan komoditi sembako dan BBM yang diselundupkan oleh 
masyarakat di kawasan perbatasan darat. 

 Belum efektifnya kerjasama perdagangan antarnegara 

Berbagai aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan perbatasan darat 

dilakukan secara mandiri (oleh masing-masing masyarakat perbatasan) 
dan secara kelompok. Aktivitas ekonomi lintas batas ini belum 
terbangun dari kebijakan kerjasaman perdagangan antarnegara yang 
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telah disepakati. Sebaiknya segala interaksi aktivitas ekonomi lintas 
batas bisa diperbaharui dengan kebijakan kerjasama perdagangan 

antarnegara yang ada. Seperti misalnya Lokpri Amfoang Timur, Lokpri 
Bikomi Utara, dan Lokpri Bikomi Nilulat (NTT) dapat melakukan 

interaksi aktivitas ekonomi lintas batas dengan RDTL dengan 
mengakomodir kebijakan kerjasama perdagangan antarnegara yang 
sudah ada, sehingga akan saling menguntungkan kedua belah pihak. 

 Adanya ketergantungan masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga 

Isu ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga 
maupun ketergantungan negara tetangga terhadap pasokan bahan 

kebutuhan pokok yang berasal dari Lokpri di kawasan perbatasan 
darat merupakakan indikator eratnya interaksi ekonomi intas batas 

yang ada. Kedekatan area dan kondisi negara tetangga yang tidak 
selalu merupakan negara berkembang/ negara maju menjadikan 
adanya rantai ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok ekonomi 

sehari-hari. Banyak kondisi Lokpri di kawasan perbatasan darat yang 
jaraknya dengan negara tetangga lebih jauh dibandingkan dengan 

jaraknya terhadap ibukota/ daerah utama di Indonesia. Seperti yang 
terjadi di Lokpri Amfoang Timur (NTT), di mana warga RDTL membeli 
kebutuhan pokok terutama bahan makanan di Amfoang Timur, 

sehingga Amfoang Timur berpotensi sebagai pusat distribusi barang 
untuk RDTL. Namun potensi ini belum didukung dengan pengelolaan 
pasar perbatasan di Oepoli. Apabila kondisi aktivitas ekonomi lintas 

batas ini dikelola dan dijadikan kerjasama perdagangan antarnegara, 
maka akan berpengaruh lebih baik dan jelas memberikan nilai tambah 

bagi kedua negara. 

 Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan 
ASEAN Economic Community pada tahun 2015 

Kebijakan ASEAN Economic Community yang rencananya mulai 
diaplikasikan pada tahun 2015, masih belum menjadi salah satu aspek 

pertimbangan penyusunan regulasi pengelolaan lintas batas. Beberapa 
kawasan perbatasan darat masih belum memasukkan kebijakan 
ASEAN Economic Community pada draft rencana pembangunan 

kawasan perbatasan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah di kawasan perbatasan sebaiknya berkordinasi untuk 

membangun kebijakan baru terkait ASEAN Economic Community seperti 
kebijakan bebas bea cukai dan kebijakan perdagangan lintas batas 
pada rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan 

darat.  Kebijakan ASEAN 2015 nanti sebaiknya dijadikan salah satu 
bahan pertimbangan penyusunan regulasi pengelolaan lintas batas 

untuk periode 2015-2019, agar kemudian kawasan perbatasan darat di 
Indonesia sudah mengikuti & mengakomodir kebijakan internasional 
yang ada. 

 

C. Aspek pertahanan dan keamanan 

 Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri akibat lemahnya pengawasan 
pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat 

Kegiatan ilegal di kawasan perbatasan darat menjadi suatu fenomena 

yang sering ditemukan. Kawasan perbatasan darat memiliki kedekatan 
wilayah dengan negara tetangga dengan tingkat kerawanan yang lebih 
besar untuk kegiatan ilegal dibandingkan dengan kawasan perbatasan 

laut. Salah satu contoh kasus terkait kegiatan ilegal di Lokpri yakni di 
Lokpri Entikong (Kalimantan Barat). Masih kurangnya sarana prasana 

personil keamanan di perbatasan juga menjadi faktor yang 
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memudahkan kegiatan ilegal. Kurangnya kendaraan untuk berpatroli, 
bila dibandingkan dengan negara tetangga yang berpatroli 

menggunakan kendaraan yang dilengkapi teknologi keamanan yang 
canggih, sedangkan patroli di kawasan perbatasan darat di RI masih 

dengan patroli berjalan kaki. Saat ini kendaraan operasional sudah 
tidak sebanding dengan kondisi panjangnya garis perbatasan. 
Kurangnya sarana keamanan dan personil keamanan membawa 

dampak tindakan kriminal meningkat, salah satunya yaitu  adanya 
penyelundupan narkotika dan juga pemulangan TKI secara besar-
besaran dikarenakan visa imigran yang ilegal. 

 Belum optimalnya upaya pengawasan di Lokpri akibat rendahnya 
dukungan sarana prasarana & teknologi pengawasan pertahanan 

keamanan dan penegakan hukum 

Lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan darat seringkali 
dikarenakan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang 

seharusnya dilengkapi teknologi dan informasi yang canggih di 
kawasan perbatasan darat. Fenomena pelintas batas ilegal di kawasan 

perbatasan darat tidak hanya dapat dicegah dengan melakukan  patroli 
keliling daerah, tetapi juga perlu adanya teknologi pengawasan yang 
lebih canggih seperti kamera pengawas yang dipasang pada jalur darat 

khusus yang sering dilalui pelintas batas ilegal. Seperti misalnya Lokpri 
Long Apari (Kalimantan Timur) juga belum didukung teknologi sarana 
pengawasan yang memadai. Pengawasan dengan teknologi yang lebih 

memadai dibutuhkan untuk mempermudah pengawasan serta 
mengantisipasi kemungkinan aktivitas lintas batas ilegal terkait 

kriminalitas. 

 

D. Aspek sosial-budaya lintas batas 

 Belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena 
pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokpri 

Belum optimalnya pencatatan penduduk/ kegiatan pendataan 

penduduk yang belum selesai dilaksanakan di Lokpri, akan merugikan 
bagi para pendatang yang tinggal di Lokpri maupun masyaraat Lokpri 

yang tinggal sementara di negara tetangga. Hal ini akan berdampak 
pada status kewarganegaraan yang tidak jelas dan mempengaruhi 
kemudahan pendatang/ masyarakat Lokpri yang bermaksud mencari 

kerja/ melakukan aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan darat. 
Fenomena ini dapat ditemui di Lokpri Amfoang Timur (NTT). Lebih dari 

20 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini tinggal menetap di zona netral 
dan sedikit masuk ke wilayah Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang 
Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memilih 

menjadi warga Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). 
Penyebab utama mereka memilih menjadi warga Timor Leste diduga 
kuat karena akses transportasi ke wilayah Timor Leste jauh lebih maju. 

 Hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai 
peluang kerjasama antarnegara 

Isu terbukanya peluang kerjasama antarnegara ini dikarenakan adanya 
hubungan kekerabatan yang erat antar masyarakat di kawasan 
perbatasan darat. Tetapi di sisi lain hubungan kekerabatan yang erat 

ini juga dapat berpengaruh kurang baik bagi segala permasalahan 
aktivitas lintas batas ilegal yang dilakukan masyarakat asing di Lokpri, 

karena pada akhirnya akan ditempuh jalan kekeluargaan dan 
partisipasi masyarakat terhadap penegakkan hukum akan lemah. 
Fenomena ini dapat ditemui di Lokpri Sota (Papua). Peluang kerjasama 
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ekonomi (perdagangan, pengolahan hasil pertanian, pariwisata) dan  
kerjasama pendidikan lintas batas negara akan semakin terbuka, di 

samping permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aktivitas 
lintas batas negara, terutama aktivitas yang bersifat illegal, perlu 

ditingkatkan pengawasannya. Peluang ini didukung oleh keeratan 
budaya di antara masyarakat serumpun di kedua negara yakni 
Indonesia dan PNG (untuk kasus Lokpri Sota). 

 

6.4.2. Aktivitas Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Laut 

Isu strategis aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan laut dibagi 

menjadi 5 (lima) aspek lingkup pembahasan. Kelima aspek pembahasan 
meliputi aspek ekonomi lintas batas, aspek sosial-budaya lintas batas, 

aspek sarana dan prasarana lintas batas, aspek pertahanan dan 
keamanan lintas batas, serta aspek pengelolaan lingkungan lintas batas. 
Pada dasarnya isu strategis merupakan turunan/ akibat dari kondisi 

aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan laut. Isu strategis 
aktivitas lintas batas lebih didominasi pada permasalahan yang terjadi 

akibat adanya aktivitas lintas batas ilegal di kawasan perbatasan laut 
seperti ilegal fishing, penyelundupan barang, dsb. Beberapa isu strategis 
aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan laut antara lain: 

A. Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 

 Belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas 

batas CIQS 

Terbatasnya sarana dan prasarana, CIQS telah menyebabkan lemahnya 
pengaruh kedaulatan negara di sepanjang garis perbatasan laut dan 

perairan di sekitar pulau-pulau terluar, sehingga mengakibatkan 
dampak negatif yang lebih jauh dengan sering terjadinya pembajakan 
dan perompakan, penyelundupan senjata. Hal ini seperti yang terjadi 

pada keamanan kawasan perbatasan laut di Lokpri Sukakarya (Aceh). 

 Belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat 

lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas 

Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana lintas batas laut 
merupakan hal yang lazim ditemui di kawasan perbatasan laut 

terutama di pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Kondisi ini menimbulkan 
banyaknya kecolongan pada perlintasan batas laut antara RI – negara 
tetangga. Ketersediaan kapal pengawas di Lokpri di Kepulauan Riau 

misalnya, hanya berupa kapal kayu dengan dukungan kekuatan motor 
yang kecil. Ketersediaan sarana pendukung tersebut tentu tidak akan 

sanggup untuk mengawasi banyaknya intensitas aktivitas perdagangan 
lintas batas di Laut China Selatan.   

Lain halnya dengan isu belum tersedianya kapal patroli di Lokpri 

Morotai Selatan (Maluku Utara). Lokpri Morotai Selatan belum 
didukung dengan armada pertahanan laut berupa kapal patroli. 

Armada keamanan laut hanya berupa kapal TNI-AL yang beroperasi 
untuk seluruh perairan di indonesia Timur sehingga tidak cukup untuk 
melakukan pengawasan di wilayah perairan morotai. Ketiadaan armada 

pertahanan di laut memberi peluang negara asing melakukan kegiatan 
ilegal di perairan Indonesia. 

 

B. Aspek Ekonomi Lintas Batas 

 Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan 

ASEAN Economic Community pada tahun 2015 
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Kebijakan ASEAN yang rencananya mulai diaplikasikan pada tahun 
2015, masih belum menjadi salah satu aspek pertimbangan 

penyusunan regulasi pengelolaan lintas batas. Beberapa kawasan 
perbatasan laut seperti lokpri yang berada di Aceh dan Kepulauan Riau 

merupakan kawasan perbatasan yang sudah mulai mengikuti 
kebijakan bebas  bea cukai. Kebijakan ASEAN 2015 nanti sebaiknya 
dijadikan salah satu bahan pertimbangan penyusunan regulasi 

pengelolaan lintas batas untuk periode 2015-2019, agar kemudian 
kawasan perbatasan laut di Indonesia sudah mengikuti & 
mengakomodir kebijakan internasional yang ada. 

 Belum optimalnya nilai tambah produksi di Lokpri terhadap negara 
tetangga maupun terhadap PKSN 

Aktivitas ekonomi lintas batas yang banyak dilakukan secara mandiri 
oleh masyarakat perbatasan (secara individual) tidak memberi nilai 
tambah produksi terhadap PKSN dan negara tetangga. Hal ini terjadi 

karena fenomena barter barang yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di kawasan perbatasan laut. 

Fenomena ini dapat ditemui di Lokpri Morotai Selatan (Maluku Utara). 
Berdasarkan penuturan masyarakat aktifitas ekonomi yang terjadi 
adalah barter barang dengan produk hasil perikanan, hal ini dilakukan 

di tengah laut. Kegiatan ini dilakukan untuk  memenuhi konsumsi 
perbekalan dilaut seperi makanan, bahan pokok ataupun rokok. Cara 
ini  dianggap efektif pada saat melaut sehingga tidak perlu kembali 

kedaerah asal untuk mengambil perbekalan. 

 Belum efektifnya kerjasama perdagangan antarnegara 

Pada masing-masing kawasan perbatasan telah memiliki beragam 
aktivitas ekonomi lintas batas dari skala kecil (mandiri oleh masyarakat 
perbatasan) dan skala besar (ekspor-impor). Aktivitas ekonomi lintas 

batas antar 2 kawasan yang berbatasan masih belum mengaplikasikan 
perjanjian kerjasama perdagangan antar negara yang sudah disepakati. 
Hal ini dikarenakan manajemen kewenangan pengelolaan pusat yang 

tumpang tindih dengan pengelolaan di daerah, sehingga menyebabkan 
aktivias ekonomi lintas batas yang tidak terbangun dari regulasi 

kerjasama perdagangan antarnegara. 

 Adanya ketergantungan masyarakat di Lokpri terhadap negara tetangga 

Ketergantungan masyarakat perbatasan terkait harga kebutuhan pokok 

yang lebih murah dari negara tetangga, akan melepaskan rantai 
ekonomi kawasan perbatasan dengan pulau utamanya di Indonesia. 

Fenomena ini dapat ditemui di Lokpri Miangas (Sulawesi Utara). 
Masyarakat Miangas membeli bahan pokok makanan di Filipina dengan 
harga yang lebih murah dari bahan pokok yang dipasok oleh Bitung. 

Hal ini terjadi karena letak Miangas yang jauh dari Bitung, apabila 
dilakukan perjalanan lewat laut membutuhkan waktu selama 
seminggu. Sementara itu jarak antara Miangas dan Filipina cukup 

dekat dengan perjalanan kira-kira setengah hari, sehingga interaksi 
antara Miangas dan Filipina sangat kuat. Selain itu, kemudahan 

masyarakat Miangas untuk membeli bahan pokok maupun barang-
barang lainnya yang merupakan produk Filipina difasilitasi oleh 
kemudahan penggunaan mata uang rupiah.  

 

C. Aspek Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas 

 Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri akibat lemahnya pengawasan 
pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan laut 
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Minimnya sarana dan prasarana telah menyebabkan belum optimalnya 
aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan 

negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui 
penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta 

prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai. 
Ketiadaan PLB akan memberikan peluang terhadap pelintas batas ilegal 
dari negara tetangga yang menyusup ke wilayah RI.  

Salah satu contoh kasus terkait isu ini dapa dilihat pada isu 
adanyapelintas batas ilegal akibat ketiadaan PLB di Lokpri Tabukan 
Utara (Sulawesi Utara). Aparat keamanan sudah berusaha menjaga 

keamanan lokasi prioritas, akan tetapi karena keterbatasan kondisi 
ketersediaan sarana pertahanan keamanan dan personil, telah 

menghambat upaya pengamanan perbatasan, sehingga penguatan 
sistem pertahanan keamanan di Tabukan Utara sangat diperlukan 
untuk mengantisipasi kegiatan transnasional yang tidak diinginkan 

dari negara tetangga (Filipina) di daerah perbatasan Tabukan Utara. 

 Belum optimalnya upaya pengawasan di Lokpri akibat rendahnya 

dukungan sarana prasarana & teknologi pengawasan pertahanan 
keamanan dan penegakan hukum 

Kurangnya pengawasan dari Pos Pengawas Batas Laut telah 

menyebabkan terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan 
oleh aparat negara tetangga maupun nelayan/masyarakatnya dan 
kegiatan illegal lainnya seperti pencurian ikan, pencurian pasir laut, 

dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang terjadi pada keamanan 
kawasan perbatasan laut di Lokpri Sukakarya (Aceh).  

Pada kasus lain, lemahnya pengawasan  kawasan perbatasan 
disebabkan minimnya kehadiran personil aparat penegak hukum 
seperti Koramil, Pos TNI-AL, Polsek, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina 

(CIQS) beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pada Lokasi 
Prioritas Pasir Limau Kapas (Riau) fasilitas Hankam yang ada seperti 
Koramil, Polsek dan Pos TNI-AL (Panipahan dan Pulau Jemur) dengan 

fasilitas kapal patroli terbuat dari kayu dan sudah berusia 11 tahun 
(tanpa navigasi dan persenjataan / setara dengan kapal tangkap ikan 

milik nelayan). 

 Adanya pencemaran air laut akibat aktivitas ekonomi lintas batas skala 
besar di kawasan perbatasan laut 

Kawasan perbatasan yang memiliki kerjasama pengembangan ekonomi 
daerah dalam skala besar akan mengakibatkan permasalahan yang 

terkait isu pencemaran lingkungan. Hal ini ditemukan pada kasus 
pencemaran lingkungan perairan di Lokpri Batam Kota (Kepulauan 
Riau).  

Perkembangan  Batam yang pesat dengan aktivitas ekspor impor yang 
besar membuat aktivitas perkapalan bongkar muat juga semakin pesat. 
Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas ini adalah 

pencemaran air laut melalui limbah minyak kapal-kapal tersebut. 
Pencemaran lingkungan secara tidak langsung akan mempengaruhi 

potensi pariwisata di kawasan perbatasan karena dampak negatif dari 
pencemaran lingkungan ke air laut tersebut. Terjadinya pendangkalan 
sungai dan laut menyebabkan potensi ekonomi perikanan di Lokpri 

Batam Kota menjadi menurun. Kondisi ini berakibat kepada 
menurunnya kesejahteraan nelayan di Lokpri Batam Kota. 

 Adanya pencemaran limbah minyak hitam (sludge oil) yang mengotori 
perairan pesisir pantai yang diindikasi berasal dari aktivitas lintas 
batas di perairan internasional 
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Tiap tahunnya ditemukan adanya kasus pencemaran oleh minyak 
hitam beracun di kawasan perbatasan laut yang merupakan bagian 

dari perairan internasional. Kasus ini ditemukan di perairan Lokpri 
Bintan Utara (Kepulauan Riau). Lokpri Bintan Utara yang strategis 

berada pada jalur perdagangan internasional mengindikasikan adanya 
limbah tersebut berasal dari perairan internasional yang sengaja 
dibuang oleh kapal-kapal asing saat melintas, mengalir hingga ke 

wilayah Bintan Utara. Dampak juga dirasakan hingga ke wilayah 
Kecamatan Teluk Sebong, dimana aktivitas pariwisata ikut terganggu 
karena sludge oil yang mengalir hingga ke pesisir pantai Teluk Sebong 

yang menjadi pusat aktivitas pariwisata bagi wisatawan mancanegara. 

 

D. Aspek Sosial-Budaya Lintas Batas 

 Belum optimalnya pencatatan penduduk terkait adanya fenomena 
pencampuran penduduk (satu rumpun) di Lokpri kawasan perbatasan 

laut. 

Masyarakat di kawasan perbatasan mudah melakukan migrasi keluar-

masuk kawasan perbatasan di negara tetangga dan begitu pula 
sebaliknya. Belum optimalnya proses pendataan penduduk yang 
merupakan warga negara Indonesia di kawasan perbatasan, berakibat 

pada sebagian besar masyarakat perbatasan yang tidak memiliki status 
kewarganegaraan yang jelas. Beberapa kasus terkait fenomena 

pencampuran penduduk, karena adanya penduduk dari negara 
tetangga mengklaim dirinya sebagai warga negara Indonesia ditemukan 
di Lokpri Tahuna (Sulawesi Utara). Kebanyakan nelayan Filipina yang 

tertangkap di perairan Indonesia (di sekitar Lokpri Tahuna) mengaku 
keturunan Pisang (Philipina-Sangihe) dan memunculkan dugaan bahwa 
orang Sangir di Filipina dijadikan obyek dan subyek dalam setiap 

kegiatan pelanggaran laut teritorial. 

Lain halnya degan yang terjadi di Lokpri Miangas (Sulawesi Utara). 

Hampir sebagian besar masyarakat Miangas memiliki hubungan 
kekerabatan  (ikatan darah) dengan  masyarakat Filipina. Masyarakat 
Filipina-Miangas tersebut tinggal di kecamatan Tibanban, General 

Genorovo, Filipina. Masyarakat Miangas yang tinggal di Filipina 
(kecamatan Tibanban), tapi diketahui tidak memiliki status 
kewarganegaraan (karena tidak diakui oleh Filipina dan Indonesia), 

menjadikan masyarakat Miangas tanpa status kewarganegaraan 
tersebut harus membayar sejumlah Rp 500.000 ke pemerintah Filipina. 

 Hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan sebagai 
peluang kerjasama antar negara. 

Kesamaan adat budaya seperti upacara/ adat perayaan dikarenakan 

adanya pencampuran penduduk yang memiliki satu garis keturunan di 
kawasa perbatasan. Kasus yang terkait dengan isu ini ditemukan di 

Lokpri Tahuna dan Lokpri Tabukan Utara (Sulawesi Utara). Hubungan 
kekerabatan antara masyarakat sangir dan Filipina, dipererat dengan 
kesamaan budaya Tulude yang dilakukan masyarakat sangir di 

Sangihe maupun masyarakat sangir yang tinggal di Pulau Saranggani, 
Filipina. Budaya Tulude merupakan perayaan rasa syukur satu 
tahunan masyarakat Tahuna dan Tabukan Utara (masyarakat sangir) 

atas limpahan hasil tani dan ikan yang sudah diperoleh. Upacara 
kebudayaan Tulude ini juga dilakukan oleh warga Filipina keturunan 

sangir. Isu ini merupakan salah satu isu bermakna positif yang dapat 
mendukung perkembangan kawasan perbatasan.   
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Secara garis besar, gambaran mengenai isu strategis aktivitas lintas batas 
di kawasan perbatasan darat dan laut, terangkum pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 6. 3 Gambaran Isu Strategis Aktivitas Lintas Batas 

NO ASPEK ISU STRATEGIS 

KAWASAN PERBATASAN DARAT 

1 Aspek sarana dan 
prasarana lintas batas 

 Belum optimalnya kualitas pelayanan 
sarana dan prasarana lintas batas CIQS 

 Lemahnya pengawasan di pintu 
perbatasan akibat lemahnya teknologi 
informasi di lintas batas 

2 Aspek ekonomi lintas 
batas 

 Isu strategis terkait aktivitas ekonomi 
lintas batas 

 Adanya ketergantungan masyarakat di 
negara tetangga terhadap Lokpri di 
kawasan perbatasan darat. 

 Belum efektifnya kerjasama perdagangan 
antarnegara 

3 Aspek pertahanan dan 
keamanan 

 Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri 
(illegal entry, logging, human trafficking, 

dsb) 

 Belum optimalnya upaya pengawasan di 
Lokpri akibat rendahnya dukungan 

sarana dan prasarana pengawasan 

4 Aspek sosial-budaya 

lintas batas 

 Belum optimalnya pencatatan penduduk 

terkait adanya fenomena pencampuran 
penduduk (satu rumpun) di Lokpri. 

 Terbukanya peluang kerjasama 

antarnegara karena adanya hubungan 
kekerabatan yang erat di kawasan 

perbatasan darat. 

KAWASAN PERBATASAN LAUT 

1 Aspek sarana dan 
prasarana lintas batas 

 Belum optimalnya kualitas pelayanan 
sarana dan prasarana lintas batas CIQS 

 Belum optimalnya aspek pengawasan di 

pintu perbatasan akibat lemahnya 
dukungan sarana dan prasarana lintas 

batas pelayaran dari dan menuju 
kawasan perbatasan laut. 

2 Aspek ekonomi lintas 
batas 

 Belum optimalnya nilai tambah produksi 
di Lokpri terhadap negara tetangga 
maupun terhadap PKSN 

 Belum efektifnya kerjasama perdagangan 
antarnegara 

 Adanya ketergantungan masyarakat di 

Lokpri terhadap negara tetangga 

 Belum terbangunnya regulasi 

pengelolaan lintas batas terkait 
kebijakan ASEAN Economic Community 
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NO ASPEK ISU STRATEGIS 

pada tahun 2015 

3 Aspek pertahanan dan 

keamanan 

 Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri 

akibat lemahnya pengawasan 
pertahanan keamanan dan penegakan 
hukum di perbatasan laut 

 Belum optimalnya upaya pengawasan di 
Lokpri akibat rendahnya dukungan 

sarana prasarana & teknologi 
pengawasan pertahanan keamanan dan 
penegakan hukum 

 Adanya pencemaran air laut akibat 
aktivitas ekonomi lintas batas skala 
besar di kawasan perbatasan laut 

 Adanya pencemaran limbah minyak 
hitam (sludge oil) yangmengotori 

perairan pesisir pantai yang diindikasi 
berasal dari aktivitas lintas batas di 
perairan internasional 

4 Aspek sosial-budaya 
lintas batas 

 Belum optimalnya pencatatan penduduk 
terkait adanya fenomena pencampuran 

penduduk (satu rumpun) di Lokpri 

 Hubungan kekerabatan yang erat di 

kawasan perbatasan sebagai peluang 
kerjasama antarnegara 

Sumber: Rencana Induk Lokpri, 2014 

 

6.5. Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Kawasan perbatasan sangat diidentikkan dengan kawasan yang 
terbelakang, kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. 
Padahal potensi sumber daya alam terbilang cukup besar, kekayaan 

sosial budaya masyarakat juga sangat tinggi. Namun potensi tersebut 
sebagian besar tidak dapat dijadikan peluang untuk mengangkat harkat, 

martabat dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan 
ekonomi. Hal inilah yang menjadi permasalahan kawasan perbatasan dari 
waktu ke waktu, bahwa perbatasan sebagai daerah yang tertinggal dalam 

segala aspek kehidupan. 

Kesenjangan tersebut sebenarnya dapat dihapus perlahan-lahan menuju 
masyrakat perbatasan yang sejahtera, apabila pemangku kepentingan 

yang berkaitan dalam perbatasan saling menyokong. Permasalahan 
kawasan perbatasan sejak dahulu hingga kini hampir serupa. Berikut ini 

isu-isu strategis yang ada di kawasan perbatasan. 

6.5.1. Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat 

A. Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan Darat 

 Rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional (koneksi 
terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan 

perbatasan darat. 

Keadaan infrastruktur transportasi regional dan lokal dikawasan 
perbatasan masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. 

Segmen jaringan jalan dengan kondisi infrastruktur yang cukup baik 
hanya ditemukan di beberapa wilayah perbatasan yang biasanya 
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memiliki posisi berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun 
pada umumnya, kondisi jaringan jalan di kawasan perbatasan darat 

yang masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu. Pada 
kondisi tertentu di musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi 

jalan yang berlumpur sehingga semakin menghambat mobilitas 
pergerakan orang dan barang di kawasan perbatasan. Keadaan 
infrastruktur jaringan jalan yang buruk berdampak luas terhadap 

rendahnya konektivitas kawasan perbatasan terhadap PKSN, pusat 
pertumbuhan, serta desa/kecamatan lain disekitarnya. Di beberapa 
kawasan perbatasan, kondisi tersebut bahkan mampu memutus 

konektivitas sama sekali karena diperparah oleh limitasi kondisi fisik 
geografis wilayahnya.  

Lebih jauh lagi, konektivitas yang terputus juga memberikan dampak 
yang buruk bagi aktivitas perekonomian di perbatasan. Simpul dan 
moda transportasi tidak bisa beroperasi dalam jangka waktu tertentu 

berdampak pada menurunnya intensitas interaksi regional maupun 
lokal. Kegiatan penjualan hasil industri pengolahan komoditas pun 

terpaksa dilakukan hanya sampai negara tetangga dikarenakan 
aksesibilitas yang sangat terbatas dan bahan baku yang mudah rusak. 
Berdasarkan hal tersebut maka terdapat konsekuensi yang diperoleh 

bagi masyarakat perbatasan yakni harga jual komoditas yang 
diperdagangkan ditawar lebih rendah dari harga normal . 

 

B. Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Darat 

 Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. 

Isu strategis kawasan perbatasan di aspek penataan ruang dapat 
dilihat dari implementasi kegiatan perencanan, pemanfaatan, dan 

pengendalian tata ruang. Dokumen rencana tata ruang yang digunakan 
sebagai acuan  pembangunan di kawasan perbatasan, baik secara 
makro maupun mikro sama-sama belum memiliki kekuatan hukum. 

Baik RTR KSN sebagai acuan rencana tata ruang makro dan RDTR 
sebagai acuan  rencana detail tata ruang lokasi prioritas, keduanya 

masih dalam proses penyusunan. Hal ini tentu saja berdampak pada 
terhambatnya proses pembangunan karena belum adanya acuan yang 
resmi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mengatur dan 

mengendalikan dinamika pembangunan yang berlangsung di kawasan 
perbatasan.  

Belum adanya dokumen rencana tata ruang yang sah, yang digunakan 
sebagai acuan pembangunan berbasis spasial di kawasan perbatasan 
tentunya membawa dampak pada kegiatan pemanfaatan  ruang di 

perbatasan. Kecenderungan penggunaan lahan yang tidak sesuai 
dengan peruntukkan ruang merupakan efek yang mungkin sekali 
terjadi selama proses pembangunan di kawasan perbatasan. Hal 

tersebut terjadi karena aktivitas pembangunan yang tidak didasarkan 
atas suatu pola pemikiran pembangunan berbasis spasial. Upaya 

penataan ruang yang belum optimal di  kawasan perbatasan 
diperparah dengan tidak adanya instrumen pengendalian pemanfaatan 
ruang seperti peraturan zonasi, kebijakan insentif disinsentif, serta 

pemberlakuan arahan sanksi terhadap tindakan pelanggaran 
pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu 

strategi untuk mempercepat upaya penyusunan rencana tata ruang 
perbatasan hingga perangkat pengendaliannya guna mewujudkan 
penataan ruang kawasan perbatasan yang terpadu. 
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Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan 

nilai tambah potensi SDA di Lokpri 

Hampir seluruh wilayah perbatasan di Indonesia dianugerahi oleh 
kekayaan SDA yang melimpah. Potensi kawasan perbatasan darat 

banyak di dominasi oleh  hasil hutan dan bahan tambang yang hampir 
tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya melimpahnya sumber 

daya alam tidak diimbangi dengan pengetahuan dan skill yang 
memadai untuk melakukan pengolahan optimal terhadap sumber daya.  

Contohnya adalah tambang emas yang ada di Lokpri Ketungau Tengah, 
dimana sumber  tambang emas yang ada tidak dimaksimalkan dengan 
baik karena penggunaan teknologi pengolahannya masih bersifat 

sederhana.  

 

 

Sumber : Buku Rencana Induk Lokpri Ketungau Tengah, BNPP 2013 

Gambar  6. 8 Potensi Tambang Emas di Sungai Ketungau 

 

Pengembangan industri pengolahan yang berkembang di kawasan 

perbatasan masih banyak terkendala oleh minimnya pengetahuan dan 
sarana prasarana pendukung pengolahan industri itu sendiri. 

Keterbatasan  skill dan penggunaan metode pengolahan yang masih 
bersifat tradisional lah yang menyebabkan industri pengolahan di 
perbatasan dalam memproduksi potensi unggulan masih stagnan pada 

industri hilir. Dibutuhkan penyuluhan dan pembantuan alat-alat 
teknologi tepat guna (TTG) dalam memproduksi dan mengolah hasil 

potensi unggulan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah 
hasil produksi. 

 Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam 

mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri 

Pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan sangat bergantung 

terhadap konektivitas antara kawasan perbatasan tersebut dengan 
daerah-daerah sekitar, seperti ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. 
Konektivitas tersebut ditandai dengan ketersediaan jaringan jalan, 

moda transportasi, pasar sebagai pengumpul hasil bumi yang akan 
dibawa ke ibukota kabupaten ataupun provinsi.   
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Sumber : Buku Rencana Induk Lokpri Bikomi Utara, BNPP 2013 

Gambar 6. 9 Angkutan Umum di Lokpri Bikomi Utara 

 

Hal yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia adalah konektivitas 

antara kawasan perbatasan dengan ibukota kabupaten maupun 
ibukota provinsi masih rendah. Misalnya adalah ketersediaan angkutan 
umum sebagai salah satu moda transportasi. Di Lokpri Bikomi Utara, 

angkutan umum yang ada berupa mobil minibus. Angkutan tersebut 
melayani jalur dari dan ke Bikomi Utara ke Kota Kefamenanu, dan 

angkutan tersebut juga bisa disewakan bila ada acara tertentu ke desa 
sekitar maupun sampai ke Wini. Angkutan ini beroperasi setiap hari 
dengan waktu dari pagi sampai sore hari. Intensitas angkutan umum 

ini tidak begitu banyak, karena jumlahnya yang sedikit ditambah 
kondisi jalan yang sebagian besar masih buruk. Keterbatasan sarana 
dan prasarana transportasi tersebut sebagian besar telah menghambat 

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. 

 Lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi, dan UMKM) 

yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan 

Salah satu kendala yang menjadi penyebab sulitnya penguatan 
ekonomi kerakyatan di kawasan perbatasan adalah terbatasnya 

masyarakat terhadap sumber daya finansial dan  rendahnya intervensi 
lembaga ekonomi dalam upaya pengembangan sistem ekonomi. Akses 

permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebaiknya dapat 
direalisasikan lebih aktif lagi bagi warga perbatasan guna menstimulasi 
perkembangan ekonomi. Begitu juga dengan intervensi lembaga-

lembaga perekonomian seperti koperasi dan UMKM, yang seharusnya 
dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat perbatasan. 
Kebijakan simpan pinjam dan pengadaan alat-alat produksi teknologi 

tepat guna merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mendukung dan memperkuat kegiatan perekonomian di kawasan 

perbatasan 

 Lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif 
investasi) di kawasan perbatasan 

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki wilayah perbatasan 
merupakan suatu potensi besar yang bisa dijadikan peluang untuk 

investasi.  Sayangnya, hingga saat ini intervensi pemerintah baik pusat 
maupun daerah belum banyak membuka peluang untuk berinvestasi di 
kawasan perbatasan. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber 

kekuatan ekonomi  tersebut  diharapakan pemerintah terkait dapat 
menciptakan regulasi-regulasi  yang mampu mendorong dan 
mempermudah penanaman investasi guna menarik minat pihak swasta 

maupun organisasi lainnya untuk berkontribusi dalam peningkatan 
sektor ekonomi di kawasan perbatasan. 
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Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

 Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar 

permukiman yang memadai di Lokpri 

Keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman 

sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. 
Rumah yang layak huni yakni rumah yang disertai dengan pelayanan 
sarana dan prasarana permukiman yang merata di semua kawasan 

perbatasan darat. Isu masih minimnya akses masyarakat perbatasan 
terhadap sarana prasarana dasar permukiman dikarenakan beberapa 
kawasan perbatasan darat masih minim akan pelayanan sarana 

prasarana dasar permukiman antara lain seperti: pelayanan jaringan 
listrik yang hanya setengah hari, sulitnya mendapatkan signal 

telekomunikasi, sulitnya mendapatkan pelayanan air bersih, dsb. 
Selain sulitnya mengakses pelayanan jaringan dasar permukiman, juga 
terdapat permasalahan keterbatasan sulitnya menjangkau beberapa 

permukiman yang dikarenakan oleh aksesibilitas ke kawasan 
perbatasan yang rendah. Contohnya adalah jaringan jalan sangat rusak 

dari Merauke menuju Lokpri Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel,. 
Selain itu ketersediaan angkutan juga sangat terbatas, hanya tersedia 
mobil Jeep dengan harga sewa yang sangat mahal. 

 Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang 
memadai di Lokpri 

Selain isu masih minimnya akses masyarakat perbatasan terhadap 

sarana prasarana dasar permukiman, juga terdapat isu masih 
minimnya akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan 

pendidikan dan kesehatan di Lokpri. Kondisi saat ini di kawasan 
perbatasan darat masih belum menjangkau pelayanan pendidikan dan 
kesehatan yang memadai dan berkualitas. Masyarakat perbatasan 

seringkali harus singgah di negara tetangga untuk berobat dan atau 
melaksanakan studi di negara tetangga. Seperti yang terjadi di Lokpri 
Entikong, pelayanan pendidikan masih rendah. Hal tersebut 

disebabkan karena tenaga pendidik yang sedikit jumlahnya dan 
bangunan sekolah yang belum layak. Fakta tersebut menjadi penyebab 

kualitas sumber daya masyarakat perbatasan tertinggal dibandingkan 
dengan daerah lainnya. 

 

 

Sumber : Buku Rencana Induk Lokpri Entikong, BNPP 2013 

Gambar 6. 10 Kondisi Sarana Pendidikan di Lokpri Entikong 

 

Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perbatasan 
juga menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Seperti di 
Lokpri Bikomi Utara, tenaga medis yang tersedia hanya 1 (satu) dokter 

umum dan 6 (enam) perawat. Bidan hanya dua orang saja, hal ini 
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sangat kurang mengingat perempuan lebih banyak di lokpri ini, terkait 
dengan persalinan. Dengan melihat pada isu ini, maka diharapkan aka 

nada program yang dapat memudahkan masyarakat perbatasan untuk 
mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan 

berkualitas. 

 

 

Sumber : Buku Rencana Induk Lokpri Bikomi Utara, BNPP 2013 

Gambar 6. 11. Kondisi Sarana Kesehatan di Lokpri Bikomi Utara 

 

 Rendahnya kualitas SDM di Lokpri akibat belum optimalnya upaya 

pelayanan & peningkatan kualitas SDM 

Kawasan perbatasan darat memiliki potensi berupa hasil SDA yakni 

komoditas dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Seperti 
halnya dengan kawasan perbatasan darat yang ada di Provinsi NTT, 

yang didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Hambatan 
pengembangan potensi SDA kawasan perbatasan darat yang sering 
terjadi yakni adanya isu rendahnya kualitas SDM di lokpri akibat 

belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM. Program 
terkait pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk 

meningkatkan keahlian/ kemampuan dalam mengelola potensi SDA 
kawasan perbatasan darat masih jarang diadakan. Isu kurangnya 
tenaga pendidik/pengajar di kawasan perbatasan darat menghambat 

kemudahan pelayanan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat 
perbatasan. Hal yang perlu dilakukan ke depannya agar dapat 
mendukung pengembangan potensi SDA kawasan perbatasan darat 

yakni fasilitasi dan pengadaan pendidikan maupun pelatihan bagi 
masyarakat kawasan perbatasan darat agar dapat memiliki 

kemampuan mengolah potensi SDA kawasan perbatasan darat. 

 Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan 

perbatasan 

Pengelolaan kawasan perbatasan sampai sekarang masih belum 
menjadi kewenangan tetap dari pemerintah lokal, padahal kunci 

pengelolaan perbatasan adalah di unit pemerintahan terkecil di 
perbatasan. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengenai 

delegasi kewenangan pengelolaan perbatasan tersebut. Dampaknya 
adalah saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan 
perbatasan, sementara pihak pemerintah terkecil, Pemkab/Pemkot, 

Kecamatan dan desa tidak memiliki plafon dana yang cukup dalam 
mengelola perbatasan. Sebagai contohnya adalah di Lokpri Pulau 
Jemaja. Lokpri tersebut sangat kaya akan potensi ekonomi, wisata dan 

industri kecil menengah, namun dalam pengembangannya masyarakat 
merasa kesulitan. Pihak pemerintah setempat mengaku sudah mulai 

banyak investor luar negeri datang membeli pengelolaan pulau-pulau 
yang bernilai ekonomis tinggi dari sisi wisata. Hal ini merupakan 



- 175 - 
 

kekurangan dari sisi pengelolaan di pemerintahan kita, sehingga 
peluang-peluang pengembangan tersebut cenderung diambil oleh pihak 

asing. 

 Belum memadainya kualitas sarana  dan prasarana pelayanan 

pemerintahan 

Pemerintahan di kawasan perbatasan seringkali kurang berperan 

dalam mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan minimnya kualitas pelayanan dari 
instansi-instansi pemerintahan di perbatasan. Di pulau-pulau dengan 

jangkauan akses yang sulit seperti dei Lokpri-lokpri pada Kabupaten 
Natuna, kondisi sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan masih 
sangat minim. Ketersediaan bangunan dan kualitas bangunan yang 

buruk mengakibatkan masyarakat enggan melakukan pelayanan sosial 
dasar ke kantor pemerintahan.   

 

6.5.2. Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut 

Kawasan Perbatasan Laut mempunyai karakter tersendiri dibandingkan 

dengan kawasan perbatasan laut, hal ini dikarenakan lokpri-lokpri 
kawasan perbatasan laut merupakan lokpri-lopkri yang mepunyai area 

perairan dan bahkan berada di pulau-pulau kecil dan terluar . Sehingga 
isu kawasan perbatasan laut dapat saja mempunyai spesifikasi yang 
berbeda. 

A. Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

 Rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional (koneksi 

terhadap PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan lokal di kawasan 
perbatasan laut 

Kondisi pelabuhan-pelabuhan yang ada di lokpri-lokpri laut sebagian 

besar masih mengandalkan pelabuhan yang berada di pulau utama. 
Fisik pelabuhan lokal di lokpri sebagian besar dalam kondisi kurang 

baik, tidak mempunyai sandaran kapal atau tidak mempunyai pos 
pendataan. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar 
mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi. Keterbatasan juga 

terjadi rute pelayaran dan kapal angkut, sehingga masyarakat harus 
mencari cara menyiasati dengan menumpang kapal-kapal yang akan 

berlayar. 

B. Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan  

 Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan  

Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan teridentifikasi 

mengalami permasalahan di perairan kawasan perbatasan, area yang 
diperbolehkan nelayan untuk penangkapan ikan, atau area perusahaan 
untuk tambang minyak dan gas bumi. Sepertidi Kepulauan Riau, 

provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, telah mempunyai tata ruang 
laut yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan 

tetapi implementasinya belum berjalan optimal, nelayan menangkap 
ikan di perairan yang biasa mereka kunjungi. Padahal pengaturan tata 
ruang laut nantinya bisa menentukan potensi ekonomi yang lebih 

terarah dan terpadu, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian negara setempat. Tata ruang laut akan 

menginventarisasi kekayaan laut dan tata cara pengelolaan. Tata ruang 
laut yang bisa menentukan lebih lanjut berapa prosentase cadangan 
minyak nasional dari berbagai cekungan, mengalokasi ruang untuk 

perikanan tangkap, perikanan budidaya, tambang minyak dan gas 
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bumi, alur pelayaran dan konservasi. Peraturan perundangan yang 
akan melegalkan tata ruang serta diperlukan dukungan antar-sektor 

antar-wilayah dalam mewujudkan keserasian antar-kegiatan di wilayah 
perairan. 

C. Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan 

nilai tambah potensi SDA di Lokpri 

Hampir seluruh wilayah perbatasan di Indonesia dianugerahi oleh 
kekayaan SDA yang melimpah. Potensi kawasan perbatasan darat 

banyak di dominasi oleh  hasil laut dan pariwisata yang hampir 
tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya melimpahnya sumber 
daya alam tidak diimbangi dengan pengetahuan dan skill yang 

memadai untuk melakukan pengolahan optimal terhadap sumber daya.  

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang berkembang 

di kawasan perbatasan masih banyak terkendala oleh minimnya 
pengetahuan dan sarana prasarana pendukung pengolahan industri itu 
sendiri. Keterbatasan skill dan penggunaan metode pengolahan yang 

masih bersifat tradisional menyebabkan industri pengolahan di 
perbatasan dalam memproduksi potensi unggulan masih stagnan pada 

industri hilir. Dibutuhkan penyuluhan dan pembantuan alat-alat 
teknologi tepat guna (TTG) serta peningkatan kapasitas budidaya dan 
tangkap, dalam memproduksi dan mengolah hasil potensi unggulan 

guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil produksi. 

 Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam 

mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di Lokpri 

Potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan di kawasan 

perbatasan belum terkelola dengan optimal. Baik di hulu, tengah 
maupun hilir. Di sektor hulu, minimnya dukungan sarana dan 
prasarana pendukung produksi menjadikan proses produksi tidak 

terfasilitasi dengan baik. Sebagai contoh, minimnya sarana dan 
prasarana pendukung perikanan budidaya dan perikanan tangkap 

menjadikan hasil produksi perikanan sangat minim. Di sektor tengah, 
minimnya dukungan sarana dan prasarana penyimpanan (storage), 
pengolahan, menjadikan nilai tambah hasil produksi tidak optimum. Di 

sektor hilir, minimnya dukungan sarana prasarana pengemasan dan 
pemasaran juga secara akumulatif berdampak pada tidak optimalnya 
daya jual hasil hasil produksi perikanan dan kelautan di lokpri. 

 Lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi, dan UMKM) 
yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan  

Salah satu kendala yang menjadi penyebab sulitnya penguatan 
ekonomi kerakyatan di kawasan perbatasan adalah terbatasnya 

masyarakat terhadap sumber daya finansial dan  rendahnya intervensi 
lembaga ekonomi dalam upaya pengembangan sistem ekonomi. Akses 
permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebaiknya dapat 

direalisasikan lebih aktif lagi bagi warga perbatasan guna menstimulasi 
perkembangan ekonomi. Begitu juga dengan intervensi lembaga-

lembaga perekonomian seperti koperasi dan UMKM, yang seharusnya 
dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat perbatasan. 
Kebijakan simpan pinjam dan pengadaan alat-alat produksi teknologi 

tepat guna merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mendukung dan memperkuat kegiatan perekonomian di kawasan 
perbatasan. 

 Lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif 
investasi) di kawasan perbatasan 
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Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki wilayah perbatasan 
merupakan suatu potensi besar yang bisa dijadikan peluang untuk 

investasi.  Sayangnya, hingga saat ini intervensi pemerintah baik pusat 
maupun daerah belum banyak membuka peluang untuk berinvestasi di 

kawasan perbatasan.Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber 
kekuatan ekonomi  tersebut  diharapakan pemerintah terkait dapat 
menciptakan regulasi-regulasi  yang mampu mendorong dan 

mempermudah penanaman investasi guna menarik minat pihak swasta 
maupun organisasi lainnya untuk berkontribusi dalam peningkatan 
sektor ekonomi di kawasan perbatasan. 

 

D. Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

 Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar 
permukiman yang memadai di Lokpri 

Keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman 

sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. 
Rumah yang layak huni yakni rumah yang disertai dengan pelayanan 

sarana dan prasarana permukiman yang merata di semua kawasan 
perbatasan laut. Isu masih minimnya akses masyarakat perbatasan 
terhadap sarana prasarana dasar permukiman dikarenakan beberapa 

kawasan perbatasan laut masih minim akan pelayanan sarana 
prasarana dasar permukiman antara lain seperti: pelayanan jaringan 
listrik yang hanya setengah hari, sulitnya mendapatkan signal 

telekomunikasi, sulitnya mendapatkan pelayanan air bersih, dsb. 
Selain sulitnya mengakses pelayanan jaringan dasar permukiman, juga 

terdapat permasalahan keterbatasan sulitnya menjangkau beberapa 
permukiman yang dikarenakan oleh aksesibilitas ke kawasan 
perbatasan yang rendah. Contohnya adalah Lokpri Miangas yang sanga 

terisolir, akibat minimnya frekuensi pelayaran dari mainland, serta 
terpengaruh oleh kondisi cuaca, iklim, dan gelombang laut. 

 Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang 

memadai di Lokpri 

Selain isu masih minimnya akses masyarakat perbatasan terhadap 

sarana prasarana dasar permukiman, juga terdapat isu masih 
minimnya akses masyarakat perbatasan terhadap pelayanan 
pendidikan dan kesehatan di Lokpri. Kondisi saat ini di kawasan 

perbatasan laut masih belum dijangkau pelayanan pendidikan dan 
kesehatan yang memadai dan berkualitas. Seperti yang terjadi di 

Marore, pelayanan pendidikan masih cenderung rendah. Hal tersebut 
disebabkan karena tenaga pendidik yang sedikit jumlahnya dan 
bangunan sekolah yang belum layak. Fakta tersebut menjadi penyebab 

kualitas sumber daya masyarakat perbatasan tertinggal dibandingkan 
dengan daerah lainnya. 

Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perbatasan 

juga menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan, sama 
halnya dengan persoalan pendidikan akan keterbatasan sarana dan 

tenaga pendukung. Dengan melihat pada isu ini, maka diharapkan 
akan ada program yang dapat memudahkan masyarakat perbatasan 
untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai 

dan berkualitas. 

 Rendahnya kualitas SDM di Lokpri akibat belum optimalnya upaya 

pelayanan & peningkatan kualitas SDM 

Kawasan perbatasan laut memiliki potensi berupa hasil SDA yakni 

komoditas dari sektor kelautan dan perikanan. Seperti halnya dengan 
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kawasan perbatasan laut yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang 
didominasi oleh sektor kelautan dan perikanan. Hambatan 

pengembangan potensi SDA kawasan perbatasan laut yang sering 
terjadi yakni adanya isu rendahnya kualitas SDM di lokpri akibat 

belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM. Program 
terkait pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan untuk 
meningkatkan keahlian/ kemampuan dalam mengelola potensi SDA 

kawasan perbatasan laut masih belum memadai. Isu kurangnya tenaga 
pendidik/pengajar di kawasan perbatasan laut menghambat 
kemudahan pelayanan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat 

perbatasan. Hal yang perlu dilakukan ke depannya agar dapat 
mendukung pengembangan potensi SDA kawasan perbatasan laut 

yakni fasilitasi dan pengadaan pendidikan maupun pelatihan bagi 
masyarakat kawasan perbatasan laut agar dapat memiliki kemampuan 
mengolah potensi SDA kelautan dan perikanan. 

 Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan 
perbatasan 

Pengelolaan kawasan perbatasan sampai sekarang masih belum 
menjadi kewenangan tetap dari pemerintah lokal, padahal kunci 

pengelolaan perbatasan adalah di unit pemerintahan terkecil di 
perbatasan. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengenai 
delegasi kewenangan pengelolaan perbatasan tersebut. Dampaknya 

adalah saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan 
perbatasan, sementara pihak pemerintah terkecil, Pemkab/Pemkot, 
Kecamatan dan desa tidak memiliki plafon dana yang cukup dalam 

mengelola perbatasan. Sebagai contohnya adalah di Lokpri Pulau 
Jemaja. Lokpri tersebut sangat kaya akan potensi ekonomi, wisata dan 

industri kecil menengah, namun dalam pengembangannya masyarakat 
merasa kesulitan. Pihak pemerintah setempat mengaku sudah mulai 
banyak investor luar negeri datang membeli pengelolaan pulau-pulau 

yang bernilai ekonomis tinggi dari sisi wisata. Hal ini merupakan 
kekurangan dari sisi pengelolaan di pemerintahan kita, sehingga 

peluang-peluang pengembangan tersebut cenderung diambil oleh pihak 
asing. 

 Belum memadainya kualitas sarana  dan prasarana pelayanan 

pemerintahan 

Pemerintahan di kawasan perbatasan seringkali kurang berperan 

dalam mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan minimnya kualitas pelayanan dari 
instansi-instansi pemerintahan di perbatasan. Di pulau-pulau dengan 

jangkauan akses yang sulit seperti di Lokpri-lokpri pada Kabupaten 
Natuna, kondisi sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan masih 

sangat minim. Ketersediaan bangunan dan kualitas bangunan yang 
buruk mengakibatkan masyarakat enggan melakukan pelayanan sosial 
dasar ke kantor pemerintahan.   

 

6.6. Isu Strategis Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara 

Kelembagaan menjadi salah satu kunci pengelolaan kawasan perbatasan. 

Belum semua daerah memiliki lembaga khusus yang mengelola kawasan 
perbatasan. Beberapa daerah yang sudah memiliki badan pengelola 

perbatasan juga masih menghadapi isu strategis pengelolaan kawasan 
perbatasan. Adanya ketidakjelasan wewenang, kurangnya SDM dan aset 
pengelolaan, serta beberapa isu strategis lainnya terkait dengan 

kelembagaan pengelolaan perbatasan Negara masih menjadi salah satu 



- 179 - 
 

problem  focus yang belum dapat ditangani di kawasan perbatasan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

Terkait dengan gambaran isu strategis kelembagaan pengelolaan 
perbatasan Negara, maka berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai 

isu terkait kelembagaan pengelola perbatasan negara, antara lain: 

1. Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara 

baik di tingkat pusat maupun daerah 

Sebagaimana tupoksi yang disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan 
Badan Pengelola Perbatasan Daerah bahwa pengelola daerah 
mempunyai kewenangan dalam melaksanakan koordinasi terhadap 

tugas pembangunan di kawasan perbatasan. Badan pengelola 
perbatasan daerah juga melakukan koordinasi dengan BNPP 
(Peraturan Presiden Tahun 12 Tahun 2010 tentang BNPP). Akan 

tetapi, tupoksi badan pengelola sebagai koordinator tidak sejalan 
dengan pelaksanaan koordinasi di pengelola perbatasan kabupaten. 

Berdasarkan identifikasi kegiatan koordinasi dari jumlah frekuensi 
rapat koordinasi antar lembaga dengan pengelola perbatasan, hanya 9 
badan pengelola yang melakukan rapat koordinasi kurang dari sekali 

sebulan. 

Keterbatasan kegiatan koordinasi terjadi dari beberapa kendala seperti 

kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh pengelola perbatasan 
mengalami ketidakmampuan menjadi komandan kegiatan pengelolaan 
perbatasan, kurangnya tindak lanjut hasil rapat koordinasi, ataupun 

lembaga pengelola belum menyentuh semua pemangku kepentingan 
pengelolaan perbatasan. 

Di tingkat pusat  kegiatan koordinasi diatur dalam Pepres 12 tahun 

2011 pada pasal 16 ayat (1) bahwa rapat koordinasi sekurang-
kurangnya diadakan satu kali dalam enam bulan. Hal ini juga 

diperkuat dalam Pasal 19 dimana dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, setiap instansi terkait dan BNPP saling menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 

Untuk ditingkat provinsi dan daerah, kegiatan koordinasi diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 tahun 2011 pasal 24 
ayat (1&2), dimana rapat koordinasi tingkat provinsi antara badan 

perbatasan Provinsi dengan badan perbatasan Kabupaten/Kota 
diadakan paling sedikit 2 kali dalam setahun, dan tingkat nasional 

antara BNPP dengan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan 
Kabupaten/Kota diadakan sedikitnya 2 kali dalam setahun. 

Pada dasarnya, tidak ada permasalahan di dalam aturan/regulasi 

karena sudah jelas diatur mengenai kegiatan koordinasi yang harus 
dilakukan. Tetapi di dalam aturan tersebut tidak terdapat mekanisme 

atau aturan yang jelas bagaimana koordinasi itu dilakukan dan apa 
yang dibahas dari koordinasi tersebut. Selain itu perlu peningkatan 
aturan yang dimiliki BPP Provinsi dalam melaksanakan monitoring 

dan evaluasi terhadap kinerja BNPP terhadap BPP Provinsi dan BPP 
Provinsi dengan BPPD Kabupaten/Kota. 

Sebagai contoh, dapat diambil kasus terkait pengelolaan SDA di 

kawasan perbatasan. Posisi pengelola sebagai pihak pemerintah 
dirumuskan dalam kaitan pelanggaran pemanfaatan sumber daya 

alam, pengelola belum memiliki daftar klasifikasi pelaku usaha yang 
mengolah komoditas sekitar perbatasan dan hubungan kerjasamanya. 
Jumlah SDM yg minim terindikasi menjadi penyebab kurangnya 
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tenaga pengawas yg berdampak dengan masih adanya pelanggaran 
Pemanfaatan SDA. Dalam Permendagri No 2 tahun 2011 tentang 

pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, terdapat tugas 
dan wewenang untuk mengawasi pemanfaatan SDA, yaitu untuk BPP 

Provinsi terdapat “fungsi monitoring dan evaluasi” dan di BPP 
Kabupaten/Kota terdapat “fungsi pengawasan”. Fungsi tersebut 
terakomodir pada peraturan daerah tentang pembentukan badan 

pengelola perbatasan daerah di 6 (dari 6) badan perbatasan di tingkat 
provinsi, serta 13 (dari 17) badan perbatasan di tingkat kabupaten. 
Tetapi implementasi di lapangan belum cukup kuat sehingga masih 

terdapat permasalahan-permasalahan pelanggaran SDA di kawasan 
perbatasan. 

BPP Provinsi dan BPP Kabupaten harus bisa melakukan koordinasi 
dengan SKPD terkait dan lembaga hukum yang memiliki tugas 
penindakan tersebut, dengan memberikan berita acara ataupun 

rekam kejadian kegiatan pelanggaran SDA di kawasan perbatasan. 
Apabila kinerja koordinasi tidak berjalan baik, maka salah satu 

metode pengawasan yang dapat ditawarkan adalah dengan 
menggunakan metode pemberian raport kinerja menyerupai model 
yang dilakukan UKP4 dengan memberikan punishment anggaran dan 

sosial. BPP Provinsi dan Kabupaten juga kurang dalam melibatkan 
masyarakat untuk membantu tugas BPP Provinsi dan Kabupaten 

dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan SDA. Maka 
dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait aspek aturan dalam 
tipologi permasalahan pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam 

adalah kurangnya penguatan pengawasan dan koordinasi, dan tidak 
adanya kewenangan badan pengelola perbatasan untuk memberikan 
rapor kinerja SKPD terkait pengelola SDA di kawasan perbatasan. 

Lembaga yang tergabung dalam SKPD tidak leluasa menyusun alokasi 
dana karena terikat dengan instansi yg menaunginya diantaranya 

badan pengelola perbatasan yang masih tergabung dengan instansi 
lain, sehingga tidak leluasa mendapatkan anggaran. Selain itu 
lemahnya kontribusi pemerintah pusat dan provinsi terhadap 

penyediaan bantuan dana bagi program untuk kawasan perbatasan . 
Kegiatan pengelola perbatasan di level provinsi dan kabupaten tidak 
hanya melaksanakan koordinasi, akan tetapi juga kegiatan kerjasama 

penataan ruang, pemberdayaan ekonomi masyarakat, operasional 
imigrasi, aksesibilitas transportasi, pelaksanaan monitoring evaluasi 

terhambat karena keterbatasan dana. 

Selain penjabaran di atas sebenarnya tipologi ini berkaitan dengan 
tipologi lainnya yaitu: 

 Tipologi kemampuan SDM; kaitannya adalah SDM yang ada tidak 
mampu dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang ada, 

maka dalam perancangan anggaran hanya belanja pegawai dan 
aset. 

 Tipologi keterbatasan kegiatan untuk program pembangunan; 

kaitannya adalah tidak kuatnya kewenangan BPP provinsi dan 
kabupaten dalam mengawal usulan kebijakan program dan tidak 
sinkronnya kebijakan program pembangunan antar pusat, 

provinsi, dan daerah. Akibatnya pengganggaran  dana yang 
diberikan di  kawasan perbatasan seringkali tidak tepat sasaran, 

karena pengambil keputusan anggaran tidak memahami benar 
kebutuhan prioritas kawasan perbatasan.  
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2. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam 
mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan 

perbatasan dengan Negara tetangga 

Lembaga pengelola perbatasan saat ini baru berfokus kepada 

pembangunan fisik di kawasan perbatasan darat dan laut. Tetapi 
seringkali pembangunan tersebut belum efektif, khususnya untuk 
menampung kegiatan aktivitas lintas batas dengan negara tetangga 

yang sebenarnya merupakan urat nadi perekonomian yang ada di 
kawasan perbatasan. Lemahnya fokus lembaga pengelola perbatasan 
akan hal tersebut akan mengakibatkan tidak bersinerginya 

pembangunan kawasana negara yang satu dengan lainnya, dan akan 
terjadi ketimpangan dari segi ekonomi, infraktrustruktur dan sosial di 

kawasan perbatasan. 

Fokus terhadap aktitivitas lintas batas tersebut dapat dicapai dengan 
membangun lembaga pengelolaan bersama antara dua negara (Joint 

Commite) di kawasan perbatasan baik darat dan laut. Dimana ada 
komitmen antara dua negara yang berbatasa untuk mensinergikan 

kebijakan pembangunan bersama sesuai dengan kebijakan 
negaranya, dengan tujuan yang sama yaitu mengembangkan 
pembangunan kawasan perbatasan. Nantinya lembaga bersama ini 

merumuskan kebijakan bersama tersebut berupa kerjasama antar 
dua negara di bidang pembangunan, kegiatan perekonomian, sosial, 

dan budaya guna meningkatkan kebersamaan kesejahteraan di 
kawasan perbatasan. 

Lembaga kerjasama sudah ada, tetapi pada umumnya baru sebatas 

perjanjian kerjasama batas negara dan kerjasama ekonomi yang 
bersifat ad hoc. Seperti ASEAN Comunity, Indonesia Malaysia 

SingaporeGrowthTriangle (IMS-GT), ASEAN Growth Area (BIMP -
 EAGA), Thailand GrowthTriangle (IMT-GT) dan Austraian-
IndonesiaDevelopment Area (AID). Perlu adanya lembaga perbatasan 

bersama yang berada khusus berada di kawasan perbatasan masing-
masing, seperti yang sudah dilakukan di negara Eropa, dimana 
perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berada di 

kawasan perbatasan duduk bersama untuk merumuskan kebijakan 
kerjasama bersama. Dengan adanya lembaga pengelola perbatasan 

bersama, maka diharapkan kerjasama tersebut dapat menampung 
segala kebutuhan kawasan perbatasan sesuai dengan kebutuhan 
kawasan perbatasan yang memiliki potensi dan karakteristik berbeda. 

Dan tujuan utama kelembagaan perbatasan bersama adalah 
meningkatkan sinergisitas antar negara di kawasan perbatasan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

3. Terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM 
lembaga pengelola perbatasan 

Keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, serta SDM lembaga 
pengelola perbatasan merupakan masalah yang menjadi persoalan 
pengelola kawasan perbatasan baik di tingkat provinsi maupun di 

tingkat kabupaten. Keterbatasan yang dimaksud yakni beberapa 
faktor utama kelembagaan seperti sumber daya finansial, kejelasan 

tupoksi, dsb yang masih belum diaplikasikan dan diatur dengan jelas, 
khususnya pada posisi kewenangan daerah. 

Apabila dilihat alur permasalahannya dapat dilihat bahwa pada 

tingkat pusat permasalahan yang menjadi penyebab adanya 
keterbatasan aset pengelolaan adalah permasalahan koordinasi 
vertikal dengan BPPD dalam permohonan bantuan untuk penyediaan 



- 182 - 
 

aset, sementara di daerah permasalahannya adalah koordinasi 
horizontal dengan lembaga lain terkait perbatasan dan permasalahan 

pola pikir pengelola kawasan perbatasan dalam penyediaan asset. 
Selain sumber permasalahan tersebut, diidentifikasi terdapat faktor 

lain yang berpengaruh, yakni: 

 Sumber daya finansial tidak mencukupi untuk menyediakan 
seluruh aset  

 Belum jelasnya Prosedur Pengusulan Rencana Anggaran 
Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Dari Daerah Ke 
Pusat  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 02/2011 baru mengatur sebatas 
prinsip yang harus dijalankan oleh badan pengelola, yaitu prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas di 
Kabupaten dan Provinsi. Namun demikian, mekanisme  mengenai  
koordinasi belum ada standarisasi sehingga perlu diatur lebih lanjut  

dalam peraturan yang lebih teknis.   

Dalam kaitannya terhadap keterbatasan aset pengelola, perlu adanya 

petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk mengatur lebih 
lanjut mengenai mekanisme koordinasi khususnya untuk kepentingan 
sharing aset dan  penyediaan aset bersama dengan instansi lainnya di 

daerah tersebut yang turut berperan dalam mengelola wilayah 
perbatasan, juga mekanisme kerjasama penyediaan aset dengan 

swasta yang memiliki kepentingan dengan wilayah perbatasan serta 
mekanisme yang dapat menjamin pemerataan serta keadilan dalam 
mengakses dana ke pusat yaitu Kementerian/Lembaga. 

Seringkali isu terkait keterbatasan kemampuan SDM menjadi isu yang 
sering ditemukan di berbagai kawasan perbatasan. Banyak SDM yang 
berasal dari kawasan perbatasan yang lebih mengenal daerahnya 

tidak direkrut maupun tidak dijadikan sebagai salah satu aktor 
penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Permasalahan 

selanjutnya adalah belum optimalnya potensi pelibatan kelompok adat 
(yang dinilai memahami benar wilayahnya) dalam mengelola 
perbatasan (diplomasi penetapan garis batas). Kasus ini terjadi di 

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dimana belum ada lembaga 
khusus / forum khusus yang menjamin keikutsertaan tetua adat 
dalam pengelolaan perbatasan. Apabila melihat kedua permasalahan 

tersebut, hal terkait aktor yang memiliki keterkaitan dengan 
keterbatasan kemampuan SDM adalah status lembaga yang belum 

mandiri dan belum memiliki wewenang dan kurangnya pelibatan aktor 
masyarakat, sehingga lembaga daerah tidak dapat mengambil 
keputusan untuk merekrut SDM daerah. Selain beberapa isu terkait 

tersebut, juga diperoleh beberapa faktor lain yang disebut sebagai isu 
keterbatasan kemampuan SDM, yakni: 

 Kemampuan SDM terbatas karena minimnya pelatihan yg 
membutuhkan dana operasional 

Kapasitas kemampuan SDM sangat terkait dengan pelatihan dan 

pendidikan yang diberikan kepada SDM tersebut. Kegiatan 
pelatihan dan pendidikan ini juga memerlukan dukungan dana 
agar tercapai tujuan peningkatan kompetensi SDM yang 

dibutuhkan. 

 Kemampuan SDM terbatas karena pemerintah daerah tidak 

membiayai penduduk lokal untuk menempuh pendidikan 

Terbatasnya akses SDM terhadap keikutsertaan dalam pendidikan 
dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, juga salah 
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satunya dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitasi pemda 
setempat untuk membiayai SDM tersebut menempuh pendidikan 

dan pelatihan. 

 Inefisiensi kegiatan pelatihan terjadi karena dilakukan di luar 

daerah 

Waktu pembelajaran yang tidak efisien dapat menyebabkan 
kurang efektifnya materi yang dapat disampaikan kepada SDM 

yang akan ditingkatkan kompetensi kemampuannya terkait 
pengelolaan perbatasan di daerah. 

 Upaya peningkatan kualitas SDM belum digalakkan 

Peningkatan Kualitas SDM juga salah satunya dipengaruhi oleh 
seberapa besar upaya dari pemerintah terkait untuk 

menggalakkan tujuan peningkatan kualitas SDM. 

Mengenai SDM dalam BPP, masih adanya provinsi/kabupaten yang 
belum memiliki badan pengelola perbatasan yang berdiri sendiri 

menjadi masalah yang menyebabkan keterbatasan kemampuan SDM. 
Sehingga BPP tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan 

dalam perekrutan SDM yang mampu mengelola perbatasan. 

Lebih lanjut, peraturan yang mengatur mengenai kualifikasi SDM 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 02/2011 baru mengatur 

kualifikasi kepala badan pengelola. Oleh sebab itu, diperlukan 
regulasi yang lebih teknis yang mengatur kualifikasi SDM seluruh staf 
badan pengelola perbatasan untuk menyaring kualitas SDM dalam 

badan pengelola perbatasan. 

Permasalahan berikutnya yang menjadi isu utama dalam pengelolaan 

kawasan perbatasan adalah keterbatasan jumlah SDM. Apabila dilihat 
dari aspek aktor menurut sudut pandang pengelola kawasan 
perbatasan dapat disebabkan dikarenakan beberapa permasalahan 

pada kawasan perbatasan seperti : 

– Status kelembagaan pengelola perbatasan, pada pengelola yang 
sudah berstatus badan atau lembaga mandiri  jumlah SDM yang 

ada relatif lebih banyak. 

– Tugas pengelola yang minim dikarenakan beberapa hal seperti 

badan yang baru terbentuk, kurangnya pengetahuan pengelola 
dalam membuat kegiatan serta kurangnya data akan kebutuhan 
perbatasan yang menghambat pembuatan kegiatan mengakibatkan 

belum diperlukannya SDM dalam jumlah yang banyak. 

Permasalahan keterbatasan jumlah SDM pada dasarnya sesuai dengan 

status kelembagaan yang saat ini dimiliki oleh pengelola perbatasan 
baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain beberapa faktor 
yang menyebabkan isu keterbatasan jumlah SDM, maka berikut ini 

merupakan faktor lain yang ikut mempengaruhi keterbatasan jumlah 
SDM 

 Penyediaan SDM terhalang oleh kurangnya insentif untuk bekerja 

di perbatasan 

Kurangnya insentif bagi para pengelola perbatasan, akan 

mengurangi tingkat kesejahteraan actor tersebut. Kebijakan pusat 
seharusnya dapat mempertimbangkan faktor ini untuk 
meningkatkan minat calon SDM sebagai pengelola kawasan 

perbatasan. 

 Apresiasi terhadap tenaga pendidik kurang 
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Kurangnya jumlah SDM salah satunya dapat disebabkan oleh 
kurangnya apresiasi atau penghargaan atas keberadaan profesi 

SDM tersebut.  

 Belum optimalnya pelibatan penduduk lokal sebagai tenaga kerja 

Keterlibatan SDM lokal setempat pada dasarnya sangat membantu 
mengatasi persoalan akan keterbatasan jumlah SDM. 

Terkait jumlah SDM BPP di daerah, memang belum ada regulasi yang 

mengatur jumlah ideal anggota/staf BPP di daerah. Peraturan yang 
terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri No 02/2011 baru 
mengatur struktur organisasi (pasal 14), namun tidak ada regulasi 

teknis mengenai jumlah ideal anggota/staf badan pengelola 
perbatasan. Luas jangkauan wilayah yang dikelola oleh BPP menjadi 

faktor penting yang menentukan kebutuhan staf pengisi BPP. Seperti 
misalnya yang terjadi di Provinsi NAD, yang hanya memiliki satu 
wilayah perbatasan yang harus dikelola. Tetapi, keberadaan badan 

pengelola perbatasan tetap dibutuhkan untuk keleluasaan 
kewenangan dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah 

perbatasan. Sehingga diperlukan peraturan mengenai jumlah ideal 
angggota/staf disesuaikan dengan luas jangkauan wilayah 
perbatasan. 

Permasalahan lainnya adalah ketiadaan standar pelayanan di 
kawasan perbatasan muncul dikarenakan pada kawasan perbatasan 
pengelola merasa ada kebutuhan khusus akan standar pelayanan 

baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, penyediaan 
infrastruktur dan pelayanan lainnya. Standar pelayanan yang telah 

dibuat oleh pemerintah berupa SPM terkadang tidak tepat untuk 
diterapkan di kawasan perbatasan dikarenakan kawasan perbatasan 
memiliki keunikan tersendiri karena posisinya yang strategis serta 

perannya sebagai pintu masuk menuju Indonesia. 

Aktor pada kawasan perbatasan yang memiliki peranan terhadap isu 
ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini 

dikarenakan pemerintah pusat memiliki akses khusus terhadap 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuatan standar 

pelayanan,  sementara pengelola daerah memiliki akses terhadap 
SKPD yang terkait langsung dengan pelayananan pemerintah di 
kawasan perbatasan. Permasalahan yang terjadi adalah badan 

pengelola belum memperkuat koordinasi dengan SKPD dalam 
menyusun standar pelayanan. 

Keterbatasan/ program pembangunan terhadap kemampuan 
pengelola perbatasan dapat disebabkan oleh beberapa justifikasi 
seperti lembaga pengelola yang masih tergabung dengan instansi 

lainnya sehingga badan pengelola kabupaten/ provinsi tidak 
mempunyai keleluasaan dalam menyusun program. Tergabungnya 
badan pengelola dengan instansi lain membuat program/ kegiatan 

peruntukan pengembangan perbatasan harus bernegosasi terhadap 
prioritas pembangunan yang menjadi tupoksi instansi yang 

dinaunginya. 

Prioritisasi program/ kegiatan untuk pengembangan perbatasan akan 
terbantu realisasinya jika terdapat dorongan dari pemerintah pusat 

dan provinsi untuk dicanangkan pada rencana strategis dan rencana 
aksi K/L/D/I.  Keterkaitan posisi aktor terhadap keterbatasan 

program/ kegiatan pembangunan dalam konteks lembaga  pengelola 
yang masih tergabung dengan SKPD lain. Pengelola perbatasan 
kabupaten yang masih tergabung dengan SKPD lain tidak leluasa 
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terhadap penyusunan program/ kegiatan  terkait tupoksi pengelola 
pebatasan kabupaten. Lembaga pengelola perbatasan cenderung 

menyesuaikan dengan SKPD yang menaunginya. 

Keterbatasan program/ kegiatan dikaitkan pula dengan 

ketidakmampuan lembaga pengelola untuk mendorong prioritisasi 
program pembangunan kawasan perbatasan oleh SKPD. Program-
program perbatasan belum menjadi prioritas terhadap rencana aksi 

SKPD. 

Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait aspek aturan 
dalam tipologi permasalahan keterbatasan dana adalah kurangnya 

regulasi yang memuat mekanisme penganggaran lain di luar APBD dan 
APBN serta penguatan kelembagaan agar dapat mengajukan dana yang 

dibutuhkan sesuai dengan prioritas penanganan perbatasan Negara. 

 

G. VISI MISI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

Visi dan misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 
disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis yang diperkirakan 

akan mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan di masa yang 
akan datang. Visi ini merupakan pandangan ke depan yang diharapkan 
mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang tercipta 

akibat adanya perubahan internal, regional, dan global.  

Dalam menghadapi tantangan dan peluang dari munculnya Isu Global, 
maka pengelolaan perbatasan Negara diharapkan dapat memperluas 

cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial 
ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan 

wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki 
fasilitas perdagangan dan bisnis. Seperti diketahui bahwa pemberlakuan 
AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis 

produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi 
terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, 
yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, 

dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan 
tenaga kerja, maka seharusnya pengelolaan perbatasan Negara ke 

depannya dapat mencakup dan mengakomodasikan kebijakan AEC 2015 
ini sebagai faktor pendorong pertumbuhan kawasan perbatasan menjadi 
kawasan yang maju dan berdaya saing. Beberapa langkah-langkah 

strategis yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan AEC 2015 
dan menciptakan kawasan perbatasan Negara yang maju dan berdaya 

saing, antara lain: 

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi/kebijakan, yang 
mendorong penguatan Indonesia di AEC 2015 (affirmative policy). 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: masyarakat, pemerintah 
daerah, dunia usaha ataupun profesional. 

3. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan komoditi unggulan. 

4. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan 
infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan, pelabuhan, 

dsb. 

5. Peningkatan peran institusi pemerintah maupun swasta.  

6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang didukung oleh 

kebijakan-kebijakan afirmatif. 

7. Penyediaan kelembagaan dan kemudahan akses terhadap 

permodalan. 



- 186 - 
 

Selain menghadapi isu global, kawasan perbatasan negara juga 
diharapkan dapat menghadapi tantangan internal yakni berupa Isu 

Strategis yang ada di kawasan perbatasan negara itu sendiri. Isu strategis 
yang muncul sebagai tantangan internal akibat adanya interaksi antara 

kawasan perbatasan negara dengan negara tetangga, perlu mendapat 
perhatian dan dijadikan pertimbangan bagi perumusan rencana 
pengelolaan perbatasan negara. Isu strategis tidak selalu dipandang 

sebagai tantangan, tetapi juga menjadi peluang yang baik bagi 
pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan negara. Berikut 
ini merupakan rumusan isu strategis pengelolaan kawasan perbatasan 

Negara: 

 

Tabel 7. 1 Isu Strategis Pengelolaan Perbatasan Negara 

NO BIDANG 

PENGELOLAAN BATAS 
NEGARA 

ISU STRATEGIS 

1 Pengelolaan batas wilayah negara 

 Batas wilayah darat 1. Belum selesainya proses penyelesaian 
dan penyepakatan batas dengan 

negara tetangga pada beberapa 
segmen 

2. Belum optimalnya upaya penegasan 
dan pemeliharaan tanda batas  

3. Belum optimalnya aspek pengawasan 

dalam mengawasi tanda batas 

4. Belum optimalnya peran kelembagaan 
pengelolaan batas negara dalam upaya 

penetapan dan penegasan batas 
negara 

5. Belum optimalnya upaya pengawasan  
dalam rangka peningkatan pertahanan 
keamanan dan penegakan hukum di 

batas wilayah negara 

 Batas wilayah laut dan 

udara 

1. Belum selesainya proses penyelesaian 

dan penyepakatan batas laut (Laut 
teritorial, Batas ZEE dan Landas 
Kontinen) dengan negara tetangga 

2. Belum optimalnya upaya penegasan 
dan pemeliharaan tanda batas  laut 

3. Belum selesainya pengaturan kawasan 
udara Indonesia dengan negara 
tetangga 

4. Belum optimalnya peran kelembagaan 
pengelolaan batas negara dalam upaya 

penetapan dan penegasan batas 
negara 

5. Belum optimalnya upaya pengawasan  

dalam rangka peningkatan pertahanan 
keamanan dan penegakan hukum di 
batas wilayah laut 

2 Pengelolaan lintas batas negara 
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NO BIDANG 

PENGELOLAAN BATAS 
NEGARA 

ISU STRATEGIS 

 Lintas batas darat 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan 

sarana dan prasarana lintas batas 
CIQS 

2. Belum optimalnya aspek pengawasan di 
pintu perbatasan akibat lemahnya 
dukungan sarana dan prasarana lintas 

batas 

3. Belum optimalnya nilai tambah 

produksi di Lokpri terhadap negara 
tetangga maupun terhadap PKSN 

4. Belum efektifnya kerjasama 

perdagangan antarnegara 

5. Adanya ketergantungan masyarakat di 
Lokpri terhadap negara tetangga 

6. Belum terbangunnya regulasi 
pengelolaan lintas batas terkait 

kebijakan ASEAN Economic Community 
pada tahun 2015 

7. Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri 

akibat lemahnya pengawasan 
pertahanan keamanan dan penegakan 

hukum di perbatasan darat 

8. Belum optimalnya upaya pengawasan di 
Lokpri akibat rendahnya dukungan 

sarana prasarana & teknologi 
pengawasan pertahanan keamanan dan 
penegakan hukum 

9. Belum optimalnya pencatatan 
penduduk terkait adanya fenomena 

pencampuran penduduk (satu 
rumpun) di Lokpri 

10. Hubungan kekerabatan yang erat di 

kawasan perbatasan sebagai peluang 
kerjasama antarnegara 

 Lintas batas laut 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan 
sarana dan prasarana lintas batas CIQS 

2. Belum optimalnya aspek pengawasan di 

pintu perbatasan akibat lemahnya 
dukungan sarana dan prasarana lintas 

batas 

3. Belum optimalnya nilai tambah 
produksi di Lokpri terhadap negara 

tetangga maupun terhadap PKSN 

4. Belum efektifnya kerjasama 
perdagangan antarnegara 

5. Adanya ketergantungan masyarakat di 
Lokpri terhadap negara tetangga 

6. Belum terbangunnya regulasi 
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NO BIDANG 

PENGELOLAAN BATAS 
NEGARA 

ISU STRATEGIS 

pengelolaan lintas batas terkait 

kebijakan ASEAN Economic Community 
pada tahun 2015 

7. Maraknya kegiatan ilegal di Lokpri 
akibat lemahnya pengawasan 
pertahanan keamanan dan penegakan 

hukum di perbatasan laut 

8. Belum optimalnya upaya pengawasan di 

Lokpri akibat rendahnya dukungan 
sarana prasarana & teknologi 
pengawasan pertahanan keamanan dan 

penegakan hukum 

9. Belum optimalnya pencatatan 
penduduk terkait adanya fenomena 

pencampuran penduduk (satu rumpun) 
di Lokpri 

10. Hubungan kekerabatan yang erat di 
kawasan perbatasan sebagai peluang 
kerjasama antarnegara 

3 Pembangunan kawasan perbatasan 

 Kawasan perbatasan 

darat 

1. Rendahnya pelayanan infrastruktur 

transportasi regional (koneksi thd 
PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan 

lokal di kawasan perbatasan darat 

2. Belum optimalnya penyelenggaraan 
perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang di 
kawasan perbatasan 

3. Belum optimalnya pemanfaatan 
teknologi industri dalam peningkatan 
nilai tambah potensi SDA di Lokpri 

4. Belum optimalnya peran sarana dan 
prasarana ekonomi dalam mendukung 
proses produksi, pengolahan, dan 

pemasaran di Lokpri 

5. Lemahnya sistem regulasi (akses 

permodalan, koperasi, dan UMKM) 
yang mendukung penguatan ekonomi 
kerakyatan  

6. Lemahnya sistem regulasi yang 
mampu mendorong investasi (insentif 

investasi) di kawasan perbatasan 

7. Minimnya akses terhadap pelayanan 
sarana dan prasarana dasar 

permukiman yang memadai di Lokpri 

8. Minimnya akses terhadap pelayanan 
pendidikan dan kesehatan yang 

memadai di Lokpri 

9. Rendahnya kualitas SDM di Lokpri 
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NO BIDANG 

PENGELOLAAN BATAS 
NEGARA 

ISU STRATEGIS 

akibat belum optimalnya upaya 

pelayanan & peningkatan kualitas 
SDM 

10. Belum mantapnya sistem tata kelola 
pemerintahan kawasan perbatasan 

11. Belum memadainya kualitas sarana  

dan prasarana pelayanan 
pemerintahan 

 Kawasan perbatasan 
laut 

1. Rendahnya pelayanan infrastruktur 
transportasi regional (koneksi thd 
PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan 

lokal di kawasan perbatasan laut 

2. Belum optimalnya penyelenggaraan 

perencanaan, pemanfaatan, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang di 
kawasan perbatasan 

3. Belum optimalnya pemanfaatan 
teknologi industri dalam peningkatan 

nilai tambah potensi SDA di Lokpri 

4. Belum optimalnya peran sarana dan 
prasarana ekonomi dalam mendukung 

proses produksi, pengolahan, dan 
pemasaran di Lokpri 

5. Lemahnya sistem regulasi (akses 

permodalan, koperasi, dan UMKM) 
yang mendukung penguatan ekonomi 

kerakyatan  

6. Lemahnya sistem regulasi yang 
mampu mendorong investasi (insentif 

investasi) di kawasan perbatasan 

7. Minimnya akses terhadap pelayanan 

sarana dan prasarana dasar 
permukiman yang memadai di Lokpri 

8. Minimnya akses terhadap pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang 
memadai di Lokpri 

9. Rendahnya kualitas SDM di Lokpri 

akibat belum optimalnya upaya 
pelayanan & peningkatan kualitas 

SDM 

10. Belum mantapnya sistem tata kelola 
pemerintahan kawasan perbatasan 

11. Belum memadainya kualitas sarana  
dan prasarana pelayanan 
pemerintahan 

4 Penguatan 
kelembagaan 

1. Belum optimalnya mekanisme dan 
pelaksanaan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergitas program 
pengelolaan perbatasan negara baik di 
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NO BIDANG 

PENGELOLAAN BATAS 
NEGARA 

ISU STRATEGIS 

tingkat pusat maupun daerah 

2. Belum efektifnya upaya pengelolaan 
kelembagaan antarnegara dalam 

mendukung aktivitas lintas batas dan 
integrasi pengelolaan kawasan 
perbatasan dengan negara tetangga 

3. Terbatasnya sumber daya, sarana 
prasarana pendukung, serta SDM 

lembaga pengelola perbatasan 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

Secara sistematis Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 
2015-2019 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, serta mengacu pada UU No. 17/2007 mengenai RPJPN Tahun 
2005-2025, dan RPJMN Tahun 2015-2019. Sesuai arahan dari RPJPN 
Tahun 2005-2025 mengenai sasaran RPJM III (2015-2019), maka 

pengelolaan perbatasan negara akan menekankan pada pembangunan 
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, 

SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. 

 

 

Gambar 7. 1 PJM III Dalam RPJP Nasional 2005-2025 

 

Visi dan Misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 

tahun 2015-2019 juga harus didasarkan pada visi pemerintah (Presiden) 
yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Di dalam RPJMN 2015-2019, 
pengelolaan perbatasan negara secara eksplisit diarahkan dalam 

kerangka “pengembangan kawasan perbatasan”, melalui (1) 
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional/PKSN); dan (2) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan 
masyarakat perbatasan. Sebagaimana dijelaskan agenda ketiga 
pembangunan nasional dengan fokus, Membangun Indonesia Dari 

Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka 
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Negara Kesatuan, pengembangan kawasan perbatasan pada tahun 2015-
2019 meliputi: 

1. Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, 
simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos 

pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 
PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; 

2. Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan 

penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di 
kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim 
dan sengketa teritorial; 

3. Menghilangkan aktivitas illegal fishing, illegal logging, human 
trafficking,dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan 

sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE); 

4. Meningkatnya keamanan dan kesejahteran masyarakat perbatasan, 
termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan; 

5. Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan 
dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan 

ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan 
ilegal di perbatasan. 

RPJMN 2015-2019 juga mengarahkan percepatan pengembangan 

kawasan perbatasan yang ditempuh melalui strategi pembangunan 
sebagai berikut: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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, sertamembangun 

konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan 
kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut. 

4. 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; 

5. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan 
kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah 
perbatasan negara. 

6. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu 
Custom, Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) sesuai dengan 

standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu. 

7. 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; 

8. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-
investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, 
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penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh 
kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi 

kelembagaan yang kuat; 

9. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas 

dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status 
kewarganegaraan masyarakat perbatasan; 

10. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, 

kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama 
pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga. 

11. 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; 

12. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan 

perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur 
dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara; 

13. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah 
Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada 
kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan 

14. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui 
penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan 
perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. 

Meski demikian, tidak hanya agenda ketiga yang sebenarnya memiliki 
kaitan dengan pengelolaan perbatasan negara. Apabila melihat dari 

agenda lainnya, banyak terdapat agenda sektoral yang pada prinsipnya 
juga terkait dengan pengelolaan perbatasan negara. Agenda-agenda 
tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Agenda 1: Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi 
Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 
Negara: 

a. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

 menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat 

penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara 
tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan 

maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau 
terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE. 

b. Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional 

 melanjutkan pemenuhan kebutuhan alutsista (alat 
peralatan pertahanan/alpalhan) TNI tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum 
(minimum essential force/MEF); dan 

 meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk 
pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan 

pertahanan yang dimiliki TNI. 

c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim 

 meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta 

penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; 

 meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah 

perbatasan; 

 meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut; 

dan 
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 menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan 

Indonesia dan ZEE. 

 meningkatkan keamanan laut dan pengawasan 

pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu. 

2. Agenda 4: Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan 
Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, 

Bermartabat Dan Terpercaya: 

a. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar: 

 penguatan lembaga pengawasan laut; 

 peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran 

tindak pidana; 

 penguatan sarana sistem pengawasan perikanan. 

 penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; 

 peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan 

perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan. 

3. Agenda 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di 

Pasar Internasional: 

a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai 

keseimbangan pembangunan. 

b. Membangun infrastruktur / prasarana dasar. 

Dengan berlandaskan arahan RPJPN tahun 2005-2025, Visi 

Pemerintahan Jokowi-JK pada 2015-2019, RPJMN 2015-2019 dan Grand 
Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 

Tahun 2011-2025, maka Visi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-
2019 dirumuskan sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA  KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN 

DEPAN NEGARA YANG BERDAYA-SAING MENUJU INDONESIA YANG 
BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 
GOTONG ROYONG. “ 

Berdasarkan visi tersebut, maka Misi pengelolaan batas wilayah negara 
dan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, 
serta meningkatnya upaya pertahanan, keamanan dan penegakan 
hukum di kawasan perbatasan, demi semakin tegaknya keutuhan 

wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 

Misi pertama tersebut merupakan tahapan yang perlu dilaksanakan 

guna memperoleh kesepakatan mengenai batas wilayah negara 
yang belum jelas dan belum ditetapkan. Belum jelasnya batas 
wilayah negara memberikan peluang terhadap munculnya kegiatan 

transnasional yang merugikan negara. Selain itu klaim mengenai 
batas wilayah negara merupakan isu yang mengancam kedaulatan 
negara, sehingga demi tercapainya pertahanan, keamanan, dan 

penegakkan hukum di kawasan perbatasan maka diperlukan 
penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang jelas.  

2. Membangun sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara yang 
terpadu dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan lintas batas 
yang aman, nyaman, dan ramah investasi. 

Kawasan perbatasan negara memiliki banyak peluang investasi 
yang memberikan keuntungan bagi masyarakat perbatasan, negara, 

dan keuntungan secara mutualisme terhadap negara tetangga. 
Beberapa kawasan perbatasan negara memiliki interaksi lintas 
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batas yang cukup intens dengan negara tetangga. Interaksi lintas 
batas yang ada mencakup interaksi pada aspek ekonomi, aspek 

sarana prasarana, aspek pertahanan keamanan, dan aspek sosial 
budaya. Dengan potensi SDA yang dimiliki kawasan perbatasan 

negara dan adanya interaksi lintas batas dengan negara tetangga, 
maka misi terkait sistem pengelolaan aktivitas lintas batas negara 
yang terpadu diperlukan untuk menciptakan sistem pelayanan 

lintas batas yang aman, nyaman, dan ramah investasi. 

3. Meningkatkan upaya-upaya pembangunan kawasan perbatasan 
negara melalui pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan 

penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam rangka 
mengatasi keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kawasan perbatasan. 

Pandangan terhadap kawasan perbatasan negara sebagai kawasan 
yang terbelakang perlu diubah. Kawasan perbatasan negara 

memegang peranan penting dikarenakan kawasan perbatasan 
negara merupakan beranda terdepan negara di sisi terluar yang 

berinteraksi langsung dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan 
negara berhak mendapatkan perhatian dan upaya-upaya 
pembangunan guna mengatasi keterisolasian wilayah dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 
Oleh karena itu pada misi ketiga ini, diharapkan dapat 
terlaksananya upaya-upaya pembangunan beserta upaya 

pengembangan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan negara 
yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai di 

kawasan perbatasan negara. 

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola perbatasan negara 
melalui penataan dan penguatan kelembagaan dalam rangka 

mewujudkan sistem tata kelola perbatasan yang moderen, efektif, 
dan efisien, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika 
regional dan global. 

Pembangunan kawasan perbatasan negara tidak hanya berupa upaya 
pembangunan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan saja, akan 

tetapi juga meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola 
perbatasan negara. Pada misi keempat ini, kelembagaan merupakan 
faktor kunci pelaksana upaya pembangunan dan pengembangan kawasan 

perbatasan negara agar menjadi berdaulat, mandiri, dan berdaya-saing. 
Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan penguatan koordinasi 

antar kelembagaan pusat dengan daerah serta antar kelembagaan 
perbatasan negara dengan negara tetangga agar tercipta tata kelola 
perbatasan negara yang modern, efektif, dan efisien, sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan dinamika regional dan global, serta didukung 
oleh regulasi-regulasi yang afirmatif. 

 

H. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

8.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara  

Arah kebijakan pengelolaan perbatasan Negara Tahun 2015-2019 
merupakan arah kebijakan yang diharapkan mampu menjadi solusi atas 
isu strategis yang ada di kawasan perbatasan darat dan kawasan 

perbatasan laut. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan 
negara meliputi penjelasan pada subbab-subbab berikut. 
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8.1.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

A. Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Darat 

1) Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Darat 

Masih banyaknya segmen batas darat yang belum ditetapkan dan 

ditegaskan menjadi permasalahan dasar batas wilayah negara Indonesia. 
Upaya untuk menyelesaikan dan menyepakati segmen batas negara ini 
perlu menjadi isu prioritas yang harus segera diselesaikan. Isu penetapan 

dan penegasan batas negara wilayah darat juga menjadi ukuran dan titik 
tolak untuk mempertegas kedaulatan negara. Pelaksanaan program 
pembangunan batas negara, kawasan perbatasan akan berjalan apabila 

penetapan dan penegasan batas negara sudah dilaksanakan. 
Permasalahan batas negara yang belum selesai ini terkadang menjadi 

dasar terjadinya pelanggaran batas negara. Oleh karena itu sasaran 
penetapan dan penegasan batas wilayah darat adalah: 

1. Terselesaikannya upaya penyelesaian dan penyepakatan  batas 

dengan negara tetangga pada segmen-segmen yang belum 
disepakati 

2. Terselesaikannya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas 

3. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam mengawasi tanda batas 

4. Meningkatnya kapasitas dan kewenangan kelembagaan pengelolaan 

batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara 

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, arah kebijakan 
penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat adalah sebagai 

berikut: 

 Penetapan dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat 

Belum optimalnya dan belum selesainya penetapan batas wilayah 
darat antara Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Republik 

Demokrat Timor Leste menjadi prioritas utama penetapan dan 
penegasan batas wilayah darat. Penetapan dan penegasan batas 
negara wilayah darat dapat terlaksana dengan sejumlah agenda 

diplomasi dan pelaksanaan survey bersama dalam menentukan 
batas negara. Penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat 

juga dihadapkan pada permasalahan pemilikan lahan yang tumpang 
tindih antara suku-suku yang ada di perbatasan, terlebih suku dari 
negara tetangga yang memiliki tanah di bagian negara Indonesia. 

Selain dengan negara tetangga, penetapan batas negara juga perlu 
dikonsolidasikan dengan suku-suku yang ada di perbatasan. 
Penarikan garis batas negara yang biasanya tidak sama antara 

Indonesia dengan negara tetangga bersumber pada sumber atau 
perjanjian awal yang terkadang berbeda. Oleh karena itu upaya 

diplomasi dan kegiatan survey bersama ini sangat diperlukan. 
Penegasan batas negara dapat diwujudkan dengan pembangunan 
tugu atau tanda batas negara yang jelas dan tidak mudah dirusak. 

Batas negara yang sudah tetap dan tegas garisnya akan menjadi 
acuan dasar dalam pembangunan kawasan perbatasan serta 
menghindari terjadinya penguasaan wilayah negara oleh pihak yang 

tidak berwenang. Selain itu, apabila batas negara sudah tegas, maka 
penindakan terhadap aktivitas yang melanggar kesepakatan bersama 

dapat dilakukan lebih optimal dengan dasar yang kuat.  

 Pemeliharaan Tanda Batas Negara 

Perbatasan darat sangat rentan dengan pergeseran batas wilayah 
negara akibat tanda batas negara yang terkadang hilang atau 
berpindah. Upaya pemeliharaan tanda batas negara sangat 
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diperlukan dan menjadi fokus perhatian dalam aspek batas wilayah 
negara. Pemeliharaan tanda batas negara tersebut menjadi 

demarkasi wilayah negara. Pemeliharaan tanda batas negara dapat 
dilakukan melalui operasi rutin batas negara yang juga dapat 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat perbatasan untuk 
menjaga tanda batas negara. Memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat untuk tidak merusak tanda batas negara serta ikut 

menjaga tanda batas tersebut menjadi penting. Hanya saja memang 
tanda batas negara sering rusak dan berpindah akibat ulah oknum 
yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini perlu diberikan 

pemahaman kepada warga, serta perlu dilakukan patroli rutin dalam 
menjaga tanda batas negara tersebut. Pemeliharaan tanda batas 

negara harus menjadi prioritas, sebab patok-patok negara tersebut 
terkadang rusak secara alamiah ataupun sengaja dirusak untuk 
kepentingan tertentu. 

 Penguatan dan Penataan Kelembagaan Pengelolaan Batas Negara 
Wilayah Darat 

Lemahnya koordinasi antarlembaga yang terkait dengan bidang 
pengelolaan batas darat menjadi salah satu persoalan yang penting 

untuk segera diselesaikan. Penguatan dan penataan kelembagaan 
perlu dilakukan di tingkat pusat maupun daerah, serta dapat 
menyertakan lembaga-lembaga adat yang secara langsung 

bersentuhan dengan aktivitas perbatasan. Penguatan dan penataan 
lembaga dapat berupa penguatan dan penataan kembali 
kelembagaan perundungan batas darat, yang selama ini lebih 

banyak ditangani secara ad hoc. Dengan lembaga yang sudah ditata 
dengan baik, baik secara fungsi dan peranan maka permasalahan 

batas negara dapat ditangani lebih efektif. 

 

2) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan 

Hukum  

Pertahanan dan Keamanan di perbatasan negara perlu mendapat porsi 

perhatian dari pemerintah yang cukup banyak, sebab terdapat banyak 
permasalahan berupa pelanggaran kedaulatan negara, sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya pada bagian isu-isu strategis. Oleh karena itu 

sasaran peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum 
adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum di batas 
wilayah negara 

2. Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan negara 

tetangga 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penetapan dan 
penegasan batas negara wilayah darat adalah sebagai berikut: 

 Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas 
negara wilayah darat 

Belum maksimalnya upaya pengamanan dan penegakan hukum 
batas negara selama ini menjadi dasar banyaknya aktivitas 

pelanggaran batas negara. Serangkaian kegiatan yang melintasi 
batas negara dengan cara illegal masih marak terjadi. Apalagi untuk 
perbatasan yang mudah diakses, seperti dengan jalan kaki, naik 

sepeda bahkan menggunakan kendaraan roda empat. Diperlukan 
adanya peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum di 
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perbatasan darat ini untuk menurunkan banyaknya aktivitas illegal 
tersebut. 

 

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara 

1) Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Laut dan Udara 

Batas wilayah laut dan udara Indonesia dengan negara tetangga masih 
memiliki persoalan yang belum terselesaikan. Penetapan batas laut 

hampir telah tersedia dokumen perjanjian hingga titik koordinatnya, 
kecuali batas laut RI dengan RDTL yang masih belum selesai. Penetapan 
dan penegasan batas di laut merupakan isu sentral karena Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang sangat luas wilayah lautnya dan kaya 
sumber daya alaminya. Sehingga penetapan dan utamanya penegasan 

harus diprioritaskan pelaksanaannya dalam pembangunan maritim 
Indonesia. Selain itu, penetapan batas wilayah udara dewasa ini juga 
menjadi isu yang mengemuka. Peranan teknologi yang semakin kuat 

dalam pembangunan wilayah memerlukan ruang kosong di udara untuk 
kontrol dan pengawasan dibawahnya. Oleh sebab itu, diperlukan 

batasan-batasan ruang kewilayahan di udara agar tidak menjadi friksi 
dengan negara tetangga. Maka sasaran penetapan dan penegasan batas 
wilayah laut dan udara adalah: 

1. Terselesaikannya upaya penyelesaian dan penyepakatan  batas 
dengan negara tetangga pada segmen-segmen yang belum 
disepakati 

2. Terselesaikannya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas 
laut 

3. Meningkatnya pengawasan dalam mengawasi tanda batas 

4. Terselesaikannya upaya penyelesaian tanda batas dan titik referensi 

5. Terselesaikannya pengaturan kawasan udara Indonesia dengan 

negara tetangga 

6. Meningkatnya kapasitas dan kewenangan kelembagaan pengelolaan 
batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penetapan dan 
penegasan batas negara wilayah laut dan udara adalah sebagai berikut: 

 Penetapan dan Penegasan Batas Negara Wilayah Laut 

Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh lautan, 

sudah seharusnya Indonesia memiliki batas wilayah yang jelas dan 
sah secara hukum. Hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan 
kekayaan bangsa yang rentan berubah dan berpindah tangan. 

Pelanggaran kenegaraan dalam konteks di lautan sudah sering 
terjadi di lokasi perbatasan laut yang telah memiliki batas negara. 

Hal tersebut menjadi tantangan bagi lokasi perbatasan yang belum 
terselesaikan batas lautnya, seperti di perairan RI-RDTL. Maka 
dibutuhkan perundingan dan diplomasi untuk menentukan batas di 

laut. Namun yang lebih penting lagi setelah penetapan adalah 
adanya penegasan batas wilayah. Banyak bentuk dan kegiatan 
pelaksanaannya di lapangan, dengan pembangunan menara suar di 

pulau terdepan atau suar apung di laut. Namun yang lebih efektif 
adalah dengan pengawasan yang dikoordinir dari pos pengawas 

batas laut dengan partisipatif lembaga terkait dan masyarakat 
pesisir. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan sarana 
dan prasarana pengawasan dan sosialisasi yang kuat pada 

masyarakat. Ditambah pula hukum yang mengikat, dimana setiap 
pelanggar perbatasan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. 
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Ketika sistem pengawasan batas laut tersebut berjalan dengan 
semestinya maka pembangunan berkelanjutan dengan berporoskan 

kemaritiman dapat berlangsung dengan baik. 

 Pemeliharaan Batas Negara Wilayah Laut 

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pemeliharaan batas 
laut adalah rendahnya sarana dan prasarana pengawasan. Belum 

lagi ditambah dengan luas wilayah laut yang tidak sebanding dengan 
jumlah aparat pengawas perbatasan. Namun hal tersebut 
seharusnya tidak menjadi alasan dalam bentuk mempertahankan 

kedaulatan negara. Utamanya yang harus dilakukan adalah 
inventarisasi dan pemeliharaan titik referensi di seluruh garis 
pangkal wilayah Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan 

mengingat isu global perubahan iklim yang berdampak pada 
kenaikan muka laut semakin terasa nyata. Jika tidak dilakukan 

pengawasan maka dalam beberapa tahun kedepan, pulau-pulau 
kecil terdepan dapat tenggelam dan dapat mengganggu proses 
pemeliharaan batas laut. Maka dari itu pentingnya kajian-kajian 

terkait pulau terdepan dengan kelengkapan data dan peta yang 
mendukung dapat menjadi salah satu kontrol dalam penanganan 

permasalahan perbatasan laut. 

 Penguatan dan Penataan Kelembagaan Pengelolaan Batas Negara 

Wilayah Laut 

Seperti telah dijabarkan diatas, sarana prasarana pengawasan 
perbatasan laut perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja aparat 

pengawas. Akan tetapi selain bentuk fisik tersebut, diperlukan pula 
penguatan yang sifatnya interaksi antar lembaga yang berwenang. 
Salah satu bentuk kesalahan pembangunan di Indonesia adalah 

tidak sinkronnya kebijakan antar lembaga. Sehingga pembangunan 
yang ada kadang berjalan tidak pada jalurnya dan berkesan 

tumpang tindih. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem tata kelola 
kelembagaan yang bersinergi dari pusat ke daerah. Nantinya fungsi 
dan peranan setiap lembaga berwenang akan sesuai dengan tupoksi 

masing-masing, dan sistem pengawasan perbatasan laut akan 
berjalan dengan terstruktur. 

 Penguatan Pengaturan Pengawasan Udara 

Pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari 

kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas 
ruang udaranya. Di dalamnya memuat tatanan ruang udara 
nasional, penyelenggaraan pelayanan, personel dan fasilitas navigasi 

penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi, 
komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu 
pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi. 

Hingga kini batas akhir dari perbatasan udara di Indonesia masih 
beum memiliki titik temu, sehingga yang dapat dilakukan kini adalah 

pengawasan serta pelayanan penerbangan udara. Khususnya 
penerbangan yang melalui Pulau Sumatera bagian timur, dimana 
setiap penerbangan harus melapor pada badan khusus penerbangan 

di Singapura. Hal tersebut cukup ironi karena luas wilayah Indonesia 
yang luas seharusnya juga berdampak pada luasnya wilayah 

udaranya. Kedepannya regulasi yang mengatur pelayanan 
penerbangan di lokasi tersebut harus dikaji ulang dan ditempuh titik 
temu yang menguntungkan kedua negara. 
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2) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan 
Hukum  

Pengembangan strategi pengamanan daerah perbatasan diarahkan untuk 
membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan daerah di 

kawasan perbatasan serta menserasikan laju pertumbuhan daerah 
perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dahulu berkembang. Selain 
itu peningkatan strategi pengamanan daerah perbatasan adalah untuk 

mempertahankan tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan negara, 
melalui kesamaan visi dan misi bahwa daerah perbatasan merupakan 
bagian integral dari NKRI dengan melakukan penanganan yang 

komprehensif dan terintegrasi serta terselenggaranya stabilitas bidang 
pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Penegakan 

hukum yang berlaku berarti mengimplementasikan aturan-aturan hukum 
positif baik undang-undang maupun peraturan daerah secara konsisten 
dan konsekuen melalui pemberian sanksi hukum yang tegas demi 

tegaknya supremasi hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan di 
daerah perbatasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka 

dalam pengamanan daerah perbatasan mampu memberikan kontribusi 
positif bagi penegakan kedaulatan dan pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan di kawasan perbatasan NKRI. Oleh karena itu sasaran 

peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum di batas 
wilayah negara 

2. Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan negara 
tetangga 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 
pertahanan dan keamanan serta penegakkan hukum adalah sebagai 
berikut: Peningkatan Upaya Pengamanan dan Penegakan Hukum Batas 

Negara Wilayah Laut. Lautan yang luas menjadi salah satu tantangan 
bagi aparat perbatasan laut dalam proses pengawasan dan pengamanan. 
Kondisi ini diperparah dengan fakta armada laut yang dimiliki tidak 

banyak dan cukup untuk mengarungi perairan Indonesia. Selain itu 
lemahnya penegakkan hukum juga menjadi salah satu faktor utama 

mudahnya pelanggaran perbatasan terjadi di laut. Maka dari itu 
dibutuhkan peningkatan dan strategi pengamanan dan penegakkan 
hukum di laut. Peningkatan pengamanan terhadap pencurian sumber 

daya alam di lautan dan pengamanan terhadap kejahatan transnasional 
seperti narkoba dan teroris adalah beberapa permasalahan pelanggaran 

perbatasan di laut. 

 

8.1.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas 

Belum tersusunnya regulasi pengelolaan lintas batas sebagai respon 
ASEAN Economic Community 2015 merupakan salah satu isu pengelolaan 

lintas batas yang perlu ditangani saat ini. Kegiatan lintas batas antar 
negara yang berbatasan baik di kawasan perbatasan darat dan laut 
berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan antar 

negara. Sehingga kedepannya isu ini menjadi isu prioritas yang perlu 
mendapat perhatian para pengelola kawasan perbatasan. Pada sisi lain, 
isu pengelolaan lintas batas juga mengarah pada kebutuhan sistem 

pertahanan dan keamanan yang kuat. Secara lebih jelas, arah kebijakan 
terhadap isu pengelolaan lintas batas diuraikan sebagai berikut: 

A. Arah Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Darat 

1) Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 
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Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas PLBN / CIQS 
terpadu 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar 
pendukung fasilitas PLBN / CIQS terpadu 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola fasilitas 

PLBN / CIQS 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 
sarana dan prasarana lintas batas meliputi: 

 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas 

Masih belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana lintas batas 

di kawasan perbatasan darat, dikarenakan kondisi sarana dan 
prasarana lintas batas yang sudah tidak layak dan belum 

mengakomodir aktivitas masyarakat perbatasan. Sarana prasarana 
lintas batas baik berupa sarana prasarana ekonomi & perdagangan, 
serta pertahanan keamanan masih belum mendukung sepenuhnya 

kebutuhan dan aktivitas masyarakat perbatasan. Sarana prasarana 
ekonomi & perdagangan seperti pasar, toko, maupun kapal/perahu 

yang banyak digunakan nelayan dan masyarakat perbatasan untuk 
melakukan aktivitas lintas batas seperti pengiriman produk 
komoditas perbatasan atau aktivitas jual beli lintas batas belum 

dimiliki oleh semua kawasan perbatasan darat. Hal ini juga 
mencerminkan sarana prasarana pertahanan dan keamanan lintas 
batas seperti kantor CIQS yang tidak selalu ada di setiap kawasan 

perbatasan darat. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan dan 
minimnya jumlah sarana dan prasarana lintas batas menjadi salah 

satu isu utama yang menghambat pengembangan dan pembangunan 
kawasan perbatasan darat. Kebijakan peningkatan kualitas sarana 
dan prasarana lintas batas menjadi solusi bagi isu tersebut agar 

kemudian ada peningkatan kualitas kondisi sarana dan prasarana 
lintas batas yang diikuti dengan pengadaan sarana dan prasarana 

lintas batas yang dibutuhkan di kawasan perbatasan darat. 

2) Aspek Ekonomi Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ekonomi  
penunjang aktivitas ekonomi antarnegara 

2. Tersusunnya regulasi terkait kerjasama ekonomi internasional 
dengan negara tetangga 

3. Terlaksananya penataan kembali perjanjian bilateral 
perbatasan antarnegara 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 

aktivitas ekonomi lintas batas meliputi: 

 Pengembangan aktivitas ekonomi antar negara di kawasan 

perbatasan darat 

Kawasan perbatasan darat Negara memiliki potensi SDA yang dapat 
dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai 

tambah bagi masyarakat dan Negara. Beberapa potensi SDA yang 
dimiliki kawasan perbatasan darat seperti sektor pertanian tanaman 

pangan, perkebunan (sawit, karet, dan kakao), dan sektor 
peternakan menjadi salah satu potensi komoditas unggulan kawasan 
perbatasan yang kemudian dapat diolah dan diekspor ke negara 
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tetangga. Kegiatan perdagangan lintas batas yang ada di kawasan 
perbatasan darat saat ini masih dalam lingkup skala antar individu. 

Kegiatan perdagangan lintas batas skala individu tidak memberikan 
nilai tambah bagi Negara, dan hanya memberi keuntungan antar 

individu tersebut. Sementara itu komoditas unggulan daerah 
perbatasan yang dikelola dengan diolah, dikemas, dan kemudian 
diekspor akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi 

masyarakat dan Negara. Arahan kebijakan ini bertujuan agar 
kawasan perbatasan darat Negara dapat mengembangkan aktivitas 
ekonomi lintas batas dengan negara tetangga dan negara lainnya, 

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat 
perbatasan dan meningkatkan pendapatan daerah  perbatasan. 

3) Aspek Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum 
beserta sarpras pendukungnya 

2. Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan negara 
tetangga 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 

pertahanan dan keamanan lintas batas meliputi: 

 Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas darat 

Belum optimalnya sistem pertahanan dan keamanan di kawasan 
perbatasan Negara, menyebabkan masih adanya kasus pelanggaran 
hukum yang ditemukan di daerah perbatasan. Banyak kasus 

imigran gelap, human trafficking, maupun perdagangan ilegal melalui 
jalan darat ditemukan di jalur-jalur khusus di kawasan perbatasan 

darat Negara yang tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan dan 
pengawasan yang ketat. Sistem pengamanan dan pengawasan yang 
diperlukan berupa sistem pengamanan dari sisi personil keamanan 

perbatasan yang perlu ditambah dan perlunya pengadaan alat 
pengamanan pengawasan yang canggih di kawasan perbatasan darat 

Negara. Sistem pengamanan dan pengawasan ini harus diperkuat 
dan dioptimalkan pada jalur-jalur khusus yang merupakan jalur 
imigran gelap dan serangkaian kasus pelanggaran hukum lainnya 

yang merugikan masyarakat perbatasan dan Negara. 

4) Aspek Sosial-Budaya Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

pengelolaan sosial-budaya lintas batas adalah: 

1. Terselesaikan dan terverifikasinya status kewarganegaraan 

kelompok masyarakat perbatasan 

2. Terwujudnya kerjasama budaya antarbangsa di kawasan 
perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 
sosial-budaya lintas batas meliputi: 

 Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas 
darat 

Pada beberapa kawasan perbatasan darat Negara seperti kawasan 
perbatasan yang berada di antara Indonesia dan Papua Nugini, 
masih seringkali ditemukan warga negara yang tidak jelas status 

kewarganegaraannya. Isu sosial budaya ini kemudian akan 
berpengaruh pada hak-hak warga negara yang tidak dapat dimiliki 
oleh warga negara yang bersangkutan tersebut. Perlunya arahan 
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kebijakan penyelesaian status kewarganegaraan dimaksudkan agar 
kemudian masyarakat tersebut memiliki status kewarganegaraan 

yang jelas. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, maka 
masyarakat perbatasan dapat memiliki hak-hak warga Negara 

Indonesia seperti hak tempat tinggal, hak untuk bekerja, hak politik, 
dsb. Selain itu data sensus penduduk masyarakat perbatasan akan 
lebih jelas, sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat 

dilakukan sesuai dengan jumlah penduduk dan data kebutuhan 
pembangunan masyarakat perbatasan. 

 Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

Kedekatan hubungan kekerabatan masyarakat perbatasan dengan 
negara tetangga memberikan dampak positif khususnya pada 

aktivitas sosial budaya masyarakat perbatasan. Pada beberapa 
fenomena aktivitas sosial budaya lintas batas, ditemukan adanya 

kemiripan adat budaya dan bahkan kesamaan adat budaya yang 
sama-sama dilakukan di dua kawasan yang berbatasan. Hal ini 
disebabkan karena ada pernikahan antara masyarakat di dua 

kawasan yang berbatasan dan memiliki warga turunan campuran 
dari kedua kawasan perbatasan tersebut. Beberapa warga turunan 

campuran tersebut tinggal di kawasan perbatasan RI ataupun tinggal 
di kawasan perbatasan negara tetangga. Dengan adanya kedekatan 
hubungan kekerabatan tersebut, maka masyarakat perbatasan 

memiliki ciri khas adat budaya yang dapat dikembangkan sebagai 
salah satu bentuk kerjasama pertukaran budaya antar bangsa di 
kawasan perbatasan. Selain itu kebijakan ini dapat menginisiasi 

kerjasama bilateral di bidang sosial budaya lainnya seperti 
pemberian beasiswa bagi siswa/ mahasiswa perbatasan untuk dapat 

melanjutkan studi di negara tetangga dan mengembangkan potensi 
seni budaya yang dimiliki.  

 

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Laut 

1) Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas PLBN / CIQS 

terpadu 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar 
pendukung fasilitas PLBN / CIQS terpadu 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola fasilitas 
PLBN / CIQS 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 
sarana dan prasarana lintas batas meliputi: 

 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas 

Belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas 
batas (CIQS) merupakan salah satu penyebab pengelolaan lintas 

batas laut masih belum bisa dilakukan secara penuh. Pengawasan 
lintas batas yang merupakan kebutuhan dasar perbatasan tidak 
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini 

penting, mengingat banyak interaksi di laut yang kemudian tidak 
tercatat oleh negara. Interaksi seperti jual beli barang kebutuhan 

sehari-hari, hasil tangkapan ikan, bahkan hingga aktivitas distribusi 
barang skala besar tidak tercatat melalui fasilitas CIQS Indonesia. 
Kerugian yang muncul berupa kerugian finansial berupa barang 



- 203 - 
 

barang yang lolos dari perbatasan tanpa dikenai bea cukai, ancaman 
keamanan berupa kemungkinan beredarnya barang-barang terlarang 

dan illegal, dan sebagainya. Dalam melakukan pembenahan 
pengelolaan lintas batas laut, diperlukan pengembangan kebijakan 

yang mampu menjawab semua masalah minimnya kualitas dan 
ketersediaan sarana prasarana tersebut. Peningkatan terhadap 
kualitas sarana dan prasarana lintas batas merupakan strategi yag 

diambil dalam pengelolaan perbatasan negara 2015-2019. Dalam 
prakteknya peningkatan kualitas sarana dan prasarana CIQS dapat 
berarti menambah jumlah, meningkatkan kualitas yang sudah ada, 

atau mengadakan pembangunan sarana dan prasarana CIQS baru. 
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas laut juga 

berarti peningkatan pelayanan lintas batas yang telah tersedia. 

2) Aspek Ekonomi Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

pengelolaan aktivitas ekonomi lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ekonomi  

penunjang aktivitas ekonomi antarnegara 

2. Tersusunnya regulasi terkait kerjasama ekonomi internasional 
dengan negara tetangga 

3. Terlaksananya penataan kembali perjanjian bilateral 
perbatasan antarnegara 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 

aktivitas ekonomi lintas batas meliputi: 

 Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan 

perbatasan laut 

Lokpri-lokpri di kawasan perbatasan negara merupakan kawasan 

yang potensial dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas batas 
dengan negara tetangga. Namun dalam kenyataannya, aktivitas 
lintas batas seringkali tidak terkelola dengan baik, sehingga yang 

terjadi malah merugikan masyarakat lokpri. Beberapa akibat dari 
manajemen ekonomi lintas batas yang buruk di kawasan perbatasan 

RI adalah, nilai tambah hasil produksi di lokpri-lokpri kita minim, 
tidak adanya payung hukum yang mampu melindungi warga 
masyarakat RI di perbatasan dalam melakukan perdagangan lintas 

batas, serta terjadinya hubungan ketergantungan konsumsi 
terhadap komoditas perekonomian di negara tetangga. Upaya dalam 
mengatasi masalah perekonomian lintas batas tersebut dirumuskan 

melalui kebijakan pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di 
kawasan perbatasan laut. Upaya pengembangan aktivitas ekonomi 

antarnegara ini mencakup ke seluruh aspek, mulai dari penyusunan 
kerangka regulasi, peningkatan sarana ekonomi, perjanjian 
perdagangan lintas batas dengan negara tetangga, hingga re-

branding produk komoditas unggulan di lokpri-lokpri yang potensial 
secara ekonomi. 

3) Aspek Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum 
beserta sarpras pendukungnya 

2. Terwujudnya kerjasama hankam dan gakkum dengan negara 

tetangga 
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Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 
pertahanan dan keamanan lintas batas meliputi: 

 Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas laut 

Kawasan perbatasan merupakan lokasi yang rawan terhadap 

kegiatan illegal dan melanggar hukum, khususnya di wilayah 
perairan. Hal ini disebabkan kondisi fisik alam yang membatasi 

aktivitas pengawasan oleh para penegak hukum di kawasan 
perbatasan. Disamping itu, sarana dan prasarana serta SDM 
pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan 

perbatasan relatif minim. Sehingga dengan berbagai kendala dan 
limitasi ini, diperoleh tantangan dan hambatan yang besar dalam 
mengamankan aktivitas lintas batas antara RI dengan negara 

tetangga. Kondisi minimnya pengawasan tersebut yang kemudian 
memunculkan berbagai ancaman permasalahan pertahanan dan 

keamanan. Minimnya penggunaan teknologi juga merupakan salah 
satu kendala yang ditemui di lapangan dalam melakukan 
pengawasan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan laut. 

Kebijakan Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas 
batas laut merupakan langkah strategis yang diambil untuk 

mengatasi permasalahan dan ancaman hankam lintas batas laut. 
Peningkatan sistem pengamanan dapat berupa pengembangan 
sistem tata kelola hankam perbatasan, peningkatan kualitas sarana 

prasarana dan SDM pendukung hankam, serta peningkatan 
intensitas dan frekuensi kegiatan penegakan hukum / pertahanan 
dan keamanan di perbatasan. 

4) Aspek Sosial-Budaya Lintas Batas 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

pengelolaan sosial-budaya lintas batas adalah: 

1. Terselesaikan dan terverifikasinya status kewarganegaraan 
kelompok masyarakat perbatasan 

2. Terwujudnya kerjasama budaya antarbangsa di kawasan 
perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengelolaan 
sosial-budaya lintas batas meliputi: 

 Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan lintas batas laut 

Lokpri-lokpri di kawasan perbatasan RI memiliki kedekatan letak 
geografis dengan negara tetangga yang tidak dimiliki oleh wilayah 

lain di Indonesia. Kedekatan geografis ini juga menandakan bahwa 
lokpri dengan negara tetangga memiliki rumpun sosial dan busaya 
yang berkaitan pula. Fenomena yang sering terjadi adalah terjadinya 

percampuran etnis antara warga penduduk lokpri dengan warga 
negara tetangga di kawasan perbatasan lokpri. Kondisi yang 

demikian memunculkan banyak potensi permasalahan, seperti 
diantaranya ancaman separatisme yang besar. Di lokpri-lokpri 
perbatasan laut seperti di Sebatik, kekerabatan yang erat dengan 

negara tetangga mengakibatkan rasa ketergantungan sosial-budaya-
ekonomi yang tinggi, sehingga masyarakat lokpri merasa lebih 
terpenuhi kebutuhannya ketika mereka melakukan migrasi ke 

negara tetangga. Kondisi demikian perlu ditangani dengan 
perumusan kebijakan pengelolaan lintas batas laut yang tepat. 

Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan lintas batas laut 
merupakan kebijakan yang diambil untuk menjawab masalah 
kewarganegaraan tersebut. Percepatan penyelesaian status 
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kewarganegaraan dapat berupa penyelesaian identifikasi dan 
verifikasi status kewarganegaraan kawasan perbatasan. 

 Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

Hubungan kekerabatan yang erat antara lokpri dengan desa-desa di 

perbatasan juga dapat dilihat sebagai peluang kerjasama yang baik 
antara RI dengan negara tetangga. Alih-alih dianggap sebagai 

ancaman, yang perlu dilakukan adalah mengelola potensi ini agar 
tidak menggelinding menjadi ancaman di kemudian hari. Seperti 
yang terjadi di Lokpri Pulau Jemaja, kedekatan budaya dengan 

negara Vietnam mengakibatkan tingginya aktivitas lintas batas 
menuju lokpri. Pertukaran budaya berupa Festival Kebudayaan antar 
dua negara juga merupakan hal yang lazim untuk dilakukan di 

lokpri Pulau Jemaja. Dalam memfasilitasi hal tersebut, dan juga 
mengantisipasi munculnya faham-faham separatisme baru di 

kawasan perbatasan laut, perlu disusun kebijakan yang mampu 
mewadahi pengelolaan budaya lintas batas tersebut. Kebijakan 
peningkatan  kerjasama kebudayaan lintas batas merupakan 

langkah strategis yang diambil dalam mengakomodir kebutuhan 
tersebut. Peningkatan kerjasama di bidang budaya dapat berupa 

kerjasama bilateral dalam mempertahankan kelangsungan budaya 
adat yang sudah berlangsung terus-menerus di lokpri-lokpri laut 
yang bersangkutan. 

 

8.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan 

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat 

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan darat meliputi: 

1) Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat adalah: 

1. Meningkatnya aksesibilitas lokpri 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum dan 
transportasi multimoda serta jaringan prasarana transportasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan 
infrastruktur kawasan perbatasan darat meliputi: 

 Peningkatan infrastruktur transportasi darat 

Pada umumnya, kondisi perbatasan darat yang ditemui di Indonesia 
hingga kini masih di dominasi oleh ketersediaan jaringan 

infrastruktur yang buruk, padahal hal tersebut memiliki peranan 
yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di 
kawasan perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan darat 

dihadapkan pada minimnya aksesibilitas seperti jaringan jalan, 
simpul transportasi, serta sistem transportasinya itu sendiri. 

Jaringan jalan di kawasan perbatasan darat hingga kini terkendala 
pada kualitas fisik yang rusak parah dan belum memadai, banyak 
ditemui keadaan jalan yang masih berupa jalan setapak bermaterial 

tanah dan kerikil. Simpul transportasi yang menjadi penghubung 
antara satu kawasan dengan kawasan lainnya berupa terminal 
penumpang dan barang maupun terminal peti kemas (dry port) pun 

belum tersedia di beberapa kawasan perbatasan. Begitu juga dengan 
sistem transportasinya yang otomatis akan terganggu apabila 

kesiapan jaringan jalan dan simpul transportasi belum memadai. 
Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan yang 
mampu mendorong peningkatan infrastruktur transportasi darat 



- 206 - 
 

yang terpadu guna mewujudkan arus barang, mobilitas penduduk, 
hingga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber 

ekonomi secara optimal di kawasan perbatasan darat. 

2) Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
penataan ruang kawasan perbatasan darat adalah: 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang kawasan 

perbatasan 

2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan 
perbatasan 

3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang 
kawasan perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penataan ruang 
kawasan perbatasan darat meliputi: 

 Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan darat 

Belum optimalnya perencanaan penataan ruang di kawasan 
perbatasan darat tercermin dari tingkat kerawanan yang kerap 

masih terjadi dalam aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan. 
Sejumlah kasus pelanggaran masih banyak ditemui pada kegiatan 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 
Kondisi diperparah dengan minimnya perangkat pengendalian 
pemanfaatan ruang yang sulit untuk diimplementasikan di lapangan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan untuk 
meningkatkan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan darat 
guna meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat maraknya 

pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. Bentuk 
intervensi melalui upaya penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan 

perbatasan yang terpadu diharapkan mampu mewujudkan alokasi 
ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan 

keseimbangan di kawasan perbatasan.  

3) Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat 
adalah: 

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokpri 
melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas 
pemasaran 

2. Terwujudnya aglomerasi ekonomi berbasis industri kawasan, 
khususnya di PKSN 

3. Terwujudnya optimalisasi rantai ekonomi produksi-
pengolahan-pemasaran antara PKSN dan lokpri 

4. Tersedianya regulasi yang mengatur penguatan ekonomi 

kerakyatan (akses permodalan, koperasi dan UMKM) 

5. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi di kawasan 
perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat meliputi: 

 Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan 
yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat 

Hampir sebagian besar kawasan perbatasan darat di Indonesia 
dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Namun sangat 
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disayangkan, dalam pengelolaannya tidak diimbangi dengan 
kemampuan pengolahan potensi unggulan yang memadai, baik dari 

segi ketersediaan sarana prasarana pendukung industri pengolahan 
hingga keterbatasan pengetahuan SDM-nya. Aktivitas pengolahan 

potensi unggulan kawasan perbatasan darat masih terbatas pada 
kegiatan industri hulu. Maka tidak heran apabila tingkat 
perekonomian kawasan perbatasan darat hingga kini masih rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan kebijakan yang 
mampu mendorong peningkatan produktivitas pengelolaan potensi 
unggulan guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing 

di kawasan perbatasan. 

4) Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan darat 
adalah: 

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman 
yang memadai bagi masyarakat perbatasan  

2. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan 
yang memadai bagi masyarakat perbatasan 

3. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat perbatasan 

4. Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan 
perbatasan 

5. Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana 

pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 

pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan darat meliputi: 

 Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

Disamping kondisi infrastruktur jaringan transportasi yang belum 
memadai, keadaan yang sama ditunjukkan oleh keadaan 
infrastruktur dasar permukiman. Kondisi rumah-rumah warga 

perbatasan didominasi oleh bangunan tidak permanen, masih 
banyak ditemukan di kawasan perbatasan. Infrastruktur dasar 

permukiman yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan akan 
jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, dan air limbah. Pelayanan 
beberapa utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan komunikasi 

masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk yang berada di 
kawasan perbatasan. Kebijakan peningkatan infrastruktur dasar 
permukiman hendaknya menjadi prioritas penanganan guna 

mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. 

 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

Salah satu kendala dalam pembangunan wilayah kawasan 
perbatasan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan 

pelayanan kesehatan. Rendahnya kualitas SDM kawasan perbatasan 
disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat di perbatasan 
terhadap pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan 

di daerah terpencil, tidak meratanya penempatan tenaga pengajar 
serta rendahnya mutu guru sebagai tenaga pengajar. Bersamaan 
dengan itu, derajat kesehatan yang rendah juga mewarnai kondisi 

kawasan perbatasan darat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan 
oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi dan gizi, 

minimnya ketersediaan prasarana kesehatan sehingga menurunkan 
kualitas fisik dan intelektualitas masyarakan yang berada di 
kawasan perbatasan. Dalam mengatasi masalah tersebut 
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dibutuhkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat perbatasan darat Indonesia.   

 Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan 

dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

Daerah perbatasan sebagai bagian dari daerah otonom, keberadaan 

maju dan mundurnya dipengaruhi oleh perhatian Pemerintah 
Daerah itu sendiri meskipun hal ini juga tidak bisa lepas dari 
kontribusi Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal itu, maka 

kebijakan peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan 
perbatasan melalui penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah 
Daerah dalam pengembangan daerah perbatasan perlu direalisasikan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 
daya saing kawasan perbatasan. Selain dari sisi penguatan 

kelembagaan pemerintah daerah, kualitas sarana prasarana 
pelayanan pemerintah menjadi hal yang perlu juga direalisasikan 
kembali guna mereformasi kualitas pelayanan publik di kawasan 

perbatasan.  

 

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut 

Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan Laut melingkupi beberapa aspek 
pengelolaan, aspek-aspek ini dipilih berdasarkan dari potensi kendala dan 

isu strategis yang berada di lokpri-lokpri laut. Masing-masing aspek 
mempunyai arah kebijakan dan strategi, seperti aspek infrastruktur 
kawasan perbatasan, aspek penataan ruang kawasan perbatasan, aspek 

pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, dan aspek pelayanan sosial 
dasar kawasan perbatasan. Adapun arah kebijakan pembangunan 

kawasan perbatasan laut dijelaskan dalam poin-poin berikut. 

1) Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut adalah: 

1. Meningkatnya aksesibilitas lokpri baik melalui jalur laut 

maupun udara 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum dan 
transportasi multimoda serta jaringan prasarana transportasi 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan 
infrastruktur kawasan perbatasan laut meliputi: 

 Peningkatan infrastruktur transportasi  laut 

Infrastruktur transportasi laut dan masih terkosentrasi di kota 
berstatus PKN atau PKSN, pelabuhan yang mempunyai rute 

pelayaran masih menghubungkan antara ibu kota kabupaten/ kota, 
padahal konektivitas masyarakat kawasan perbatasan 

membutuhkan mobilitas antara lokpri-lokpri agar kegiatan 
transportasi lebih murah, lebih cepat, aman, dan nyaman. Namun, 
kondisi transportasi laut masih mempunyai kendala dan 

permasalahan, baik kondisi fisik pelabuhan, keterbatasan moda 
transportasi, keterbatasan rute pelayaran, ataupun permasalahan 
klasik lainnya. Maka, diperlukan kebijakan peningkatan 

infrastruktur transportasi untuk mewadahi arus barang dan orang di 
kawasan perbatasan (yang sebagian besar berupa pulau-pulau).  

Kebijakan, Peningkatan Infrastruktur Transportasi Laut menaungi 
kebutuhan masyarakat-masyarakat yang berada di pulau-pulau 
terkecil dan terluar, mereka membutuhkan infrastruktur pergerakan 
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untuk membeli kebutuhan pokok, menjangkau pelayanan dasar yang 
lebih baik (sarana pendidikan dan kesehatan), memperoleh bahan 

bakar minyak, serta kebutuhan lainnya yang berada di pulau utama. 
Peningkatan infrastruktur transportasi laut dan sebaiknya 

mempertimbangkan terhadap keberlanjutan sumber daya alam 
hayati dan potensi budaya lokal. Hal ini untuk meminimalisir 
terhadap dampak akses transportasi seperti peningkatan polusi laut/ 

dan pembuangan sampah ke laut, sedangkan dampak budaya 
seperti modernisasi yang dapat mengerus khazanah budaya 
masyarakat lokal. 

 

2) Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
penataan ruang kawasan perbatasan laut adalah: 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang kawasan 

perbatasan 

2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan 

perbatasan 

3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang 
kawasan perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penataan ruang 
kawasan perbatasan laut meliputi: 

 Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan laut 

Kebijakan aspek penataan ruang tidak terlepas dari pokok 
pengarahan untuk penataan ruang kawasan perbatasan laut. Saat 

ini, terdapat beberapa versi dasar hukum terhadap pokok arahan 
penataan ruang laut. Dualisme pengelolaan ruang laut masih berada 

di antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Maka itu, 

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Laut 
perlu diilhami dengan sinkronisasi dasar hukum terhadap 

pengelolaan ruang laut. Hal ini guna membuat arah penataan ruang 
tidak tumpang tindih antara satu bagian dan bagian lainnya. 
Sehingga implementasi dan pengendalian penataan ruang di wilayah 

perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial 
mempunyai garis keterpaduan wewenang yang jelas di antara 
pemangku kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sinkronisasi dasar hukum penataan ruang kawasan laut akan 
memberikan peluang terhadap pemanfaatan potensi-potensi yang 

berasal dari sektor perikanan, kekayaan sumber daya hayati, 
keberagaman pariwisata pesisir dan laut, keberadaan budaya 
masyarakat lokal, kedaulatan sebagai negara maritim, bahkan 

penyerapan karbon terhadap efek rumah kaca. 

 

3) Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 
peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut 

adalah: 

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi komoditi unggulan lokpri 

melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan fasilitas 
pemasaran 
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2. Terwujudnya aglomerasi ekonomi berbasis industri kawasan, 
khususnya di PKSN 

3. Terwujudnya optimalisasi rantai ekonomi produksi-
pengolahan-pemasaran antara PKSN dan lokpri 

4. Tersedianya regulasi yang mengatur penguatan ekonomi 
kerakyatan (akses permodalan, koperasi dan UMKM) 

5. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi di kawasan 

perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut meliputi: 

 Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan 
yang berdaya saing di kawasan perbatasan laut 

Lokpri di pulau-pulau kecil dan terluar mempunyai kapasitas 
produksi perikanan atau perkebunan melebihi dari konsumsi lokal, 

akan tetapi masyarakat sebagian besar berpenghasilan jauh dari 
pendapatan regional setempat. Masyarakat juga harus menanggung 
nilai tambah dari harga barang kebutuhan hidup atas biaya 

transportasi, sehingga jumlah masyarakat miskin di kawasan 
perbatasan (lokpri di pulau-pulau kecil dan terluar) lebih banyak 

dibandingkan di pulau utama. Kenyataan produksi sumber daya 
alam yang melimpah dengan tingginya jumlah masyarakat miskin, 
merupakan ironi kondisi perekonomian masyarakat di kawasan 

perbatasan. Mengacu kepada fokus pengelolaan kawasan perbatasan 
laut serta pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan Desain Besar 
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 

2011-2025, perlu kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan 
perbatasan yaitu Peningkatan Komoditas Unggulan Daerah dan 

Ekonomi Kerakyatan  yang Berdaya Saing di Kawasan Perbatasan 
Laut. Harapan kebijakan ini sebagai jalan keluar untuk menaikkan 
taraf hidup masyarakat kawasan perbatasan agar hidup layak, 

sehingga fenomena ketimpangan masyarakat miskin di kawasan 
perbatasan dan perpindahan penduduk kawasan perbatasan ke 

negara tetangga tidak kerap terjadi. 

4) Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan isu-isu strategis yang harus ditangani, sasaran 

peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan laut 
adalah: 

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar permukiman 

yang memadai bagi masyarakat perbatasan  

2. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan 

yang memadai bagi masyarakat perbatasan 

3. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat perbatasan 

4. Tertatanya sistem tata kelola pemerintahan kawasan 

perbatasan 

5. Meningkatnya kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana 
pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan peningkatan 
pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan laut meliputi: 

 Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

Kondisi infrastruktur dasar permukiman di pulau-pulau kecil dan 

terluar seperti pelayanan air bersih, distribusi energi listrik, 
kapasitas sinyal telekomunikasi, kemampuan pengaliran drainase, 
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pengolahan air limbah, infrastruktur antisipasi bencana 
teridentifikasi masih dalam keterbatasan. Masyarakat harus 

mengatur pemakaian energi ataupun mengeluarkan biaya lebih 
mahal agar mendapatkan infrastruktur dasar di lingkungan 

permukiman. Kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar 
permukiman dipilih sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat di 
kawasan perbatasan agar mendapatkan prasarana sarana dasar 

sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, 
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 

Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir arus 
migrasi masyarakat ke luar lokpri sehingga pulau-pulau kecil dan 

terluar mendapatkan penjagaan kedaulatan negara dari 
penghidupan masyarakat lokal. 

 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai merupakan 
barang mewah bagi masyarakat di pulau kecil dan terluar. 

Berdasarkan pemantauan terhadap kunjungan lokpri, 2011-2013, 
sebagian besar anak-anak di kawasan perbatasan paling tinggi 

mendapatkan pendidikan di tingkat pertama, dan harus pergi ke 
kecamatan tetangga ataupun ke pulau utama untuk mendapatkan 
pelayanan pendidikan tingkat lanjutan. Pelayanan kesehatan yang 

tersedia masih banyak berupa puskesmas, masyarakat harus 
mencapai kabupaten tetangga bahkan negara tetangga untuk 
mendapatkan rumah sakit, sebagai pelayanan kesehatan yang lebih 

tanggap, lebih dekat, dan lebih lengkap. Kebijakan peningkatan 
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dan kondisi keterbatasan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau kecil dan 
terluar. Pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan 

merupakan upaya terhadap pencapaian target Millenium 
Development Goals (MDG’s), 

 Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan 
dan  kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

Sistem tata kelola dan pelayanan pemerintahan di kawasan 
perbatasan dalam bentangan pulau-pulau mempunyai ciri tersendiri 
dibandingkan dengan tata kelola daerah dalam satu hamparan 

daratan. Pemerintah di pulau-pulau kecil dan terluar mempunyai 
tantangan terhadap keterbatasan komunikasi dan koordinasi pada 
kegiatan kelola pemerintahan, serta keterbatasan SDM yang 

berkapasitas sebagai perpanjangan kewenangan dari pemerintah 
pusat. Kebijakan terkait kelembagaan, Peningkatan sistem tata 

kelola pemerintahan kawasan perbatasan, merupakan kebijakan 
untuk meningkatkan peran pemerintah di kawasan perbatasan agar 
sistem tata negara mempunyai andil, khususnya kewajiban terhadap 

pengelolaan kawasan perbatasan. Serta penguatan aspek 
kelembagaan negara melalui Peningkatan kualitas sarana dan 
prasarana pelayanan pemerintahan, guna kelancaran operasional 

kegiatan pelayanan administrasi sipil dapat berjalan terpadu dengan 
sistem pemerintahan yang berada di pulau utamanya dan ibu kota 

kabupaten. 

Dalam suatu manajemen penataan perbatasan, dibutuhkan sistem 
tata kelola pemerintahan yang bersinergis dari pusat hingga daerah. 

Sistem ini saling berkesinambungan, dimana segala pembangunan di 
kawasan perbatasan diusahakan tidak dibangun secara parsial. 
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Dibutuhkan suatu koordinasi yang lintas sektor agar pembangunan 
yang berjalan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan 

kawasan perbatasan tersebut. Ketika sistem tersebut sudah 
bersinergis dari pusat ke daerah, maka dibutuhkan perpanjangan 

tangan pusat di kawasan perbatasan. Sebab itu di kawasan 
perbatasan harus dibangun sarana dan prasarana pelayanan 
pemerintahan yang baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang 

berkualitas diharapkan kontrol daerah dapat dikendalikan secara 
terstruktur, sehingga kemungkinan pembangunan yang salah 
sasaran dan tumpang tindih menjadi kecil. 

 

8.1.4. Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara 

Arah kebijakan penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan 
bertujuan untuk memperkuat tugas, pokok, dan fungsi kelembagaan 
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan anggotanya dengan tujuan 

membangun kawasan perbatasan menjadi lebih maju dan berkembang. 
Dalam menyusun arah kebijakan ini, perlu mempertimbangkan hasil 

kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara 
dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 yang telah dilakukan dan 
beserta isu-isu kelembagaan dari tingkat pusat dan daerah dalam hal 

pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing khususnya BNPP. 
Sasaran penguatan kelembagaan adalah: 

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergitas program pengelolaan perbatasan Negara 
baik di tingkat pusat maupun daerah 

2. Terwujudnya inisiasi forum kerjasama kelembagaan antarnegara 
dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan 
kawasan perbatasan dengan Negara tetangga 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya, sarana 
prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan 

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan penguatan 

kelembagaan diuraikan sebagai berikut: 

1. Penguatan koodinasi antar stakeholders 

Keterbatasan kegiatan koordinasi terjadi dari beberapa kendala seperti 
kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh pengelola perbatasan, 
dimana lembaga pengelola perbatasan khususnya BNPP mengalami 

ketidakmampuan dalam memimpin koordinasi kegiatan pengelolaan 
perbatasan dan kurangnya tindak lanjut hasil rapat koordinasi, 

ataupun BNPP belum menyentuh semua pemangku kepentingan 
pengelolaan perbatasan. Keterbatasan koordinasi antar lembaga di 
tingkat daerah maupun antara lembaga perbatasan daerah dengan 

pusat akan menghambat rencana realisasi pembangunan kawasan 
perbatasan. Perlunya penguatan koordinasi antar stakeholder agar 
mewujudkan hubungan satu arah yang terintegrasi antara 

stakeholder yang berperan dalam pengembangan dan pembangunan 
kawasan perbatasan. 

2. Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) 
dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara 
(integrasi fungsional) 

Kerjasama kelembagaan antarnegara sudah diinisiasi dengan adanya 
berbagai macam kerjasama regional kawasan perbatasan. Kerjasama 

Indonesia dengan negara yang berbatasan terangkum dalam bentuk 
kesepakatan kerjasama seperti lintas batas, ekonomi serta pertahanan 
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dan keamanan. Kerjasama lintas batas antarnegara tertuang dalam 
bentuk perjanjian-perjanjian antara lain  pelintas batas. Untuk 

kerjasama ekonomi terdapat kerjasama untuk menciptakan kawasan 
pertumbuhan ekonomi termasuk perdagangan yang dinamis aseperti 

kerjasama  Brunei - Indonesia - Malaysia - Philipina; BIMP - EAGA 
(Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines - East ASEAN Growth 
Area), Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-GT), 

Indonesia Malaysia Singapore Triagle (IMS-GT). Hanya saja kerjasama 
regional kawasan perbatasan tersebut belum diterapkan dalam 
menciptakan integrasi institusi pengelola kawasan perbatasan dalam 

mewujudkan rencana pengembangan kawasan perbatasan yang 
terintegrasi, sehingga perlu adanya inisiasi kerjasama kelembagaan 

antarnegara dalam pengelolaan perbatasan negara.  

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan 
lembaga pengelola perbatasan 

Lemahnya tugas dan fungsi lembaga  pengelola perbatasan dapat 
dikarenakan tiga hal baik itu dari pelaku/aktor yang menjalankan, 

aturan/regulasi terkait, maupun sumber daya yang ada di dalam 
kelembagaan tersebut. Perlu adanya tindakan nyata untuk ketiga 
aspek yang mempengaruhi kinerja lembaga pengelola perbatasan 

tersebut. Untuk aspek aktor/pelaku tujuan utamanya adalah 
meningkatan capacity building SDM yang sesuai  dengan kebutuhan 
wilayah perbatasan ditunjang dengan peningkatan pelibatan aktor 

masyarakat. Sedangkan aturan/regulasi adalah menguatkan payung 
hukum kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan tupoksi lembaga 

pengelola perbatasan. Dan sumber daya adalah penguatan sarana dan 
prasarana yang bersifat fisik seperti alat operasional dan lainnya, 
serta pengaturan penganggaran perbatasan pada lembaga pengelola 

daerah yang didukung oleh aturan mengenai mekanisme pendanaan 
perbatasan dari selain APBD dan APBN, seperti keefektifan DAK, dana 
swasta, asing, dsb. 

 

8.2. Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara  

Strategi pengelolaan perbatasan negara merupakan penjabaran kebijakan 
pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara (batas wilayah negara 
dan kawasan perbatasan ) tahun 2015-2019. Strategi ini dijelaskan  ke 

dalam penjabaran langkah-langkah operasional yang dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan pengelolaan perbatasan negara. Berikut ini dijelaskan 

mengenai strategi pada masing-masing arah kebijakan. 

8.2.1. Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

A. Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Darat 

Strategi untuk arah kebijakan pengelolaan batas wilayah darat, meliputi: 

1) Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Darat 

Strategi untuk kebijakan penetapan dan penegasan batas Negara wilayah 

darat mengacu pada strategi No.8 RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan 
batas wilayah negara di darat 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”. Strategi ini 

dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Menata kelembagaan diplomasi perundingan 

Penetapan dan penegasan batas negara diawali dengan diplomasi 
antar kedua negara. Selama ini upaya diplomasi masih belum 
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maksimal sehingga masih banyak batas wilayah negara darat yang 
belum selesai. Penataan kelembagaan dapat berupa penegasan 

tupoksi dari setiap lembaga yang mengurusi diplomasi dan 
perundingan. Tugas dan fungsi dari setiap lembaga yang mengurusi 

kawasan perbatasan harus diperjelas, sehingga tidak ada tumpang 
tindih peranan. Apabila masih terjadi tumpang tindih peranan, maka 
kelancaran proses perundingan akan terhambat. Oleh karena itu 

penataan kelembagaan diplomasi ini tujuannya adalah untuk 
mempercepat terselenggaranya perundingan. 

 Meningkatkan upaya diplomasi/perundingan batas negara wilayah 

darat 

Upaya diplomasi atau perundingan yang terjadi selama ini masih 

belum maksimal,oleh karena itu diperlukan peningkatan frekuensi 
diplomasi. Langkah diplomasi menjadi langkah awal dalam 
menentukan batas negara. Upaya diplomasi dalam penetapan dan 

penegasan batas negara dapat dilakukan melalui serangkaian 
kegiatan bersama, dengar pendapat. Dengan adanya kegiatan dengar 

pendapat seperti ini tujuan penetapan dan penegasan batas negara 
dapat terlaksana. Diplomasi dalam skala nasional yaitu antar 
kementerian terkait atau diplomasi antar instansi pemerintah daerah 

bahkan instansi adat juga diperlukan. Diplomasi ini akan menjadi 
jembatan tercapainya penetapan dan penegasan batas yang adil 
untuk kedua belah negara yang bersengketa. 

 

 Mempercepat penyelesaian segmen batas negara wilayah darat 

Faktanya banyak sekali segmen batas negara wilayah darat yang 
belum selesai akibat permasalahan yang sangat pelik, bahkan 
diiringi dengan sejumlah konflik. Percepatan penyelesaian segmen 

batas negara akan menjadi langkah awal dalam menegakkan 
kedaulatan wilayah negara. Percepatan penyelesaian batas negara 
adalah hal yang segera dilakukan demi terciptanya kedaulatan 

negara dan menghindari sejumlah pelanggaran batas negara yang 
sepihak, akibat penarikan batas negara yang tidak sama. Perbatasan 

darat khsusunya segmen yang belum sepakat adalah salah satu 
gerbang yang cukup terbuka terjadinya pelanggaran batas negara. 
Oleh karena itu seharusnya segmen batas negara yang belum 

tercapainya kata sepakat harus segera ditindak lanjuti dan 
dilakukan percepatan langkah konkrit, yang diawali dengan 

sejumlah rangkaian diplomasi intensif.  

 Meningkatkan survey dan pemetaan batas negara wilayah darat 

Pelaksanaan survey dan pemetaan batas menjadi hal yang sangat 

krusial dan harus segera dilakukan terkhusus untuk perbatasan 
negara yang belum mencapai kesepakatan seperti RI dengan 
Malaysia, RI dengan Papua Nugini dan RI dengan Republik Demokrat 

Timor Leste. Adapun survey tersebut seharusnya tidak hanya 
dilakukan sekali saja, namun diagendakan sebagai acara rutin. 

Pelaksanaan survey dan pemetaan tersebut sering sekali terkendala 
oleh cuaca atau kondisi medan yang cukup berat. Peningkatan 
pelaksanaan survey dan pemetaan harus didukung oleh yang 

mengerti dan memahami batasn negara dan penggunaan teknologi 
survey. Pemetaan batas yang baik seharusnya berasal dari 

pelaksanaan survey yang rutin dan interpretasi medan yang 
memadai. Oleh karena itu kuantitas pelaksanaan survey tetap 
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dilakukan serta kualitas pelaksana survey dan pemetaan juga harus 
ditingkatkan. 

Strategi untuk kebijakan pemeliharaan tanda batas negara mengacu pada 
strategi No.8 RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan batas wilayah negara 

di darat 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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-
strategi turunan sebagai berikut: 

 Meningkatkan upaya IRM (Investigation, Refixation, dan Maintenance) 

Patok-patok perbatasan darat yang masih sering rusak bahkan 
hilang harus segera dibenahi. Upaya IRM ini adalah upaya untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi (investigation) yaitu dengan 
melakukan serangakain kegiatan investigasi misalnya melalui survey 

di tempat-tempat patok tersebut, pelaksanaan wawancara terhadap 
warga yang bermukim di daerah patok tersebut. Dengan 
terlaksananya investigasi tersebut maka upaya untuk melakukan 

pemeliharaan akan lebih terencana dan tepat sasaran. 

 Melakukan pra-investigasi pilar batas negara wilayah darat 

Kondisi yang sering terjadi di kawasan perbatasan, khususnya untuk 

daerah dengan medan yang curam, pilar-pilar batas negara 
seringkali rusak, bahkan hilang. Oleh karena itu diperlukan upaya 

pra invenstigasi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi patok 
tersebut. Pra investigasi sebagai upaya untuk melihat proses 
hilangnya atau rusaknya patok tersebut. Dengan mengetahui kondisi 

yang terencana tersebut dalam kegiatan pra investigasi, maka upaya 
dalam menyusun rencana pemeliharaan batas negara akan lebih 

terencana.  

Strategi untuk kebijakan Penguatan dan penataan kelembagaan 
pengelolaan batas Negara wilayah darat mengacu pada strategi No.8 

RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan batas wilayah negara di darat 
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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi 

turunan sebagai berikut: 

 Menata kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah darat 

Pengelolaan batas negara wilayah darat adalah tugas dari berbagai 

pihak, berbagai kementerian baik itu di pusat maupun dinas-dinas 
pemerintahan di daerah. Menata kelembagaan dalam hal ini adalah 

untuk mempertegas peranan dan fungsi dari setiap lembaga untuk 
menjaga, memelihara dan mengembangkan perbatasan. Seringkali 
hal ini tidak disadari dan peranan lembaga yang terlupakan dalam 

melihat perbatasan, akibatnya adalah perbatasan selalu tertinggal 
dan penuh dengan permasalahan yang cukup banyak. Oleh karena 
itu diperlukan penataan kelembagaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan peranan lembaga-lembaga yang seharusnya 
meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan warga perbatasan. 

 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas 
negara wilayah darat 

Kelembagaan pengelolaan batas negara tidak hanya lembaga formal 

baik pusat maupun daerah, penguatan dan peningkatan sumber 
daya manusia di perbatasan juga sangat penting. Dengan sumber 
daya manusia yang lebih baik, maka dinamika perbatasan yang 
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terjadi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat perbatasan. 
Peningkatan sumber daya manusia perbatasan tentunya dengan 

sejumlah kegiatan pelatihan dan pemberian penyuluhan kepada 
warga bahwa batas negara menjadi hal yang sangat penting dalam 

kedaulatan sebuah negara. 

 Membangun sarana pengamanan batas wilayah negara 

Pembangunan sarana pengamanan batas wilayah negara seperti pos 

pelintas batas, fasilitas CIQS yang tentunya dengan penempatan 
aparat atau penjaga perbatasan dapat menjadi solusi dalam 
memelihara batas negara. Keberadaan fasilitas pengamanan batas 

wilayah negara tersebut tujuannya adalah untuk tetap menjaga 
batas negara sekaligus memelihara tanda batas negara tesebut, 

sebab tanda batas tersebut seringkali bergeser atau bahkan hilang 
akibat ulah dari beberapa pihak. Oleh karena itu penempatan 
pasukan atau orang di dalam sarana pengamanan batas negara 

tersebut juga sangat penting. Sarana pengaman batas negara 
tersebut juga dapat difungsikan ganda yaitu fungsi eksternal untuk 

menjaga dari gangguan negara tetangga, atau fungsi internal yaitu 
menjaga stabilitas kondisi di perbatasan. 

 

2) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan 
Hukum  

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya pengamanan dan penegakan 

hukum batas negara wilayah darat mengacu pada strategi No.7 RPJMN 
2015-2019, yakni “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”. Strategi ini 

dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Membangun dan meningkatkan sarana prasarana hankam dan 

penegakan hukum perbatasan darat 

Fungsi pertahanan dan keamanan akan berjalan dengan baik 

apabila sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan tersedia 
dan berfungsi dengan baik. Faktanya adalah ketersediaan sarana 
dan prasarana pertahanan dan keamanan di perbatasan darat 

Indonesia masih sangat rendah. Akibatnya adalah tingginya kegiatan 
illegal, pelanggaran batas negara, bahkan untuk perbatasan darat 
yang dapat dilintasi dengan lebih mudah, sebagian besar aktivitas 

pelanggaran batas negara tidak tercatat. Kelemahan penegakan 
hukum tersebut akibat minimnya sarana dan prasarana perbatasan. 

Oleh karean itu diperlukan dibangun dan ditingkatkan fungsi sarana 
dan prasarana pertahanan dan keamaan di perbatasan, untuk 
meningkatkan pengaman dan penegakan hukum tersebut. 

 Meningkatkan kemampuan personil/aparat hankam dan penegakan 
hukum perbatasan darat. 

Kemampuan personil atau aparat pertahanan dan keamanan selama 
ini masih kurang dalam menjaga perbatasan. Diperlukan adanya 
peningkatan kemampuan personil atau aparat tersebut, untuk 

mengantisipasi kejadian yang sering terjadi, atau bahkan untuk 
mempersiapkan apabila ada kejadian dalam skala yang besar. 

Peningkatan kemampuan personil tersebut dapat dilakukan melalui 
sejumlah pelatihan atau training bersama atau latihan militer buat 
aparat keamanan yang difungsikan untuk menjaga stabilitas 

keamanan di perbatasan. Kemampuan personil atau aparat yang 
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memadai, baik akan menjadi jaminan terlaksananya penegakan 
hukum di perbatasan.  

 Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di 
kawasan perbatasan darat  

Kerjasama dengan negara tetangga dalam penegakan hukum di 
perbatasan sangat diperlukan, seperti pelaksanaaan patroli batas 

negara bersama dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan 
dalam menjaga dan terciptanya penegakan hukum di perbatasan. 
Kerjasama ini juga difungsikan sebagai wadah kordinasi antara 

aparat perbatasan kedua negara, untuk saling mengenali dan 
menciptakan suasana kekeluargaan. Suasana yang tercipta dengan 
baik secara kekeluargaan akan menjadi landasan dalam upaya 

pengambilan keputusan. Koordinasi yang baik juga menjadi langkah 
dalam menghindari pengambilan keputusan yang keliru terkait 

pelanggaran batas negara, sebab warga yang ada di kawasan 
perbatasan darat Indonesia masih memiliki kekerabatan yang erat 
dengan warga negara tetangga.  

 Membangun dan meningkatkan Jalur Inspeksi Perbatasan (JIP) 

Selama ini di perbatasan darat Indonesia tidak memiliki jalur 

inspeksi. Sehingga pemantauan aktivitas di perbatasan terkadang 
terkendala. Diperlukan adanya pembangunan JIP tersebut, atau 

peningkatan fungsi untuk JIP yang sudah ada dalam rangkaian 
meningkatkan pemantauan aktivitas di perbatasan. JIP tersebut 
seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah, apabila 

ingin tetap memelihara perbatasan dan warga yang ada di dalamnya. 
JIP tersebut dapat juga dilakukan sebagai jalur evakuasi apabila 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kejadian bencana dan 

sebagainya. 

 Membina peran serta masyarakat Garda Batas 

Melibatkan masyarakat dalam menjaga perbatasan sudah sangat 
tepat, seperti dengan dibentuknya Garda Batas. Garda Batas ini 

nantinya yang akan melihat secara langsung kondisi perbatasan 
tersebut. Diperlukan adanya pemberian pemahaman dan pembinaan 
serta pelatihan kepada Garda Batas sebab mereka yang bersentuhan 

dengan setiap aktivitas yang ada di perbatasan. Pembinaan tersebut 
dapat berupa pelaksanaan prosedural perbatasan, apabila terjadi 

pelanggaran batas negara, pembinaan untuk tetap memiliki jiwa 
nasionalis, ditengah banyaknya upaya dari negara tetangga untuk 
beralih kewarganegaraan. Garda Batas menjadi ujung tombak negara 

di perbatasan, oleh karena itu Garda Batas sangat diperlukan dalam 
rangkaian atau upaya untuk meningkatkan pengamanan dan 
penegakan hukum batas negara. 

 

B. Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara 

Strategi untuk arah kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara, 
meliputi: 

1) Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Laut 

Strategi untuk kebijakan penetapan dan penegasan batas negara wilayah 
laut mengacu pada strategi No.8 RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan 

batas wilayah negara di darat melalui Pra- investigation, refixation, 
maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi 
perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan 
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kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat”. Strategi ini 
dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Meningkatkan upaya diplomasi/perundingan batas negara wilayah 
laut 

Penyelesaian batas laut di lokasi-lokasi yang masih belum ada 
batasnya harus secepatnya diselesaikan. Langkah yang pertama 

adalah diplomasi dan perundingan antara Indonesia dengan negara 
tetangga. Perundingan harus dilakukan beberapa kali hingga 
ditemukan titik temu penentuan batas laut. Hal tersebut penting 

karena merupakan pondasi kedaulatan negara. 

 Mempercepat penyelesaian segmen batas laut 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian batas laut perlu 
segera dilakukan. Hal tersebut selain sebagai penguatan kedaulatan 
negara, tetapi juga meminimalkan kerugian sumber daya alam yang 

ditimbulkan dengan adanya intervensi negara tetangga. Titik 
koordinat dan titik pangkal harus tepat agar pembangunan poros 

maritim dapat berjalan lancar. 

 Melakukan pemutahiran peta laut 

Saat ini sebuah peta menjadi sangat penting sifatnya, karena selain 
menggambarkan kewilayahan juga dapat mengindikasikan kekayaan 
sumber daya alam yang ada. Kajian-kajian kelautan yang berbasis 

keruangan sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan di sektor kelautan. Apalagi hal ini sejalan dengan 

prinsip tol laut yang sangat memerlukan informasi dan 
kemutakhiran peta laut. 

 Meningkatkan kepemilikan dan informasi sejarah maritim 

Sebagai negara kepulauan yang memiliki tradisi kelautan yang 
sangat besar, Indonesia harus mengajak bangsanya kembali pada 

kebanggaan akan negara maritim. Pada masanya Indonesia adalah 
salah satu jalur pelayaran dan perdagangan yang mendunia. Hal 
tersebut yang jika kini dikuatkan kembali sejarahnya, dapat menarik 

minat dan investasi di sektor kelautan dan kemaritiman. 

 Melakukan supervisi dan pemetaan potensi perluasan batas landas 

kontinen 

Indonesia dilalui dua sabuk perairan dunia, dua samudera utama 

dunia, sehingga potensi kekayaan sumber daya alam lautnya sangat 
besar. Di lain sisi, saat ini laut bebas internasional di sekitar batas 
landas kontinen Indonesia, masih sangat luas yang belum dikelola. 

Hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi Indonesia untuk 
memperluas wilayah batas landas kontinennya. Maka diperlukan 

kajian kelautan dan pemetaan potensi kelautan di sekitar batas 
landas kontinen. 

 Meningkatan survey dan pemetaan batas Negara wilayah laut 

Dengan dua pertiga wilayahnya yang merupakan lautan, ditambah 
dengan semangat kemaritiman yang digaungkan oleh Pemerintahan 

baru Indonesia, maka sudah selayaknya negara ini memetakan 
wilayah lautnya. Terutama adalah pemetaan batas wilayahnya, 
dimana sumber friksi dengan negara tetangga terbesar terjadi di 

wilayah tersebut. Kegiatan survey kelautan dan pemetaan batas laut 
negara sangat perlu ditingkatkan sebagai inventarisasi data dan 

informasi utama dalam konteks penguatan kedaulatan negara. 

Strategi untuk kebijakan pemeliharaan batas negara wilayah laut 
mengacu pada strategi No.8 RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan batas 
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wilayah negara di darat 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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam 

strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Meningkatkan investigasi dan pemeliharaan titik referensi dan titik 

dasar 

Dalam upaya pemeliharaan batas negara wilayah laut, maka harus 
dimulai dari validasi dan pemeliharaan titik referensi dan titik 

pangkal pulau. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada batas yang 
berubah haluan dan merugikan Indonesia. Sehingga pelanggaran 
batas negara dapat diminimalkan kedua belah negara yang 

bertetangga. 

 Membangun/meningkatkan jalur/akses laut inspeksi TR/TD Pulau 

Pulau Kecil Terluar (PPKT) 

Salah satu upaya untuk melakukan pemeliharaan batas negara di 

kawasan perbatasan laut adalah dengan mengembangkan akses 
menuju TR/TD dan PPKT. Hal ini perlu dilakukan, agar akses 
menuju lokasi-lokasi tersebut mudah dicapai, sehingga mampu 

mendukung kegiatan pemeliharaan tanda batas negara terkait 
perbatasan laut. 

Strategi untuk kebijakan pemeliharaan batas negara wilayah laut 
mengacu pada strategi No.8 RPJMN 2015-2019, yakni “Penegasan batas 
wilayah negara di darat 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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam 

strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Menata kelembagaan pengelolaan batas negara wilayah laut 

Kebijakan kelautan bertujuan untuk membangunan negara 
Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat. 

Penguatan kelembagaan kelautan bertujuan untuk mengembangkan 
sistem pembangunan berbasis konsep negara kepulauan. Selain itu 
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasional dan 

koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kelautan 
lintas sektoral, antar negara, dan dengan lembaga internasional. 

 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola batas 
negara wilayah laut 

Bagian terpenting dari suatu sistem tata kelola kelembagaan adalah 
pada kapasitas sumber daya manusianya. Sebaik apapun suatu 
sistem jika tidak ditunjang oleh SDM yang baik, tidak akan berjalan 

lancar. Maka dari itu diperlukan penguatan kapasitas SDM pengelola 
perbatasan laut dengan pelatihan maupun praktek di lapangan 
sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas. 

Strategi untuk kebijakan penguatan pengaturan pengawasan udara 
mengacu pada strategi No.11 RPJMN 2015-2019, yakni “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”. Strategi ini dijabarkan ke 

dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 
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 Memperkuat pengaturan Flight Information Region (FIR) agar berada 

dalam pengaturan pihak Indonesia 

Saat ini Flight Information Region (FIR) yang terdapat pada 
penerbangan domestik Indonesia adalah di Jakarta, Makassar dan 

Singapura. Kota terakhir menjadi pertanyaan karena bukan 
merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Hal tersebut 

menjadi ironi ketika penerbangan Indonesia ke arah barat harus 
melapor pada FIR di Singapura. Maka dari itu perlu pengaturan yang 
menguntungkan pihak Indonesia dengan cara membuat peraturan 

penerbangan baru atau mambuat sistem FIR baru yang berlokasi di 
barat Indonesia. 

 Menyusun roadmap UU Penerbangan dan pengaturan lalu lintas 

udara di Indonesia 

Sebagai negara kepulauan dan dinamika penduduk yang terus 

meningkat maka dibutuhkan aksesibilitas transportasi yang tinggi di 
Indonesia. Sektor penerbangan merupakan jawaban yang paling 

tepat untuk kondisi tersebut. Padatnya lalu lintas udara baik di 
dalam wilayah udara Indonesia maupun menuju dan ke Indonesia, 
memerlukan regulasi dan pengaturan mengikat pada seluruh 

maskapai penerbangan. Hal tersebut penting dilakukan dalam 
rangka memperketat pengawasan penerbangan di Indonesia. 

 

2) Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan 
Hukum  

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya pengamanan dan penegakan 
hukum batas negara wilayah laut mengacu pada strategi No.7 RPJMN 
2015-2019, yakni “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”. Strategi ini 
dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Membangun dan meningkatkan sarpras hankam dan penegakan 

hukum perbatasan laut 

Dalam rangka pengawasan dan pengamanan batas negara wilayah 

laut, dibutuhkan sarana prasarana pertahanan keamanan dengan 
kualitas dan kuantitas yang memadai. Pada wilayah laut yang sangat 

luas, hal tersebut sangat diperlukan karena pengawasan di laut 
sangat membutuhkan armada tangguh. Pengaturan dan koordinasi 
penegakkan hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu 

kepada para pelanggar perbatasan laut. 

 Meningkatkan kemampuan personil/aparat hankam dan penegakan 

hukum perbatasan laut  

Selain pembangunan yang bersifat fisik, maka pembenahan lainnya 
adalah pembangunan manusia. Kapasitas dan kemampuan 

personil/aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Banyak fakta di 
lapangan bahwa kemampun aparat yang ditugaskan berbeda dengan 

yang didapatkan ketika pelatihan di kesatuannya. Seharusnya 
aparat yang ditugaskan di perbatasan laut adalah aparat yang 
setidaknya pernah mendapatkan pelatihan dasar kelautan, sehingga 

tidak gagap tugas ketika dibutuhkan di lapangan. 

 Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di 

kawasan perbatasan laut 
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Sebagai negara bertetangga yang dipisahkan oleh lautan maka 
sewajarnya kerjasama penegakkan hukum perlu dilakukan. Hal 

tersebut selain untuk meningkatkan jalinan internasional juga dapat 
meringankan proses pengawasan dan penegakkan hukum bagi 

pelanggaran di perbatasan. Sehingga ketika ada nelayan atau 
masyarakat kedua belah negara yang melanggar, penyelesaiannya 
tidak bertele-tele dan sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua 

negara. 

 Membangun jalur/akses laut inpeksi TR/TD pulau-pulau kecil 

terluar 

Salah satu kesulitan dalam pengawasan perbatasan laut di Indonesia 
adalah letak pulau-pulau kecil terluar yang rendah aksesibilitasnya. 

Ditambah ketika laut sedang dalam kondisi yang tidak baik untuk 
berlayar, maka semakin sulit untuk mencapai pulau tersebut. Maka 

perlu dibangun jalur inspeksi laut yang memudahkan aparat 
pengawas beserta armadanya.  

 Membina peran serta masyarakat Garda Batas 

Pengawasan perbatasan laut Indonesia tentunya membutuhkan 
banyak personil dan armada, maka peran serta masyarakat di 

sekitar perbatasan melalui Garda Batas sangat dibutuhkan. 
Masyarakat Garda Batas memiliki rasa kebanggaan dan 

nasionalisme yang tinggi pada daerahnya sehingga pengawasan 
mereka terhadap wilayah lautnya dapat menjadi satu semangat yang 
besar dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran batas yang 

terjadi. Tentunya peran aparat perbatasan menjadi terbantu dan 
lebih ringan dengan adanya partisipasi dari kelompok masyarakat 
Garda Batas ini. 

 

8.2.2. Strategi Pengelolaan Lintas Batas Negara 

A. Strategi Pengelolaan Lintas Batas Darat 

Strategi untuk arah kebijakan pengelolaan lintas batas darat, meliputi: 

1) Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
lintas batas mengacu pada strategi No.6 RPJMN 2015-2019, yakni 

“melakukan transformasi  kelembagaan lintas batas negara, yaitu 
Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) sesuai dengan standar 
internasional dalam satu sistem pengelolaan yang terpadu”. Strategi ini 

dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan Sistem manajemen PLBN terpadu 

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan sistem utama yang 
diperlukan kawasan perbatasan. Fungsi utama dari PLBN yakni 
memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, 

karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN menjadi 
sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan 
khususnya yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas. Saat 

ini diketahui masih ada beberapa kawasan perbatasan yang belum 
memiliki PLB internasional maupun PLB tradisional, sehingga 

beberapa kasus pelanggaran hukum khususnya kasus masuknya 
pelintas batas ilegal masih sering ditemukan di beberapa kawasan 
perbatasan darat. Strategi manajemen PLBN terpadu merupakan 

solusi bagi isu pelanggaran hukum tersebut. Sistem PLBN terpadu 
diharapkan dapat mengestimasi, mencegah dan menindak secara 

tegas segala bentuk kasus pelanggaran hukum yang masih 



- 222 - 
 

ditemukan di beberapa kawasan perbatasan darat RI hingga saat 
ini.  

 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos 
pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) 

Strategi mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan 
pos pemeriksaan lintas batas international (CIQS) merupakan 
strategi yang utama mengingat bahwa kawasan perbatasan 

merupakan daerah yang rawan terhadap aktivitas keluar masuk 
barang maupun orang yang berasal dari negara lain. Pada beberapa 
kawasan perbatasan laut dan daerah yang ada, masih terkondisi 

dengan kualitas pelayanan pos pemeriksaan yang tidak optimal, 
bahkan ada beberapa kawasan perbatasan yang belum memiliki 

pos pemeriksaan lintas batas. Kawasan perbatasan yang belum 
memiliki pos lintas batas akan sangat rawan terhadap aktivitas 
perbatasan yang ilegal, dan hal ini merugikan masyarakat yang 

tinggal di perbatasan. untuk meminimalisir kondisi rawan kegiatan 
ilegal tersebut, maka sebaiknya strategi mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas 
dapat diterapkan di seluruh kawasan perbatasan laut dan udara 
yang ada di NKRI.  

 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos 
lintas batas negara 

Strategi peningkatan kualitas PLB tidak hanya berupa peningkatan 

kualitas pelayanan dari PLB saja, akan tetapi juga perlu adanya 
peningkatan kondisi bangunan/ sarana prasarana pendukung PLB. 

Sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2007, maka yang 
dimaksud sarana prasarana pendukung PLB yang dimaksud 
berupa jalan, listrik, sanitasi, komunikasi, saluran drainase, balai 

kesehatan, perumahan pegawai, tempat penukaran uang, 
pasar/pertokoan, terminal dan sarana kebutuhan lainnya. 
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung PLBN dimaksudkan 

agar dapat mempermudah dan mengefektifkan pelayanan yang 
mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, 

karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan.  

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas 
CIQS di kawasan perbatasan darat 

Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung 
fasilitas CIQS di kawasan perbatasan darat dan laut juga menjadi 

hal yang perlu diperhatikan. Masih banyak kawasa perbatasan 
darat dan laut yang belum memiliki personil pengawas keamanan 
perbatasan. personil pengawas perbatasan ini juga memerlukan 

sarana prasarana pendukung pengawasan keamanan perbatasan 
yang dapat memudahkan aktivitas pengamanan perbatasan. Pada 
usaha penerapakn strategi ini nantinya juga perlu dipikirkan terkait 

insentif dan disinsetif bagi personil pengamanan perbatasan, agar 
ke depannya personil keamanan ini dapat bertugas melayani 

masyarakat perbatasan dan aktivitas perbatasan yang ada dengan 
optimal. 

 

2) Aspek Ekonomi Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di 

kawasan perbatasan darat mengacu pada strategi No.10 RPJMN 2015-
2019, yakni “meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di 
perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan 
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kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara 
tetangga”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 

sebagai berikut: 

 Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas sebagai respon AEC 

Pengelolaan lintas batas juga harus mempertimbangkan kebijakan 
internasional yang telah disepakati dan segera diterapkan yang 
salah satunya yaitu kebijakan Asean Economic Community (AEC). 

Kebijakan ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2015, 
dan secara langsung akan mempengaruhi kebijakan pembangunan 
dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan darat di NKRI. 

Kebijakan ini akan merealisasikan 5 hal pokok kesepakatan yaitu 
pelaksanaan arus bebas barang, arus bebas jasa, arus 

bebasinvestasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja 
terampil. Kelima hal tersebut akan mengubah aturan keluar masuk 
barang yang diimpor maupun diekspor dari negara lain ke 

Indonesia. Secara langsung, Indonesia akan memiliki banyak 
diversifikasi barang impor yang dipasarkan di dalam negeri. 

Sehingga kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan 
perbatasan laut dan darat nantinya diharapkan dapat mewadahi 
kebijakan AEC ini yakni dengan meningkatkan nilai jual/ nilai 

tambah komoditas unggulan daerah perbatasan agar berdaya saing 
di tingkat perdagangan internasional. 

 Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan 

antar negara bertaraf internasional 

Strategi menyediakan sarana ekonomi penunjang kreativitas 

perdagangan antarnegara diperlukan untuk memudahkan aktivitas 
perdagangan antarnegara yang berbatasan. Strategi ini secara 
konkrit dapat diwujudkan dengan adanya pembangunan sarana 

ekonomi di lokasi strategis yang berada di perbatasan antarnegara. 
Pembangunan sarana ekonomi yang diperlukan yakni seperti pasar 
tradisional bersama/ pertokoan tempat jual beli barang-barang 

yang menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan. Pada sarana 
ekonomi tersebut, masyarakat terfasilitasi untuk menjual hasil 

komoditas unggulan yang diperoleh dan masyarakat negara 
tetangga dapat membeli barang-barang yang diperlukan di sarana 
ekonomi perbatasan tersebut. Sarana ekonomi tidak hanya terbatas 

pada sarana ekonomi perdagangan, tetapi juga sarana produksi dan 
pengemasan. Sarana produksi dapat berupa kandang peternakan, 

pabrik pengolahan komoditas unggulan daerah, dsb. Membangun 
sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan internasional 

 Membangun sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan 

internasional 

Strategi membangun sarana prasarana dasar yang menunjang 
aktivitas perdagangan juga sangat diperlukan dalam pengembangan 

aktivitas perdagangan antarnegara di kawasan perbatasan. Sarana 
prasarana dasar yang dimaksud berupa pengadaan air bersih, 

listrik, telekomunikasi, dan sarana prasarana dasar lainnya. Saat 
ini belum semua daerah maupun permukiman di kawasan 
perbatasan yang dilayani oleh sarana prasarana dasar, sehingga 

strategi ini perlu untuk diterapkan, agar aktivitas masyarakat 
perbatasan dan aktivitas perdagangan antarnegara yang berbatasan 

dapat berjalan dengan optimal. 

 Menginisiasi promosi peluang investasi 
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Strategi inisiasi promosi peluang investasi bertujuan agar 
pengembangan kawasan perbatasan laut dan darat dapat dibantu 

dengan adanya campur tangan dari pengusaha lokal maupun dari 
negara lain yang tertarik untuk mengembangkan kualitas 

komoditas unggulan dan daya tarik pariwisata yang ada di kawasan 
perbatasan. Promosi peluang investasi merupakan salah satu cara 
yang cukup efisien untuk mempercepat pengembangan sektor 

ekonomi dan perdagangan antarnegara. Dalam hal ini maka 
pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga para stakeholder 

terkait yang mampu mengarahkan dan menjadikan komoditas 
unggulan daerah perbatasan menjadi produk yang diminati 

masyarakat mancanegara yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

 Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antarnegara 

Strategi menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar 

negara merupakan cara yang ditempuh dengan memperkuat 
kesepakatan antar dua negara agar dapat mendukung seluruh 

aktivitas lintas batas di wilayah perbatasan. Belum jelasnya dan 
belum disepakatinya batas wilayah Negara dan masih seringnya 
ditemukan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan perlu 

mendapat kejelasan pengelolaan dari kedua negara yang 
berbatasan. Strategi ini dapat meminimalisir segala bentuk 
tindakan pelanggaran hukum yang tidak diinginkan, karena adanya 

perjanjian bilateral antar dua negara yang berbatasan maka segala 
bentuk aktivitas lintas batas yang terlaksana dapat dikawal dan 

diawasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang ada. Hal ini 
pula dapat mempererat hubungan antar dua negara yang 
berbatasan, segala segala aktivitas lintas batas yang dilaksanakan 

akan menguntungkan bagi kedua negara. 

 

3) Aspek Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem pengamanan dan 
pengawasan lintas batas darat mengacu pada strategi No.10 RPJMN 

2015-2019, yakni “meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di 
perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan 
kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara 

tetangga”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 
sebagai berikut: 

 Mengembangkan Clean and Green Tasbara (pelintasan batas yang 
bersih dari penyelundupan dan berwawasan lingkungan) 

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang rawan terhadap 

segala tindakan pelanggaran hukum dan permasalahan lingkungan. 
Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan disebut sebagai bagian 

wilayah Negara yang belum banyak mendapat perhatian, sehingga 
tindakan ilegal dan kriminal yang mengancam kedaulatan Negara 
sangat mudah ditemukan di kawasan perbatasan. Strategi 

mengembangkan clean and green Tasbara menjadi fokus solusi 
yang baik dengan harapan bahwa kawasan perbatasan dapat 
menjadi kawasan yang maju dan berkembang, baik bagi kehidupan 

masyarakat maupun kelestarian lingkungan di sepanjang kawasan 
perbatasan. Banyak potensi maupun keunggulan yang ditemukan 

di kawasan perbatasan yang berupa sumber daya alam dan 
lingkungan yang asri. Potensi tersebut diharapkan dapat dijaga dan 
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dipelihara dengan baik, agar kemudian kawasan perbatasan dapat 
menjadi bagian wilayah Negara yang berwawasan lingkungan. 

 Mengamankan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang 
wilayah perbatasan 

Strategi pengamanan lintas batas negara jalur C (jalur tikus) di 
sepanjang wilayah perbatasan merupakan satu strategi yang harus 
dilaksanakan mengingat banyak jalur C yang dijadikan sebagai 

akses masuk pelintas batas tradisional ke kawasan perbatasan 
Negara. Pelintas batas tradisional memanfaatkan jalur C untuk 
mengakses Negara tanpa ijin masuk, selain itu ada beberapa kasus 

pelanggaran hukum seperti pengiriman barang ilegal (obat 
terlarang, senjata, dll) maupun perdagangan tenaga kerja (manusia) 

yang menggunakan jalur C sebagai akses ke luar kawasan 
perbatasan Negara. Strategi pengamanan batas negara di jalur C ini 
perlu diiringi dengan pelaksanaan pengawasan terpadu dengan 

mendata keseluruhan jumlah jalur C yang terdiri dari jalur C 
eksisting maupun jalur C yang tidak teridentifikasi sebelumnya. 

Selain itu strategi pengamanan ini perlu melibatkan personil 
pengamanan dalam jumlah yang cukup, agar tindakan penegakkan 
hukum dapat dilaksanakan dengan optimal. 

 Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di 
kawasan perbatasan darat 

Pertahanan keamanan dan penegakkan hukum merupakan dua hal 

penting bagi terciptanya pembangunan dan pengembangan 
kawasan perbatasan yang sinergis. Dua hal tersebut tidak lepas 

dari adanya kesepakatan dua negara yang berbatasan untuk saling 
menerapkan hukum yang berlaku agar kemudian tidak ada 
pelanggaran hukum maupun kegiatan ilegal yang mengancam 

pertahanan keamanan di kawasan perbatasan. Strategi 
meningkatkan kerjasama pertahanan keamanan dan penegakkan 
hukum yang dapat diterapkan di kawasan perbatasan laut dan 

udara merupakan strategi yang berbeda dikarenakan karena 
adanya kondisi yang berbeda antara kawasan perbatasan darat dan 

laut. Penegakan hukum dan pertahanan keamanan di kawasan 
perbatasan darat lebih melihat pada batas wilayah darat dan 
inspeksi jalur darat yang ada di kawasan perbatasan darat. 

Sementara itu penegakkan hukum dan pertahanan keamanan di 
kawasan perbatasan laut melihat kepada batas wilayah laut dan 

zona khusus yang menjadi wilayah territory kewenangan negara 
yang bersangkutan. 

 

4) Aspek Sosial-Budaya Lintas Batas 

Dalam mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas, 
maka untuk mewujudkan kebijakan Percepatan penyelesaian status 

kewarganegaraan pelintas batas darat, diperlukan strategi sebagai berikut 
(Sesuai strategi No. 9 RPJMN yakni Mempercepat penyelesaian status 

kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta 
verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan):  

 Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status 

kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan 

Kondisi masyarakat perbatasan yang banyak belum memiliki status 

kewarganegaraan akan merugikan masyarakat tersebut, karena hak 
warga negara yang seharusnya bisa didapatkan akan sulit 
diperoleh. Sebagai bentuk strategi efektif yang dapat dilakukan 
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pemerintah daerah yakni melakukan identifikasi, pendataan, dan 
verifikasi masyarakat perbatasan. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat perbatasan yang telah terdaftar sebagai warga negara 
Indonesia, akan memperoleh hak tempat tinggal, hak bekerja, hak 

politik dan hak-hak warga negara lainnya yang dapat diperoleh. 
Sementara itu pendataan warga negara ini juga akan mengurangi 
kasus pelintas batas yang dianggap ilegal, yang padahal pada 

kondisi sebenarnya pelintas batas tersebut merupakan warga 
negara Indonesia yang hanya belum memiliki status 
kewarganegaraan. 

Dalam meningkatkan  kerjasama budaya lintas batas, maka untuk 
mewujudkan kebijakan Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas, 

diperlukan strategi sebagai berikut (Sesuai Strategi No10 RPJMN yakni 
Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama 
perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan 

keamanan batas wilayah dengan negara tetangga):  

 Melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan 

perbatasan 

Strategi melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan 
perbatasan merupakan bentuk implementasi inisiasi kerjasama di 

bidang sosial budaya dengan negara tetangga untuk lebih mengenal 
dan memperkenalkan budaya bangsa dan atau budaya negara 
tetangga. Kedekatan hubungan kekerabatan di kalangan 

masyarakat perbatasan dengan negara tetangga, membuka peluang 
yang baik bagi kerjasama pertukaran budaya antar bangsa. Selain 

itu strategi ini dapat menginisiasi tawaran kerjasama bilateral di 
bidang sosial budaya lainnya seperti pemberian beasiswa bagi 
masyarakat perbatasan yang memiliki potensi seni budaya khusus 

maupun kemampuan pada bidang pengetahuan tertentu untuk 
dapat melanjutkan studi di negara tetangga dan mengembangkan 
potensi seni budaya yang dimiliki. 

 

B. Strategi Pengelolaan Lintas Batas Laut 

Strategi untuk arah kebijakan pengelolaan lintas batas laut, meliputi: 

1) Aspek Sarana dan Prasarana Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

lintas batas mengacu pada strategi No.6 RPJMN 2015-2019, yakni 
“pelaksanaan transformasi  kelembagaan lintas batas negara, yaitu 

Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem 
pengelolaan yang terpadu”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-
strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan Sistem manajemen PLBN terpadu 

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan sistem utama yang 

diperlukan kawasan perbatasan. Fungsi utama dari PLBN yakni 
memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, 
karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN menjadi 

sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan 
khususnya yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas. Saat 
ini diketahui masih ada beberapa kawasan perbatasan yang belum 

memiliki PLB internasional maupun PLB tradisional, sehingga 
beberapa kasus pelanggaran hukum khususnya kasus masuknya 

pelintas batas ilegal masih sering ditemukan di beberapa kawasan 
perbatasan darat. Strategi manajemen PLBN terpadu merupakan 
solusi bagi isu pelanggaran hukum tersebut. Sistem PLBN terpadu 
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diharapkan dapat mengestimasi, mencegah dan menindak secara 
tegas segala bentuk kasus pelanggaran hukum yang masih 

ditemukan di beberapa kawasan perbatasan darat RI hingga saat 
ini.  

 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pos 
pemeriksaan lintas batas internasional (CIQS) 

Strategi mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

pos pemeriksaan lintas batas international (CIQS) merupakan 
strategi yang utama mengingat bahwa kawasan perbatasan 
merupakan daerah yang rawan terhadap aktivitas keluar masuk 

barang maupun orang yang berasal dari negara lain. Pada beberapa 
kawasan perbatasan laut dan daerah yang ada, masih terkondisi 

dengan kualitas pelayanan pos pemeriksaan yang tidak optimal, 
bahkan ada beberapa kawasan perbatasan yang belum memiliki 
pos pemeriksaan lintas batas. Kawasan perbatasan yang belum 

memiliki pos lintas batas akan sangat rawan terhadap aktivitas 
perbatasan yang ilegal, dan hal ini merugikan masyarakat yang 

tinggal di perbatasan. untuk meminimalisir kondisi rawan kegiatan 
ilegal tersebut, maka sebaiknya strategi mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pelayanan pos pemeriksaan lintas batas 

dapat diterapkan di seluruh kawasan perbatasan laut dan udara 
yang ada di NKRI.  

 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pos 

lintas batas negara 

Strategi peningkatan kualitas PLB tidak hanya berupa peningkatan 

kualitas pelayanan dari PLB saja, akan tetapi juga perlu adanya 
peningkatan kondisi bangunan/ sarana prasarana pendukung PLB. 
Sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2007, maka yang 

dimaksud sarana prasarana pendukung PLB yang dimaksud 
berupa jalan, listrik, sanitasi, komunikasi, saluran drainase, balai 
kesehatan, perumahan pegawai, tempat penukaran uang, 

pasar/pertokoan, terminal dan sarana kebutuhan lainnya. 
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung PLBN dimaksudkan 

agar dapat mempermudah dan mengefektifkan pelayanan yang 
mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, 
karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan.  

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung fasilitas 
CIQS di kawasan perbatasan laut 

Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pendukung 
fasilitas CIQS di kawasan perbatasan darat dan laut juga menjadi 
hal yang perlu diperhatikan. Masih banyak kawasan perbatasan 

darat dan laut yang belum memiliki personil pengawas keamanan 
perbatasan. personil pengawas perbatasan ini juga memerlukan 
sarana prasarana pendukung pengawasan keamanan perbatasan 

yang dapat memudahkan aktivitas pengamanan perbatasan. Pada 
usaha penerapan strategi ini nantinya juga perlu dipikirkan terkait 

insentif dan disinsetif bagi personil pengamanan perbatasan, agar 
kedepannya personil keamanan ini dapat bertugas melayani 
masyarakat perbatasan dan aktivitas perbatasan yang ada dengan 

optimal. 

 

2) Aspek Ekonomi Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di 
kawasan perbatasan laut mengacu pada strategi No.10 RPJMN 2015-
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2019, yakni “Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di 
perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan 

kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara 
tetangga”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 

sebagai berikut: 

 Menyusun regulasi pengelolaan lintas batas sebagai respon AEC 

Pengelolaan lintas batas juga harus mempertimbangkan kebijakan 

internasional yang telah disepakati dan segara diterapkan yang 
salah satunya yaitu kebijakan Asean Economic Community (AEC). 
Kebijakan ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2015, 

dan secara langsung akan mempengaruhi kebijakan pembangunan 
dan pengelolaan kawasan perbatasan laut dan darat di NKRI. 

Kebijakan ini akan merealisasikan 5 hal pokok kesepakatan yaitu 
pelaksanaan arus bebas barang, arus bebas jasa, arus 
bebasinvestasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja 

terampil. Kelima hal tersebut akan mengubah aturan keluar masuk 
barang yang diimpor maupun diekspor dari negara lain ke 

Indonesia. Secara langsung, Indonesia akan memiliki banyak 
diversifikasi barang impor yang dipasarkan di dalam negeri. 
Sehingga kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan 

perbatasan laut dan darat nantinya diharapkan dapat mewadahi 
kebijakan AEC ini yakni dengan meningkatkan nilai jual/ nilai 
tambah komoditas unggulan daerah perbatasan agar berdaya saing 

di tingkat perdagangan internasional. 

 Menyediakan sarana ekonomi penunjang aktivitas perdagangan 

antar negara bertaraf internasional 

Strategi menyediakan sarana ekonomi penunjang kreativitas 
perdagangan antarnegara diperlukan untuk memudahkan aktivitas 

perdagangan antarnegara yang berbatasan. Strategi ini secara 
konkrit dapat diwujudkan dengan adanya pembangunan sarana 
ekonomi di lokasi strategis yang berada di perbatasan antarnegara. 

Pembangunan sarana ekonomi yang diperlukan yakni seperti pasar 
tradisional bersama/ pertokoan tempat jual beli barang-barang 

yang menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan. pada sarana 
ekonomi tersebut, masyarakat terfasilitasi untuk menjual hasil 
komoditas unggulan yang diperoleh dan masyarakat negara 

tetangga dapat membeli barang-barang yang diperluka di sarana 
ekonomi perbatasan tersebut. Sarana ekonomi tidak hanya terbatas 

pada sarana ekonomi perdagangan, tetapi juga sarana produksi dan 
pengemasan. Sarana produksi dapat berupa kandang peternakan, 
pabrik pengolahan komoditas unggulan daerah, dsb. Membangun 

sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan internasional 

 Membangun sarpras dasar penunjang aktivitas perdagangan 
internasional 

Strategi membangun sarana prasarana dasar yang menunjang 
aktivitas perdagangan juga sangat diperlukan dalam pengembangan 

aktivitas perdagangan antarnegara di kawasan perbatasan. Sarana 
prasarana dasar yang dimaksud berupa pengadaan air bersih, 
listrik, telekomunikasi, dan sarana prasarana dasar lainnya. Saat 

ini belum semua daerah maupun permukiman di kawasan 
perbatasan yang dilayani oleh sarana prasarana dasar, sehingga 

strategi ini perlu untuk diterapkan, agar aktivitas masyarakat 
perbatasan dan aktivitas perdagangan antarnegara yang berbatasan 
dapat berjalan dengan optimal. 
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 Menginisiasi promosi peluang investasi 

Strategi inisiasi promosi peluang investasi bertujuan agar 

pengembangan kawasan perbatasan laut dan darat dapat dibantu 
dengan adanya campur tangan dari pengusaha lokal maupun dari 

negara lain yang tertarik untuk mengembangkan kualitas 
komoditas unggulan dan daya tarik pariwisata yang ada di kawasan 
perbatasan. Promosi peluang investasi merupakan salah satu cara 

yang cukup efisien untuk mempercepat pengembangan sektor 
ekonomi dan perdagangan antarnegara. Dalam hal ini maka 
pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga para stakeholder 
terkait yang mampu mengarahkan dan menjadikan komoditas 

unggulan daerah perbatasan menjadi produk yang diminati 
masyarakat mancanegara yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

 Menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar negara 

Strategi menata kembali perjanjian bilateral perbatasan antar 
negara merupakan cara yang ditempuh dengan memperkuat 

kesepakatan antar dua negara agar dapat mendukung seluruh 
aktivitas lintas batas di wilayah perbatasan. Belum jelasnya dan 
belum disepakatinya batas wilayah Negara dan masih seringnya 

ditemukan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan perlu 
mendapat kejelasan pengelolaan dari kedua negara yang 
berbatasan. Strategi ini dapat meminimalisir segala bentuk 

tindakan pelanggaran hukum yang tidak diinginkan, karena adanya 
perjanjian bilateral antar dua negara yang berbatasan maka segala 

bentuk aktivitas lintas batas yang terlaksana dapat dikawal dan 
diawasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang ada. Hal ini 
pula dapat mempererat hubungan antar dua negara yang 

berbatasan, segala segala aktivitas lintas batas yang dilaksanakan 
akan menguntungkan bagi kedua negara. 

 

3) Aspek Pertahanan dan Keamanan Lintas Batas 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem pengamanan dan 

pengawasan lintas batas laut mengacu pada strategi No.10 RPJMN 2015-
2019, yakni “Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di 
perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan 

kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara 
tetangga”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 

sebagai berikut: 

 Mengembangkan Clean and Green Tasbara (pelintasan batas yang 
bersih dari penyelundupan dan berwawasan lingkungan) 

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang rawan terhadap 
segala tindakan pelanggaran hukum dan permasalahan lingkungan. 

Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan disebut sebagai bagian 
wilayah Negara yang belum banyak mendapat perhatian, sehingga 
tindakan ilegal dan kriminal yang mengancam kedaulatan Negara 

sangat mudah ditemukan di kawasan perbatasan. Strategi 
mengembangkan clean and green Tasbara menjadi fokus solusi 
yang baik dengan harapan bahwa kawasan perbatasan dapat 

menjadi kawasan yang maju dan berkembang, baik bagi kehidupan 
masyarakat maupun kelestarian lingkungan di sepanjang kawasan 

perbatasan. Banyak potensi maupun keunggulan yang ditemukan 
di kawasan perbatasan yang berupa sumber daya alam dan 
lingkungan yang asri. Potensi tersebut diharapkan dapat dijaga dan 



- 230 - 
 

dipelihara dengan baik, agar kemudian kawasan perbatasan dapat 
menjadi bagian wilayah Negara yang berwawasan lingkungan. 

 Mengamankan lintas batas negara Jalur C (Jalur Tikus) sepanjang 
wilayah perbatasan 

Strategi pengamanan lintas batas negara jalur C (jalur tikus) di 
sepanjang wilayah perbatasan merupakan satu strategi yang harus 
dilaksanakan mengingat banyak jalur C yang dijadikan sebagai 

akses masuk pelintas batas tradisional ke kawasan perbatasan 
Negara. Pelintas batas tradisional memanfaatkan jalur C untuk 
mengakses Negara tanpa ijin masuk, selain itu ada beberapa kasus 

pelanggaran hukum seperti pengiriman barang ilegal (obat 
terlarang, senjata, dll) maupun perdagangan tenaga kerja (manusia) 

yang menggunakan jalur C sebagai akses ke luar kawasan 
perbatasan Negara. Strategi pengamanan batas negara di jalur C ini 
perlu diiringi dengan pelaksanaan pengawasan terpadu dengan 

mendata keseluruhan jumlah jalur C yang terdiri dari jalur C 
eksisting maupun jalur C yang tidak teridentifikasi sebelumnya. 

Selain itu strategi pengamanan ini perlu melibatkan personil 
pengamanan dalam jumlah yang cukup, agar tindakan penegakkan 
hukum dapat dilaksanakan dengan optimal. 

 Meningkatkan kerjasama hankam dan gakkum negara tetangga di 
kawasan perbatasan laut 

Pertahanan keamanan dan penegakkan hukum merupakan dua hal 

penting bagi terciptanya pembangunan dan pengembangan 
kawasan perbatasan yang sinergis. Dua hal tersebut tidak lepas 

dari adanya kesepakatan dua negara yang berbatasan untuk saling 
menerapkan hukum yang berlaku agar kemudian tidak ada 
pelanggaran hukum maupun kegiatan ilegal yang mengancam 

pertahanan keamanan di kawasan perbatasan. Strategi 
meningkatkan kerjasama pertahanan keamanan dan penegakkan 
hukum yang dapat diterapkan di kawasan perbatasan laut dan 

udara merupakan strategi yang berbeda dikarenakan karena 
adanya kondisi yang berbeda antara kawasan perbatasan darat dan 

laut. Penegakan hukum dan pertahanan keamanan di kawasan 
perbatasan darat lebih melihat pada batas wilayah darat dan 
inspeksi jalur darat yang ada di kawasan perbatasan darat. 

Sementara itu penegakkan hukum dan pertahanan keamanan di 
kawasan perbatasan laut melihat kepada batas wilayah laut dan 

zona khusus yang menjadi wilayah territory kewenangan negara 
yang bersangkutan. 

 

4) Aspek Sosial-Budaya Lintas Batas 

Dalam mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas, 
maka untuk mewujudkan kebijakan Percepatan penyelesaian status 

kewarganegaraan pelintas batas laut, diperlukan strategi sebagai berikut 
(Sesuai Strategi No.9 RPJMN yakni Mempercepat penyelesaian status 

kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta 
verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan):  

 Melakukan identifikasi dan pendataan serta verifikasi status 

kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan 

Kondisi masyarakat perbatasan yang banyak belum memiliki status 

kewarganegaraan akan merugikan masyarakat tersebut, karena hak 
warga negara yang seharusnya bisa didapatkan akan sulit 
diperoleh. Sebagai bentuk strategi efektif yang dapat dilakukan 
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pemerintah daerah yakni melakukan identifikasi, pendataan, dan 
verifikasi masyarakat perbatasan. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat perbatasan yang telah terdaftar sebagai warga negara 
Indonesia, akan memperoleh hak tempat tinggal, hak bekerja, hak 

politik dan hak-hak warga negara lainnya yang dapat diperoleh. 
Sementara itu pendataan warga negara ini juga akan mengurangi 
kasus pelintas batas yang dianggap ilegal, yang padahal pada 

kondisi sebenarnya pelintas batas tersebut merupakan warga 
negara Indonesia yang hanya belum memiliki status 
kewarganegaraan. 

Dalam meningkatkan  kerjasama budaya lintas batas, maka untuk 
mewujudkan kebijakan Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas, 

diperlukan strategi sebagai berikut (Sesuai Strategi No10 RPJMN yakni 
Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama 
perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan 

keamanan batas wilayah dengan negara tetangga):  

 Melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan 

perbatasan 

Strategi melakukan pertukaran budaya antar bangsa di kawasan 
perbatasan merupakan bentuk implementasi inisiasi kerjasama di 

bidang sosial budaya dengan negara tetangga untuk lebih mengenal 
dan memperkenalkan budaya bangsa dan atau budaya negara 
tetangga. Kedekatan hubungan kekerabatan di kalangan 

masyarakat perbatasan dengan negara tetangga, membuka peluang 
yang baik bagi kerjasama pertukaran budaya antar bangsa. Selain 

itu strategi ini dapat menginisiasi tawaran kerjasama bilateral di 
bidang sosial budaya lainnya seperti pemberian beasiswa bagi 
masyarakat perbatasan yang memiliki potensi seni budaya khusus 

maupun kemampuan pada bidang pengetahuan tertentu untuk 
dapat melanjutkan studi di negara tetangga dan mengembangkan 
potensi seni budaya yang dimiliki. 

 

8.2.3. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara 

A. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat 

Strategi untuk arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan darat, 
meliputi: 

1) Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur transportasi darat 

mengacu pada strategi No.3 RPJMN 2015-2019, yakni “Membangun  
konektivitas  simpul  transportasi  utama  pusat kegiatan strategis 
nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, 

pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional 
(ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga”. Strategi 
ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Menyusun kebijakan yang mendorong percepatan jarigan jalan dan 
jaringan transportasi  

Pada umumnya jaringan jalan yang melalui kawasan perbatasan 
darat Indonesia memiliki kapasitas yang buruk sebagai sarana 
aksesibilitas, khususnya bagi wilayah-wilayah yang aksesnya 

cukup jauh dengan negara tetangga. Beberapa kecamatan-
kecamatan perbatasan yang memiliki kondisi geografis fisik di 

dominasi oleh hutan atau perbukitan, umumnya dilalui oleh status 
jalan lingkungan dengan kondisi yang memprihatinkan, bahkan 
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banyak yang hanya berupa jalan setapak tanah dan bebatuan. 
Dana pembangunan yang terbatas dari pemerintah daerah 

menyebabkan harapan yang tinggi terhadap pemerintah pusat 
untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Disamping itu, diketahui 

bahwa Kementerian PU sebagai K/L teknis yang memiliki fungsi 
pembangunan jaringan sarana prasarana termasuk jalan 
terkendala oleh kewenangan penanganan status jalan tertentu saja 

yang dapat dibangun, seperti jalan nasional. Berdasarkan hal 
tersebut praktis urgensi penyelesaian masalah perbaikan jaringan 
jalan di kawasan perbatasan menjadi semakin sulit tersentuh. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan terpadu yang mampu 
mendorong percepatan pembangunan jaringan jalan di kawasan 

perbatasan sehingga mampu mendorong interaksi yang intensif 
dengan negara tetangga maupun sekitarnya yang selama ini 
terputus. 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan simpul transportasi 
darat 

Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk 
kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar 
dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat 

perpindahan intramoda dan antarmoda. Simpul transportasi 
merupakan sarana alih muat yang mempunyai peran yang sangat 
penting dalam mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan 

pelayanan angkutan di kawasan perbatasan. Simpul transportasi 
darat di kawasan perbatasan dalam hal ini dapat berwujud terminal 

penumpang dan terminal barang ataupun dry port. Untuk 
memperlancar mobilitas orang dan barang di kawasan perbatasan 
maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan simpul 

transportasi agar terwujud pelayanan angkutan yang saling 
terintegrasi satu sama lain guna menciptakan ketertiban dan 

kemudahan mobilitas pergerakan di kawasan perbatasan. 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan jaringan 
transportasi darat  

Permasalahan sulitnya  aksesibilitas di kawasan perbatasan 
menjadi permasalahan utama yang kerap ditemukan pada setiap 
kawasan perbatasan darat di Indonesia. Beberapa wilayah 

perbatasan diperparah dengan limitasi kondisi fisik geografis yang 
berat (hutan dan bukit), hal tersebut akan semakin mempersulit 

konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah disekitarnya. 
Selain dihadapkan pada persoalan minimnya aksesibilitas berupa 
jalan dan simpul transportasi yang belum memadai, pemenuhan 

jaringan transportasi darat sama pentingnya untuk direalisasikan. 
Ketiga hal tersebut mampu membuka kawasan perbatasan dari 

keterisolasian sehingga perlu mendapatkan prioritas awal 
penyelesaian guna menciptakan konektivitas kawasan perbatasan 
dengan PKSN, pusat pertumbuhan, maupun kecamatan lain yang 

ada disekitarnya. Apabila upaya peningkatan kualitas pelayanan 
jaringan transportasi darat tersebut telah terwujud maka 
diharapkan akan mendorong munculnya interaksi kegiatan 

perekonomian antar kawasan perbatasan dengan pusat kegiatan 
skala regional hingga ke negara tetangga. 

Selain itu, juga didasarkan pada strategi No. 4 RPJMN 2015-2019 yaitu 
“membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, 
sungai dan udara dengan jalan/moda.dermaga non status dan pelayanan 

keperintisan”, yang dijabarkan ke dalam strategi-strategi: 
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 Mempercepat pembangunan jaringan jalan terutama jalan pararel, 
jalan poros, dan jalan non status 

Percepatan pembangunan jaringan jalan lokal seperti jalan pararel 
dan jalan poros memiliki tingkat urgensi pemenuhan yang tinggi di 

kawasan perbatasan mengingat hampir semua status jalan yang 
melewati kawasan perbatasan adalah jalan non status. Jaringan 
jalan inilah yang menjadi kunci pengembangan utama dalam 

berlangsungnya dinamika kawasan perbatasan, karena merupakan 
satu-satunya akses vital dalam berinteraksi dengan negara tetangga 
maupun wilayah disekitarnya. Perlunya percepatan pembangunan 

jaringan jalan inilah yang nantinya akan berdampak langsung 
terhadap pengembangan kondisi perekonomian serta sektor 

pengembangan lainnya di kawasan perbatasan. 

 Membangun/meningkatkan moda transportasi darat 

Strategi pembangunan/meningkatkan moda transportasi darat 

adalah salah upaya yang dapat dilakukan untuk membuka 
aksesibilitas ke dalam lokasi prioritas. Hampir sebagian besar 

penduduk di kawasan perbatasan melakukan pergerakan 
berpindah ke tempat lain dengan berjalan kaki. Kondisi jaringan 
jalan yang masih banyak berupa jalan tanah tidak memungkinkan 

penggunaan moda angkutan umum sebagai salah satu sarana 
pergerakan penduduk di kawasan perbatasan. Dengan 
mengupayakan peningkatan moda transportasi darat, diharapkan 

aktivitas mobilitas penduduk di kawasan perbatasan semakin 
lancar dan meningkatkan intensitas interaksi perekonomian baik 

skala lokal maupun dengan negara tetangga. 

 

2) Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan 
perbatasan darat, yakni dalam rangka meningkatkan kualitas 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang kawasan 

perbatasan, dilakukan dengan (sesuai dengan Strategi No.11 RPJMN 
yakni 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): 

 Menetapkan kebijakan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan negara sebagai 
acuan spasial pembangunan 

Kawasan perbatasan merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN), 

karena itu dibutuhkan upaya afirmatif nasional dalam mendukung 
pembangunan dan penataan ruang kawasan perbatasan. RTR KSN 
Perbatasan perlu dijabarkan dalam  rencana yang lebih operasional 

yang mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penetuan lokasi prioritas, 

maupun tahapan pelaksanaannya sebagai acuan spasial 
pembangunan di kawasan perbatasan. Berdasarkan UU No.43 
Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara, pemerintah daerah 

wajib mengatur dan menjaga batas negara serta memiliki 
kewenangan untuk pembangunan batas negara. Oleh karena itu, 

penyelenggaran penataan ruang di KSN Perbatasan tetap 
memperhatikan kewenangan di tingkat Pemerintah Kabupaten 
sebagai institusi pelaksana di daerah. 
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 Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan 
perbatasan darat 

Hingga saat ini kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kawasan 
perbatasan dirasa belum maksimal. Pada dasarnya penguatan 

kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Pengelola Daerah 
perbatasan mencakup penguatan 3 (tiga) unsur kelembagaan yaitu 
organisasi, ketatalaksanaan/regulasi, dan SDM Aparatur. Ketiga 

unsur kelembagaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang 
komprehensif, sehinggga penguatan kapasitasnya perlu dilakukan 
secara terintegrasi guna mewujudkan kelembagaan perbatasan 

darat yang terpadu.  

 Menyelesaikan dan meningkatkan rencana tata ruang kawasan 

perbatasan beserta rencana rincinya (RDTR) 

Dalam upaya penataan tata ruang, kawasan perbatasan dapat 
mengacu pada 2 dokumen besar penataan ruang yaitu rencana tata 

ruang yang bersifat makro, yakni Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategis Nasional (RTR KSN) dan rencana tata ruang yang bersifat 

mikro (detail), yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga 
saat ini Indonesia telah memiliki 10 dokumen draft RTR KSN, 
namun sayangnya dari sekian banyak RTR KSN tersebut, belum 

ada satupun dokumen yang telah memiliki kekuatan hukum (belum 
disahkan ke dalam peraturan). Sama halnya dengan RTR KSN, 
hampir sebagian besar lokasi prioritas kawasan perbatasan belum 

memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) yang legal. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hingga saat ini kawasan perbatasan belum 

memiliki rencana tata ruang yang berfungsi sebagai acuan dan alat 
operasional dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas 
pembangunan di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, untuk 

mencegah dampak negatif dari aktivitas pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dibutuhkan strategi 
percepatan untuk menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) 

lokasi prioritas dan upaya penyelesaian serta melegalkan draft 10 
dokumen RTR KSN guna mewujudkan acuan pembangunan 

kawasan perbatasan yang berbasis spasial. 

Selain itu, hal ini juga sebagai upaya menindaklanjuti amanat UU 
23/2014 yang mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang di kawasan 

perbatasan kini berada pada wewenang pemerintah pusat. Artinya, 
pemerintah pusat harus segera memiliki perangkat rencana tata 

ruang kawasan perbatasan sebagai dasar perizinan yang dimaksud 
di dalam UU tersebut. 

 Melakukan sinkronisasi antara RTR kawasan perbatasan dengan 

rencana pembangunan dan rencana sektoral 

Dalam implementasi pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang 
di lapangan, kerap ditemukan ketidaksesuaian substansi rencana 

yang telah disusun antara dokumen rencana tata ruang pusat, 
rencana pembangunan, dengan rencana sektoral. Untuk 

menghindari kejadian serupa di kawasan perbatasan, maka 
diperlukan strategi yang mengupayakan adanya sinkronisasi 
rencana tata ruang antar semua stakeholder yang terkait dalam 

aktivitas pembangunan yang berlangsung di kawasan perbatasan. 
Upaya dapat dilakukan dengan menyelenggarakan forum-forum 

diskusi dengan para stakeholder, baik dari tingkat kementerian 
teknis pusat hingga dinas teknis serta pemerintah daerah yang 
bersangkutan sebagai penyelenggara pemerintahan di kawasan 
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perbatasan. Dengan upaya tersebut diharapkan terwujud sebuah 
rencana penataan ruang yang benar-benar dijadikan acuan dan 

perangkat operasional pengendalian pembangunan sektoral di 
kawasan perbatasan. 

 Menegakkan aturan zonasi, insentif dan disinsentif 

Penyusunan regulasi penataan ruang (zonasi) di kawasan 
perbatasan menjadi sangat penting untuk dilakukan karena 

kecenderungan wilayah perbatasan yang masih rawan akan konflik 
politis. Adanya perubahan pemanfaatan lahan di kawasan 
perbatasan perlu dipantau agar tetap selaras dengan tata ruang 

dan tidak menimbulkan konflik dengan negara tetangga. Selain itu, 
dengan adanya pemetaan yang jelas, dapat melindungi potensi 

sumber daya alam agar tidak ada kegiatan eksploitasi sumber daya 
secara illegal. Sedangkan perangkat insentif dan disinsentif 
diperlukan untuk mendorong dan menghambat/mengendalikan 

dengan ketat terhadap kebutuhan pengembangan pembangunan. 
Dengan penerapan strategi penegakkan aturan zonasi, insentif dan 

disinsentif diharapkan upaya pemanfaatan lahan di kawasan 
perbatasan dapat terkendali dan berjalan selaras sesuai dengan 
rencana penataan ruang yang ada. 

 

3) Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan komoditas unggulan daerah dan 

ekonomi kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat 
mengacu pada strategi No.1 RPJMN 2015-2019, yakni “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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 
sebagai berikut: 

 Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis 
potensi unggulan 

Masing-masing kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan 
memiliki komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan. 
Sayangnya, terbatasnya pengetahuan penduduk untuk pengolahan 

lebih lanjut komoditas unggulan tersebut kerap menjadi hambatan 
untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kebanyakan dari 

penduduk di perbatasan hanya mengandalkan kemampuan 
tradisional dalam mengolah potensi unggulan. Oleh karena itu 
dibutuhkan pengembangan industri pengolahan bagi potensi 

unggulan di setiap kawasan perbatasan guna menambah nilai jual 
setiap komoditas. Dengan begitu diharapkan akan memberikan 
dampak langsung bagi penduduk perbatasan melalui peningkatan 

pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian wilayah 
lebih luas. 

 Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi 
pemanfaatan potensi SDA lokal 

Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki kawasan perbatasan 

tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 
pengolahan yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan hampir 

sebagian besar industri pengolahan SDA lokal di kawasan 
perbatasan tidak berlanjut hingga ke tahap pengembangan industri 
hilir. Pengembangan industri pengolahan terhadap 
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komoditas/potensi unggulan kawasan perbatasan tidak lepas dari 
adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya  

pengembangan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu 
memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA lokal guna 

meningkatkan kondisi perekonomian kawasan perbatasan.  

 Mengembangkan inovasi peningkatan nilai tambah potensi lokal 

Pengembangan wilayah perbatsan dilakukan dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Mengingat 
sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi 
dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah 

perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan 
dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan fungsi beberapa kawasan perbatasan terkait 
adanya limitasi diatas, pengembangan potensi lokal hendaknya 
dilakukan dengan mencari inovasi-inovasi baru guna menambah 

nilai tambah hasil olahan komoditas unggulan wilayah kawasan 
perbatasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

berinovasi dalam penggunaan alat-alat produksi berbasis Teknologi 
Tepat Guna (TTG). Dengan penggunaan alat produksi berbasis TTG 
dalam pengolahan potensi lokal diharapkan efektifitas dan output 

yang dihasilkan akan lebih maksimal 

 Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan 

Strategi pembangunan fasilitas pemasaran komoditas unggulan 

dimaksudkan untuk mendukung aktivitas perekonomian kawasan 
perbatasan melalui pengembangan industri hilir. Pembangunan 

fasilitas pemasaran menjadi penting untuk direalisasikan 
mengingat potensi ekonomi yang cukup besar dan memiliki peluang 
interaksi perekonomian hingga ke negara tetangga di kawasan 

perbatasan. Upaya membangun fasilitas pemasaran komoditas 
unggulan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 
Pembangunan fasilitas pemasaran dapat dilakukan dengan 

pengadaan pasar/outlet maupun kegiatan-kegiatan promosi terkait 
distribusi komoditas unggulan. 

 Meningkatkan kualitas produk hasil industri  

Suatu produk hasil industri, sekalipun merupakan komoditas 
unggulan, tidak akan mungkin menarik minat konsumen apabila 

kualitasnya jauh dari standar yang diharapkan.  Kualitas hasil 
industri disini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain rasa, 

kebersihan (higienis), hingga kemasan (packaging) merupakan 
suatu kesatuan paket yang hendaknya ikut diperhatikan dalam 
upaya pengembangan industri pengolahan suatu komoditas 

tertentu. Dengan begitu diharapkan nilai jual suatu produk hasil 
industri akan meningkat. 

 Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi,dan 
UMKM di kawasan perbatasan darat 

Kondisi perekonomian penduduk di kawasan perbatasan di 

dominasi oleh masyarakat dengan kemampuan finansial menengah 
ke bawah. Kendala terbatasnya ketersediaan dana sebagai sumber 
modal melakukan usaha menjadi salah satu penyebab 

terhambatnya perkembangan kegiatan perekonomian di kawasan 
perbatasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan strategi pembantuan kepada masyarakat perbatasan 
guna menstimulasi pengembangan sistem perekonomian 
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kerakyatan di perbatasan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 
pemberian  akses permodalan, koperasi maupun penguatan UMKM. 

 Mengembangkan sistem insentif kemudahan perizinan dan 
keringanan pajak. 

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang 
memiliki potensi kerawanan cukup besar. Namun demikian, untuk 
menanggulangi hal tersebut sebaiknya perlu dikembangkan potensi 

ekonomi melalui kegiatan investasi di kawasan perbatasan guna 
menghidupkan interaksi yang intensif dengan negara tetangga. 
Untuk itu dibutuhkan adanya suatu pengembangan potensi 

investasi yang melibatkan dunia usaha (swasta). Adanya 
kemudahan perizinan dan keringanan pajak diharapkan dapat 

menarik minat investor disamping ketersediaan infrastruktur 
perbatasan yang juga perlu untuk direalisasikan terlebih dahulu. 

 Membangun/meningkatkan pasar tradisional di kawasan 

perbatasan 

Aktivitas perekonomian yang berlangsung dikawasan perbatasan 

masih banyak di dominasi oleh kegiatan ekonomi yang bersifat 
tradisional. Selain itu dibutuhkan suatu tempat di kawasan 
perbatasan yang berfungsi sebagai media pemasaran hasil-hasil 

produksi industri pengolahan potensi SDA lokal. Oleh karena itu, 
keberadaan pasar tradisional menjadi suatu hal yang penting untuk 
diprioritaskan dalam mengakomodir aktivitas perekonomian yang 

berlangsung di kawasan perbatasan.  

 Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung 

pasar 

Kondisi pasar yang ditemui di kawasan perbatasan darat sebagian 
besar hanya terdiri dari bangunan tunggal tanpa dilengkapi dengan 

sarana prasarana pendukung lainnya. Sebagai sarana 
perekonomian inti di kawasan perbatasan, tidak jarang pasar 
tradisonal juga difungsikan sebagai meeting point bagi pertemuan-

pertemuan masyarakat antar wilayah perbatasan. Dengan adanya 
peluang tersebut, alangkah baiknya pembangunan pasar 

tradisonal, selain sebagai upaya untuk mengakomodir aktivitas 
pemasaran hasil-hasil komoditas perekonomian di kawasan 
perbatasan, dapat didukung juga dengan sarana prasarana 

pendukung pasar itu sendiri. Dengan strategi pengadaan sarana 
prasarana pendukung pasar tersebut diharapkan suasana kegiatan 

perdagangan dan jual beli serta interaksi yang berlangsung di sana 
lebih kondusif dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan 
produktivitas pedagang dan pembeli. 

 Mengembangkan Kapasitas Pengelolaan Pasar 

Selain pengadaan dan peningkatan pelayanan pasar tradisional 

sebagai upaya pengembangan perekonomian di kawasan 
perbatasan, hal lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan 
hal tersebut di kawasan perbatasan adalah penguatan kapasitas 

kelembagaan pengelolaam pasar itu sendiri. Pengembangan 
kapasitas dapat dilakukan melalui 3 aspek kelembagaan meliputi 
struktur organisasi, sumber daya manusia (pengurus) dan 

regulasi/kebijakan pengelolaan pasar. Apabila pengembangan 
kapasitas sudah menyentuh 3 aspek tersebut diharapkan 

keberlangsungan aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar 
perbatasan akan berjalan dengan tertib dan berkelanjutan. 

 Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Perbatasan 
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Strategi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat adalah upaya 
memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang berada di lokpri memiliki kesulitan 
dalam mendapatkan kebutuhan pokok, dikarenakan keterisolasian 

dan juga harga-harga yang melambung tinggi akibat dari biaya 
produksi yang lebih tinggi. Program-program yang dilaksanakan 
untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 

kawasan perbatasan juga dapat dilakukan melalui kerjasama 
dengan perusahaan-perusahaan (program CSR).. 

 

4) Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

mengacu pada strategi No.1 RPJMN 2015-2019, yakni “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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 
sebagai berikut: 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

irigasi dan sumber daya air 

Dalam membangun kawasan perbatasan yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan, maka perlu adanya pemerataan 

pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air. Strategi 
ini diperlukan untuk melestarikan potensi sumber daya alam 

kawasan perbatasan seperti lahan pertanian dan mengoptimalkan 
pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
perbatasan. pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya 

air merupakan bagian dari pelayanan infrastruktur fisik 
permukiman. Masyarakat di kawasan perbatasan darat memiliki 
konsentrasi mata pencaharian sebagai petani yang mengolah lahan 

pertanian dan perkebunan. Dalam mendukung aktivitas 
masyarakat tersebut, maka kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

irigasi dan sumber daya air perlu ditingkatkan agar pembangunan 
dan pengembangan kawasan perbatasan darat ke depannya akan 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di 
kawasan perbatasan darat 

Perumahan merupakan kebutuhan primer manusia sebagai tempat 
tinggal yang layak dihuni. Kondisi pembangunan perumahan di 
kawasan perbatasan darat saat ini belum sepenuhnya merata, 

dikarenakan pembangunan perumahan/pengadaan perumahan di 
kawasan perbatasan darat belum mencukupi kebutuhan rumah 
penduduk di kawasan perbatasan darat. Seiring bertambahnya 

penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akan 
berdampak pada meningkatnya kebutuhan rumah di kawasan 

perbatasan darat. Kondisi pembangunan perumahan yang ada di 
kawasan perbatasan darat juga masih minim akan infrastruktur 
dasar perumahan yang menjadikan rumah tersebut dapat layak 

dihuni. Melihat pada fenomena ini, maka jumlah pembangunan 
perumahan seharusnya dapat sesuai dengan jumlah kebutuhan 

rumah penduduk di kawasan perbatasan darat. Strategi 
pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan 
perbatasan darat diharapkan dapat merealisasikan program 
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peningkatan pembangunan perumahan beserta dengan 
peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan bagi 

masyarakat perbatasan. 

 Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan 

Jalan lingkungan merupakan infrastruktur dasar permukiman yang 
harus terbangun, agar permukiman yang merupakan tempat tinggal 
masyarakat perbatasan dapat diakses dengan mudah. 

Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan darat 
masih belum optimal dikarenakan masih banyak ditemukan 
permasalahan kesulitan mengakses beberapa daerah di kawasan 

perbatasan. Pembangunan permukiman yang disesuaikan dengan 
kebutuhan rumah masyarakat perbatasan juga perlu disertai 

dengan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 
permukiman yakni salah satunya berupa pembangunan 
infrastruktur jalan lingkungan. Strategi membangun/meningkatkan 

infrastruktur jalan lingkungan ini dimaksudkan agar jalan 
lingkungan yang sudah terbangun dan masih dalam kondisi buruk 

supaya dapat diperbaiki. Sementara itu permukiman yang belum 
ada jalan lingkungan, supaya dapat dibangun jalan lingkungan. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

juga mengacu pada strategi No.5 RPJMN 2015-2019, yakni “membangun 
kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan 
telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara”. Strategi ini 

dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

energi 

Infrastruktur dasar energi merupakan bagian dari infrastruktur 
dasar permukiman yang juga perlu dipenuhi agar permukiman 

dapat layak huni bagi masyarakat perbatasan. Kondisi pelayanan 
infrastruktur dasar energi di kawasan perbatasan darat saat ini 
dapat dikatakan belum merata, karena ada beberapa daerah di 

kawasan perbatasan yang belum dilayani infrastruktur dasar 
energi. Bahkan banyak daerah di kawasan perbatasan darat yang 

dilayani infrastruktur dasar energi untuk beberapa jam pelayanan 
saja. Menyikapi kondisi pelayanan infrastruktur dasar energi yang 
belum merata tersebut, maka strategi meningkatkan/membangun 

infrastruktur dasar energi yang dimaksud yakni berupa 
pembangunan infrastruktur dasar energi bagi daerah 

permukiman/wilayah perbatasan yang belum dilayani infrastruktur 
dasar energi dan pembangunan sumber alternative energi baru 
sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan energi di kawasan 

perbatasan darat.  

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 
telekomunikasi 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 
permukiman, juga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan 

infrastruktur dasar telekomunikasi. Kondisi pelayanan 
infrastruktur dasar telekomunikasi saat ini di kawasan perbatasan 
darat dapat dikatakan masih belum merata, dikarenakan beberapa 

daerah masih ada yang belum terlayani oleh infrastruktur dasar 
telekomunikasi. Dalam hal ini, masyarakat perbatasan masih 

dianggap berada dalam keterisolasian karena sulitnya pelayanan 
infrastruktur dasar telekomunikasi yang memungkinkan untuk 
mengakses informasi. Beberapa daerah di kawasan perbatasan 



- 240 - 
 

darat belum terlayani oleh infrastruktur dasar telekomunikasi 
karena belum adanya jaringan dan sarana prasarana 

telekomunikasi yang terbangun. Strategi 
membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

telekomunikasi dimaksudkan agar membuka keterisolasian daerah 
yang belum terlayani infrastruktur dasar telekomunikasi agar dapat 
dibangun jaringan dan sarana prasarana telekomunikasi. 

Sementara itu daerah yang sudah terlayani infrastruktur dasar 
telekomunikasi, dapat ditingkatkan kualitasnya dengan 
perawatan/penambahan pembangunan sarana prasarana 

telekomunikasi baru. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan mengacu pada strategi No.2 RPJMN 2015-2019, yakni 
“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”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-

strategi turunan sebagai berikut: 

 Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan  

Kondisi dan jumlah sarana prasarana pendidikan di kawasan 
perbatasan darat dapat dikatakan masih belum merata, 
dikarenakan beberapa daerah di kawasan perbatasan darat belum 

memiliki sarana prasarana pendidikan yang memadai bagi 
masyarakat perbatasan. Sebagian besar daerah di kawasan 

perbatasan yang sudah memiliki sarana prasarana pendidikan 
yakni berupa PKSN dan ibukota kabupaten. Sementara itu, bagi 
daerah-daerah yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten atau 

bahkan berada di pulau-pulau kecil terluar masih minim akan 
ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Strategi 
membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 
dan pelatihan masyarakat perbatasan agar mudah mengakses dan 

memperoleh pendidikan dan pelatihan tanpa harus mencari dan 
bersekolah di daerah lain yang sudah memiliki sarana prasarana 
pendidikan yang lengkap. Hal ini mencerminkan perlunya 

pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan di 
kawasan perbatasan darat yang disertai dengan penyediaan tenaga 

pendidik di bidangnya untuk memberi pendidikan dan pelatihan 
bagi masyarakat perbatasan. 

 Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

kesehatan 

Kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan 
perbatasan darat dikatakan belum merata, dikarenakan beberapa 

daerah di kawasan perbatasan darat belum memiliki sarana dan 
prasarana kesehatan yang memadai. Gambaran umum daerah di 

kawasan perbatasan sangat jarang yang memiliki rumah sakit 
sebagai sarana dan prasarana kesehatan. Rumah sakit hanya 
berada di ibukota provinsi dan PKSN. Sementara itu sarana dan 

prasarana kesehatan yang ada di kawasan perbatasan, sebagian 
besar berupa puskesmas dan posyandu. Keberadaan sarana 

prasarana kesehatan yang belum memadai akan sulit melayani 
kebutuhan kesehatan masyarakat perbatasan dan menjadikan 
warga untuk mencari alternative sarana prasarana kesehatan yang 

letaknya berada jauh dari kawasan perbatasan. Strategi 
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membangun/meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan 
diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan sarana 

prasarana kesehatan dengan kualitas terbaik untuk melayani 
kebutuhan kesehatan masyarakat perbatasan. 

 Meningkatkan kualitas tenaga pengajar 

Selain strategi membangun/meningkatkan sarana dan prasarana 
pendidikan juga perlu disertai dengan strategi meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar mengajar melalui peningkatan kualitas 
tenaga pengajar. Strategi ini dimaksudkan agar kebutuhan 
masyarakat perbatasan akan pendidikan minimal (9 tahun wajib 

belajar) dan pengetahuan khusus (terkait keahlian pengelolaan 
sumber daya alam) dapat dipenuhi dengan tersedianya kualitas dan 

kuantitas tenaga pengajar di kawasan perbatasan darat. Dalam 
mendukung strategi ini, maka pemerintah pusat perlu 
mengalokasikan kebutuhan tenaga pengajar di kawasan perbatasan 

dan mengadakan pendaftaran sekaligus seleksi tenaga pengajar 
untuk kawasan perbatasan. 

 Mengembangkan keahlian dan keterampilan SDM sesuai 
kompetensi lokal 

Kawasan perbatasan darat memiliki potensi sumber daya alam 

berupa lahan pertanian yang menghasilkan produk komoditas 
unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. 
Menyikapi pengembangan potensi kawasan perbatasan darat 

tersebut, maka juga perlu disertai dengan peningkatan jumlah 
orang yang memiliki keahlian dan keterampilan SDM untuk dapat 

mengolah potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan darat 
yang ada. Strategi mengembangkan keahlian dan keterampilan 
SDM sesuai dengan kompetensi lokal diharapkan dapat 

mempercepat pengembangan potensi SDA kawasan perbatasan 
darat. Selain itu strategi ini akan memberikan nilai tambah yang 
berupa soft skill bagi masyarakat perbatasan serta nilai tambah 

pendapatan bagi masyarakat dan Negara. 

 Mengembangkan pendidikan keperawatan 

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan juga perlu 
disertai dengan ketersediaan tenaga keperawatan yang akan 
melayani kebutuhan kesehatan masyarakat perbatasan. Masih 

terbatasnya tenaga keperawatan di kawasan perbatasan akan 
menyulitkan masyarakat perbatasan untuk mendapatkan layanan 

kesehatan. Kondisi yang terjadi saat ini, banyak masyarakat 
perbatasan yang harus menuju ke ibukota provinsi dan atau PKSN 
untuk dapat berobat. Strategi mengembangkan pendidikan 

keperawatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat perbatasan dengan adanya kemudahan pelayanan 

kesehatan. 

 Memperkuat karakter bangsa dan budaya masyarakat di kawasan 
perbatasan 

Bangsa Indonesia yang multi cultural memiliki keanekaragaman 
budaya dari berbagai daerah. Masyarakat perbatasan juga memiliki 
adat budaya khas dari masing-masing daerahnya. Keanekaragaman 

budaya tersebut mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang 
satu dan utuh. Dalam hal ini adat budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat perbatasan di berbagai kawasan perbatasan perlu 
dilestarikan dan dijaga, agar ketika kawasan perbatasan yang 
banyak dianggap memiliki isu yang mengancam kedaulatan bangsa 
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tersebut tidak akan mempengaruhi keutuhan dan kesatuan bangsa. 
Strategi penguatan budaya masyarakat kawasan perbatasan 

diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat 
perbatasan terhadap satu kesatuan bangsa Indonesia. Strategi ini 

direalisasikan dengan adanya perhatian pemerintah terhadap adat 
budaya masyarakat kawasan perbatasan dengan memberikan 
kesempatan yang sama dan merata untuk seluruh masyarakat 

kawasan perbatasan dalam meningkatkan dan mengembangkan 
seni adat budaya yang dimiliki di tingkat nasional dan 
internasional. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

mengacu pada strategi RPJMN yakni Menerapkan kebijakan 
desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam 
memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial 

dasar) dan distribusi keuangan negara (Strategi No. 12 RPJMN) dan 
Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom 

Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan 
melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi (Strategi No.13 RPJMN). 
Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan kebijakan khusus tentang 
penataan/pembentukan Daerah  Otonom  Baru  (DOB)   di kawasan 
perbatasan 

Kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang 
memiliki peran strategis terhadap berbagai fungsi sebuah negara. 

Oleh karena itu, pengelolaan sebuah kawasan perbatasan tentunya 
perlu keseriusan dan manajemen yang berbeda dengan pengelolaan 
kawasan lainnya. Batas daerah administrasi seringkali menjadi 

kendala dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Banyak dari 
kecamatan-kecamatan yang berada di daerah perbatasan tidak 
mampu mempertahankan kedaulatannya, mengembangkan 

potensinya, atau bahkan mengelola aktivitas lintas batasnya, 
diakibatkan oleh sistem wewenang yang tidak berada di wilayah 

tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah daerah otonomi 
khusus yang mampu merepresentasikan sebuah kecamatan, yang 
dengan segala kondisi fisik alam, sosial budaya dan perekonomian 

dapat dan layak ditetapkan sebagai sebuah DOB. Strategi 
pengembangan kebijakan khusus tentang penataan/ pembentukan 

Daerah Otonom Baru (DOB) serta dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik di kawasan perbatasan negara diharapkan 
mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan kawasan 

perbatasan, dengan memberikan kesempatan pengembangan 
kecamatan perbatasan sesuai dengan porsi kebutuhannya. 

 Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan 

kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan 
perbatasan Negara 

UU. No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan 
bahwa peran kewenangan dan kelembagaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 

berada di tangan Camat (juga senada dengan amanat UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini dikarenakan kekhususan 

karakteristik kecamatan perbatasan, sehingg camat memiliki peran 
yang lebih besar dibandingkan dengan camat pada kecamatan 
lainnya (non-perbatasan). Namun demikian, kondisinya di lapangan 

masih belum terealisasikan dengan baik, peran khusus camat 
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tersebut tidak didukung dengan perangkat-perangkat hukum yang 
mengatur mengenai sejauh mana pengelolaan perbatasan tersebut 

dilakukan. Strategi mengembangkan kebijakan penataan 
kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kawasan perbatasan merupakan solusi atas 
permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut. 

 Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 

negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk pembangunan 
kawasan perbatasan Negara 

Walaupun sudah ada percepatan pembangunan melalui penetapan 

PKSN, dan lokpri (lokasi prioritas), namun pengaruhnya terhadap 
pembangunan kawasan perbatasan masih dirasa belum optimal. 

Kebijakan asimetris merupakan kebijakan yang memotong 
langsung pohon birokrasi akibat adanya kewenangan khusus, 
sehingga skema pendanaan dapat langsung dikelola oleh pihak 

terkait. Dalam membangun kawasan perbatasan diperlukan sistem 
tata kelola yang berorientasikan pada kebutuhan lokpri itu sendiri, 

bukan berdasarkan kebutuhan yang berada di pusat. Strategi 
mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan aloksi pendanaan, merupakan 

solusi dalam menyikapi kondisi tersebut. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

juga mengacu pada strategi No.14 RPJMN 2015-2019, yakni “Mereformasi 
pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di 

kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui 
fasilitasi, supervisi, dan pendampingan”. Strategi ini dijabarkan ke dalam 
strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan 
kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
kecamatan  di kawasan perbatasan Negara 

UU. No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan 
bahwa peran kewenangan dan kelembagaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 
berada di tangan Camat (juga senada dengan amanat UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini dikarenakan kekhususan 

karakteristik kecamatan perbatasan, sehingg camat memiliki peran 
yang lebih besar dibandingkan dengan camat pada kecamatan 

lainnya (non-perbatasan). Namun demikian, kondisinya di lapangan 
masih belum terealisasikan dengan baik, peran khusus camat 
tersebut tidak didukung dengan perangkat-perangkat hukum yang 

mengatur mengenai sejauh mana pengelolaan perbatasan tersebut 
dilakukan. Strategi mengembangkan kebijakan penataan 
kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kawasan perbatasan merupakan solusi atas 
permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut. 

 Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan 

Sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan 

merupakan sarana critical, yang merepresentasikan kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, di 

lokpri-lokpri perbatasan darat, banyak sarana pemerintahan yang 
belum tercukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Standar 
pelayanan yang baik serta fungsi bangunan tersebut sebagai 
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perpanjangan tangan pemerintah pusat merupakan pesan yang 
harus diantarkan hingga ke titik-titik terluar perbatasan negara. 

Strategi membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan 
prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan 

perbatasan merupakan strategi yang tepat dalam menjawab 
permasalahan tersebut 

 Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 

negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan 
perbatasan Negara 

Walaupun sudah ada percepatan pembangunan melalui penetapan 
PKSN, dan lokpri (lokasi prioritas), namun pengaruhnya terhadap 

pembangunan kawasan perbatasan masih dirasa belum optimal. 
Kebijakan asimetris merupakan kebijakan yang memotong 
langsung pohon birokrasi akibat adanya kewenangan khusus, 

sehingga skema pendanaan dapat langsung dikelola oleh pihak 
terkait. Dalam membangun kawasan perbatasan diperlukan sistem 

tata kelola yang berorientasikan pada kebutuhan lokpri itu sendiri, 
bukan berdasarkan kebutuhan yang berada di pusat. Pihak 
pemerintahan kecamatan atau desa di kawasan perbatasan 

merupakan unit terkecil dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 
Oleh karena itu aktivitas pengelolaan di unit tersebut perlu 
disokong dengan wewenang pendanaan yang cukup. Strategi 

mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan aloksi untuk penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan Negara, 
merupakan solusi dalam menyikapi kondisi tersebut. 

 Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan 

kecamatan di kawasan perbatasan 

Aparat pemerintahan desa dan kecamatan merupakan pihak yang 
paling berperan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan 

perbatasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan 
perbatasan, diperlukan dukungan yang memadai dari berbagai 

aspek, termasuk sarana operasional. Dalam kenyataannya, kondisi 
sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 
masih jauh dari kondisi memadai. Strategi meningkatkan sarana 

operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di 
kawasan perbatasan merupakan solusi atas permasalahan 

minimnya ketersediaan sarana operasional tersebut. 

 Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 
di kawasan perbatasan 

Aparat pemerintahan desa dan kecamatan merupakan pihak yang 
paling berperan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan 
perbatasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan 

perbatasan, SDM pengelola perbatasan perlu didukung dengan 
kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Dalam 

kenyataannya, kualitas SDM pengelola perbatasan masih jauh dari 
kondisi memadai. Masih banyak aparat pemerintahan yang belum 
mengerti tingkat urgensi pengelolaan kawasan perbatasan. Strategi 

meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 
di kawasan perbatasan merupakan solusi atas permasalahan 

minimnya ketersediaan sarana operasional tersebut. 
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B. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut 

Strategi untuk arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan laut, 

meliputi: 

1) Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan infrastruktur transportasi  laut 
mengacu pada strategi No.3 dan 4 RPJMN 2015-2019, yakni “Membangun  
konektivitas  simpul  transportasi  utama  pusat kegiatan strategis 

nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, 
pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional 
(ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga; 

Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk 
meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah 

perbatasan laut; Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan 
transportasi laut, dan udara dengan /moda/dermaga non status dan 
pelayanan keperintisan”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi 

turunan sebagai berikut: 

 Membuka dan meningkatkan kualitas pelayanan simpul 

transportasi laut dan udara antarpulau dan/atau antarwilayah di 
kawasan perbatasan negara  

Mengingat isu Rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi 
regional (koneksi thd PKSN dan Pusat Pertumbuhan) dan lokal di 
kawasan perbatasan laut, maka strategi meningkatkan kualitas 

transportasi laut dan udara sebagai langkah untuk menjawab 
kondisi keterbatasan aksesbilitas masyarakat di kawasan 
perbatasan. Hal ini, untuk mewadahi aktivitas pergerakan, 

diharapkan ke depannya dan membuka peluang koneksi 
antarpulau dan/atau antarwilayah dan mendorong sumber daya 
lokal agar terdistribusi ke wilayah di luar kawasan perbatasan.  

 Membuka dan meningkatkan kualitas pelayaran perintis dan PELNI 

Strategi ini dipilih untuk menjawab isu Rendahnya pelayanan 
infrastruktur transportasi regional. Peningkatan kualitas pelayanan 
perintis sebagai moda transportasi yang telah digunakan oleh 
masyarakat di kawasan perbatasan sehingga harapannya 

implementasi kebijakan akan lebih mudah diterima oleh 
masyarakat. Sedangkan pelayanan rute PELNI menjadi jalan tengah 

untuk menghubungkan lokasi-lokasi di kawasan perbatasan yang 
masih sulit dijangkau oleh kapal perintis. Kerjasama dengan 
perusahaan multinasional dapat sebagai altenatif pelayanan 

transportasi yang lebih murah dan nyaman. 

 Membuka dan mengembangkan jaringan dan jalur transportasi laut 

Strategi membuka dan mengembangkan jaringan dan jalur 
transportasi laut, mengembangkan jaringan tranportasi laut di 
pelabuhan-pelabuhan pengumpan sekunder. Diharapkan 

pelabuhan pengumpan sekunder ini terdapat di masing-masing ibu 
kota kecamatan dan berkoneksi dengan pelabuhan regional. Selain 
itu, perlu dibukanya jalur transportasi laut bagi lokpri lokpri-lokpri 

yang berada jauh dari pulau utama, guna pelayanan bagi 
masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar agar lebih mudah 

untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup serta 
pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

2) Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan 
perbatasan laut, yakni untuk meningkatkan kualitas pengaturan, 
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pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang kawasan 
perbatasan, dilakukan dengan (Sesuai strategi No.11 RPJMN yakni 

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): 

 Menyusun regulasi penataan ruang kawasan perbatasan 

Kawasan perbatasan merupakan lokasi strategis terhadap aktivitas 
perbatasan yang selama ini luput dari perencanaan, pemanfaatan, 

dan pengendalian tata ruang, serta keterkaitannya dengan wilayah 
di negara tetangga. Hal ini perlu dilanjutkan dengan dokumen 

penataan ruang sebagai regulasi pemanfaatan ruang kawasan 
perbatasan yang mempunyai keunikan karakter. Regulasi tata 
ruang kawasan perbatasan dapat disinkronkan dengan dokumen 

tata ruang regional setempat, sehingga dapat meminilisir peluang 
konflik ruang terhadap wilayah perbatasan, khususnya ruang 

perbatasan laut. 

 Meningkatkan kapasitas SDM penataan ruang kawasan perbatasan 
laut 

Meningkatkan kapasitas SDM sebagai motor untuk meningkatkan 
esensi arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan koridor hukum 
penataan ruang serta konsep perencanaan konteks perbatasan. 

Sebagaimana diketahui, potensi sumber daya hayati dan khazanah 
budaya lokal di kawasan perbasatasan mempunyai kekayaan 

tersendiri, potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal jika 
berada pada arahan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 
Terlebih jika diarahkan oleh SDM yang mempunyai kapabilitas dan 

integritas untuk kemajuan kawasan perbatasanl laut. 

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang kawasan 
perbatasan laut 

Hingga saat ini kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kawasan 
perbatasan dirasa belum maksimal. Pada dasarnya penguatan 

kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah pengelola daerah 
perbatasan mencakup penguatan 3 (tiga) unsur kelembagaan yaitu 
organisasi, ketatalaksanaan/regulasi, dan SDM Aparatur. Ketiga 

unsur kelembagaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang 
komprehensif, sehinggga penguatan kapasitasnya perlu dilakukan 

secara terintegrasi guna mewujudkan kelembagaan perbatasan laut 
yang terpadu.  

 Menyelesaikan dan meningkatkan rencana tata ruang kawasan 

perbatasan beserta rencana rincinya (RDTR) 

Dalam upaya penataan tata ruang, kawasan perbatasan dapat 
mengacu pada 2 dokumen besar penataan ruang yaitu rencana tata 

ruang yang bersifat makro, yakni Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategis Nasional (RTR KSN) dan rencana tata ruang yang bersifat 

mikro (detail), yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga 
saat ini Indonesia telah memiliki 10 dokumen draft RTR KSN, 
namun sayangnya dari sekian banyak RTR KSN tersebut, belum 

ada satupun dokumen yang telah memiliki kekuatan hukum (belum 
disahkan ke dalam peraturan). Sama halnya dengan RTR KSN, 

hampir sebagian besar lokasi prioritas kawasan perbatasan belum 
memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) yang legal. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hingga saat ini kawasan perbatasan belum 
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memiliki rencana tata ruang yang berfungsi sebagai acuan dan alat 
operasional dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas 

pembangunan di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, untuk 
mencegah dampak negatif dari aktivitas pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dibutuhkan strategi 
percepatan untuk menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) 
lokasi prioritas dan upaya penyelesaian serta melegalkan draft 10 

dokumen RTR KSN guna mewujudkan acuan pembangunan 
kawasan perbatasan yang berbasis spasial. 

Selain itu, hal ini juga sebagai upaya menindaklanjuti amanat UU 

23/2014 yang mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang di kawasan 
perbatasan kini berada pada wewenang pemerintah pusat. Artinya, 

pemerintah pusat harus segera memiliki perangkat rencana tata 
ruang kawasan perbatasan sebagai dasar perizinan yang dimaksud 
di dalam UU tersebut. 

 Melakukan sinkronisasi antara RTR kawasan perbatasan dengan 
rencana pembangunan dan rencana sektoral 

Dalam implementasi pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang 
di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian substansi rencana yang 
telah disusun antara dokumen rencana tata ruang pusat, rencana 

pembangunan, dengan rencana sektoral. Untuk menghindari 
kejadian serupa di kawasan perbatasan, maka diperlukan strategi 
yang mengupayakan adanya sinkronisasi rencana tata ruang antar 

semua stakeholder yang terkait dalam aktivitas pembangunan yang 
berlangsung di kawasan perbatasan. Upaya dapat dilakukan 

dengan menyelenggarakan forum-forum diskusi dengan para 
pemangku kepentingan, baik dari tigkat kementerian teknis pusat 
hingga dinas teknis serta pemerintah daerah yang bersangkutan 

sebagai penyelenggara pemerintahan di kawasan perbatasan. 
Dengan upaya tersebut diharapkan terwujud sebuah rencana 
penataan ruang yang benar-benar dijadikan acuan dan perangkat 

operasional pengendalian pembangunan sektoral di kawasan 
perbatasan. 

 Menegakkan aturan zonasi, insentif dan disinsentif 

Penyusunan regulasi penataan ruang (zonasi) di kawasan 
perbatasan menjadi sangat penting untuk dilakukan karena 

kecenderungan wilayah perbatasan yang masih rawan akan konflik 
politis. Adanya perubahan pemanfaatan lahan di kawasan 

perbatasan perlu dipantau agar tetap selaras dengan tata ruang dan 
tidak menimbulkan konflik dengan negara tetangga. Selain itu, 
dengan adanya pemetaan yang jelas, dapat melindungi potensi 

sumber daya alam agar tidak ada kegiatan eksploitasi sumber daya 
secara ilegal. Sedangkan perangkat insentif dan disinsentif 
diperlukan untuk mendorong dan menghambat/mengendalikan 

dengan ketat terhadap kebutuhan pengembangan pembangunan. 
Dengan penerapan strategi penegakkan aturan zonasi, insentif dan 

disinsentif diharapkan upaya pemanfaatan lahan di kawasan 
perbatasan dapat terkendali dan berjalan selaras sesuai dengan 
rencana penataan ruang yang ada. 

3) Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan komoditas unggulan daerah dan 

ekonomi kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan perbatasan laut 
mengacu pada strategi No.1 RPJMN 2015-2019, yakni “Pengembangan     
pusat     pertumbuhan     ekonomi     kawasan perbatasan negara 
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berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan 
peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan 

infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-
informasi”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 

sebagai berikut: 

 Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis 
potensi unggulan 

Masing-masing kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan 
memiliki komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan. 
Sayangnya, terbatasnya pengetahuan penduduk untuk pengolahan 

lebih lanjut komoditas unggulan tersebut menjadi hambatan untuk 
memaksimalkan potensi yang ada. Kebanyakan dari penduduk di 

perbatasan hanya mengandalkan kemampuan tradisional dalam 
mengolah potensi unggulan. Oleh karena itu dibutuhkan 
pengembangan industri pengolahan bagi potensi unggulan di setiap 

kawasan perbatasan guna menambah nilai jual setiap komoditas. 
Dengan begitu diharapkan akan memberikan dampak langsung 

bagi penduduk perbatasan melalui peningkatan pendapatan dan 
pengembangan kegiatan perekonomian wilayah lebih luas. 

 Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi 

pemanfaatan potensi SDA lokal 

Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki kawasan perbatasan 
tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

pengolahan yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan hampir 
sebagian besar industri pengolahan SDA lokal di kawasan 

perbatasan tidak berlanjut hingga ke tahap pengembangan industri 
hilir. Pengembangan industri pengolahan terhadap 
komoditas/potensi unggulan kawasan perbatasan tidak lepas dari 

adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya  
pengembangan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu 
memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA lokal guna 

meningkatkan kondisi perekonomian kawasan perbatasan.  

 Mengembangkan inovasi peningkatan nilai tambah potensi lokal 

Pengembangan wilayah perbatsan dilakukan dengan memanfaatkan 
sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Mengingat 
sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi 

dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah 
perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan 

dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk 
mempertahankan fungsi beberapa kawasan perbatasan terkait 
adanya limitasi diatas, pengembangan potensi lokal hendaknya 

dilakukan dengan mencari inovasi-inovasi baru guna menambah 
nilai tambah hasil olahan komoditas unggulan wilayah kawasan 
perbatasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

berinovasi dalam penggunaan alat-alat produksi berbasis Teknologi 
Tepat Guna (TTG). Dengan penggunaan alat produksi berbasis TTG 

dalam pengolahan potensi lokal diharapkan efektifitas dan output 
yang dihasilkan akan lebih maksimal 

 Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan 

Strategi pembangunan fasilitas pemasaran komoditas unggulan 
dimaksudkan untuk mendukung aktivitas perekonomian kawasan 

perbatasan melalui pengembangan industri hilir. Pembangunan 
fasilitas pemasaran menjadi penting untuk direalisasikan 
mengingat potensi ekonomi yang cukup besar dan memiliki peluang 
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interaksi perekonomian hingga ke negara tetangga di kawasan 
perbatasan. Upaya membangun fasilitas pemasaran komoditas 

unggulan akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 
Pembangunan fasilitas pemasaran dapat dilakukan dengan 

pengadaan pasar/outlet maupun kegiatan-kegiatan promosi terkait 
distribusi komoditas unggulan. 

 Meningkatkan kualitas produk hasil industri 

Suatu produk hasil industri, sekalipun merupakan komoditas 
unggulan, tidak akan mungkin menarik minat konsumen apabila 
kualitasnya jauh dari standar yang diharapkan.  Kualitas hasil 

industri disini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain rasa, 
kebersihan (higienis), hingga kemasan (packaging) merupakan 

suatu kesatuan paket yang hendaknya ikut diperhatikan dalam 
upaya pengembangan industri pengolahan suatu komoditas 
tertentu. Dengan begitu diharapkan nilai jual suatu produk hasil 

industri akan meningkat. 

 Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi,dan 

UMKM di kawasan perbatasan laut 

Kondisi perekonomian penduduk di kawasan perbatasan 
didominasi oleh masyarakat dengan kemampuan finansial 

menengah ke bawah. Kendala terbatasnya ketersediaan dana 
sebagai sumber modal melakukan usaha menjadi salah satu 
penyebab terhambatnya perkembangan kegiatan perekonomian di 

kawasan perbatasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
maka dibutuhkan strategi pembantuan kepada masyarakat 

perbatasan guna menstimulasi pengembangan sistem 
perekonomian kerakyatan di perbatasan. Upaya tersebut dapat 
dilkukan dengan pemberian akses permodalan, koperasi maupun 

penguatan UMKM. 

 Mengembangkan sistem insentif perizinan dan keringanan pajak. 

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang 

memiliki potensi kerawanan cukup besar. Namun demikian, untuk 
menanggulangi hal tersebut sebaiknya perlu dikembangkan potensi 

ekonomi melalui kegiatan investasi di kawasan perbatasan guna 
menghidupkan interaksi yang intensif dengan negara tetangga. 
Untuk itu dibutuhkan adanya suatu pengembangan potensi 

investasi yang melibatkan dunia usaha (swasta). Adanya 
kemudahan perizinan dan keringanan pajak diharapkan dapat 

menarik minat investor disamping ketersediaan infrastruktur 
perbatasan yang juga perlu untuk direalisasikan terlebih dahulu. 

 

 Membangun/meningkatkan pasar tradisional di kawasan 
perbatasan 

Aktivitas perekonomian yang berlangsung dikawasan perbatasan 

masih banyak di dominasi oleh kegiatan ekonomi yang bersifat 
tradisional. Selain itu dibutuhkan suatu tempat di kawasan 

perbatasan yang berfungsi sebagai media pemasaran hasil-hasil 
produksi industri pengolahan potensi SDA lokal. Oleh karena itu, 
keberadaan pasar tradisional menjadi suatu hal yang penting untuk 

diprioritaskan dalam mengakomodir aktivitas perekonomian yang 
berlangsung di kawasan perbatasan.  

 Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung 
pasar 
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Kondisi pasar yang ditemui di kawasan perbatasan laut sebagian 
besar hanya terdiri dari bangunan tunggal tanpa dilengkapi dengan 

sarana prasarana pendukung lainnya. Sebagai sarana 
perekonomian inti di kawasan perbatasan, tidak jarang pasar 

tradisonal juga difungsikan sebagai meeting point bagi pertemuan-
pertemuan masyarakat antar wilayah perbatasan. Dengan adanya 
peluang tersebut, alangkah baiknya pembangunan pasar tradisonal, 

selain sebagai upaya untuk mengakomodir aktivitas pemasaran 
hasil-hasil komoditas perekonomian di kawasan perbatasan, dapat 
didukung juga dengan sarana prasarana pendukung pasar itu 

sendiri. Dengan strategi pengadaan sarana prasarana pendukung 
pasar tersebut diharapkan suasana kegiatan perdagangan dan jual 

beli serta interaksi yang berlangsung di sana lebih kondusif dan 
nyaman, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pedagang 
dan pembeli. 

 Mengembangkan Kapasitas Pengelolaan Pasar 

Selain pengadaan dan peningkatan pelayanan pasar tradisional 

sebagai upaya pengembangan perekonomian di kawasan 
perbatasan, hal lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan 
hal tersebut di kawasan perbatasan adalah penguatan kapasitas 

kelembagaan pengelolaam pasar itu sendiri. Pengembangan 
kapasitas dapat dilakukan melalui 3 aspek kelembagaan meliputi 
struktur organisasi, sumber daya manusia (pengurus) dan 

regulasi/kebijakan pengelolaan pasar. Apabila pengembangan 
kapasitas sudah menyentuh 3 aspek tersebut diharapkan 

keberlangsungan aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar 
perbatasan akan berjalan dengan tertib dan berkelanjutan. 

 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kawasan perbatasan 

Strategi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat adalah upaya 
memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang berada di lokpri memiliki kesulitan 
dalam mendapatkan kebutuhan pokok, dikarenakan keterisolasian 
dan juga harga-harga yang melambung tinggi akibat dari biaya 

produksi yang lebih tinggi. Program-program yang dilaksanakan 
untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 
kawasan perbatasan juga dapat dilakukan melalui kerjasama 

dengan perusahaan-perusahaan (program CSR).. 

 

4) Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman 
mengacu pada strategi No.2 RPJMN 2015-2019, yakni “membangun 

sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola 

potensi lokal”. Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan 
sebagai berikut: 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

energi 

Rendahnya pelayanan listrik di kawasan perbatasan menjadi faktor 
peningkatan keterlisoliran kawasan perbatasan. Ketersediaan listrik 

hanya beberapa jam saja sehari menjadi kendala yang hampir 
ditemui di kawasa perbatasan laut. Diperlukan adanya 

pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur 
dasar kelistrikan, misalnya dengan membangun pembangkit tenaga 
listrik, baik diesel maupun tenaga surya. Sebab dengan pelayanan 
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listrik yang mencukupi dan memadai maka kualitas hidup warga di 
kawasan perbatasan akan semakin baik. Keterisoliran di kawasan 

perbatasan pelan-pelan akan bisa dihilangkan. 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

telekomunikasi 

Faktanya adalah kawasan perbatasan sebagian besar cenderung 
terlambat dalam memperoleh arus informasi dan bahkan terisolir. 

Hal itu terjadi karena pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi 
yang sangat rendah. Oleh karena itu usaha membangun atau 
meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

telekomunikasi.Jangakaun pelayanan sinyal yang rendah menjadi 
permasalahan yang cukup pelik sebab menjadi penghambat warga 

yang ada di kawasan perbatasan dari interaksi dengan dunia luar. 
Belum lagi, apabila ada satu kejadian yang harus segera ditangani 
secepatnya akan menjadi terkendala akibat pelayanan infrastruktur 

dasar telekomunikasi yang rendah. 

 Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar 

irigasi dan sumber daya air 

Permasalahan tentang kurangnya air bersih untuk konsumsi, 
saluran irigasi untuk pertanian di kawasan perbatasan laut, 

khususnya untuk pulau-pulau terdepan sangat tinggi. 
Permasalahan tersebut sebagian besar karena rendahnya cadangan 
air bersih yang ada dan perhatian dari pemerintah yang rendah. 

Permasalahan tersebut akan semakin pelik apabila memasuki 
musim kemarau, cadangan air akan sangat terbatas. Diperlukan 

adanya peningkatan ketersediaan air bersih demi kehidupan warga 
kawasan perbatasan yang lebih sehat serta infrastruktur dasar 
irigasi untuk keperluan pertanian. Untuk meningkatkan 

ketersediaan air bersih dapat menggunakan sistem panen air hujan 
(rain water harvesting) ketika musim hujan, untuk dikonsumsi 
ketika musim kemarau. Hanya saja pemerintah harus menyediakan 

infrastruktur pelengkap program ini. 

 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di 

kawasan perbatasan laut 

Kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan laut 
cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut adalah 

untuk peningkatan taraf atau standar hidup warga di perbatasan 
yang lebih baik. Dengan tersedianya perumahan maka secara tidak 

langsung akan menjadi pemicu terciptanya kehidupan yang lebih 
baik. Hanya saja memang kehidupan ekonomis yang sangat rendah 
dari warga perbatasan laut cukup rendah, sehingga pemerintah 

perlu meningkatkan dan menyediakan perumahan yang sesuai 
dengan kebutuhan warga dan kondisi sosial budaya warganya. 

Dalam Strategi No.2 RPJMN tentang membangun sumber daya 

manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi 

lokal, untuk mewujudkan: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan 
Kesehatan diperlukan strategi seperti berikut: 

 Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan  

Kualitas anak-anak perbatasan sangat erat kaitannya dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Gambaran aspek 
pendidikan di kawasan perbatasan sangat tertinggal dibandingkan 
dengan daerah lain. Jumlah guru yang tidak sesuai dengan jumlah 
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murid, ruangan kelas yang tidak mencukupi serta sarana 
penunjang lainnya misalnya perpustakaan atau laboratorium. Oleh 

karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sarana 
dan prasarana pendidikan demi peningkatan sumber daya manusia 

di kawasna perbatasan. 

 Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
kesehatan 

Pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan sangat rendah, 
minimnya sarana dan prasarana kesehatan menjadi permasalahan 
dasar dalam rendahnya pelayanan kesehatan tersebut. Sangat 

diperlukan adanya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, 
dengan penambahan puskesmas, poskesdes dan lain sebagainya. 

Selain itu diperlukan juga penambahan tenaga medis untuk 
kawasan perbatasan. Kecenderungannya selama ini adalah sarana 
kesehatan sudah tersedia, namun jumlah tenaga medis tidak 

memadai. Penambahan jumlah tenaga medis di kawasan 
perbatasan laut sangat diperlukan. 

 Meningkatkan kualitas tenaga pengajar 

Untuk meningkatnya kualitas SDM dan peningkatan standar 
pendidikan yang lebih baik diperlukan adanya peningkatan kualitas 

tenaga pengajar. Dengan kualitas tenaga pengajara yang lebih baik, 
maka outputnya adalah tercetaknya anak didik perbatasan yang 
lebih pintar dan bedaya saing dengan kondisi luar. Peningkatan 

kualitas tenaga pengajar perlu dilakukan dan dapat dilaksanakan 
dengan sejumlah kegiatan pelatihan akademik maupun pelatihan 

pemaksimalan potensi. Sebab yang terpenting saat ini adalah anak 
didik yang masih dalam usia belajar selain pintar secara akademik 
namun juga mempunyai kemampuan memanfaatkan potensi yang 

ada di dalam dirinya diluar aktivitas belajar-mengajar di dalam 
kelas. 

 Mengembangkan keahlian dan keterampilan SDM sesuai 

kompetensi lokal 

Peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan 

tidak hanya dengan jalur pendidikan saja. Peningkatan SDM 
dengan pemberian pelatihan atau keahlian yang sesuai dengan 
kompetensi lokal juga diperlukan. Pengembangan keahlian tersebut 

dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan dengan memanfaatkan 
setiap bahan-bahan yang ada menjadi sesuatu produk yang lebih 

bernilai. Dengan keterampilan SDM yang tertentu akan menjadi 
poin tersendri dalam memajukan kawasan perbatasan secara 
khsusus, misalnya pemanfaatan SDA kawasan perbatasan untuk 

hal atau produk yang bernilai ekonomis. Sehingga pengembangan 
keahlian SDM tersebut juga dapat menjadi upaya dalam 
peningkatan kehidupan ekonomis warga di kawasan perbatasan. 

 Mengembangkan pendidikan keperawatan 

Untuk meningkatkan standard kesehatan, menurunkan angka 

penderita penyakit di kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan 
pengembangan pendidikan keperawatan. Pengembangan 
pendidikan keperawatan ini nantinya akan menjadi tenaga medis di 

kawasan perbatasan. Tenaga perawat yang berasal dari warga 
perbatasan dapat menjadi solusi minimnya jumlah tenaga medis di 

perbatasan.Pengembangan pendidikan keperawatan ini juga untuk 
mengupayakan kawasan perbatasan yang mandiri dalam hal 
pelayanan tenaga medis khususnya untuk ketersediaan perawat. 
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Dengan jumlah perawat yang cukup, maka kualitas kesehatan 
warga di kawasan perbatasan akan semakin baik. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

mengacu pada strategi RPJMN yakni Menerapkan kebijakan 
desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam 
memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial 

dasar) dan distribusi keuangan negara (Strategi No. 12 RPJMN) dan 

Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom 
Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan 

melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi (Strategi No.13 RPJMN). 
Strategi ini dijabarkan ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan kebijakan khusus tentang 
penataan/pembentukan Daerah  Otonom  Baru  (DOB)   di kawasan 
perbatasan 

Kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang 
memiliki peran strategis terhadap berbagai fungsi sebuah negara. 

Oleh karena itu, pengelolaan sebuah kawasan perbatasan tentunya 
perlu keseriusan dan manajemen yang berbeda dengan pengelolaan 
kawasan lainnya. Batas daerah administrasi seringkali menjadi 

kendala dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Banyak dari 
kecamatan-kecamatan yang berada di daerah perbatasan tidak 
mampu mempertahankan kedaulatannya, mengembangkan 

potensinya, atau bahkan mengelola aktivitas lintas batasnya, 
diakibatkan oleh sistem wewenang yang tidak berada di wilayah 

tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah daerah otonomi 
khusus yang mampu merepresentasikan sebuah kecamatan, yang 
dengan segala kondisi fisik alam, sosial budaya dan perekonomian 

dapat dan layak ditetapkan sebagai sebuah DOB. Strategi 
pengembangan kebijakan khusus tentang penataan/ pembentukan 
Daerah Otonom Baru (DOB) serta dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di kawasan perbatasan negara diharapkan 
mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan kawasan 

perbatasan, dengan memberikan kesempatan pengembangan 
kecamatan perbatasan sesuai dengan porsi kebutuhannya. 

 Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan 

kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan 
perbatasan Negara 

UU. No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan 
bahwa peran kewenangan dan kelembagaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 

berada di tangan Camat (juga senada dengan amanat UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini dikarenakan kekhususan 
karakteristik kecamatan perbatasan, sehingg camat memiliki peran 

yang lebih besar dibandingkan dengan camat pada kecamatan 
lainnya (non-perbatasan). Namun demikian, kondisinya di lapangan 

masih belum terealisasikan dengan baik, peran khusus camat 
tersebut tidak didukung dengan perangkat-perangkat hukum yang 
mengatur mengenai sejauh mana pengelolaan perbatasan tersebut 

dilakukan. Strategi mengembangkan kebijakan penataan 
kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kawasan perbatasan merupakan solusi atas 
permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut. 
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 Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk pembangunan 

kawasan perbatasan Negara 

Walaupun sudah ada percepatan pembangunan melalui penetapan 

PKSN, dan lokpri (lokasi prioritas), namun pengaruhnya terhadap 
pembangunan kawasan perbatasan masih dirasa belum optimal. 
Kebijakan asimetris merupakan kebijakan yang memotong 

langsung pohon birokrasi akibat adanya kewenangan khusus, 
sehingga skema pendanaan dapat langsung dikelola oleh pihak 
terkait. Dalam membangun kawasan perbatasan diperlukan sistem 

tata kelola yang berorientasikan pada kebutuhan lokpri itu sendiri, 
bukan berdasarkan kebutuhan yang berada di pusat. Strategi 

mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan aloksi pendanaan, merupakan 
solusi dalam menyikapi kondisi tersebut. 

Strategi untuk kebijakan Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan 

juga mengacu pada strategi No.142 RPJMN 2015-2019, yakni 
“Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan 
desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan 

melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan”. Strategi ini dijabarkan 
ke dalam strategi-strategi turunan sebagai berikut: 

 Mengembangkan kebijakan tentang penataan kewenangan dan 

kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
kecamatan  di kawasan perbatasan Negara 

UU. No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan 
bahwa peran kewenangan dan kelembagaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara 

berada di tangan Camat (juga senada dengan amanat UU 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini dikarenakan kekhususan 
karakteristik kecamatan perbatasan, sehingg camat memiliki peran 

yang lebih besar dibandingkan dengan camat pada kecamatan 
lainnya (non-perbatasan). Namun demikian, kondisinya di lapangan 

masih belum terealisasikan dengan baik, peran khusus camat 
tersebut tidak didukung dengan perangkat-perangkat hukum yang 
mengatur mengenai sejauh mana pengelolaan perbatasan tersebut 

dilakukan. Strategi mengembangkan kebijakan penataan 
kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kawasan perbatasan merupakan solusi atas 
permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut. 

 Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan 

Sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan 
merupakan sarana kritikal, yang merepresentasikan kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, di 
lokpri-lokpri perbatasan laut, banyak sarana pemerintahan yang 

belum tercukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Standar 
pelayanan yang baik serta fungsi bangunan tersebut sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah pusat merupakan pesan yang 

harus diantarkan hingga ke titik-titik terluar perbatasan negara. 
Strategi membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan 
perbatasan merupakan strategi yang tepat dalam menjawab 
permasalahan tersebut. 
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 Mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan alokasi, untuk 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan 
perbatasan Negara 

Walaupun sudah ada percepatan pembangunan melalui penetapan 
PKSN, dan lokpri (lokasi prioritas), namun pengaruhnya terhadap 
pembangunan kawasan perbatasan masih dirasa belum optimal. 

Kebijakan asimetris merupakan kebijakan yang memotong 
langsung pohon birokrasi akibat adanya kewenangan khusus, 
sehingga skema pendanaan dapat langsung dikelola oleh pihak 

terkait. Dalam membangun kawasan perbatasan diperlukan sistem 
tata kelola yang berorientasikan pada kebutuhan lokpri itu sendiri, 

bukan berdasarkan kebutuhan yang berada di pusat. Pihak 
pemerintahan kecamatan atau desa di kawasan perbatasan 
merupakan unit terkecil dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 

Oleh karena itu aktivitas pengelolaan di unit tersebut perlu 
disokong dengan wewenang pendanaan yang cukup. Strategi 

mengembangkan kebijakan asimetris dibidang keuangan 
negara/daerah, termasuk kebijakan aloksi untuk penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan Negara, 

merupakan solusi dalam menyikapi kondisi tersebut. 

 Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan 
kecamatan di kawasan perbatasan 

Aparat pemerintahan desa dan kecamatan merupakan pihak yang 
paling berperan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan 

perbatasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan 
perbatasan, diperlukan dukungan yang memadai dari berbagai 
aspek, termasuk sarana operasional. Dalam kenyataannya, kondisi 

sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 
masih jauh dari kondisi memadai. Strategi meningkatkan sarana 
operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di 

kawasan perbatasan merupakan solusi atas permasalahan 
minimnya ketersediaan sarana operasional tersebut. 

 Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 
di kawasan perbatasan 

Aparat pemerintahan desa dan kecamatan merupakan pihak yang 

paling berperan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan 
perbatasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan 

perbatasan, SDM pengelola perbatasan perlu didukung dengan 
kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Dalam 
kenyataannya, kualitas SDM pengelola perbatasan masih jauh dari 

kondisi memadai. Masih banyak aparat pemerintahan yang belum 
mengerti tingkat urgensi pengelolaan kawasan perbatasan. Strategi 
meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan 

di kawasan perbatasan merupakan solusi atas permasalahan 
minimnya ketersediaan sarana operasional tersebut. 

 

8.2.4. Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara 

Penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara didasarkan atas 

amanat UU 43/2008, UU 23/2014, serta Perpres 12/2010, yang banyak 
mengatur wewenang dan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara. 

Oleh karenanya urgensi penguatan kelembagaan semakin tinggi agar 
terciptanya tata kelola perbatasan negara yang lebih efektif dalam 
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menjawab persoalan dan permasalahan yang terjadi di kawasan 
perbatasan.  

Dalam mewujudkan kebijakan Penguatan Koodinasi Antar Stakeholders, 
dengan tujuan memperkuat sistem koordinasi pengelolaan batas wilayah 

negara dan pembangunan kawasan perbatasan antarstakeholders, 
diperlukan strategi sebagai berikut:  

 Memperkuat mekanisme koordinasi antar anggota BNPP dan antara 
anggota BNPP dengan sektor terkait 

Koordinasi menjadi upaya yang menghubungkan dua pihak yang 
saling berkepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. 

Dalam hal ini pembangunan dan pengembangan perbatasan tidak 
dapat lepas dari peran dan campur tangan beberapa stakeholder 
dan sektor terkait yang memiliki kepentingan pembangunan sektor 

di dalamnya. Strategi memperkuat mekanisme koordinasi antar 
anggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait 
menjadi hal utama karena merupakan kunci penggerak, pendorong, 

dan yang mengarahkan kebutuhan pembangunan dan 
pengembangan kawasan perbatasan laut dan udara. Sehingga 

pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya merupakan 
tanggung jawab BNPP tetapi juga anggota BNPP dan sektor terkait 
yang berkepentingan dalam memimpin pembangunan kawasan 

perbatasan laut dan udara. 

 Memperkuat mekanisme  koordinasi antara pusat dan daerah 

Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan laut dan 

udara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat 
saja melainkan juga perlu peran dari pemerintah daerah. Dalam hal 
ini pemerintah daerah lebih mengetahui mengenai kondisi dan 

permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan yang 
bersangkutan, sehingga pemerintah daerah juga yang lebih 

mengetahui terkait kebutuhan pembangunan dan pengembangan 
kawasan perbatasan darat dan laut. Strategi memperkuat 
koordinasi antara pusat dan daerah akan menjembatani hubungan 

antara dua sektor terkait yang menjadi actor penggerak, pendorong, 
dan pelaksana pembangunan di kawasan perbatasan. mekanisme 
koordinasi antara pusat dan daerah saat ini masih lemah, oleh 

karena ituperan dan fungsi masing-masing actor perlu ditegaskan 
dan dikoordinasikan agar dapat mencapai satu visi arah 

pembangunan kawasan perbatasan laut dan udara yag diharapkan. 

Dalam mewujudkan kebijakan Inisiasi Kerjasama Kelembagaan 
Antarnegara (Integrasi Institusional) Dengan Negara Tetangga Dalam 

Pengelolaan Perbatasan Negara (Integrasi Fungsional) dengan tujuan 
mengembangkan pola kerjasama pengelolaan/pembangunan kawasan 

perbatasan antarnegara , diperlukan strategi sebagai berikut:  

 Melakukan inisiasi forum stakeholders lintas negara terkait 
perwujudan integrasi fungsional (common area) 

Tahapan strategi lanjut yang dapat dilakukan setelah lembaga 

pengelola bersama terbentuk berdasarkan kesepakatan dua negara 
yakni tahapan strategi inisiasi forum stakeholders lintas negara 

terkait perwujudan integrasi kawasan. Dalam hal ini proses diskusi 
dan perundingan antar dua negara lebih erat karena adanya 
lembaga pengelola bersama dan stakeholder antar dua negara yang 

saling terus berusaha memahami kebutuhan pengembangan dan 
pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. 
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 Mengembangkan kerjasama pembangunan  kawasan perbatasan 
melaluipembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi 
institusional) 

Kerjasama dengan lembaga negara tetangga terkait pengembangan 
ekonomi, lingkungan, dan pertahanan keamanan sudah dilakukan 

beberapa tahun ini, hanya saja kesepakatan kerjasama tersebut 
belum benar-benar diterapkan khususnya untuk pembangunan 
kawasan perbatasan. Dalam upaya menyusun kerjasama 

kelembagaan antarnegara untuk pembangunan dan pengembangan 
kawasan perbatasan laut dan negara dapat dicapai dengan adanya 

perundingan kerjasama dengan negara tetangga dalam membentuk 
lembaga pengelola bersama. Sehingga lembaga pengelola bersama 
ini nantinya akan turut serta berperan mendukung pemerintah 

pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan 
perbatasan laut dan udara. 

Dalam mewujudkan kebijakan Peningkatan Kualitas Sarana Dan 

Prasarana Serta Sistem Pelayanan Lembaga Pengelola Perbatasan dengan 
tujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pengelolaan 

perbatasan negara, diperlukan strategi sebagai berikut:  

 Mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis 
kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai 
kebutuhan kawasan perbatasan. 

Strategi ini adalah langkah awal dalam mengembangkan tata kelola 
perbatasan negara dengan membentuk sebuah kajian mengenai 

kewenangan secara sepesifik/asimetris antar lembaga pengelola 
perbatasan. Kewenangan tersebut merupakan tingkatan yang 
mengatur tugas, pokok, dan fungsi. Dengan demikian masing-

masing stakeholder memiliki pedoman dan mekanisme masing-
masing dalam pengembangan pembangunan kawasan perbatasan. 

Mekanisme tersebut dapat berupa peraturan yang mengikat, agar 
tidak terjadi kembali tumpang tindih kebijakan antar sektoral di 
kawasan perbatasan. Selain itu BNPP/BPPP/BPPD sebagai badan 

yang memiliki tugas koordinasi pengembangan pembangunan 
perbatasan dapat berupa badan yang mandiri tidak berada di dalam 
kedinasan/ SKPD di daerah. Dengan harapan dapat memperkuat 

kewenangan lembaga pengelola perbatasan khususnya 
BNPP,BPPP,BPPD, kewenangan ini adalah dalam 

memberikan/merumuskan kebijakan dan mengembangkan 
program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan 
perbatasan. Maka diharapkan /BPPP/BPPD dapat memiliki tugas 

penentu kebijakan pengembangan pembangunan kawasan 
perbatasan..  

 Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
penyelenggaraan pengelolaan perbatasan 

Strategi membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
pelenggaraan pengelolaan perbatasan merupakan strategi paling 

utama. Kualitas sarana dan prasarana tersebut dapat berupa 
pengadaan kendaraan operasional, bangunan fisik, dan kebutuhan 

lainnya dalam menyelenggarakan pengelolaan perbatasan. 
Kebutuhan akan pengadaan kendaraan operasional adalah hal yang 
utama, dikarenakan pada saat ini masih banyak BPPP dan BPPD 

belum mempunyai kendaraan operasional sendiri yang 
emngakibatkan kesulitan dalam memantau atau meninjau 
langsung ke kawasan perbatasan darat maupun laut. Sedangkan 
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bangunan fisik BPPP dan BPPD masih dijumpai tidak memiliki 
kantor teknis sendiri dan masih bergabung, selain itu tidak 

terdapatnya mess BPPP dan BPPD di kawasan perbatasan yang 
menyebabkan tidak adanya anggota  BPPP dan BPPD yang bisa stay 

lama di kawasan perbatasan. Dan untuk kebutuhan lainnya yaitu 
alat operasional lainnya berupa peta kawasan perbatasan, GPS, 
kamera digital, dan alat operasional kantor, hal ini menghambat 

aktivitas BPPP dan BPPD dalam menyelenggarakan pengelolaan 
kawasan perbatasan sehari-hari. Dengan meningkatnya kualitas 
sarana dan prasarana diharapkan kinerja lembaga pengelola 

perbatasan tidak terbentur masalah      

 Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program 
peningkatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan 

Strategi menyiapkan kebijakan dan program peningkatan kapasitas 
lembaga pengelola perbatasan adalah strategi akhir yang 
merupakan peningkatan Sumber Daya yang ada di dalam lembaga 

pengelola perbatasan. Kebijakan dan program tersebut antara lain 
penguatan anggota BNPP,BPPP,BPPD dalam mengelola anggaran, 

dimana seringkali terjadi kebingunan dalam menyusun kebijakan 
dan program tidak tau pada sumber dana yang dapat digunakan. 
Selain itu capacity building terhadap SDM pengelola perbatasan 

juga diperlukan sesuai dengan Asdep Kedeputian yang ada di dalam 
badan Sektretaris BNPP, yaitu pengelolaan batas,  pengelolaan 

lintas batas, pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan laut, dan 
penataan ruang. Aspek-aspek tersebutlah yang harus ditingkatkan 
ilmu dan pengetahuannya, agar dalam mengelola dan merumuskan 

kebijakan dan program dapat tepat sasaran sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing yang ada di kawasan perbatasan. 

 

Tabel 8. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Darat 
Tahun 2015-2019 

ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

A. PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA 

A.1. BATAS WILAYAH DARAT 

Aspek Penetapan dan Penegasan Batas 

1. Belum 
selesainya 

proses 
penyelesaian 
dan 

penyepakatan 
batas dengan 

negara 
tetangga pada 
beberapa 

segmen 

2. Belum 
optimalnya 

upaya 
penegasan dan 

1. Terselesaik
annya 

upaya 
penyelesai
an dan 

penyepaka
tan  batas 

dengan 
Negara 
tetangga 

pada 
segmen-
segmen 

yang 
belum 

Penetapan 
dan 

penegasan 
batas Negara 

wilayah darat 

Penegasan batas 
wilayah negara di 

darat melalui Pra- 
investigation, 
refixation, 
maintanance (IRM), 
pelaksanaan IRM, 

penataan 
kelembagaan 
diplomasi 

perundingan yang 
didukung oleh 

kelengkapan 
data/peta dukung 
dan kapasitas peran 

dan fungsi 
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ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

pemeliharaan 
tanda batas  

3. Belum 

optimalnya 
aspek 

pengawasan 
dalam 
mengawasi 

tanda batas 

4. Belum 
optimalnya 

peran 
kelembagaan 

pengelolaan 
batas Negara 
dalam upaya 

penetapan dan 
penegasan 
batas Negara 

disepakati 

2. Terselesaik
annya 

upaya 
penegasan 

dan 
pemelihara
an tanda 

batas 

3. Meningkat
nya 

kualitas 
pengawasa

n dalam 
mengawasi 
tanda 

batas 

4. Meningkat
nya 

kapasitas 
dan 

kewenanga
n 
kelembaga

an 
pengelolaa

n batas 
Negara 
dalam 

upaya 
penetapan 
dan 

penegasan 
batas 

Negara  

kelembagaan yang 
kuat (Strategi No.8 
RPJMN), dengan: 

 Menata 
kelembagaan 
diplomasi 

perundingan 

 Meningkatkan 

upaya 
diplomasi/perundi

ngan batas negara 
wilayah darat 

 Mempercepat 
penyelesaian 

segmen batas 
negara wilayah 
darat 

 Meningkatkan 

survey dan 
pemetaan batas 
negara wilayah 

darat 

Pemeliharaan 

tanda batas 
negara 

Penegasan batas 

wilayah negara di 
darat 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 (Strategi No.8 
RPJMN), dengan: 

 Meningkatkan 

upaya IRM 
(Investigasi, 
Refixation, dan 

Maintenance) 

 Melakukan pra 
investigasi pilar 
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ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

batas negara 
wilayah darat 

Penguatan 

dan 
penataan 
kelembagaan 

pengelolaan 
batas Negara 
wilayah darat 

Penegasan batas 
wilayah negara di 

darat 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 (Strategi No.8 

RPJMN), dengan: 

 Menata 
kelembagaan 
pengelolaan batas 

negara wilayah 
darat 

 Meningkatkan 
kapasitas sumber 

daya manusia 
pengelola batas 
negara wilayah 

darat 

 Membangun 
sarana 
pengamanan batas 

wilayah negara 

Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum 

1. Belum 
optimalnya 

upaya 
pengawasan  

dalam rangka 
peningkatan 
pertahanan 

keamanan dan 
penegakan 

hukum di 
batas wilayah 
negara 

1. Meningkat
nya 

kualitas 
pengawasa

n, hankam 
dan 
gakkum di 

batas 
wilayah 

negara 

2. Terwujudn
ya 

Peningkatan 
upaya 

pengamanan 
dan 

penegakan 
hukum batas 
Negara 

wilayah darat 

Meningkatkan   
kualitas   dan   

kuantitas,   serta   
standarisasi 

sarana-prasarana  
pertahanan  dan   
pengamanan  

perbatasan laut 
dan darat, serta 

melibatkan peran 
aktif masyarakat 
dalam 

mengamankan 



- 261 - 
 

ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

kerjasama 
hankam 
dan 

gakkum 
dengan 

negara 
tetangga 

batas dan 
kedaulatan negara 
(Strategi No.7 

RPJMN), dengan: 

 Membangun dan 
meningkatkan 
sarpras hankam 

dan penegakan 
hukum perbatasan 
darat 

 Meningkatkan 

kemampuan 
personil/aparat 
hankam dan 

penegakan hukum 
perbatasan darat 

 Meningkatkan 
kerjasama hankam 

dan gakkum 
negara tetangga di 

kawasan 
perbatasan darat  

 Membangun dan 
meningkatkan 
Jalur Inspeksi 

Perbatasan (JIP) 

 Membina peran 
serta masyarakat 
Garda Batas 

 

Tabel 8. 2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Laut 

dan Udara Tahun 2015-2019 

ISU 
STRATEGIS 

SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

A.2 BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA 

Aspek Penetapan dan Penegasan Batas 

1. Belum 

selesainya 
proses 
penyelesai

an dan 
penyepaka
tan batas 

laut (Laut 
teritorial, 

Batas ZEE 
dan 
Landas 

1. Terselesaika

nnya upaya 
penyelesaian 
dan 

penyepakata
n  batas 
dengan 

Negara 
tetangga 

pada 
segmen-
segmen yang 

Penetapan 

dan 
penegasan 

batas Negara 
wilayah laut 

Penegasan batas 

wilayah negara di laut 
melalui penataan 
kelembagaan 

diplomasi 
perundingan yang 
didukung oleh 

kelengkapan 
data/peta dukung 

dan kapasitas peran 
dan fungsi 
kelembagaan yang 
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ISU 
STRATEGIS 

SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

Kontinen) 
dengan 

negara 
tetangga 

2. Belum 

optimalny
a upaya 
penegasan 

dan 
pemelihar

aan tanda 
batas  laut 

3. Belum 

selesainya 
pengatura

n kawasan 
udara 
Indonesia 

dengan 
negara 
tetangga 

4. Belum 
optimalny

a peran 
kelembaga
an 

pengelolaa
n batas 
Negara 

dalam 
upaya 

penetapan 
dan 
penegasan 

batas 
Negara 

belum 
disepakati 

2. Terselesaika
nnya upaya 
penegasan 

dan 
pemeliharaa
n tanda 

batas laut 

3. Meningkatny

a 
pengawasan 
dalam 

mengawasi 
tanda batas 

4. Terselesaika
nnya upaya 
penyelesaian 

tanda batas 
dan titik 
referensi 

5. Terselesaika
nnya 

pengaturan 
kawasan 
udara 

Indonesia 
dengan 
negara 

tetangga 

6. Meningkatny

a kapasitas 
dan 
kewenangan 

kelembagaan 
pengelolaan 

batas Negara 
dalam upaya 
penetapan 

dan 
penegasan 
batas Negara 

kuat (Strategi No.8 
RPJMN), dengan: 

 Meningkatkan upaya 

diplomasi/perundin
gan batas negara 
wilayah laut 

 Mempercepat 

penyelesaian segmen 
batas laut 

 Melakukan 
pemutahiran peta 
laut 

 Meningkatkan 

kepemilikan dan 
informasi sejarah 
maritim 

 Melakukan supervisi 

dan pemetaan 
potensi perluasan 
batas landas 

kontinen 

 Meningkatan survey 
dan pemetaan batas 
Negara wilayah laut 

Pemeliharaan 
batas negara 

wilayah laut 

Penegasan batas 
wilayah negara di laut 

melalui penataan 
kelembagaan 

diplomasi 
perundingan yang 
didukung oleh 

kelengkapan 
data/peta dukung 

dan kapasitas peran 
dan fungsi 
kelembagaan yang 

kuat (Strategi No.8 
RPJMN), dengan: 

 Meningkatkan 
investigasi dan 

pemeliharaan titik 
referensi dan titik 
dasar 

 Membangun/mening

katkan jalur/akses 
laut inspeksi TR/TD 
Pulau Pulau Kecil 
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ISU 
STRATEGIS 

SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

Terluar (PPKT) 

Penguatan 

dan penataan 
kelembagaan 

pengelolaan 
batas Negara 
wilayah laut 

Penegasan batas 

wilayah negara di laut 
melalui penataan 
kelembagaan 

diplomasi 
perundingan yang 
didukung oleh 

kelengkapan 
data/peta dukung 

dan kapasitas peran 
dan fungsi 
kelembagaan yang 

kuat (Strategi No.8 
RPJMN), dengan: 

 Menata 
kelembagaan 

pengelolaan batas 
negara wilayah laut  

 Meningkatkan 
kapasitas sumber 

daya manusia 
pengelola batas 
negara wilayah laut  

Penguatan 

pengaturan 
pengawasan 
udara 

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 (Strategi No. 
11 RPJMN), dengan: 

 Memperkuat 
pengaturan Flight 
Information Region 
(FIR) agar berada 
dalam pengaturan 
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ISU 
STRATEGIS 

SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

pihak Indonesia 

 Menyusun roadmap 

UU Penerbangan 
dan pengaturan lalu 
lintas udara di 

Indonesia 

Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum 

1. Belum 

optimalny
a upaya 
pengawas

an  dalam 
rangka 

peningkat
an 
pertahana

n 
keamanan 

dan 
penegakan 
hukum di 

batas 
wilayah 
laut 

1. Meningkatny

a kualitas 
pengawasan, 
hankam dan 

gakkum di 
batas 

wilayah 
negara 

2. Terwujudnya 

kerjasama 
hankam dan 

gakkum 
dengan 
negara 

tetangga  
Peningkatan 

upaya 
pengamanan 

dan 
penegakan 
hukum batas 

Negara 
wilayah laut  

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 (Strategi 
No.7 RPJMN), 
dengan: 

 Membangun dan 

meningkatkan 
sarpras hankam dan 
penegakan hukum 

perbatasan laut  

 Meningkatkan 
kemampuan 
personil/aparat 

hankam dan 
penegakan hukum 
perbatasan laut  

 Meningkatkan 

kerjasama hankam 
dan gakkum negara 
tetangga di kawasan 

perbatasan laut 

 Membina peran 
serta masyarakat 
Garda Batas 
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Tabel 8. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lintas Barat Darat 

Tahun 2015-2019 

ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

B. PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA 

B.1 LINTAS BATAS DARAT 

Aspek sarana dan prasarana lintas batas 

1. Belum 

optimalnya 
kualitas 
pelayanan 

sarana dan 
prasarana 

lintas batas 
CIQS 

2. Belum 

optimalnya 
aspek 

pengawasan 
di pintu 
perbatasan 

akibat 
lemahnya 
dukungan 

sarana dan 
prasarana 

lintas batas 

1. Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 
fasilitas PLBN 

/ CIQS 
terpadu 

2. Meningkatnya 
kualitas 
sarana dan 

prasarana 
dasar 

pendukung 
fasilitas PLBN 
/ CIQS 

terpadu 

3. Meningkatnya 
kualitas dan 

kuantitas SDM 
pengelola 

fasilitas PLBN 
/ CIQS 

Peningkatan 

kualitas sarana 
dan prasarana 
lintas batas 

Melakukan 

transformasi 
kelembagaan lintas 
batas negara, yaitu 

Custom, 
Immigration, 

Quarantine, 
`Security (CIQS) 

sesuai dengan 
standar 
internasional 

dalam suatu sistem 
pengelolaan yang 
terpadu (Strategi 

No.6 RPJMN), 
dengan: 

 Mengembangkan 
Sistem 

manajemen PLBN 
terpadu 

 Mengembangkan 
dan 

meningkatkan 
kualitas 
pelayanan pos 

pemeriksaan 
lintas batas 

internasional 
(CIQS) 

 Meningkatkan 
sarana dan 

prasarana 
pendukung 
operasional pos 

lintas batas 
negara 

 Meningkatkan 
kualitas dan 

kuantitas personil 
pendukung 
fasilitas CIQS di 

kawasan 
perbatasan darat 
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Aspek ekonomi lintas batas 

1. Belum 

optimalnya 
nilai tambah 

produksi di 
Lokpri 
terhadap 

negara 
tetangga 

maupun 
terhadap 
PKSN 

2. Belum 
efektifnya 
kerjasama 

perdaganga
n 

antarnegara 

3. Adanya 
ketergantun

gan 
masyarakat 

di Lokpri 
terhadap 
negara 

tetangga 

4. Belum 
terbangunn

ya regulasi 
pengelolaan 

lintas batas 
terkait 
kebijakan 

ASEAN 
Economic 
Community 

pada tahun 
2015 

1. Meningkatnya 

kualitas 
sarana dan 

prasarana 
ekonomi  
penunjang 

aktivitas 
ekonomi 

antarnegara 

2. Tersusunnya 
regulasi terkait 

kerjasama 
ekonomi 
internasional 

dengan negara 
tetangga 

3. Terlaksananya 
penataan 
kembali 

perjanjian 
bilateral 

perbatasan 
antarnegara 

Pengembangan 
aktivitas 

ekonomi antar 
negara di 

kawasan 
perbatasan darat 

Meningkatkan 

arus perdagangan 
ekspor-impor di 

perbatasan, 
kerjasama 
perdagangan, 

kerjasama sosial-
budaya, dan 

kerjasama 
pertahanan dan 
keamanan batas 

wilayah dengan 
negara tetangga 
(Strategi No.10 

RPJMN), dengan: 

 Menyusun 
regulasi 
pengelolaan 

lintas batas 
sebagai respon 

AEC 

 Menyediakan 

sarana ekonomi 
penunjang 

aktivitas 
perdagangan 
antar negara 

bertaraf 
internasional 

 Membangun 
sarpras dasar 

penunjang 
aktivitas 
perdagangan 

internasional 

 Menginisiasi 
promosi peluang 
investasi 

 Menata kembali 
perjanjian 

bilateral 
perbatasan antar 

negara 

Aspek pertahanan dan keamanan lintas batas 

1. Maraknya 
kegiatan 

ilegal di 
Lokpri 

1. Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan, 
hankam dan 

Peningkatan 
sistem 

pengamanan dan 
pengawasan 

Meningkatkan 
arus perdagangan 

ekspor-impor di 
perbatasan, 
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akibat 
lemahnya 

pengawasan 
pertahanan 
keamanan 

dan 
penegakan 
hukum di 

perbatasan 
darat 

2. Belum 
optimalnya 
upaya 

pengawasan 
di Lokpri 

akibat 
rendahnya 
dukungan 

sarana 
prasarana & 
teknologi 

pengawasan 
pertahanan 

keamanan 
dan 
penegakan 

hukum 

gakkum 
beserta 

sarpras 
pendukungnya 

2. Terwujudnya 

kerjasama 
hankam dan 
gakkum 

dengan negara 
tetangga 

lintas batas 
darat 

kerjasama 
perdagangan, 

kerjasama sosial-
budaya, dan 
kerjasama 

pertahanan dan 
keamanan batas 
wilayah dengan 

negara tetangga 
(Strategi No.10 

RPJMN), dengan: 

 Mengembangkan 

Clean and Green 
Tasbara 

(pelintasan batas 
yang bersih dari 
penyeludupan 

dan berwawasan 
lingkungan) 

 Mengamankan 
lintas batas 

negara Jalur C 
(Jalur Tikus) 
sepanjang 

wilayah 
perbatasan 

 Meningkatkan 
kerjasama 

hankam dan 
gakkum negara 

tetangga di 
kawasan 
perbatasan darat 

 

 

 

Aspek sosial budaya lintas batas 

1. Belum 
optimalnya 

pencatatan 
penduduk 
terkait 

adanya 
fenomena 
pencampura

n penduduk 
(satu 

rumpun) di 
Lokpri 

1. Terselesaikan 
dan 

terverifikasiny
a status 
kewarganegara

an kelompok 
masyarakat 
perbatasan 

2. Terwujudnya 
kerjasama 

budaya 
antarbangsa di 

Percepatan 
penyelesaian 

status 
kewarganegaraan 

pelintas batas 
darat 

Mempercepat 
penyelesaian 

status 
kewarganegaraan 
pelintas batas 

dengan 
identifikasi, 
pendataan, serta 

verifikasi status 
kewarganegaraan 

masyarakat 
perbatasan 
(Strategi No. 9 
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2. Hubungan 
kekerabatan 

yang erat di 
kawasan 
perbatasan 

sebagai 
peluang 
kerjasama 

antarnegara 

kawasan 
perbatasan 

RPJMN), dengan: 

 Melakukan 

identifikasi dan 
pendataan serta 
verifikasi status 

kewarganegaraa
n kelompok 
masyarakat 

perbatasan 

Peningkatan 
kerjasama 

kebudayaan 
lintas batas 

Meningkatkan 
arus perdagangan 
ekspor-impor di 

perbatasan, 
kerjasama 

perdagangan, 
kerjasama sosial-
budaya, dan 

kerjasama 
pertahanan dan 
keamanan batas 

wilayah dengan 
negara tetangga 

(Strategi No. 10 
RPJMN), dengan: 

 Melakukan 

pertukaran 
budaya antar 

bangsa di 
kawasan 
perbatasan 

 

Tabel 8. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lintas Batas Laut 

Tahun 2015-2019 

ISU STRATEGIS SASARAN 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI 

B.2 LINTAS BATAS LAUT 

Aspek sarana dan prasarana lintas batas  

1. Belum 
optimalnya 

kualitas 
pelayanan 

sarana dan 
prasarana 
lintas batas 

CIQS 

2. Belum 
optimalnya 

aspek 

1. Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
fasilitas PLBN 

/ CIQS 
terpadu 

2. Meningkatnya 

kualitas 
sarana dan 
prasarana 

dasar 

Peningkatan 
kualitas sarana 

dan prasarana 
lintas batas 

Melakukan 
transformasi 

kelembagaan lintas 
batas negara, yaitu 

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

internasional 
dalam suatu sistem 
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pengawasan 
di pintu 

perbatasan 
akibat 
lemahnya 

dukungan 
sarana dan 
prasarana 

lintas batas 

pendukung 
fasilitas PLBN 

/ CIQS 
terpadu 

3. Meningkatnya 

kualitas dan 
kuantitas SDM 
pengelola 

fasilitas PLBN 
/ CIQS 

pengelolaan yang 
terpadu (Strategi 

No.6 RPJMN), 
dengan: 

 Mengembangkan 
Sistem 
manajemen PLBN 

terpadu 

 Mengembangkan 
dan 
meningkatkan 

kualitas 
pelayanan pos 

pemeriksaan 
lintas batas 
internasional 

(CIQS) 

 Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 

pendukung 
operasional pos 
lintas batas 

negara 

 Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas personil 

pendukung 
fasilitas CIQS di 

kawasan 
perbatasan laut 

Aspek ekonomi lintas batas 

1. Belum 

optimalnya 
nilai tambah 
produksi di 

Lokpri 
terhadap 

negara 
tetangga 
maupun 

terhadap 
PKSN 

2. Belum 

efektifnya 
kerjasama 

perdaganga
n 
antarnegara 

1. Meningkatnya 

kualitas 
sarana dan 
prasarana 

ekonomi  
penunjang 

aktivitas 
ekonomi 
antarnegara 

2. Tersusunnya 
regulasi terkait 
kerjasama 

ekonomi 
internasional 

dengan negara 
tetangga 

3. Terlaksananya 

Pengembangan 

aktivitas 
ekonomi antar 
negara di 

kawasan 
perbatasan laut 

  

Meningkatkan 

arus perdagangan 
ekspor-impor di 
perbatasan, 

kerjasama 
perdagangan, 

kerjasama sosial-
budaya, dan 
kerjasama 

pertahanan dan 
keamanan batas 
wilayah dengan 

negara tetangga 
(Strategi No.10 

RPJMN), dengan: 

 Menyusun 

regulasi 
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3. Adanya 
ketergantun

gan 
masyarakat 
di Lokpri 

terhadap 
negara 
tetangga 

4. Belum 
terbangunn

ya regulasi 
pengelolaan 
lintas batas 

terkait 
kebijakan 

ASEAN 
Economic 
Community 

pada tahun 
2015 

penataan 
kembali 

perjanjian 
bilateral 
perbatasan 

antarnegara 

pengelolaan 
lintas batas 

sebagai respon 
AEC 

 Menyediakan 
sarana ekonomi 
penunjang 

aktivitas 
perdagangan 

antar negara 
bertaraf 
internasional 

 Membangun 

sarpras dasar 
penunjang 
aktivitas 

perdagangan 

 Menginisiasi 
promosi peluang 
investasi 

 Menata kembali 
perjanjian 

bilateral 
perbatasan antar 

negara 

Aspek perrtahanan dan keamanan lintas batas 

1. Maraknya 
kegiatan 

ilegal di 
Lokpri 

akibat 
lemahnya 
pengawasan 

pertahanan 
keamanan 
dan 

penegakan 
hukum di 

perbatasan 
laut 

2. Belum 

optimalnya 
upaya 
pengawasan 

di Lokpri 
akibat 

rendahnya 
dukungan 
sarana 

1. Meningkatnya 
kualitas 

pengawasan, 
hankam dan 

gakkum 
beserta 
sarpras 

pendukungnya 

2. Terwujudnya 
kerjasama 

hankam dan 
gakkum 

dengan negara 
tetangga 

Peningkatan 
sistem 

pengamanan dan 
pengawasan 

lintas batas laut  

Meningkatkan 
arus perdagangan 

ekspor-impor di 
perbatasan, 

kerjasama 
perdagangan, 
kerjasama sosial-

budaya, dan 
kerjasama 
pertahanan dan 

keamanan batas 
wilayah dengan 

negara tetangga 
(Strategi No.10 
RPJMN), dengan: 

 Mengembangkan 

Clean and Green 
Tasbara 
(pelintasan batas 

yang bersih dari 
penyeludupan 
dan berwawasan 

lingkungan) 
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prasarana & 
teknologi 

pengawasan 
pertahanan 
keamanan 

dan 
penegakan 
hukum 

 Mengamankan 
lintas batas 

negara Jalur C 
(Jalur Tikus) 
sepanjang 

wilayah 
perbatasan 

 Meningkatkan 
kerjasama 

hankam dan 
gakkum negara 
tetangga di 

kawasan 
perbatasan laut 

 

 

 

Aspek sosial-budaya lintas batas 

1. Belum 
optimalnya 
pencatatan 

penduduk 
terkait 

adanya 
fenomena 
pencampura

n penduduk 
(satu 
rumpun) di 

Lokpri 

2. Hubungan 

kekerabatan 
yang erat di 
kawasan 

perbatasan 
sebagai 

peluang 
kerjasama 
antarnegara 

1. Terselesaikan 
dan 
terverifikasiny

a status 
kewarganegara

an kelompok 
masyarakat 
perbatasan 

2. Terwujudnya 
kerjasama 
budaya 

antarbangsa di 
kawasan 

perbatasan 

Percepatan 
penyelesaian 
status 

kewarganegaraan 
lintas batas laut 

Mempercepat 
penyelesaian 
status 

kewarganegaraan 
pelintas batas 

dengan 
identifikasi, 
pendataan, serta 

verifikasi status 
kewarganegaraan 
masyarakat 

perbatasan 
(Strategi No. 9 

RPJMN), dengan: 

 Melakukan 
identifikasi dan 

pendataan serta 
verifikasi status 

kewarganegaraan 
kelompok 
masyarakat 

perbatasan 

Peningkatan 

kerjasama 
kebudayaan 
lintas batas 

Meningkatkan 

arus perdagangan 
ekspor-impor di 

perbatasan, 
kerjasama 
perdagangan, 

kerjasama sosial-
budaya, dan 

kerjasama 
pertahanan dan 
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keamanan batas 
wilayah dengan 

negara tetangga 
(Strategi No.10 
RPJMN), dengan: 

 Melakukan 
pertukaran 
budaya antar 

bangsa di 
kawasan 

perbatasan 

 

Tabel 8. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan 
Perbatasan Darat Tahun 2015-2019 

ISU STRATEGIS SASARAN ARAH 
KEBIJAKAN  

STRATEGI 

C. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 

C.1 KAWASAN PERBATASAN DARAT 

Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Rendahnya 
pelayanan 

infrastruktur 
transportasi 
regional 

(koneksi thd 
PKSN dan 

Pusat 
Pertumbuhan) 
dan lokal di 

kawasan 
perbatasan 
darat 

1. Meningkatny
a aksesibilitas 

lokpri 

2. Meningkatny
a kualitas 

pelayanan 
transportasi umum 

dan transportasi 
multimoda serta 
jaringan prasarana 

transportasi 

 

Peningkatan 

infrastruktur 
transportasi  darat 

Membangun  
konektivitas  

simpul  
transportasi  
utama  pusat 

kegiatan strategis 
nasional dengan 

lokasi prioritas 
perbatasan dan 
kecamatan 

disekitarnya, 
pusat kegiatan 
wilayah (ibukota 

kabupaten), pusat 
kegiatan nasional 

(ibukota provinsi), 
dan 
menghubungkan 

dengan negara 
tetangga (Strategi 

No.3 RPJMN), 
dengan: 

 Menyusun 
kebijakan yang 
mendorong 

percepatan jarigan 
jalan dan jaringan 

transportasi  

 Membangun/

meningkatkan 
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kualitas  pelayanan 
simpul transportasi 

darat 

 Membangun/

meningkatkan 
kualitas pelayanan 
jaringan 

transportasi darat 

Membuka akses di 
dalam desa-desa di 
kecamatan lokasi 

prioritas dengan 
transportasi darat, 

sungai, laut, dan 
udara dengan 
jalan/moda/dermag

a non status dan 
pelayanan 
keperintisan 

(Strategi No.4 
RPJMN), dengan: 

 Mempercepat 
pembangunan 

jaringan jalan 
terutama jalan 

pararel, jalan 
poros, dan jalan 
non status 

 Membangun/

meningkatkan 
moda transportasi 
darat 

Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Belum 
optimalnya 
penyelenggaraa

n perencanaan, 
pemanfaatan, 

dan 
pengendalian 
pemanfaatan 

ruang di 
kawasan 
perbatasan 

1. Meningkatny
a kualitas 
perencanaan tata 

ruang kawasan 
perbatasan 

2. Meningkatny
a kualitas 
pemanfaatan ruang 

kawasan 
perbatasan 

3. Meningkatny

a kualitas 
pengendalian 

pemanfaatan ruang 
kawasan 
perbatasan 

Peningkatan 
kualitas penataan 
ruang kawasan 

perbatasan darat 

Meningkatkan 
kualitas 
pengaturan, 

pembinaan 
pemanfaatan, dan 

pengawasan 
rencana tata 
ruang, termasuk 

mendorong 
percepatan 
penyusunan 

peraturan 
perundangan 

terkait Pengelolaan 
Ruang Udara 
Nasional (PRUN) 

untuk memperkuat 
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kedaulatan negara 
di udara serta 

penyusunan 
rencana detail tata 
ruang kawasan 

perbatasan negara 
(Strategi No. 11 
RPJMN), dengan: 

 Menetapkan 

kebijakan detail 
tata ruang pada 
Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional 
(PKSN) kawasan 

perbatasan negara 
sebagai acuan 
spasial 

pembangunan 

 Meningkatka

n kapasitas 
kelembagaan 

penataan ruang 
kawasan 
perbatasan darat 

 Menyelesaika

n dan 
meningkatkan 
rencana tata ruang 

kawasan 
perbatasan beserta 

rencana detail tata 
ruang 

 Melakukan 
sinkronisasi antara 
RTR kawasan 

perbatasan dengan 
rencana 

pembangunan dan 
rencana sektoral 

 Menegakkan 
aturan zonasi, 

insentif dan 
disinsentif 

Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 

1. Belum 

optimalnya 
pemanfaatan 
teknologi 

industri dalam 

1. Meningkatny

a nilai tambah 
ekonomi komoditi 
unggulan lokpri 

melalui 

Peningkatan 

komoditas 
unggulan daerah 
dan ekonomi 

kerakyatan  yang 

Pengembangan     

pusat     
pertumbuhan     
ekonomi     

kawasan 
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peningkatan 
nilai tambah 

potensi SDA di 
Lokpri 

2. Belum 

optimalnya 
peran sarana 
dan prasarana 

ekonomi dalam 
mendukung 

proses 
produksi, 
pengolahan, 

dan pemasaran 
di Lokpri 

3. Lemahny
a sistem 
regulasi (akses 

permodalan, 
koperasi, dan 
UMKM) yang 

mendukung 
penguatan 

ekonomi 
kerakyatan  

4. Lemahny

a sistem 
regulasi yang 
mampu 

mendorong 
investasi 

(insentif 
investasi) di 
kawasan 

perbatasan 

pemanfaatan 
teknologi 

pengolahan dan 
fasilitas pemasaran 

2. Terwujudnya 

aglomerasi ekonomi 
berbasis industri 
kawasan, 

khususnya di PKSN 

3. Terwujudnya 

optimalisasi rantai 
ekonomi produksi-
pengolahan-

pemasaran antara 
PKSN dan lokpri 

4. Tersedianya 
regulasi yang 
mengatur 

penguatan ekonomi 
kerakyatan (akses 
permodalan, 

koperasi dan 
UMKM) 

5. Tersedianya 
regulasi yang 
mendukung 

investasi di 
kawasan 
perbatasan 

berdaya saing di 
kawasan 

perbatasan darat 

  

perbatasan negara 
berdasarkan 

karakteristik 
wilayah, potensi 
lokal, dan 

mempertimbangka
n peluang pasar 
negara tetangga 

dengan didukung 
pembangunan 

infrastruktur 
transportasi, 
energi, sumber 

daya air, dan 
telekomunikasi-

informasi (Strategi 
No.1 RPJMN), 
dengan: 

 Mengemban
gkan industri 

pengolahan 
kawasan 

perbatasan 
berbasis potensi 
unggulan 

 Mengemban

gkan sarana dan 
prasarana 
pendukung  

optimalisasi 
pemanfaatan 
potensi SDA lokal  

 Mengemban

gkan inovasi 
peningkatan nilai 
tambah potensi 

lokal 

 Membangun 
fasilitas 
pemasaran 

komoditas 
unggulan 

 Meningkatk
an kualitas 

produk hasil 
industri 

 Meningkatk
an dan 

memperluas akses 
permodalan, 
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koperasi, dan 
UMKM di 

kawasan 
perbatasan darat 

 Mengembang
kan sistem insentif 
perizinan dan 

keringanan pajak. 

 Membangun/
meningkatkan 
pasar tradisional di 

kawasan 
perbatasan 

 Membangun/
meningkatkan 

sarana dan 
prasarana 

pendukung pasar 

 Mengembang

kan Kapasitas 
Pengelolaan Pasar 

 Memenuhi 
kebutuhan pokok 

masyarakat 
kawasan 
perbatasan 

Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

1. Minimny
a akses 

terhadap 
pelayanan 
sarana dan 

prasarana 
dasar 
permukiman 

yang memadai 
di Lokpri 

2. Minimny
a akses 
terhadap 

pelayanan 
pendidikan dan 

kesehatan yang 
memadai di 
Lokpri 

3. Rendahn
ya kualitas 
SDM di Lokpri 

1. Terpenuhinya 
kebutuhan 

infrastruktur dasar 
permukiman yang 
memadai bagi 

masyarakat 
perbatasan  

2. Terpenuhinya 

kebutuhan 
pelayanan 

pendidikan dan 
kesehatan yang 
memadai bagi 

masyarakat 
perbatasan 

3. Meningkatny
a kualitas SDM 
masyarakat 

perbatasan 

4. Tertatanya 
sistem tata kelola 

Peningkatan 
infrastruktur 
dasar 

permukiman 

Pengembangan     
pusat     

pertumbuhan     
ekonomi     
kawasan 

perbatasan negara 
berdasarkan 
karakteristik 

wilayah, potensi 
lokal, dan 

mempertimbangka
n peluang pasar 
negara tetangga 

dengan didukung 
pembangunan 

infrastruktur 
transportasi, 
energi, sumber 

daya air, dan 
telekomunikasi-
informasi (Strategi 

No.1 RPJMN), 
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akibat belum 
optimalnya 

upaya 
pelayanan & 
peningkatan 

kualitas SDM 

4. Belum 
mantapnya 

sistem tata 
kelola 

pemerintahan 
kawasan 
perbatasan 

5. Belum 
memadainya 

kualitas sarana  
dan prasarana 
pelayanan 

pemerintahan 

pemerintahan 
kawasan 

perbatasan 

5. Meningkatny
a kualitas 

pelayanan serta 
sarana dan 
prasarana 

pelayanan 
pemerintahan di 

kawasan 
perbatasan 

dengan: 

 Membangun/
meningkatkan 

kualitas pelayanan 
infrastruktur dasar 
irigasi dan sumber 

daya air 

 Meningkatka
n pemenuhan 
kebutuhan 

perumahan 
masyarakat di 

kawasan 
perbatasan darat 

 Membangun/
meningkatkan 

infrastruktur jalan 
lingkungan 

Membangun 
kedaulatan energi 
di perbatasan 

Kalimantan, dan 
kedaulatan 

telekomunikasi di 
seluruh wilayah 
perbatasan negara. 

(Stategi No.5 
RPJMN), dengan: 

 Membangun/
meningkatkan 

kualitas pelayanan 
infrastruktur dasar 
energi 

 Membangun/

meningkatkan 
kualitas pelayanan 
infrastruktur dasar 

telekomunikasi 

Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 

pendidikan dan 
kesehatan 

Membangun 
sumber daya 
manusia (SDM) 

yang handal serta 
pemanfaatan 

pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) 
dalam 

memanfaatkan dan 
mengelola potensi  
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lokal,  untuk 
mewujudkan 

kawasan 
perbatasan negara 
yang berdaya saing 

dan berwawasan 
lingkungan 
(Strategi No.2 

RPJMN), dengan: 

 Membangun/
meningkatkan 
kualitas sarana 

dan prasarana 
pendidikan  

 Membangun/
meningkatkan 

kualitas sarana 
dan prasarana 
kesehatan 

 Meningkatka

n kualitas tenaga 
pengajar 

 Mengembang
kan keahlian dan 

keterampilan SDM 
sesuai kompetensi 
lokal 

 Mengembang

kan pendidikan 
keperawatan 

 Memperkuat 
karakter bangsa 

dan budaya 
masyarakat 
kawasan 

perbatasan 

Peningkatan 
sistem tata kelola 
pemerintahan 

kawasan 
perbatasan dan  

kualitas sarana  
dan prasarana 
pelayanan 

pemerintahan 

Menerapkan 

kebijakan 
desentralisasi 

asimetris untuk 
kawasan 
perbatasan negara 

dalam 
memberikan 

pelayanan publik 
(infrastruktur 
dasar wilayah dan 

sosial dasar) dan 
distribusi 
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keuangan negara 
(Strategi No. 12 

RPJMN) dan 

Menerapkan 
kebijakan khusus 

dan menata 
pembentukan 
Daerah Otonom 

Baru (DOB) di 
kawasan 

perbatasan yang 
berorientasi pada 
kesejahteraan 

melalui 
pembinaan, 

monitoring dan 
evaluasi (Strategi 
No.13 RPJMN), 

dengan: 

 Mengembang

kan kebijakan 
khusus tentang 

penataan/pembent
ukan Daerah  
Otonom  Baru  

(DOB)   di kawasan 
perbatasan 

 Mengembang
kan kebijakan 

tentang penataan 
kewenangan dan 
kelembagaan 

dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan di 
kawasan 
perbatasan negara 

 Mengembang

kan kebijakan 
asimetris dibidang 
keuangan 

negara/daerah, 
termasuk 
kebijakan alokasi, 

untuk 
pembangunan 

kawasan 
perbatasan negara 

Mereformasi 
pelayanan publik di 

kawasan 
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perbatasan melalui 
penguatan desa di 

kecamatan lokasi 
prioritas 
penanganan 

kawasan 
perbatasan melalui 
fasilitasi, supervisi, 

dan pendampingan 
(Strategi No. 14 

RPJMN), dengan: 

 Mengembang

kan kebijakan 
tentang penataan 

kewenangan dan 
kelembagaan 
dalam 

penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
dan kecamatan    di 

kawasan 
perbatasan negara 

 Membangun 
dan meningkatkan 

kualitas sarana 
dan prasarana 

pemerintahan desa 
dan kecamatan di 
kawasan 

perbatasan 

 Mengembang
kan kebijakan 
asimetris dibidang 

keuangan 
negara/daerah, 
termasuk 

kebijakan alokasi, 
untuk 

penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
dan kecamatan di 

kawasan 
perbatasan negara 

 Meningkatka
n sarana 

operasional 
aparatur 
pemerintahan desa 

dan kecamatan di 
kawasan 

perbatasan 
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 Meningkatka
n kualitas aparatur 

pemerintahan desa 
dan kecamatan di 
kawasan 

perbatasan 

 

Tabel 8. 6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan 
Perbatasan Laut Tahun 2015-2019 

ISU STRATEGIS SASARAN ARAH 
KEBIJAKAN  

STRATEGI 

C.2 KAWASAN PERBATASAN LAUT 

Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan  

Rendahnya 

pelayanan 
infrastruktur 

transportasi 
regional 
(koneksi thd 

PKSN dan Pusat 
Pertumbuhan) 
dan lokal di 

kawasan 
perbatasan laut 

1. Meningkat

nya 
aksesibilita

s lokpri 
baik 
melalui 

jalur laut 
maupun 
udara 

2. Meningkat
nya 

kualitas 
pelayanan 
transportas

i umum 
dan 

transportas
i 
multimoda 

serta 
jaringan 
prasarana 

transportas
i 

 

Peningkatan 
infrastruktur 

transportasi  
laut & udara 

Membangun  

konektivitas  simpul  
transportasi  utama  

pusat kegiatan 
strategis nasional 
dengan lokasi prioritas 

perbatasan dan 
kecamatan 
disekitarnya, pusat 

kegiatan wilayah 
(ibukota kabupaten), 

pusat kegiatan 
nasional (ibukota 
provinsi), dan 

menghubungkan 
dengan negara 

tetangga. Membangun 
konektivitas melalui 
pelayanan transportasi 

laut untuk 
meningkatkan kualitas 
dan intensitas 

pelayanan terhadap 
wilayah perbatasan 

laut. (Strategi No.3 
RPJMN), serta 
Membuka akses di 

dalam lokasi prioritas 
dengan transportasi 

laut, dan udara dengan 
/moda/dermaga non 
status dan pelayanan 

keperintisan (Strategi 
No.4 RPJMN), dengan: 

 Membuka dan 
meningkatkan 

kualitas  pelayanan 
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simpul transportasi 
laut dan udara 

antarpulau 
dan/atau 
antarwilayah di 

kawasan perbatasan 
negara 

 Membuka dan 
meningkatkan 

kualitas pelayaran 
perintis dan PELNI 

 Membuka dan 
mengembangkan 

jaringan dan jalur 
transportasi laut 
antarnegara 

Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan  

Belum 
optimalnya 
penyelenggaraa

n perencanaan, 
pemanfaatan, 

dan 
pengendalian 
pemanfaatan 

ruang di 
kawasan 

perbatasan 

1. Meningkat
nya 
kualitas 

perencanaa
n tata 

ruang 
kawasan 
perbatasan 

2. Meningkat
nya 

kualitas 
pemanfaata
n ruang 

kawasan 
perbatasan 

3. Meningkat

nya 
kualitas 

pengendali
an 
pemanfaata

n ruang 
kawasan 
perbatasan 

Peningkatan 
kualitas 
penataan 

ruang 
kawasan 

perbatasan 
laut 

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 

(Strategi No.11 RPJMN), 
dengan: 

 Menyusun regulasi 
penataan ruang 

kawasan perbatasan 

 Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan penataa 

ruang kawasan 
perbatasan laut 

 Meningkatkan 
kapasitas SDM 

penataan ruang 
kawasan perbatasan 
laut 

 Menyelesaikan dan 
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meningkatkan 
rencana tata ruang 

kawasan perbatasan 
beserta rencana rinci 

 Melakukan 
sinkronisasi antara 
RTR kawasan 

perbatasan dengan 
rencana 

pembangunan dan 
rencana sektoral 

 Menegakkan aturan 
zonasi, insentif dan 

disinsentif 

Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan  

1. Belum 
optimalnya 

pemanfaatan 
teknologi 
industri 

dalam 
peningkatan 

nilai tambah 
potensi SDA 
di Lokpri 

2. Belum 
optimalnya 

peran sarana 
dan 
prasarana 

ekonomi 
dalam 
mendukung 

proses 
produksi, 

pengolahan, 
dan 
pemasaran 

di Lokpri 

3. Lemahnya 
sistem 

regulasi 
(akses 

permodalan, 
koperasi, 
dan UMKM) 

yang 
mendukung 

penguatan 
ekonomi 

1. Meningkat
nya nilai 

tambah 
ekonomi 
komoditi 

unggulan 
lokpri 

melalui 
pemanfaata
n teknologi 

pengolahan 
dan 

fasilitas 
pemasaran 

2. Terwujudn

ya 
aglomerasi 
ekonomi 

berbasis 
industri 

kawasan, 
khususnya 
di PKSN 

3. Terwujudn
ya 
optimalisas

i rantai 
ekonomi 

produksi-
pengolahan
-

pemasaran 
antara 

PKSN dan 
lokpri 

Peningkatan 
komoditas 

unggulan 
daerah dan 

ekonomi 
kerakyatan  
yang berdaya 

saing di 
kawasan 
perbatasan 

laut 

 

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 (Strategi No.1 
RPJMN), dengan: 

 Mengembangkan 

industri pengolahan 
kawasan perbatasan 
berbasis potensi 

unggulan 

 Mengembangkan 
sarana dan prasarana 
pendukung  

optimalisasi 
pemanfaatan potensi 
SDA lokal  

 Mengembangkan 

inovasi peningkatan 
nilai tambah potensi 
lokal 

 Membangun fasilitas 
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kerakyatan  

4. Lemahnya 

sistem 
regulasi yang 
mampu 

mendorong 
investasi 
(insentif 

investasi) di 
kawasan 

perbatasan 

4. Tersediany
a regulasi 

yang 
mengatur 
penguatan 

ekonomi 
kerakyatan 
(akses 

permodala
n, koperasi 

dan 
UMKM) 

5. Tersediany

a regulasi 
yang 

mendukun
g investasi 
di kawasan 

perbatasan 

pemasaran komoditas 
unggulan 

 Meningkatkan 
kualitas produk hasil 

industri 

 Meningkatkan dan 
memperluas akses 
permodalan, koperasi, 

dan UMKM di 
kawasan perbatasan 
laut 

 Mengembangkan 

sistem insentif 
perizinan dan 
keringanan pajak. 

 Membangun/meningk

atkan pasar 
tradisional di 
kawasan perbatasan 

 Membangun/meningk

atkan sarana dan 
prasarana pendukung 
pasar 

 Mengembangkan 
Kapasitas Pengelolaan 

Pasar 

 Memenuhi kebutuhan 
pokok masyarakat 
kawasan perbatasan 

Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan  

1. Minimnya 
akses 

terhadap 
pelayanan 
sarana dan 

prasarana 
dasar 
permukiman 

yang 
memadai di 

Lokpri 

2. Minimnya 
akses 

terhadap 
pelayanan 
pendidikan 

dan 
kesehatan 

1. Terpenuhin
ya 

kebutuhan 
infrastrukt
ur dasar 

permukima
n yang 
memadai 

bagi 
masyarakat 

perbatasan  

2. Terpenuhin
ya 

kebutuhan 
pelayanan 
pendidikan 

dan 
kesehatan 

Peningkatan 
infrastruktur 
dasar 

permukiman 

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 (Strategi 
No.2 RPJMN), dengan: 

 Membangun/meningk

atkan kualitas 
pelayanan 
infrastruktur dasar 

energi 
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yang 
memadai di 

Lokpri 

3. Rendahnya 
kualitas 

SDM di 
Lokpri akibat 
belum 

optimalnya 
upaya 

pelayanan & 
peningkatan 
kualitas 

SDM 

4. Belum 

mantapnya 
sistem tata 
kelola 

pemerintaha
n kawasan 
perbatasan 

5. Belum 
memadainya 

kualitas 
sarana  dan 
prasarana 

pelayanan 
pemerintaha
n 

yang 
memadai 

bagi 
masyarakat 
perbatasan 

3. Meningkat
nya 
kualitas 

SDM 
masyarakat 

perbatasan 

4. Tertatanya 
sistem tata 

kelola 
pemerintah

an 
kawasan 
perbatasan 

5. Meningkat
nya 
kualitas 

pelayanan 
serta 

sarana dan 
prasarana 
pelayanan 

pemerintah
an di 
kawasan 

perbatasan 

 Membangun/meningk
atkan kualitas 

pelayanan 
infrastruktur dasar 
telekomunikasi 

 Membangun/meningk
atkan kualitas 

pelayanan 
infrastruktur dasar 

irigasi dan sumber 
daya air 

 Meningkatkan 
pemenuhan 

kebutuhan 
perumahan 
masyarakat di 

kawasan perbatasan 
laut 

Peningkatan 

kualitas 
pelayanan 

pendidikan 
dan kesehatan 

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 (Strategi 

No.2 RPJMN), dengan: 

 Membangun/meningk

atkan kualitas sarana 
dan prasarana 
pendidikan  

 Membangun/meningk

atkan kualitas sarana 
dan prasarana 
kesehatan 

 Meningkatkan 

kualitas tenaga 
pengajar 

 Mengembangkan 
keahlian dan 

keterampilan SDM 
sesuai kompetensi 
lokal 

 Mengembangkan 
pendidikan 
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keperawatan 

Peningkatan 
sistem tata 
kelola 

pemerintahan 
kawasan 

perbatasan 
dan  kualitas 
sarana  dan 

prasarana 
pelayanan 

pemerintahan 

Menerapkan kebijakan 
desentralisasi asimetris 
untuk kawasan 

perbatasan negara 
dalam memberikan 
pelayanan publik 

(infrastruktur dasar 
wilayah dan sosial 

dasar) dan distribusi 
keuangan negara 
(Strategi No. 12 RPJMN) 

dan 

Menerapkan kebijakan 

khusus dan menata 
pembentukan Daerah 
Otonom Baru (DOB) di 

kawasan perbatasan 
yang berorientasi pada 
kesejahteraan melalui 

pembinaan, monitoring 
dan evaluasi (Strategi 

No.13 RPJMN), dengan: 

 Mengembangkan 

kebijakan khusus 
tentang 

penataan/pembentuk
an Daerah  Otonom  
Baru  (DOB)   di 

kawasan perbatasan 

 Mengembangkan 
kebijakan tentang 
penataan kewenangan 

dan kelembagaan 
dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan di 
kawasan perbatasan 

negara 

 Mengembangkan 

kebijakan asimetris 
dibidang keuangan 

negara/daerah, 
termasuk kebijakan 
alokasi, untuk 

pembangunan 
kawasan perbatasan 
negara 

Mereformasi pelayanan 

publik di kawasan 
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perbatasan melalui 
penguatan desa di 

kecamatan lokasi 
prioritas penanganan 
kawasan perbatasan 

melalui fasilitasi, 
supervisi, dan 
pendampingan (Strategi 

No. 14 RPJMN), dengan: 

 Mengembangkan 
kebijakan tentang 
penataan kewenangan 

dan kelembagaan 
dalam 

penyelenggaraan 
pemerintahan desa 
dan kecamatan    di 

kawasan perbatasan 
negara 

 Membangun dan 
meningkatkan 

kualitas sarana dan 
prasarana 
pemerintahan desa 

dan kecamatan di 
kawasan perbatasan 

 Mengembangkan 
kebijakan asimetris 

dibidang keuangan 
negara/daerah, 

termasuk kebijakan 
alokasi, untuk 
penyelenggaraan 

pemerintahan desa 
dan kecamatan di 
kawasan perbatasan 

negara 

 Meningkatkan sarana 
operasional aparatur 
pemerintahan desa 

dan kecamatan di 
kawasan perbatasan 

 Meningkatkan 
kualitas aparatur 

pemerintahan desa 
dan kecamatan di 
kawasan perbatasan 
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Tabel 8. 7 Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Kelembagaan 

Tahun 2015-2019 

ISU 

STRATEGIS 

SASARAN ARAH 

KEBIJAKAN  
STRATEGI 

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN 

1. Belum 
optimalny

a 
mekanism
e dan 

pelaksana
an 

koordinas
i, 
integrasi, 

sinkronis
asi dan 

sinergitas 
program 
pengelola

an 
perbatasa
n Negara 

baik di 
tingkat 

pusat 
maupun 
daerah 

2. Belum 
efektifnya 
upaya 

pengelola
an 

kelembag
aan 
antarnega

ra dalam 
menduku

ng 
aktivitas 
lintas 

batas dan 
integrasi 
pengelola

an 
kawasan 

perbatasa
n dengan 
Negara 

tetangga 

3. Terbatasn

ya 
sumber 

1. Meningkatny
a kualitas 

penyelenggar
aan 
koordinasi, 

integrasi, 
sinkronisasi 

dan 
sinergitas 
program 

pengelolaan 
perbatasan 

Negara baik 
di tingkat 
pusat 

maupun 
daerah 

2. Terwujudnya 

inisiasi 
forum 

kerjasama 
kelembagaan 
antarnegara 

dalam 
mendukung 
aktivitas 

lintas batas 
dan integrasi 

pengelolaan 
kawasan 
perbatasan 

dengan 
Negara 

tetangga 

3. Meningkatny
a kualitas 

dan 
kuantitas 
sumber 

daya, sarana 
prasarana 

pendukung, 
serta SDM 
lembaga 

pengelola 
perbatasan  

Penguatan 
koodinasi 
antar 

stakeholders 

Memperkuat sistem 
koordinasi pengelolaan 

batas wilayah negara 
dan pembangunan 
kawasan perbatasan 

antarstakeholders 
(amanat UU 43/2008, 

UU 23/2014, Perpres 
12/2010) dengan: 

 Memperkuat 
mekanisme  

koordinasi antar 
anggota BNPP dan 
antara anggota BNPP 

dengan sektor terkait 

 Memperkuat 

mekanisme  
koordinasi antara 

pusat dan daerah 

Inisiasi 

kerjasama 
kelembagaan 

antarnegara 
(integrasi 
institusional) 

dengan 
negara 

tetangga 
dalam 
pengelolaan 

perbatasan 
negara 
(integrasi 

fungsional) 

Meningkatkan arus 

perdagangan ekspor-
impor di perbatasan, 

kerjasama 
perdagangan, 
kerjasama sosial-

budaya, dan kerjasama 
pertahanan dan 

keamanan batas 
wilayah dengan negara 
tetangga (Strategi 

No.10 RPJMN), dengan: 

 Melakukan inisiasi 

forum stakeholders 
lintas negara terkait 

perwujudan integrasi 
fungsional (common 
area) 

 Mengembangkan 

kerjasama 
pembangunan  
kawasan perbatasan 

melalui pembentukan 
lembaga pengelola 
bersama (integrasi 

institusional) 

Peningkatan Meningkatkan kualitas 
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daya, 
sarana 
prasarana 

pendukun
g, serta 

SDM 
lembaga 
pengelola 

perbatasa
n  

kualitas 
sarana dan 
prasarana 

serta sistem 
pelayanan 

lembaga 
pengelola 
perbatasan 

kelembagaan dalam 
pengelolaan perbatasan 
negara (amanat UU 

43/2008, UU 23/2014, 
Perpres 12/2010), 

dengan: 

 Mengembangkan tata 

kelola perbatasan 
negara berbasis 
kewenangan dan 

kelembagaan yang 
spesifik/asimetris 

sesuai kebutuhan 
kawasan perbatasan 

 Membangun/mening
katkan kualitas 

sarana dan prasarana 
penyelenggaraan 
pengelolaan 

perbatasan 

 Meningkatkan sarana 
operasional 
penyelenggaraan 

fungsi pengelolaan 
perbatasan 

 Menyusun/menyiapk
an kebijakan dan 

mengembangkan 
program peningkatan 
kapasitas lembaga 

pengelola perbatasan 

 

 

I. AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 

9.1 AGENDA  PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA 

A. Batas Wilayah Darat   

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas 

darat dengan negara-negara tetangga mendesak untuk dilakukan. Hal ini 
dimaksudkan agar ke depan persoalan sengketa wilayah (territorial 
dispute) dengan negara tetangga akan semakin berkurang dan kedaulatan 

negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu. Program 
pengelolaan batas wilayah negara yang ditetapkan sangat erat kaitannya 

dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa 
permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, masalah penetapan 
batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) merupakan 

salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh 
pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan program optimalisasi 

diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum/perjanjian internasional, 
serta survei dan pemetaan nasional.  
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1. Agenda Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas  

Agenda  yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek penetapan 

batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) adalah:  

a. Agenda Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat 

b. Agenda  pemeliharaan tanda batas negara 

c. Agenda  penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas 
Negara wilayah darat 

2. Agenda Prioritas Aspek Peningkatan  Pertahanan dan Keamanan Serta 
Penegakan Hukum  

Agenda Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum 

adalah:  

a. Agenda peningkatan upaya pengamanan batas Negara wilayah 

darat 

b. Agenda peningkatan upaya penegakan hukum batas Negara 
wilayah darat 

 

B. Batas Wilayah Laut Dan Udara 

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas  
laut dan udara tidak berbeda jauh dengan penetapan dan penegasan 
batas di darat. Terdapat beberapa  masalah yang timbul akibat belum 

ditetapkan dan tegasnya batas wilayah laut Indonesia dengan Negara 
tetangga. Untuk itu diperlukan program optimalisasi diplomasi terkait 
dengan pengelolaan hukum/perjanjian internasional, serta survei dan 

pemetaan nasional terkait penetapan dan penegasan batas.    

1. Agenda Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas 

Agenda  yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek penetapan 
batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) adalah:  

a. Agenda penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut 

b. Agenda pemeliharaan batas negara wilayah laut 

c. Agenda penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas 
Negara wilayah laut dan udara 

d. Agenda penguatan pengaturan pengawasan udara 

 

2. Agenda Prioritas Aspek Peningkatan  Pertahanan dan Keamanan Serta 
Penegakan Hukum 

Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara 

wilayah batas lut dan udara dilakukan karena belum maksimalnya 
upaya pengamanan dan penegakan hukum batas negara selama ini 

menjadi dasar banyaknya aktivitas pelanggaran batas negara. Oleh 
karena itu Agenda  yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek 
Peningkatan  Pertahanan dan Keamanan Serta Penegakan Hukum 

adalah:  

a. Agenda peningkatan upaya pengamanan batas Negara wilayah laut 
dan udara 

b. Agenda peningkatan upaya penegakan hukum batas Negara 
wilayah laut dan udara 

 

9.2 AGENDA  PENGELOLAAN LINTAS BATAS 

A. Pengelolaan Lintas Batas Darat 

Agenda prioritas pengelolaan lintas batas darat adalah:     
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1. Agenda Prioritas Aspek sarana dan prasarana lintas batas 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek aspek sarana 

dan prasarana lintas batas adalah: 

a. Agenda peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas 

2. Agenda Prioritas Aspek ekonomi lintas batas  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek aspek ekonomi 
lintas batas adalah: 

a. Agenda pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan 
perbatasan darat 

3. Agenda Prioritas Aspek pertahanan dan keamanan 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek aspek 
pertahanan dan keamanan adalah: 

a. Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas 
darat 

4. Agenda Prioritas Aspek sosial-budaya lintas batas  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek sosial-budaya 
lintas batas adalah: 

a. Agenda percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas 
batas darat 

b. Agenda peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

 

B. Pengelolaan Lintas Batas Laut 

Agenda prioritas pengelolaan lintas batas laut adalah: 

1. Agenda Prioritas Aspek sarana dan prasarana lintas batas   

Agenda yang akan dilaksanakan terkait aspek sarana dan prasarana 

lintas batas adalah: 

a. Agenda peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas 

2. Agenda Prioritas Aspek ekonomi lintas batas  

 Agenda yang akan dilaksanakan terkait ekonomi lintas batas adalah: 

a. Agenda pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan 
perbatasan laut 

3. Agenda Prioritas Aspek pertahanan dan keamanan 

 Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek pertahanan dan 

keamanan adalah: 

a. Agenda peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas 
batas laut  

4. Agenda Prioritas Aspek sosial-budaya lintas batas  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek sosial-budaya lintas 

batas adalah: 

a. Agenda Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan lintas 
batas laut 

b. Agenda Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

 

9.3 AGENDA  PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 

Kawasan perbatasan sangat diidentikkan dengan kawasan yang 
terbelakang, kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. 

Padahal potensi sumber daya alam terbilang cukup besar, kekayaan 
sosial budaya masyarakat juga sangat tinggi. Namun potensi tersebut 
sebagian besar tidak dapat dijadikan peluang untuk mengangkat harkat, 
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martabat dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan 
ekonomi. Untuk itu perlu adanya penanganan serius terkait 

pembangunan kawasan perbatasan. Dengan memperhatikan arah 
kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 

perbatasan, maka Agenda  pembangunan kawasan perbatasan adalah 
sebagai berikut: 

A. Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat  

Agenda pembangunan kawasan perbatasan darat terdiri dari aspek 
Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Aspek Penataan Ruang Kawasan 
Perbatasan, Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi 

kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat, Aspek 
Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan. 

1. Agenda Prioritas Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan adalah:  

a. Agenda peningkatan infrastruktur transportasi  darat 

2. Agenda Prioritas Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Penataan Ruang 
Kawasan Perbatasan adalah: 

a. Agenda peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan 

darat 

3. Agenda Prioritas Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Petumbuhan Ekonomi 

Kawasan Perbatasan adalah: 

a. Agenda peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi 

kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat 

4. Agenda Prioritas Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Pelayanan Sosial Dasar 

Kawasan Perbatasan adalah: 

a. Agenda peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

b. Agenda peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

c. Agenda peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan 
perbatasan dan  kualitas sarana dan prasaranapelayanan 

pemerintahan 

 

B. Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut 

Agenda prioritas kawasan perbatasan laut terdiri dari aspek infrastruktur 
kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, pertumbuhan 

ekonomi kawasan perbatasan, pelayanan social dasar kawasan 
perbatasan . 

1. Agenda Prioritas Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan adalah 

a.  Agenda peningkatan infrastruktur transportasi  laut & udara 

2. Agenda Prioritas Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan adalah 

a. Agenda peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan 
laut 

3. Agenda Prioritas Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 
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Agenda yang akan dilaksanakan terkait  Aspek Petumbuhan Ekonomi 
Kawasan Perbatasan adalah 

a. Agenda peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi 
kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan perbatasan laut 

4. Agenda Prioritas Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

Agenda yang akan dilaksanakan terkait Aspek Pelayanan Sosial Dasar 
Kawasan Perbatasan adalah: 

a. Agenda peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

b. Agenda peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

c. Agenda peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan 

perbatasan dan  kualitas sarana dan prasaranapelayanan 
pemerintahan 

 

C. PENGUATAN KELEMBAGAAN  

Agenda yang akan dilaksanakan terkait penguatan kelembagaan kawasan 

perbatasan adalah: 

a. Agenda penguatan koodinasi antar stakeholders 

b. Agenda inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi 
institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan 
negara (integrasi fungsional) 

c. Agenda peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem 
pelayanan lembaga pengelola perbatasan 
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Tabel 9. 1 Agenda Prioritas Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 

NO ASPEK   AGENDA  

PENGELOLAAN BATAS NEGARA 

A.BATAS WILAYAH DARAT 

1 Agenda Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas 

a. Agenda  Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat 

b. Agenda  Pemeliharaan tanda batas negara 

c. 
Agenda  Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan 
batas Negara wilayah darat 

2 
Agenda Prioritas Aspek Peningkatan  Pertahanan dan 

Keamanan Serta Penegakan Hukum 
a. 

Agenda  Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan 

hukum batas Negara wilayah darat 

B. BATAS WILAYAH LAUT DAN UDARA 

1 Agenda Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas 

a. Agenda  Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah laut 

b. Agenda  Pemeliharaan batas negara wilayah laut 

c. 
Agenda  Penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan 
batas Negara wilayah laut dan Udara 

d. Agenda  Penguatan pengaturan pengawasan udara 

2 
Agenda Prioritas Aspek Peningkatan  Pertahanan dan 
Keamanan Serta Penegakan Hukum 

a. 
Agenda  Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan 
hukum batas Negara wilayah laut 

PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA 

A.LINTAS BATAS DARAT 

1 
Agenda Prioritas Aspek sarana dan prasarana lintas 
batas 

a. 
Agenda  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas 
batas 

2 Agenda Prioritas Aspek ekonomi lintas batas a. Agenda  Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di 



- 295 - 

 

 

NO ASPEK   AGENDA  

kawasan perbatasan darat 

3 Agenda Prioritas Aspek pertahanan dan keamanan a. 
Agenda  Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan 
lintas batas darat 

4 Agenda Prioritas Aspek sosial-budaya lintas batas 
a. 

Agenda  Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan 

pelintas batas darat 

b. Agenda  Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

B.LINTAS BATAS LAUT 

1 Agenda Prioritas Aspek sarana dan prasarana lintas 

batas  
a. 

Agenda  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas 

batas 

2 
Agenda Prioritas Aspek ekonomi lintas batas a. 

Agenda  Pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di 

kawasan perbatasan laut 

3 Agenda Prioritas Aspek pertahanan dan keamanan a. 
Agenda  Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan 

lintas batas laut  

4 Agenda Prioritas Aspek sosial-budaya lintas batas 
a. 

Agenda  Percepatan penyelesaian status kewarganegaraan 

lintas batas laut 

b. Agenda  Peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas 

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 

A.KAWASAN PERBATASAN DARAT 

1 
Agenda Prioritas Aspek Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan 

a. Agenda  Peningkatan infrastruktur transportasi  darat 

2 
Agenda Prioritas Aspek Penataan Ruang Kawasan 
Perbatasan 

a. 
Agenda  Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan 
perbatasan darat 
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NO ASPEK   AGENDA  

3 
Agenda Prioritas Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan 
Perbatasan 

a. 
Agenda  Peningkatan komoditas unggulan daerah dan 
ekonomi kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan 

perbatasan darat 

4 
Agenda Prioritas Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan 

Perbatasan 

a. Agenda  Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

b. 
Agenda  Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 
kesehatan 

c. 
Agenda  Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan perbatasan dan  kualitas sarana dan 

prasaranapelayanan pemerintahan 

KAWASAN PERBATASAN LAUT 

1 Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan  a. Agenda  Peningkatan infrastruktur transportasi  laut & udara 

2 Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan a. 
Agenda  Peningkatan kualitas penataan ruang kawasan 

perbatasan laut 

3 Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan a. 
Agenda  Peningkatan komoditas unggulan daerah dan 
ekonomi kerakyatan  yang berdaya saing di kawasan 

perbatasan laut 

4 Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan 

a. Agenda  Peningkatan infrastruktur dasar permukiman 

b. 
Agenda  Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 
kesehatan 

c. 

Agenda  Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan 
kawasan perbatasan dan  kualitas sarana dan 

prasaranapelayanan pemerintahan 
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NO ASPEK   AGENDA  

PENGUATAN KELEMBAGAAN 

1 Agenda Prioritas Penguatah Kelembagaan 

a. Agenda  Penguatan koodinasi antar stakeholders 

b. 
Agenda  Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara 
(integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam 

pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional) 

c. 
Agenda  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta 

sistem pelayanan lembaga pengelola perbatasan 
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9.5 PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) 

Salah satu sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 

adalah berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, 
simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos 

pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN 
lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan. Kebijakan 
pengembangan kawasan perbatasan tersebut sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN) yang menetapkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional 
di Perbatasan (PKSN) yang tersebar di 10 provinsi, yaitu Jagoi Babang, 

Nanga Badau, Paloh-Aruk, Entikong, dan Jasa di Kalimantan Barat; Long 
Pahangai, Long Nawan, Nunukan, Simangaris, dan Long Midang di 

Kalimantan Timur; Atambua, Kefamenanu, dan Kalabahi di NTT; Tanah 
Merah, Jayapura, dan Merauke di Papua; Batam dan Ranai di Kepulauan 
Riau; Sabang di Aceh; Dumai di Riau; Dobo, Saumlaki, Ilwaki, dan 

Daruba di Maluku dan Maluku Utara; serta Tahuna dan Melonguane di 
Sulawesi Utara. 

PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong 
pengembangan kawasan perbatasan negara yang ditetapkan dengan 
beberapa kriteria, antara lain: (1) pusat perkotaan yang berpotensi 

sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; (2) pusat 
perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang 
menghubungkan dengan negara tetangga; (3) pusat perkotaan yang 

merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah 
sekitarnya; dan (4) pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan 

ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. 

Saat ini, pemerintah pusat maupun daerah menghadapi berbagai kendala 
dalam merealisasikan pembangunan PKSN, antara lain seperti belum 

adanya syarat minimum yang konkrit terkait pelayanan perbatasan di 
dalam kota PKSN, tidak adanya perangkat insentif/disinsentif terhadap 
program-program pembangunan ”ke-perbatasan-an” di dalam PKSN, 

belum tegasnya aturan mengenai pengusaan tanah dan penataan ruang 
kota PKSN, dan kurangnya dukungan Pemerintah dalam hal penyiapan 

infrastruktur kota perbatasan sehingga menyebabkan daya tariknya 
rendah. 

Apabila ditinjau perkembangan kota-kota perbatasan di luar negeri, 

seperti di Benua Eropa dan Amerika, pengelolaan kawasan perbatasan 
sudah lebih terbuka, mengarah pada kerjasama pengelolaan dan 

keterpaduan perencanaan kota. Bahkan di Metropolitan Basel, 
pengelolaan telah melibatkan tiga negara. Hal ini sangat kontras terjadi di 
Indonesia, dari 26 PKSN yang ditetapkan, hanya 5 daerah atau sekitar 

19,2% yang sudah bersifat kota. Kecilnya persentase ini telah 
berlangsung sejak tahun 2000-an sampai dengan sekarang. 
Permasalahan tersebut di atas menunjukkan rendahnya daya tarik PKSN 

di Indonesia dan belum kuatnya peran pemerintah untuk meningkatkan 
daya saing PKSN dengan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, 

permasalahan ini merupakan pintu masuk (entry point) bagi pemerintah 
untuk segera melakukan percepatan dan penguatan peran kota PKSN. 

Selain itu, persoalan belum terbangunnya karakter kota perbatasan yang 

unggul dalam konteks regional ASEAN menjadi isu permasalahan yang 
harus diantisipasi sesegara mungkin mengingat pada tahun 2015, AFTA 

akan segera dilaksanakan. Ke-26 PKSN membutuhkan intervensi yang 
lebih terperinci dan lebih spesifik pada aspek ke-kota-annya (urban 
development). Aspek kekotaan ini sangat penting untuk dijadikan baseline 

pembangunan kota perbatasan, terutama dalam upaya mensinergikan 
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fungsi pelayanan perbatasan dengan fungsi kota secara umum dan 
integrasi pengelolaan infrastruktur kota. 

Dalam konteks regional ASEAN, kebutuhan agar kota-kota perbatasan 
menjadi salah satu kota yang kompetitif juga mendesak untuk dipenuhi, 

terutama untuk menjawab permasalahan kesepakatan free-trade labor 
tahun 2015 yang telah disepakati oleh masyarakat ekonomi ASEAN. 
Sehingga untuk menjadikan kota-kota PKSN lebih berdaya saing, rencana 

pembangunan kota-kota PKSN harus mampu mengarahkan pada 
peningkatan daya saing wilayahnya dengan tetap mempertimbangkan 

potensi, lokasi, dan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. 

Oleh karena itu, pembangunan kota PKSN ke depannya harus didasarkan 
pada kriteria yang komprehensif dan multi-dimensi, seperti penyediaan 

berbagai fasilitas pelayanan perbatasan, tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang bermukim di wilayah PKSN, rencana pengembangan 
infrastruktur dasar, dampak terhadap perekonomian wilayah, penyerapan 

tenaga kerja, jumlah volume perdagangan perbatasan, dukungan 
pemerintah kabupaten/kota, keamanan dan kenyamanan wilayah, dan 

berbagai indikator lainnya. Kota-kota PKSN diharapkan dapat berperan 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya, baik sebagai city center, 
pintu masuk negara, simpul utama transportasi, maupun pusat 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam periode 5 tahun ke depan 
(2015-2019), diperlukan langkah-langkah fasilitasi pembangunan PKSN, 

baik dalam aspek regulasi maupun pendampingan teknis.  

 

I. Pengelolaan Perbatasan Negara Berdasarkan Tipologi PKSN 

Intervensi dan pengelolaan PKSN tidak dapat terlepas dari pertimbangan 
terhadap karakter keterkaitan fungsional PKSN (dengan Negara tetangga 

dan dengan wilayah sekitarnya), agar intervensi yang diberikan tepat 
sasaran dan sesuai dengan isu dan persoalan yang dihadapi. 26 PKSN 
yang ditetapkan dalam PP 26/2008 tentang RTRWN memiliki karakter 

kaitan fungsional yang berbeda satu sama lain, yang tentunya akan 
memiliki pendekatan pengelolaan yang juga berbeda. Oleh karena itu, 
dalam mengelola PKSN, terlebih dahulu perlu dipahami karakter dan 

tipologi yang didasarkan pada keterkaitan fungsional (konektifitas) antara 
PKSN dengan wilayah sekitarnya (baik dengan pusat WKP, CWA, maupun 

Lokpri), serta kaitan antara PKSN dengan distrik/kota di Negara tetangga. 
Dari 26 PKSN yang telah ditetapkan, setidaknya terdapat 4 tipologi / 
kelompok PKSN: 

1. PKSN Perbatasan Darat, yang terbagi: 

a. PKSN Perbatasan Darat yang berada di pintu perbatasan: Jagoi 

Babang, Nanga Badau, Paloh/Aruk, Entikong, Jasa, Long Pahangai, 
Long Nawang, Long Midang, Sei Manggaris. 

b. PKSN Perbatasan Darat yang jauh dari pintu perbatasan: Atambua, 

Kefamenanu, Jayapura, Tanah Merah, Merauke. 

2. PKSN Perbatasan Laut, yang terbagi: 

a. PKSN Perbatasan Laut yang berhadapan dengan Negara tetangga 

berupa selat: Batam, Nunukan, Kalabahi, Ilwaki, Dumai, Tahuna, 
Melonguane. 

b. PKSN Perbatasan Laut yang berhadapan dengan Negara tetangga 
berupa samudera: Ranai, Dobo, Saumlaki, Daruba, Sabang. 

Keempat tipologi tersebut akan memiliki pendekatan penanganan yang 

berbeda. Oleh karenanya perlu dirumuskan suatu pendekatan intervensi 
dan pengelolaan yang sesuai untuk setiap tipologi PKSN tersebut. Apabila 
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mengacu pada konsep pengelolaan tata ruang perbatasan dalam RTR KSN 
Perbatasan Negara yang membagi pusat pelayanan perbatasan ke dalam 3 

hirarki, yakni Pusat Pelayanan Utama, Pusat Pelayanan Penyangga, dan 
Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, maka pendekatan pengelolaan setiap 

tipologi PKSN dapat disinkronkan dengan pendekatan pengelolaan pada 
RTR tersebut. 

1. Pusat Pelayanan Utama merupakan pusat kegiatan yang memiliki 

fungsi CIQS, perdagangan ekspor / antarpulau, promosi, simpul 
transportasi, markas militer, dan industri pengolahan. 

2. Pusat Pelayanan Penyangga merupakan pusat kegiatan yang 

memiliki fungsi simpul transportasi lokal, perdagangan, marka 
militer, dan industri pengolahan yang mendukung pusat pelayanan 

pintu gerbang, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan 
pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian masyarakat. 

3. Pusat pelayanan pintu gerbang merupakan pusat kegiatan terdepan 

di Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki fungsi pelayanan 
CIWS, perdagangan antarnegara, pertahanan, dan / atau 

permukiman. 

Maka berdasarkan 3 hirarki pusat pelayanan sebagaimana diuraikan di 
dalam RTR KSN tersebut, akan ada PKSN yang berfungsi sebagai Pusat 

Pelayanan Utama (khusus PKSN yang jauh dari pintu gerbang 
perbatasan), dan PKSN yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Utama 
sekaligus Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (khusus PKSN yang berada di 

pintu gerbang perbatasan, dan khusus PKSN perbatasan laut). Hal ini 
diilustrasikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 9. 2 Ilustrasi Kaitan Antara Tipe PKSN dengan Hirarki Pusat 
Pelayanan Perbatasan dalam Raperpres RTR KSN Perbatasan Negara 

Tipe 
PKSN 

 

 

 

RTR KSN 

PKSN Perbatasan Darat PKSN Perbatasan Laut 

Berada di 

Pintu 
Perbatasan 

Berada Jauh 

dari Pintu 
Perbatasan 

Berbatasan 

dengan Selat 

Berbatasan 

dengan 
Samudera 

Pusat 

Pelayanan 
Utama 
Perbatasan 

V V V V 

Pusat 
Pelayanan 

Penyangga 
Perbatasan 

- - - - 

Pusat 
Pelayanan 

Pintu 
Gerbang 
Perbatasan 

V 

- 

(Pintu 
gerbang 

berada di 
Lokpri) 

V 

(pelabuhan 
sebagai 
pintu 

gerbang) 

V 

(pelabuhan 

sebagai 
pintu 

gerbang, 

kecuali 
Daruba) 

Sumber: Hasil Kajian, 2013 

Maka, pola-pola pengelolaan PKSN dapat dilakukan sebagai berikut: 
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1) Bagi PKSN Perbatasan Darat yang berada di pintu perbatasan, 
dapat dikelola dengan pendekatan pengembangan sebagai pusat 

pelayanan utama sekaligus sebagai pusat pelayanan pintu gerbang.  

2) Bagi PKSN perbatasan darat yang berada jauh dari pintu 

perbatasan, dapat dikelola dengan pendekatan pengembangan 
sebagai pusat pelayanan utama.  

3) Bagi PKSN perbatasan laut yang berbatasan dengan selat maupun 

samudera, dapat dikelola dengan pendekatan pengembangan 
sebagai pusat pelayanan utama sekaligus pusat pelayanan pintu 
gerbang, karena pelabuhan pada PKSN berfungsi sebagai pintu 

gerbang. 

Ilustrasi 4 tipologi PKSN dapat dilihat pada diagram-diagram berikut: 

 

 

Gambar 9. 1 Tipologi PKSN Perbatasan Darat yang Berada di Pintu 
Perbatasan 

 

 

Gambar 9. 2 Tipologi PKSN Perbatasan Darat yang Berada Jauh Dari 

Pintu Perbatasan 

Lokpri

Lainnya

PKSN

Distrik

Tetangga

Pusat Kota 

Tetangga

Batas NegaraTETANGGA

INDONESIA

Lokpri

(Gerbang)
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Gambar 9. 3 Tipologi PKSN Perbatasan Laut yang Berbatasan Dengan 
Negara Tetangga Berupa Selat 

 

 

Gambar 9. 4 Tipologi PKSN Perbatasan Laut yang Berbatasan Dengan 
Negara Tetangga Berupa Samudera 

 

Berikut ini adalah pengelompokan PKSN berdasarkan pada keempat 
tipologi tersebut. 

Tabel 9. 3 Pengelompokan PKSN Berdasarkan Tipologi PKSN 

PKSN Darat 
di Pintu 

Gerbang 

PKSN Darat 
di Ibu Kota 

Kabupaten 

PKSN Laut 
(Selat) 

PKSN Laut 
(Samudera) 

Paloh-Aruk Kefamenanu Dumai Sabang 
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PKSN Darat 

di Pintu 
Gerbang 

PKSN Darat 

di Ibu Kota 
Kabupaten 

PKSN Laut 
(Selat) 

PKSN Laut 
(Samudera) 

Jagoi Babang 

Entikong 

Jasa 

Nanga Badau 

Long Nawang 

Long Midang 

Long 
Pahangai 

Simanggaris 

Jayapura 

Atambua 

Merauke 

Tanah 

Merah 

Batam 

Nunukan 

Tahuna 

Melonguane 

Kalabahi 

Ilwaki 

Ranai 

Daruba 

Dobo 

Saumlaki 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Pada periode 2015-2019, dipilih 10 PKSN yang menjadi prioritas 
penanganan, yang ditetapkan dengan kriteria: 

1. Merupakan prioritas pengembangan PLBN di pemerintahan 
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di 2015-2019 

2. Memiliki embrio kota perbatasan yang cukup kuat (ditandai dengan 

tingginya nilai SPM PKSN) 

3. Mengakomodir pemerataan pembangunan PKSN di seluruh pulau 

dan provinsi di Indonesia 

Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan kesepuluh PKSN yang 
diprioritaskan penanganannya pada tahun 2015-2019: 

1. PKSN Darat: Paloh-Aruk, Entikong, Nanga badau, Jayapura, 
Atambua. 

2. PKSN Laut: Nunukan, Tahuna, Sabang, Ranai, Saumlaki. 

3.  

Tabel 9. 4 Sebaran PKSN Penanganan Tahun 2015-2019 

No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Tipe 

PKSN 

PKSN Prioritas 
Pengembangan 

(Konsentrasi 
Penanganan) 

PKSN 

Persiapan 
Pengembangan 

1 Aceh Kota Sabang L PKSN Sabang  

           

2 Riau Kota Dumai L  PKSN Dumai 

           

3 Kepulauan 
Riau 

Kota Batam L   PKSN Batam 

    Kabupaten 
Natuna 

L PKSN Ranai  

           

4 Kalimantan 
Barat 

Sambas D/L PKSN Paloh-
Aruk 

 

    Bengkayang  D  PKSN Jagoi 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Tipe 

PKSN 

PKSN Prioritas 

Pengembangan 
(Konsentrasi 
Penanganan) 

PKSN 
Persiapan 

Pengembangan 

Babang 

    Sanggau  D PKSN 

Entikong 

 

    Sintang  D  PKSN Jasa 

    Kapuas Hulu  D PKSN Nanga 
Badau 

 

           

5 Kalimantan 

Timur 

Mahakam Ulu D  PKSN Long 

Pahangai 

           

6 Kalimantan 
Utara 

Nunukan  L PKSN 
Nunukan 

 

     D  PKSN Long 
Midang 

     D  PKSN 
Simanggaris 

    Malinau D  PKSN Long 
Nawang 

           

7 Nusa 

Tenggara 
Timur 

TTU  D  PKSN 

Kefamenanu 

    Belu  D PKSN 

Atambua 

 

    Alor L  PKSN Kalabahi 

           

8 Sulawesi 

Utara 

Kepulauan 

Sangihe 

L PKSN Tahuna  

    Kepulauan 

Talaud 

L  PKSN 

Melonguane 

           

9 Maluku MBD L  PKSN Ilwaki 

    MTB L PKSN 

Saumlaki 

 

    Kep. Aru L  PKSN Dobo 

           

10 Maluku 

Utara 

Morotai L  PKSN Daruba 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Tipe 

PKSN 

PKSN Prioritas 

Pengembangan 
(Konsentrasi 
Penanganan) 

PKSN 
Persiapan 

Pengembangan 

11 Papua Kota Jayapura  D PKSN 
Jayapura 

 

    Boven Digoel  D  PKSN Tanah 
Merah 

    Merauke  D  PKSN Merauke 

Jumlah 10 PKSN 16 PKSN 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

 

II. Isu Strategis Pengelolaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 
Tahun 2015-2019 

Isu pengelolaan PKSN pada jangka waktu 5 tahun ke depan dapat 

dikelompokkan sesuai dengan kriteria PKSN, yakni 1) PKSN sebagai pos 
pemeriksaan lintas batas; 2) PKSN sebagai pintu gerbang internasional; 3) 

PKSN sebagai simpul utama transportasi; 4) PKSN sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi. 

1. Isu strategis PKSN sebagai pos pemeriksaan lintas batas: 

- Belum memadainya fasilitas PPLB / CIQS pada sebagian besar 
titik PKSN 

- Rendahnya kualitas infrastruktur jaringan jalan dari dan 

menuju PKSN PPLB (aspek konektifitas) 

- Masih minimnya kualitas prasarana dasar pendukung fasilitas 
PPLB / CIQS di PKSN 

- Masih minimnya dukungan SDM pengelola fasilitas PPLB / CIQS 
di PKSN 

- Rendahnya kualitas pengawasan, hankam dan gakkum di PKSN 

PPLB 

2. Isu strategis PKSN sebagai pintu gerbang internasional: 

- Minimnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 
ekonomi bertaraf internasional sebagai fasilitas perdagangan 
antarnegara 

- Belum optimalnya fungsi ekonomi berbasis industri kawasan di 
PKSN akibat minimnya dukungan sarana dan prasarana 
penunjang ekonomi  

- Belum terwujudnya rantai ekonomi produksi-pengolahan-
pemasaran antara PKSN dan lokpri dalam kerangka upaya 
peningkatan daya saing perdagangan antarnegara 

- Belum optimalnya dukungan regulasi terkait kerjasama ekonomi 
dengan negara tetangga 

- Rendahnya minat investasi berskala internasional 

3. Isu strategis PKSN sebagai simpul utama transportasi: 

- Rendahnya aksesibilitas antara PKSN dengan hinterlandnya 

akibat buruknya kualitas infrastruktur dasar transportasi 

- Rendahnya dukungan sarana transportasi umum dan 
transportasi multimoda 
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- Belum adanya mekanisme kerjasama antarnegara dalam 
pengelolaan transportasi multimoda antarnegara 

4. Isu strategis PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi: 

- Belum optimalnya peran PKSN sebagai pusat pertumbuhan 
dalam mengelola komoditi unggulan lokpri 

- Belum optimalnya aglomerasi usaha di PKSN sebagai pusat 
pelayanan lokpri-lokpri 

- Masih rendahnya upaya peningkatan nilai tambah ekonomi 

komoditi unggulan lokpri 

- Belum optimalnya proses pengolahan dan distribusi hasil SDA 
lokpri-lokpri 

- Belum optimalnya perwujudan industri kawasan di PKSN 

- Rendahnya dukungan SDM 

 

III. Sasaran dan Strategi Pengelolaan PKSN Tahun 2015-2019 

Berdasarkan rumusan isu, maka konsep pengelolaan PKSN pada 5 tahun 

ke depan harus memperhatikan aspek-aspek pemenuhan kriteria PKSN 
sebagai berikut: 

1. PKSN sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos 

pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga: 

a. Fasilitas PLB 

b. Sarana dan prasarana penunjang fasilitas PLB  

c. Peralatan penunjang PLB 

d. SDM pengelola PLB 

Kriteria dan standar dalam rangka pemenuhan PKSN sebagai pusat 
perkotaan yang berpotensi menjadi pos pemeriksaan lintas batas 
adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel 9. 5 Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pusat Pemeriksaan Lintas 
Batas 

Sub Kriteria Indikator 

Keberadaan fasilitas PLB Keberadaan Fasilitas PLB 

Sarana dan prasarana penunjang 
PLB 

Kondisi jaringan jalan menuju PLB   

Ketersediaan jaringan listrik 

Ketersediaan prasarana air besih 

Ketersediaan saluran drainase 

Ketersediaan sarana telekomunikasi 

Ketersediaan tempat penukaran uang 

Ketersediaan pasar 

Perlatan penunjang PLB Peralatan CIQS 

SDM pengelola PLB 

Adanya pengelola CIQS 

Inspeksi patrolo pertahanan dan 
keamanan 
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2. PKSN sebagai pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang 

internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga: 

a. Sarana dan prasarana ekonomi bertaraf internasional 

b. Ekonomi berbasis industri kawasan 

c. Supply chain 

d. Dukungan Regulasi 

e. Skala investasi 

Kriteria dan standar dalam rangka pemenuhan PKSN sebagai pintu 
gerbang internasional adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 9. 6 Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pintu Gerbang 

Internasional 

Sub Kriteria Indikator 

Penyediaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
bertaraf internasional 

Ketersediaan sarana 

Ekonomi berbasis 
industri kawasan 

Aktivitas dan ketersediaan sarana 
prasarana industri hulu-hilir 

Supply chain 
Aktivitas produksi, pengelolahan, dan 
pemasaran 

Dukungan Regulasi 
Ketersediaan regulasi 

Implementasi regulasi 

Skala Investasi 
Skala investasi internasional/antar 
negara 

 

3. PKSN sebagai pusat perkotaan yang merupakan simpul utama 

transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya 

a. Keterpaduan antar moda transportasi penumpang dan barang 

Kriteria dan standar dalam rangka pemenuhan PKSN sebagai simpul 

utama transportasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel 9. 7 Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Simpul Utama 

Transportasi 

Sub Kriteria Indikator 

Keterpaduan antar 
moda trasnportasi 
penumpang dan 

barang 

Transportasi multi moda angkutan 
penumpang dan barang 

Aksebilitas multi moda angkutan 
penumpang dan barang 

 



- 308 - 

 

 

4. PKSN sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan 
ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya 

a. Delineasi kawasan perkotaan dan daya tampung penduduk 

b. Pengembangan komoditas unggulan 

c. Keberadaan Fasilitas umum dan sosial 

Kriteria dan standar dalam rangka pemenuhan PKSN sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi adalah sebagaimana diurai pada tabel berikut. 

 

Tabel 9. 8 Kriteria dan Indikator PKSN sebagai Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi 

Sub Kriteria Indikator 

Delinasi kawasan dan daya 

tampung penduduk 

Adanya embrio zona inti dan embrio 

zona penyangga 

Pengembangan komoditas 
unggulan 

Adanya komoditas unggula 

Pusat pelayanan perdagangan 

Fasilitas sosial 

Pendidikan 

Kesehatan 

Hotel 

Perbankan 

Jalan 

Persampahan 

Air minum 

Drainase 

Jaringan Listrik 

Telkomunikasi 

 

Dari kriteria dan indikator yang dirumuskan, pemetaan awal terhadap 26 

PKSN menunjukkan bahwa saat ini PKSN belum mampu memenuhi 
kriteria dan standar tersebut, sehingga masih jauh dari kondisi ideal 

sebuah kota perbatasan Negara. 
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Sumber: BNPP, 2013 

Gambar 9. 5 Skor Kota-Kota PKSN Perbatasan Darat dalam Kerangka 
Pemenuhan Kriteria PSKN Perbatasan Darat 

 

Sumber: BNPP, 2013 

Gambar 9. 6 Skor Kota-Kota PKSN Perbatasan Laut dalam Kerangka 

Pemenuhan Kriteria PSKN Perbatasan Laut 
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Tabel 9. 7 Sasaran dan Agenda Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 2015-2019 

KELOMPOK 
KRITERIA 

ISU STRATEGIS SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN PKSN 

PKSN sebagai 

Pos 
Pemeriksaan 
Lintas Batas 

1. Belum memadainya fasilitas PPLB / 
CIQS pada sebagian besar titik 
PKSN 

2. Rendahnya kualitas infrastruktur 
jaringan transportasi dari dan 

menuju PKSN PPLB (aspek 
konektivitas) 

3. Masih minimnya dukungan 

prasarana dasar pendukung 
fasilitas PPLB / CIQS di PKSN 

4. Masih minimnya dukungan SDM 

pengelola fasilitas PPLB / CIQS di 
PKSN 

5. Rendahnya kualitas pengawasan, 
hankam dan gakkum di PKSN PPLB  

5. Masih rendahnya upaya kerjasama 

pertahanan dan keamanan dengan 
negara tetangga 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan fasilitas PPLB / CIQS 
di PKSN 

2. Meningkatnya kualitas jaringan 
transportasi penghubung PKSN 

dan kawasan sekitarnya dan 
negara tetangga 

3. Meningkatnya kualitas sarana 

dan prasarana dasar 
pendukung fasilitas PPLB / 

CIQS di PKSN 

4. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas SDM pengelola 

fasilitas PPLB / CIQS 

5. Meningkatnya kualitas 
pengawasan, hankan dan 

gakkum 

6. Terwujudnya kerjasama 

hankam dan gakkum dengan 
negara tetangga 

1. Pembangunan dan peningkatan 
kualitas pos pemeriksaan lintas 
batas internasional dilengkapi 

dengan kantor CIQS terpadu 

2. Pengadaan peralatan CIQS 

modern (X-ray, metal detector, 
scanner document, dll) 

3. Pembangunan dan peningkatan 

sarana dan prasarana dasar 
penunjang PPLB / CIQS 

4. Pembentukan kerjasama patroli 
pertahanan dan keamanan batas 
wilayah Negara dengan negara 

tetangga 

5. Peningkatan jumlah personil 
pendukung fasilitas PPLB / CIQS 

di PKSN 

6. Peningkatan upaya kerjasama dan 

perundingan hankam dan gakkum 
dengan negara tetangga 

PKSN sebagai 
Pintu Gerbang 

Internasional 

1. Minimnya ketersediaan dan kualitas 
sarana dan prasarana ekonomi 
bertaraf internasional sebagai 

fasilitas perdagangan antarnegara 

2. Belum optimalnya fungsi ekonomi 

1. Meningkatnya kualitas sarana 
dan prasarana ekonomi  
penunjang aktivitas ekonomi 

antarnegara 

2. Terwujudnya aglomerasi 

1. Pembangunan industri hulu-hilir 
sebagai penunjang aktivitas 
ekonomi lokpri dalam kerangka 

perdagangan internasional 

2. Pembangunan sarana ekonomi 
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KELOMPOK 

KRITERIA 
ISU STRATEGIS SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN PKSN 

berbasis industri kawasan di PKSN 

akibat minimnya dukungan sarana 
dan prasarana penunjang ekonomi  

3. Belum terwujudnya rantai ekonomi 

produksi-pengolahan-pemasaran 
antara PKSN dan lokpri dalam 

kerangka upaya peningkatan daya 
saing perdagangan antarnegara 

4. Belum optimalnya dukungan 

regulasi terkait kerjasama ekonomi 
dengan negara tetangga 

5. Rendahnya minat investasi berskala 
internasional  

ekonomi berbasis industri 

kawasan di PKSN 

3. Terwujudnya rantai ekonomi 
produksi-pengolahan-

pemasaran antara PKSN dan 
lokpri dalam kerangka 

perdagangan antarnegara 

4. Tersusunnya regulasi terkait 
kerjasama ekonomi 

internasional dengan negara 
tetangga 

penunjang aktivitas perdagangan 

antarnegara bertaraf internasional 

3. Pembangunan sarana dan 
prasarana dasar penunjang 

aktivitas perdagangan antarnegara 

4. Perundingan regulasi kerjasama 

perdagangan antarnegara dengan 
negara tetangga 

5. Penyusunan mekanisme dan 

regulasi perdagangan antarnegara 

6. Promosi investasi dalam negeri 

dan asing di PKSN 

PKSN sebagai 
Simpul Utama 

Transportasi 

1. Rendahnya aksesibilitas antara 

PKSN dengan hinterlandnya akibat 
buruknya kualitas infrastruktur 

dasar transportasi 

2. Rendahnya dukungan sarana 
transportasi umum dan transportasi 

multimoda 

3. Belum adanya mekanisme 
kerjasama antarnegara dalam 

pengelolaan transportasi multimoda 
antarnegara 

1. Meningkatnya aksesibilitas 
antara PKSN dengan hinterland 
dan negara tetangga 

2. Meningkatnya kualitas 
pelayanan transportasi umum 

dan transportasi multimoda 
antara PKSN dengan negara 
tetangga dan hinterland 

3. Terwujudnya kerjasama 
antarnegara dalam pengelolaan 

transportasi multimoda 
antarnegara 

1. Pembangunan dan peningkatan 

kualitas terminal / dermaga / 
pelabuhan / bandara 

2. Pembangunan terminal  / 
dermaga / pelabuhan penumpang 
maupun barang 

3. Kerjasama pelayanan trayek 
angkutan umum dan multimoda 

antarnegara 

4. Perbaikan kualitas infrastruktur 
transportasi (darat/laut/udara) 

penghubung PKSN dengan wilayah 
hinterland dan negara tetangga 
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KELOMPOK 

KRITERIA 
ISU STRATEGIS SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN PKSN 

5. Integrasi simpul transportasi 

dengan fasilitas PPLB / CIQS 

PKSN sebagai 
Pusat 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

1. Belum optimalnya peran PKSN 
sebagai pusat pertumbuhan dalam 
mengelola komoditi unggulan lokpri 

2. Belum optimalnya aglomerasi usaha 
di PKSN sebagai pusat pelayanan 
lokpri-lokpri 

3. Masih rendahnya upaya peningkatan 
nilai tambah ekonomi komoditi 

unggulan lokpri 

4. Belum optimalnya proses 
pengolahan dan distribusi hasil SDA 

lokpri-lokpri 

5. Belum optimalnya perwujudan 

industri kawasan di PKSN 

6. Rendahnya dukungan SDM 

1. Terwujudnya PKSN sebagai 
pusat pertumbuhan pengelolaan 

komoditi unggulan lokpri 

2. Terwujudnya aglomerasi usaha 
di PKSN sebagai pusat ekonomi 

3. Meningkatnya nilai tambah 
ekonomi komoditi unggulan 
lokpri melalui penyediaan 

fasilitas pengolahan dan 
pemasaran di PKSN 

4. Terwujudnya PKSN sebagai 
pusat ekonomi berbasis industri 
kawasan  

5. Meningkatnya kualitas SDM 

1. Penyediaan fasilitas ekonomi 

berskala regional dan 
internasional 

2. Pembangunan dan peningkatan 

industri pengolahan berbasis 
komoditas unggulan  

3. Pembangunan dan peningkatan 
fasilitas pemasaran komoditas 
unggulan 

4. Peningkatan kualitas hasil 
industri melalui pengemasan dan 
sertifikasi hasil produksi 

5. Pembangunan dan peningkatan 
sarana dan prasarana dasar 

penunjang aktivitas ekonomi 

6. Pembangunan fasilitas perbankan 
dan sarana ekonomi pendukung 

lainnya 

7. Promosi peluang investasi 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

  



- 313 - 

 

 

9.4  LOKASI PRIORITAS 

Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan-kecamatan di kawasan 

perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi 
Pengembangan (WKP) yang ditetapkan dalam Peraturan BNPP No. 1 tahun 

2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan 
Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025.  Sebagaimana diarahkan 
Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan, penajaman atas sasaran wilayah konsentrasi dilakukan 
melalui penetapan lokasi-lokasi prioritas, yang memenuhi satu atau lebih 
kriteria. Oleh karena itu pada pengelolaan perbatasan negara periode 

2011-2014 ditetapkan beberapa kriteria lokasi prioritas sebagai berikut: 

5. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga di 

wilayah darat; 

6. Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis 
Nasional (PKSN) 

7. Kecamatan lokasi pulau-pulau kecil terluar; dan 

8. Kecamatan yang termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas 

Batas) berdasarkan Border Crossing Agreement RI dengan Negara 
tetangga. 

Kemudian untuk periode selanjutnya (2015-2019), terdapat beberapa 

catatan terkait penetapan Lokpri sebelumnya: 

 Perlu koreksi atas penetapan lokpri 2011-2014 dengan memastikan 

letak/posisi geografis kecamatan (lokpri) yang benar; contoh: Lokpri 
Kalabahi (Desa, bukan Kecamatan) di Kabupaten Alor; Lokpri 

Bintan Timur di Kab. Bintan yang posisinya berada di dalam, 
bukan di depan, serta kasus-kasus lainnya.  

 Perlu mengakomodasi kecamatan baru hasil pemekaran dari 111 

kecamatan lokpri pada 2011-2014, sebagai contoh kecamatan-
kecamatan di Pulau Sebatik, serta kasus-kasus lainnya. 

 Perlu memasukkan kecamatan-kecamatan yang secara georgrafis 
berada di depan (terluar) seperti kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Alor, serta kasus-
kasus lainnya. 

 Perlu mangakomodasi gagasan penetapan seluruh atau sebagian 
besar Kecamatan dalam suatu pulau sebagai WKP pada kawasan 

perbatasan laut, sebagai contoh: kecamatan-kecamatan di 
Kabupaten Pulau Morotai. 

Mempertimbangkan keempat kriteria pada penetapan Lokpri pada 2011-

2014, serta beberapa catatan di atas, maka Lokasi Prioritas pada periode 
2015-2019 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kecamatan yg berbatasan langsung dengan negara tetangga di 
darat. 

2. Kecamatan yang merupakan/berada dan/atau memiliki Pulau-

Pulau Kecil Terluar (PPKT):  

a. Memiliki interaksi aktif dengan Negara tetangga 

b. Memiliki ancaman abrasi dan keamanan regional 

c. Berbatasan langsung dengan Negara tetangga (non laut lepas) 

3. Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN) 

4. Kecamatan yang termasuk ke dalam exit-entry point (Pos Lintas 
Batas) berdasarkan Border Crossing Agreement RI dengan Negara 

tetangga. 
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Daftar Lokasi Prioritas pada periode 2015-2019 ditetapkan sebagai 
berikut. 

 

Tabel 9. 9 Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2015-2019 

No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

1 Aceh Aceh Besar L Pulo Aceh 

          

2 Sumatera 
Utara 

Serdang Bedagai L  Tanjung Beringin 

          

3 Riau Rokan Hilir L Pasir Limau Kapas 

      L Bangko 

      L Sinaboi 

    Kota Dumai L  Dumai Kota 

      L Medang Kampa 

      L Dumai Timur 

      L Dumai Barat 

      L Sungai Sembilan 

    Bengkalis L  Bukit Batu 

      L  Bantan 

      L  Rupat Utara 

      L  Rupat 

      L  Bengkalis 

    Kep. Meranti L  Merbau 

      L Rangsang  

      L Pulau Merbau 

      L  Tasik Putri Uyu 

      L  Rangsang Barat 

      L  Rangsang Pesisir 

    Pelalawan L  Kuala Kampar 

    Indragiri Hilir L  Kateman 

      L  Pulau Burung 

          

4 Kepulauan 
Riau 

Karimun L  Meral 

      L  Tebing 

      L  Karimun 

      L  Buru 
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No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

      L  Belat 

      L  Kundur Utara 

      L Kundur 

      L  Moro 

      L Unggar 

      L Meral Barat 

    Kota Batam L  Belakang Padang 

      L  Batam Kota 

      L  Bengkong 

      L  Lubuk Raja 

      L  Nongsa 

      L  Bulang 

      L  Sekupang 

      L  Batu Ampar 

      L  Batu Aji 

    Bintan L  Bintan Utara 

      L  Tambelan 

      L  Bintan Pesisir 

      L Teluk Sebong 

      L  Gunung Kijang 

    Kep. Anambas L  Jemaja 

      L  Jemaja Timur 

      L  Palmatak 

      L  Siantan 

      L  Siantan Timur 

      L  Siantan Tengah 

      L  Siantan Selatan 

    Natuna L Serasan 

      L Bunguran Barat 

      L Midai 

      L Pulau Laut 

      L Subi 

      L Serasan Timur 

      L Bunguran Utara 

      L Pulau Tiga 
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No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

      L Bunguran Timur Laut 

      L Bunguran Selatan 

          

5 Kalimantan 
Barat 

Sambas D Sajingan Besar 

    Bengkayang  D Jagoi Babang 

      D Siding  

    Sanggau  D Sekayam  

    Sintang  D Ketungau Tengah  

      D Ketungau Hulu 

    Kapuas Hulu  D Puring Kencana  

      D Batang Lupar  

      D Embaloh Hulu  

      D Puttussibau Utara  

      D Puttussibau Selatan  

          

6 Kalimantan 
Timur 

Mahakam Ulu D Long Apari 

      D Long Pahangai 

    Berau L Maratua 

          

7 Kalimantan 
Utara 

 Malinau  D Pujungan  

      D Kayan Hilir  

      D Bahau Hulu  

      D Kayan Selatan  

      D Kayan Hulu 

     Nunukan  D Lumbis Ogong 

      D Sebatik Tengah 

      D Sebatik Barat 

      D/L Sebatik Timur 

      L Sebatik 

      D/L Sebatik Utara 

      D Krayan Selatan  

      D/L Krayan 

      D/L Simanggaris 
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No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

      D/L Tulin Onsoi 

          

8 Nusa Tenggara 
Timur 

 Kupang  D/L Amfoang Timur 

     TTU  D/L Insana Utara 

      D Naibenu 

      D Bikomi Utara 

      D Bikomi Tengah  

      D Bikomi Nilulat 

      D Miaomaffo Barat 

      D Mutis 

     Belu  D/L Tasifeto Timur 

      D Lasiolat 

      D Raihat 

      D Lamaknen  

      D Lamaknen Selatan 

      D Tasifeto Barat  

      D Nanaet Dubesi  

    Malaka D/L Kobalima Timur 

      D Malaka Barat  

      D Kobalima 

      D Malaka Tengah 

      D Wewiku 

    Alor L Alor Selatan 

      L Alor Barat Daya 

      L Pureman 

      L Mataru 

      L Alor Timur 

      L Pantar Tengah 

      L Teluk Mutiara 

    Rote Ndao L  Rote Barat Daya 

      L  Rote Selatan 

      L  Lobalain 

    Sabu Raijua L Raijua 

          

9 Sulawesi Kepulauan Sangihe L Tabukan Utara 
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No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

Utara 

      L Marore 

      L Kandahe 

      L Nusa Tabukan 

    Kepulauan Talaud L Miangas 

      L Nanusa 

      L Melonguane 

          

10 Maluku MBD L Pulau-Pulau Terselatan 

      L Pulau Leti 

      L Moalakor 

      L Pulau Lakor 

      L Wetar 

      L Wetar Timur 

      L Wetar Barat 

      L Wetar Utara 

      L Mdona Hiera 

      L Pulau Masela 

    MTB L Selaru 

      L Wertamrian 

      L Kormomolin 

      L Nirunmas 

      L Tanimbar Utara 

      L Yaru 

    Kep. Aru L  Aru Tengah Selatan 

      L Aru Selatan Timur 

      L Pulau-Pulau Aru 

          

11 Maluku Utara Morotai L Morotai Jaya 

      L Morotai Utara 

      L Morotai Barat 

      L Morotai Timur 

      L Morotai Selatan 

          

12 Papua Supiori L Supiori Barat  

      L Supiori Utara 
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No. Provinsi Kabupaten/ Kota 
Batas 

Lokpri 
D/L 

      L Kep. Aruri 

      L Supiori Timur 

    Keerom  D Web  

      D Senggi  

      D Waris 

      D Arso Timur 

      D Towe 

    Peg. Bintang  D Batom  

      D Iwur  

      D Pepera 

      D Oksomol 

      D Tarub 

      D Kiwirok Timur 

      D Mufinop 

      D Okbemtau 

    Boven Digoel D Mindiptana 

      D Waropko 

      D Kombut 

      D Sesnuk 

      D Ninati 

      D Jair  

      D Mondobo 

    Merauke  D Eligobel  

      D/L Naukenjerai 

      D Sota 

      D Muting  

      D Ulilin  

          

13 Papua Barat Raja Ampat L  Kep. Ayau  

      L  Ayau 

Jumlah 41 Kabupaten/Kota 187 Lokpri 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

Keterangan: 

- 10 PKSN yang termasuk dalam konsentrasi penanganan pada tahun 

2015-2019 tidak dikategorikan sebagai Lokpri, karena memiliki 
pendekatan penanganan yang berbeda dengan Lokpri, dengan 
memfokuskan pada perwujudan empat fungsi PKSN di kota-kota 
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PKSN. Program penanganan Lokpri diuraikan pada Lampiran 1, 
sementara program penanganan PKSN diuraikan pada Lampiran 2. 

- 16 PKSN yang merupakan PKSN persiapan pengembangan tetap 
dikategorikan sebagai Lokpri, dengan pertimbangan bahwa “persiapan 
pengembangan” diartikan bahwa mempersiapkan 16 PKSN dilakukan 

dengan mengintervensi PKSN dengan pendekatan yang sama dengan 
Lokpri. 
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Pola intervensi atau penanganan pada setiap Lokpri akan memiliki cara 
dan metode yang berbeda, bergantung pada karakteristik Lokpri yang 

bersangkutan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap Lokpri, setidaknya 
terdapat empat tipologi Lokpri, yang nantinya akan berpengaruh pada 

metode penanganan pada periode lima tahun ke depan. Keempat tipologi 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lokpri darat yang berbatasan langsung dengan distrik negara 

tetangga (Tipe 1) 

2. Lokpri laut di kepulauan & PPKT yang berbatasan dengan negara 
tetangga berupa selat (Tipe 2) 

3. Lokpri laut di pulau besar (mainland) yang berbatasan dengan negara 
tetangga berupa selat (Tipe 3) 

4. Lokpri laut yang berhadapan dengan samudera (Tipe 4) 

Ilustrasi keempat tipologi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 9. 7 Ilustrasi Lokpri Tipe 1 

 

Gambar 9. 8 Ilustrasi Lokpri Tipe 2 
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Gambar 9. 9 Ilustrasi Lokpri Tipe 3 

 

Gambar 9. 10 Ilustrasi Lokpri Tipe 4 

 

Berikut ini adalah pengelompokan Lokpri berdasarkan pada keempat 

tipologi tersebut. 

Tabel 9. 10 Pengelompokan Lokpri Berdasarkan Tipologi Lokpri 

Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Aceh    Pulo Aceh 

Sumatera 
Utara 

 Tanjung 
Beringin 

  

Riau  Pasir Limau 
Kapas 

Bangko 
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Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Sinaboi 

Dumai Kota 

Medang 
Kampa 

Dumai 

Timur 

Dumai 

Barat 

Sungai 
Sembilan 

Bukit Batu 

Bantan 

Rupat Utara 

Rupat 

Bengkalis 

Merbau 

Rangsang  

Pulau 

Merbau 

Tasik Putri 

Uyu 

Rangsang 
Barat 

Rangsang 
Pesisir 

Kuala 

Kampar 

Kateman 

Pulau 
Burung 

Kep. Riau  Meral 

Tebing 

Karimun 

Buru 

Belat 

Kundur 

Utara 

Kundur 

Moro 

Unggar 

Meral Barat 

Belakang 

 Jemaja 

Jemaja 
Timur 

Palmatak 

Siantan 

Siantan 

Timur 

Siantan 

Tengah 

Siantan 
Selatan 

Serasan 

Bunguran 
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Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Padang 

Batam Kota 

Bengkong 

Lubuk Raja 

Nongsa 

Bulang 

Sekupang 

Batu Ampar 

Batu Aji 

Bintan 

Utara 

Tambelan 

Bintan 

Pesisir 

Teluk 

Sebong 

Gunung 
Kijang 

Barat 

Midai 

Pulau Laut 

Subi 

Serasan 

Timur 

Bunguran 

Utara 

Pulau Tiga 

Bunguran 

Timur Laut 

Bunguran 
Selatan 

Kalimantan 
Barat 

Sajingan 
Besar 

Jagoi 
Babang 

Siding  

Sekayam  

Ketungau 

Tengah  

Ketungau 
Hulu 

Puring 
Kencana  

Batang 
Lupar  

Embaloh 

Hulu  

Puttussibau 
Utara  

Puttussibau 
Selatan 

   

Kalimantan 
Timur 

Long Apari 

Long 

Pahangai 

  Maratua 

Kalimantan Pujungan  Tulin Onsoi   
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Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Utara Kayan Hilir  

Bahau Hulu  

Kayan 
Selatan  

Kayan Hulu 

Lumbis 
Ogong 

Sebatik 
Tengah 

Sebatik 

Barat 

Sebatik 
Timur 

Sebatik 

Sebatik 

Utara 

Krayan 
Selatan  

Krayan 

Simanggaris 

Tulin Onsoi 

Sebatik 
Timur 

Sebatik 
Utara 

Krayan 

Simanggaris 

NTT Amfoang 
Timur 

Insana Utara 

Naibenu 

Bikomi Utara 

Bikomi 
Tengah  

Bikomi 
Nilulat 

Miaomaffo 
Barat 

Mutis 

Tasifeto 
Timur 

Lasiolat 

Raihat 

Lamaknen  

Lamaknen 
Selatan 

Tasifeto 

Barat  

Nanaet 

Alor Selatan 

Alor Barat 

Daya 

Pureman 

Mataru 

Alor Timur 

Pantar 

Tengah 

Teluk 

Mutiara 

 Rote Barat 
Daya 

Rote 
Selatan 

Lobalain 

Raijua 
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Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Dubesi  

Kobalima 

Timur 

Malaka 
Barat  

Kobalima 

Malaka 

Tengah 

Wewiku 

Sulawesi 

Utara 

 Tabukan 

Utara 

Marore 

Kandahe 

Nusa 
Tabukan 

Miangas 

Nanusa 

Melonguane 

  

Maluku  Pulau-
Pulau 

Terselatan 

Pulau Leti 

Moalakor 

Pulau Lakor 

Wetar 

Wetar 
Timur 

Wetar Barat 

Wetar Utara 

Mdona 

Hiera 

Pulau 
Masela 

 Selaru 

Wertamrian 

Kormomolin 

Nirunmas 

Tanimbar 
Utara 

Yaru 

Aru Tengah 
Selatan 

Aru Selatan 
Timur 

Pulau-

Pulau Aru 

Maluku 
Utara 

   Morotai 
Selatan 

Morotai 
Jaya 

Morotai 
Utara 

Morotai 

Barat 

Morotai 
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Provinsi 
Darat 

(Tipe 1) 

Laut Selat 
(Kepulauan 

& PPKT) 

(Tipe 2) 

Laut Selat  

(Pulau 
Besar) 

(Tipe 3) 

Samudera 

(Tipe 4) 

Timur 

Papua Web  

Senggi  

Waris 

Arso Timur 

Towe 

Batom  

Iwur  

Pepera 

Oksomol 

Tarub 

Kiwirok 

Timur 

Mufinop 

Okbemtau 

Mindiptana 

Waropko 

Kombut 

Sesnuk 

Ninati 

Jair  

Mondobo 

Eligobel  

Naukenjerai 

Sota 

Muting  

Ulilin 

  Supiori 

Barat  

Supiori 

Utara 

Kep. Aruri 

Supiori 

Timur 

Papua 
Barat 

   Kep. Ayau  

Ayau 

Sumber: Hasil Analisis, 2014 

 

Dalam hal Lokpri laut, intervensi perlu mencakup wilayah perairannya. 

Berbeda dengan Lokpri darat yang berbatasan langsung dengan negara 
tetangga di darat, kecamatan daratan Lokpri laut berbatasan dengan 
wilayah perairan, baik berupa selat ataupun samudera. Oleh karena itu, 

pengelolaan perbatasan pada Lokpri laut harus mencakup wilayah 
perairannya selain wilayah daratannya. Intervensi pada wilayah perairan 

pada umumnya terkait dengan pengawasan pertahanan dan keamanan di 
wilayah perairan, yang rawan terjadinya kegiatan ilegal. Lingkup 
intervensi Lokpri dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pada Lokpri darat, maka dapat digunakan batas administrasi 
kecamatan sebagai area focus dalam pengelolaan perbatasan 

Negara. Hal ini sesuai dengan definisi lokpri, yaitu sebagai 
kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. 

2. Pada Kawasan Perbatasan Laut, selain area focus terdapat pada 
daratan kecamatan , hendaknya juga memperhatikan zona 
kewenangan daerah (4 Mil dari garis pantai) dan juga zona 

kewenangan pusat (hingga laut territorial, dan juga hingga batas 
yang telah disepakati).  

a. Untuk lokasi yang berupa gugusan pulau, jika hanya ada 1 
lokpri dalam gugusan pulau tersebut, hendaknya pulau 
lainnya juga diperhatikan pengelolaannya. 

b. Untuk lokasi yang berupa Pulau tunggal, akan tetapi karena 
perbedaan batas administratif, hendaknya diperhatikan juga 

pengelolaan terhadap satu kawasan pulau besar tersebut. 

c. Juga perlu diperhatikan intervensi di luar batas laut 
territorial tergantung kepada batas yang telah disepakati 

dengan negara tetangga. 

Ilustrasi intervensi Lokpri di wilayah darat dan laut dapat dilihat pada 
gambar berikut. 

 

Gambar 9. 11 Ilustrasi Intervensi Lokpri Darat pada Kecamatan 

Perbatasan Darat 
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Gambar 9. 12 Ilustrasi Intervensi Wilayah Perairan Lokpri Laut yang 

Berhadapan dengan Samudera (Lokpri Berupa Gugus Pulau) 

 

 

Gambar 9. 13 Ilustrasi Intervensi Wilayah Perairan Lokpri Laut yang 

Berhadapan dengan Samudera (Lokpri Berupa Pulau Tunggal) 
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Gambar 9. 14 Ilustrasi Intervensi Wilayah Perairan Lokpri Laut yang 
Berhadapan dengan Selat 

Sebagaimana arahan RPJMN 2015-2019, penanganan 187 Lokpri 
diarahkan 50 Lokpri setiap tahunnya. Untuk menjabarkan arahan 
tersebut, disusun skema penanganan Lokpri sebagai berikut, 

sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah. 

 

 

Tabel 9. 11 Skema Penanganan Lokasi Prioritas 2015-2019 

KAWASAN 
PERBATASAN 

2015 2016 2017 2018 2019 

Darat 29 (TA) 
29  
(TL) 

29 (TP-
1) 

29 (TP-
2) 

29 (TP-
3) 

  
18 (TA) 18 (TL) 

18 (TP-
1) 

18 (TP-
2) 

   
16 (TA) 16 (TL) 

16 (TP-
1) 

    
10 (TA) 10 (TL) 

Laut 19 (TA) 19 (TL) 
19 (TP-
1) 

19 (TP-
2) 

19 (TP-
3) 

  
32 (TA) 32 (TL) 

32 (TP-
1) 

32 (TP-
2) 

   
34 (TA) 34 (TL) 

34 (TP-
1) 

    
26 (TA) 26 (TL) 

Darat dan Laut 2 (TA) 2 (TL) 2 (TP-1) 2 (TP-2) 2 (TP-3) 
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KAWASAN 

PERBATASAN 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 (TA) 1 (TL) 

JUMLAH PER 
TAHAPAN 

50 (TA) 
50 (TL) 

50 (TA) 

50 (TP-
1) 

50 (TL) 

50 (TA) 

50 (TP-
2) 

50 (TP-
1) 

50 (TL) 

37 (TA) 

50 (TP-

3) 

50 (TP-
2) 

50 (TP-
1) 

37 (TL) 

JUMLAH 

KESELURUHAN 
50 100 150 187 187 

Keterangan: TA : TAHAP AWAL; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP 

PEMANTAPAN 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

Tabel di atas menunjukkan bahwa skema penanganan Lokpri dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Tahun 2015 ditangani 50 Lokpri sebagai tahap awal penanganan. 

2. Tahun 2016 ditangani 100 Lokpri, dengan melanjutkan 
penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 2015, dan 
menambah 50 Lokpri untuk ditangani sebagai tahap awal. 

3. Tahun 2017 ditangani 150 Lokpri, dengan memantapkan 
penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 2015, 
melanjutkan penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 

2016, serta menambah 50 Lokpri untuk ditangani sebagai tahap 
awal. 

4. Tahun  2018 ditangani 187 Lokpri, dengan memantapkan 
penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 2015, 
memantapkan penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 

2016, melanjutkan penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada 
tahun 2017, serta menambah 37 Lokpri untuk ditangani sebagai 

tahap awal. 

5. Tahun  2019 ditangani 187 Lokpri, dengan memantapkan 
penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 2015, 

memantapkan penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada tahun 
2016, memantapkan penanganan 50 Lokpri yang ditangani pada 
tahun 2017, serta melanjutkan penanganan 37 Lokpri yang 

ditangani pada tahun 2018. 
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Tabel 9. 12 Distribusi Lokpri Penanganan Tahun 2015-2019 

No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 
Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 
Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 
Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aceh Aceh Besar L Pulo Aceh       Pulo Aceh Pulo Aceh 

                    

2 Sumatera 

Utara 

Serdang 

Bedagai 

L  Tanjung Beringin Tanjung 

Beringin 

Tanjung 

Beringin 

Tanjung 

Beringin 

Tanjung Beringin Tanjung Beringin 

                    

3 Riau Rokan Hilir L Pasir Limau Kapas   Pasir Limau 

Kapas 

Pasir Limau 

Kapas 

Pasir Limau Kapas Pasir Limau Kapas 

      L Bangko       Bangko Bangko 

      L Sinaboi     Sinaboi Sinaboi Sinaboi 

    Kota Dumai L  Dumai Kota   Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota 

      L Medang Kampa     Medang 

Kampa 

Medang Kampa Medang Kampa 

      L Dumai Timur   Dumai Timur Dumai Timur Dumai Timur Dumai Timur 

      L Dumai Barat   Dumai Barat Dumai Barat Dumai Barat Dumai Barat 

      L Sungai Sembilan       Sungai Sembilan Sungai Sembilan 

    Bengkalis L  Bukit Batu   Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu Bukit Batu 

      L  Bantan     Bantan Bantan Bantan 

      L  Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara Rupat Utara 

      L  Rupat   Rupat Rupat Rupat Rupat 

      L  Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

    Kep. Meranti L  Merbau   Merbau Merbau Merbau Merbau 

      L Rangsang    Rangsang  Rangsang  Rangsang  Rangsang  

      L Pulau Merbau     Pulau Merbau Pulau Merbau Pulau Merbau 

      L  Tasik Putri Uyu       Tasik Putri Uyu Tasik Putri Uyu 

      L  Rangsang Barat Rangsang 

Barat 

Rangsang 

Barat 

Rangsang 

Barat 

Rangsang Barat Rangsang Barat 

      L  Rangsang Pesisir Rangsang 

Pesisir 

Rangsang 

Pesisir 

Rangsang 

Pesisir 

Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir 

    Pelalawan L  Kuala Kampar       Kuala Kampar Kuala Kampar 

    Indragiri Hilir L  Kateman   Kateman Kateman Kateman Kateman 

      L  Pulau Burung     Pulau Burung Pulau Burung Pulau Burung 

                    

4 Kepulauan 
Riau 

Karimun L  Meral   Meral Meral Meral Meral 

      L  Tebing   Tebing Tebing Tebing Tebing 

      L  Karimun   Karimun Karimun Karimun Karimun 

      L  Buru     Buru Buru Buru 

      L  Belat       Belat Belat 

      L  Kundur Utara     Kundur Utara Kundur Utara Kundur Utara 

      L Kundur       Kundur Kundur 

      L  Moro       Moro Moro 

      L Unggar       Unggar Unggar 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      L Meral Barat       Meral Barat Meral Barat 

    Kota Batam L  
Belakang Padang 

Belakang 

Padang 

Belakang 

Padang 

Belakang 

Padang 

Belakang Padang Belakang Padang 

      L  Batam Kota   Batam Kota Batam Kota Batam Kota Batam Kota 

      L  Bengkong       Bengkong Bengkong 

      L  Lubuk Raja   Lubuk Raja Lubuk Raja Lubuk Raja Lubuk Raja 

      L  Nongsa   Nongsa Nongsa Nongsa Nongsa 

      L  Bulang     Bulang Bulang Bulang 

      L  Sekupang     Sekupang Sekupang Sekupang 

      L  Batu Ampar       Batu Ampar Batu Ampar 

      L  Batu Aji       Batu Aji Batu Aji 

    Bintan L  Bintan Utara   Bintan Utara Bintan Utara Bintan Utara Bintan Utara 

      L  Tambelan Tambelan Tambelan Tambelan Tambelan Tambelan 

      L  Bintan Pesisir     Bintan Pesisir Bintan Pesisir Bintan Pesisir 

      L Teluk Sebong     Teluk Sebong Teluk Sebong Teluk Sebong 

      L  Gunung Kijang       Gunung Kijang Gunung Kijang 

    Kep. 
Anambas 

L  Jemaja   Jemaja Jemaja Jemaja Jemaja 

      L  Jemaja Timur   Jamaja Timur Jamaja Timur Jamaja Timur Jamaja Timur 

      L  Palmatak     Palmatak Palmatak Palmatak 

      L Siantan     Siantan Siantan Siantan 

      L  Siantan Timur     Siantan Timur Siantan Timur Siantan Timur 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      L  Siantan Tengah     Siantan 

Tengah 

Siantan Tengah Siantan Tengah 

      L  Siantan Selatan       Siantan Selatan Siantan Selatan 

    Natuna L Serasan   Serasan Serasan Serasan Serasan 

      L Bunguran Barat   Bunguran 

Barat 

Bunguran 

Barat 

Bunguran Barat Bunguran Barat 

      L Midai   Midai Midai Midai Midai 

      L Pulau Laut     Pulau Laut Pulau Laut Pulau Laut 

      L Subi     Subi Subi Subi 

      L Serasan Timur       Serasan Timur Serasan Timur 

      L Bunguran Utara       Bunguran Utara Bunguran Utara 

      L Pulau Tiga       Pulau Tiga Pulau Tiga 

      L Bunguran Timur 
Laut 

      Bunguran Timur 
Laut 

Bunguran Timur 
Laut 

      L Bunguran Selatan       Bunguran Selatan Bunguran Selatan 

                    

5 Kalimanta

n Barat 

Sambas D Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar Sajingan Besar 

    Bengkayang  D Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang Jagoi Babang 

        Siding    Siding Siding Siding Siding 

    Sanggau  D Sekayam  Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam Sekayam 

    Sintang  D Ketungau Tengah    Ketungau 

Tengah  

Ketungau 

Tengah  

Ketungau Tengah  Ketungau Tengah  



- 345 - 

 

 

No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      D Ketungau Hulu Ketungau 

Hulu 

Ketungau 

Hulu 

Ketungau 

Hulu 

Ketungau Hulu Ketungau Hulu 

    Kapuas Hulu  D Puring Kencana  Puring 

Kencana 

Puring 

Kencana 

Puring 

Kencana 

Puring Kencana Puring Kencana 

      D Batang Lupar    Batang Lupar  Batang Lupar  Batang Lupar  Batang Lupar  

      D Embaloh Hulu      Embaloh Hulu  Embaloh Hulu  Embaloh Hulu  

      D Puttussibau Utara      Puttussibau 
Utara  

Puttussibau Utara  Puttussibau Utara  

      D Puttussibau 

Selatan  

      Puttussibau 

Selatan  

Puttussibau 

Selatan  

                    

6 Kalimanta

n Timur 

Mahakam 

Ulu 

D Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari Long Apari 

      D Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai Long Pahangai 

    Berau D Maratua   Maratua Maratua Maratua Maratua 

                    

7 Kalimanta

n Utara 

 Malinau  D Pujungan  Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan Pujungan 

      D Kayan Hilir      Kayan Hilir  Kayan Hilir  Kayan Hilir  

      D Bahau Hulu      Bahau Hulu  Bahau Hulu  Bahau Hulu  

      D Kayan Selatan      Kayan Selatan  Kayan Selatan  Kayan Selatan  

      D Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu Kayan Hulu 

     Nunukan  D Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong Lumbis Ogong 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      D Sebatik Tengah Sebatik 

Tengah 

Sebatik 

Tengah 

Sebatik 

Tengah 

Sebatik Tengah Sebatik Tengah 

      D Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat Sebatik Barat 

      D/L Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur Sebatik Timur 

      L Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik Sebatik 

      D/L Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara Sebatik Utara 

      D Krayan Selatan      Krayan 

Selatan  

Krayan Selatan  Krayan Selatan  

      D/L Krayan   Krayan Krayan Krayan Krayan 

      D/L Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris Simanggaris 

      D/L Tulin Onsoi     Tulin Onsoi Tulin Onsoi Tulin Onsoi 

                    

8 Nusa 
Tenggara 

Timur 

 Kupang  D/L Amfoang Timur Amfoang 
Timur 

Amfoang 
Timur 

Amfoang 
Timur 

Amfoang Timur Amfoang Timur 

     TTU  D/L Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana Utara Insana Utara 

      D Naibenu   Naibenu Naibenu Naibenu Naibenu 

      D Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Utara 

      D Bikomi Tengah      Bikomi Tengah Bikomi Tengah Bikomi Tengah 

      D Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat 

      D Miaomaffo Barat     Miaomaffo 

Barat 

Miaomaffo Barat Miaomaffo Barat 

      D Mutis Mutis Mutis Mutis Mutis Mutis 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

     Belu  D/L Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur 

      D Lasiolat Lasiolat Lasiolat Lasiolat Lasiolat Lasiolat 

      D Raihat Raihat Raihat Raihat Raihat Raihat 

      D Lamaknen  Lamaknen  Lamaknen  Lamaknen  Lamaknen  Lamaknen  

      D Lamaknen Selatan Lamaknen 

Selatan 

Lamaknen 

Selatan 

Lamaknen 

Selatan 

Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan 

      D Tasifeto Barat    Tasifeto Barat  Tasifeto Barat  Tasifeto Barat  Tasifeto Barat  

      D Nanaet Dubesi      Nanaet Dubesi  Nanaet Dubesi  Nanaet Dubesi  

    Malaka D/L Kobalima Timur Kobalima 

Timur 

Kobalima 

Timur 

Kobalima 

Timur 

Kobalima Timur Kobalima Timur 

      D Malaka Barat    Malaka Barat  Malaka Barat  Malaka Barat  Malaka Barat  

      D Kobalima     Kobalima Kobalima Kobalima 

      D Malaka Tengah     Malaka 
Tengah 

Malaka Tengah Malaka Tengah 

      D Wewiku     Wewiku Wewiku Wewiku 

    Alor L Alor Selatan   Alor Selatan Alor Selatan Alor Selatan Alor Selatan 

      L Alor Barat Daya   Alor Barat 

Daya 

Alor Barat 

Daya 

Alor Barat Daya Alor Barat Daya 

      L Pureman     Pureman Pureman Pureman 

      L Mataru     Mataru Mataru Mataru 

      L Alor Timur       Alor Timur Alor Timur 

      L Pantar Tengah       Pantar Tengah Pantar Tengah 

      L Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara Teluk Mutiara 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

    Rote Ndao L  Rote Barat Daya Rote Barat 

Daya 

Rote Barat 

Daya 

Rote Barat 

Daya 

Rote Barat Daya Rote Barat Daya 

      L  Rote Selatan     Rote Selatan Rote Selatan Rote Selatan 

      L  Lobalain       Lobalain Lobalain 

    Sabu Raijua L Raijua     Raijua Raijua Raijua 

                    

9 Sulawesi 

Utara 

Kepulauan 

Sangihe 

L 
Tabukan Utara 

  Tabukan Utara Tabukan Utara Tabukan Utara Tabukan Utara 

      L Marore Marore Marore Marore Marore Marore 

      L Kandahe     Kendahe Kendahe Kendahe 

      L Nusa Tabukan       Nusa Tabukan Nusa Tabukan 

    Kepulauan 
Talaud 

L Miangas Miangas Miangas Miangas Miangas Miangas 

      L Nanusa   Nanusa Nanusa Nanusa Nanusa 

      L Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane Melonguane 

                    

10 Maluku MBD L Pulau-Pulau 

Terselatan 

Pulau-Pulau 

Terselatan 

Pulau-Pulau 

Terselatan 

Pulau-Pulau 

Terselatan 

Pulau-Pulau 

Terselatan 

Pulau-Pulau 

Terselatan 

      L Pulau Leti   Pulau Leti Pulau Leti Pulau Leti Pulau Leti 

      L Moalakor     Moalakor Moalakor Moalakor 

      L Pulau Lakor     Pulau Lakor Pulau Lakor Pulau Lakor 

      L Wetar Wetar Wetar Wetar Wetar Wetar 

      L Wetar Timur   Wetar Timur Wetar Timur Wetar Timur Wetar Timur 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      L Wetar Barat     Wetar Barat Wetar Barat Wetar Barat Wetar Barat 

      L Wetar Utara   Wetar Utara Wetar Utara Wetar Utara Wetar Utara 

      L Mdona Hiera       Mdona Hiera Mdona Hiera 

      L Pulau Masela     Pulau Masela Pulau Masela Pulau Masela 

    MTB L Selaru   Selaru Selaru Selaru Selaru 

      L Wertamrian   Wertamrian Wertamrian Wertamrian Wertamrian 

      L Kormomolin     Kormomolin Kormomolin Kormomolin 

      L Nirunmas     Nirunmas Nirunmas Nirunmas 

      L Tanimbar Utara       Tanimbar Utara Tanimbar Utara 

      L Yaru       Yaru Yaru 

    Kep. Aru L  Aru Tengah 

Selatan 

  Aru Tengah 

Selatan 

Aru Tengah 

Selatan 

Aru Tengah 

Selatan 

Aru Tengah 

Selatan 

      L 
Aru Selatan Timur 

    Aru Selatan 

Timur 

Aru Selatan Timur Aru Selatan Timur 

      L 
Pulau-Pulau Aru 

Pulau-Pulau 
Aru 

Pulau-Pulau 
Aru 

Pulau-Pulau 
Aru 

Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru 

                    

11 Maluku 

Utara 

Morotai L Morotai Jaya   Morotai Jaya Morotai Jaya Morotai Jaya Morotai Jaya 

      L Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara Morotai Utara 

      L Morotai Barat     Morotai Barat Morotai Barat Morotai Barat 

      L Morotai Timur       Morotai Timur Morotai Timur 

      L Morotai Selatan Morotai Morotai Morotai Morotai Selatan Morotai Selatan 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

Selatan Selatan Selatan 

                    

12 Papua Supiori L Supiori Barat    Supiori Barat  Supiori Barat  Supiori Barat  Supiori Barat  

      L Supiori Utara     Supiori Utara Supiori Utara Supiori Utara 

      L Kep. Aruri       Kep. Aruri Kep. Aruri 

      L Supiori Timur       Supiori Timur Supiori Timur 

    Keerom  D Web    Web  Web  Web  Web  

      D Senggi      Senggi  Senggi  Senggi  

      D Waris     Waris Waris Waris 

      D Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso Timur Arso Timur 

      D Towe       Towe Towe 

    Peg. Bintang  D Batom    Batom  Batom  Batom  Batom  

      D Iwur    Iwur  Iwur  Iwur  Iwur  

      D Pepera   Pepera Pepera Pepera Pepera 

      D Oksomol     Oksomol Oksomol Oksomol 

      D Tarub     Tarub Tarub Tarub 

      D Kiwirok Timur       Kiwirok Timur Kiwirok Timur 

      D Mufinop       Mufinop Mufinop 

      D Okbemtau       Okbemtau Okbemtau 

    Boven Digoel D Mindiptana   Mindiptana Mindiptana Mindiptana Mindiptana 

      D Waropko Waropko Waropko Waropko Waropko Waropko 
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No. Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 

Batas 

Lokpri 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2015 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2016 

Lokpri 

Penanganan 

Tahun 2017 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2018 

Lokpri Penanganan 

Tahun 2019 D/L 

      D Kombut Kombut Kombut Kombut Kombut Kombut 

      D Sesnuk   Sesnuk Sesnuk Sesnuk Sesnuk 

      D Ninati     Ninati Ninati Ninati 

      D Jair        Jair  Jair  

      D Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo Mondobo 

    Merauke  D Eligobel    Eligobel  Eligobel  Eligobel  Eligobel  

      D/L Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai Naukenjerai 

      D Sota Sota Sota Sota Sota Sota 

      D Muting      Muting  Muting  Muting  

      D Ulilin        Ulilin  Ulilin  

                    

13 Papua 

Barat 

Raja Ampat L  Kep. Ayau    Kep. Ayau  Kep. Ayau  Kep. Ayau  Kep. Ayau  

      L  Ayau     Ayau Ayau Ayau 

Jumlah 41 Kabupaten/Kota 187 Lokpri 50 Lokpri 100 Lokpri 150 Lokpri 187 Lokpri 187 Lokpri 

Sumber: Hasil Analisis, 2015
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J. KAIDAH PENGELOLAAN 

Kaidah pengeloaan menguraikan proses perencanaan, pelaksanaan 

rencana, hingga pelaporan dan pendanaan. Proses penyusunan Rencana 
Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 dimulai dengan 

tahapan perencanaan yang dilaksankan oleh BNPP dan K/L terkait, 
dengan sekretariat tetap sebagai fasilitator utama. Kemudian pada tahap 
pelaksanaan, pelaksana teknis adalah K/L sementara BNPP melalui 

sekretariat tetap memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan. Begitu pula 
dalam pengendalian dan pengawasan yang dimotori oleh sekretariat tetap 
sebagai fasilitator proses evaluasi dan pengawasan.  

 

10.1 PERENCANAAN 

Rencana Induk disusun dengan mengacu kepada dokumen perencanaan 
pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang, dan dokumen 
pengelolaan perbatasan, antara lain : (1) Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025; (2) Rencana  Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015-2019; (3) Desain Besar Pengelolaan Batas 

Wilayah dan Kawasan Perbatasan 2010-2025, dan (4) Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional beserta RTR KSN Perbatasan Negara, khususnya 
dalam konteks Kawasan Perbatasan sebagai bagian dari Kawasan 

Strategis Nasional. Rencana Induk ini berlaku untuk kurun waktu 5 
(lima) tahun, yaitu Tahun 2015-2019, dan muatannya diselaraskan 
dengan RPJMN Tahun 2015-2019. Rencana Induk ini memuat berbagai 

agenda prioritas lintas sektor beserta sasaran, indikator hasil (outcome), 
dan target pencapaiannya, baik dalam lingkup nasional maupun dalam 

lingkup kawasan perbatasan tertentu. Agenda–agenda prioritas tersebut 
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan beserta sasaran, 
indikator keluaran (output), target pencapaian tahunan, beserta 

kebutuhan jumlah anggarannya dalam Rencana Aksi  

Rencana aksi akan menjadi acuan dan masukan bagi penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
di tingkat Pusat dan daerah melalui mekanisme Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk memastikan kegiatan-kegiatan 
dalam rencana aksi diakomodasi oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah 

Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing serta 
sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, 

badan pengelola perbatasan di semua tingkatan perlu melakukan sinergi 
perencanaan melalui mekanisme pertemuan yang melibatkan 4 (empat) 

pihak (fourlateral meeting) antara lain badan pengelola perbatasan, 
otoritas perencanaan pembangunan, otoritas keuangan, dan instansi 
teknis terkait. Sinergi pembangunan, dokumen pengelolaan perbatasan, 

dan dokumen perencanaan tata ruang. 
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RPJPN 2005-2025

RPJMN III (2015-2019)

RENSTRA K/L

RKP (TAHUNAN)

RENJA K/L

GRAND DESIGN PERBATASAN NEGARA

RENCANA INDUK NASIONAL 
PERBATASAN NEGARA 2015-

2019

RENCANA AKSI PERBATASAN NEGARA 
(TAHUNAN)

SELARAS

SELARAS

SELARAS

RENCANA ZONASI KAWASAN 
PESISIR DANPULAU PULAU 

KECIL

RENCANA TATA RUANG
(Rencana Umum, Rencana 

Rinci)

SELARAS

acuanacuan

 

Gambar 10. 1  Keterkaitan dokumen Rencana Induk Pengelolaan 
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 

 

10.2 PELAKSANAAN 

Pelaksanaan agenda-agenda strategis dalam Rencana Induk memerlukan 
komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Pusat, dalam 
hal ini K/L, harus memiliki komitmen yang kuat untuk saling bersinergi 

dan keseriusan dalam mengalokasikan sumberdaya untuk percepatan 
pembangunan kawasan perbatasan, sehingga kawasan perbatasan 
mampu berfungsi sebagai beranda depan wilayah negara. Pihak legislatif 

perlu mendukung secara politik dalam kerangka keberpihakan dalam 
pengalokasian anggaran untuk pembangunan batas wilayah negara dan 

kawasan perbatasan. Dukungan dunia usaha juga sangat diperlukan 
dalam bentuk investasi bagi pengembangan potensi dan pembangunan 
ekonomi, antara lain dalam bentuk pengembangan kawasan-kawasan 

ekonomi seperti kawasan perdagangan, berikat, industri, dan kawasan 
pariwisata. Masyarakat di sekitar perbatasan seperti masyarakat adat, 

harus diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan 
yang terkait dengan hak ulayat dan adat istiadat, sehingga mereka 
merasa memiliki dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan batas 

wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan.  

Sesuai dengan UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pembangunan 
batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam 

Rencana Induk secara teknis dilaksanakan oleh K/L, pemerintah provinsi, 
dan pemerintah kabupaten/kota. Implementasi program dilakukan secara 

sinergis antarsektor, antarK/L, dan antara pusat dan daerah di bawah 
koordinasi badan pengelola perbatasan. Selain itu diperlukan pula 
penguatan jejaring dam kemitraan dengan pihak swasta untuk turut 

berpartisipasi dalam implementasi program. 

Koordinasi pelaksanaan program di tingkat Pusat dilaksanakan oleh 
setiap Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP. Sedangkan 

koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah dilakukan oleh Badan 
Pengelola Perbatasan di daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota yang 

berbatasan dengan negara tetangga). Untuk lebih jelasnya mengenai mitra 
Sekretariat tetep BNPP dalam pelaksanaan program pada gambar  
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10.3 EVALUASI DAN PENGAWASAN 

Evaluasi dan pengawasan   dimaksudkan   untuk   menilai pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan  perbatasan  
serta  menjamin  efektivitas, efisiensi, kemajuan,  dan  kesinambungan  

pengelolaan  batas  wilayah negara dan kawasan perbatasan. Tujuan 
pelaksanaan evaluasi dan pengawasan adalah: terwujudnya konsistensi 
antara arahan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan proses 

pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan batas wilayah 
negara dan kawasan perbatasan. Selain itu tujuan evaluasi dan 
pengawasan adalah diperolehnya bahan sebagai masukan untuk 

penyempurnaan sistem, kebijakan, program, dan kegiatan dalam 
pengelolaan batas  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan. Prinsip 

evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 
perbatasan meliputi:  

a. obyektif;  

b. efektif;  

c. efisien;  

d. terukur;  

e. berkesinambungan;  

f. dapat diperbandingkan; dan  

g. dapat dipertanggungjawabkan.  

Pengawasan dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memastikan 
bahwa agenda-agenda prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Induk dan telah dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dalam rencana 
aksi, diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

sektoral dan daerah setiap tahunnya dan dilaksanakan dengan baik di 
Lokasi-lokasi Prioritas yang ditetapkan. 

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengawasan diperlukan 

beberapa upaya meliputi: 

1. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh 
BNPP dan Badan Pengelola di tingkat daerah mengenai perkembangan 

isu dan permasalahan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan, khususnya di Lokasi-lokasi Prioritas. 

2. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh 
oleh BNPP dan Badan Pengelola di tingkat daerah terkait pelaksanaan 
agenda dan kegiatan pengelolaan batas wilayah Negara dan 

pembangunan kawasan perbatasan, beserta hasil/keluaran dan 
dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dan 

daerah terkait setiap tahun di Lokasi-lokasi Prioritas. 

3. Pertemuan koordinasi, di tingkat Pusat dan Daerah secara berkala 
yang difasilitasi oleh BNPP maupun Badan Pengelola di daerah 

dengan K/L, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kota, dunia 
usaha, dan masyarakat.  

4. Publikasi laporan periodik yang dikeluarkan oleh BNPP dan Badan 

Pengelola Perbatasan di daerah terkait dengan hasil evaluasi dan 
pengawasan terhadap upaya pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan. 

Objek evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan 
kawasan perbatasan dalam rencana induk meliputi pengelolaan batas 

wilayah Negara, pembangunan kawasan perbatasan serta pengelolaan 
lintas batas. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara 

dan kawasan perbatasan dilakukan dengan metode:  
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a.  pemantauan;  

b.  pelaporan; dan  

c.  verifikasi.  

Waktu  pelaksanaan  evaluasi  dan  pengawasan  pengelolaan batas 

wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi:  

a.  triwulanan;  

b. semesteran;  

c.  tahunan;  

d.  paruh waktu pelaksanaan renduk; dan  

e.  lima tahunan.  

 

10.4 PELAPORAN  

Pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk 
Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan 
menyesuaikan waktu pelaksanaan evaluasi dan pengawasan., oleh karena 

itu pelaporan dilaksanakan (dua) kali, yaitu evaluasi paruh waktu pada 
tahun 2017 dan evaluasi akhir periode pada tahun 2019.  Untuk lebih 

jelasnya pelaporan hasil evaluasi dan pengawasan adalah sebagai berikut:  

a.  triwulanan;  

b. semesteran;  

c.  tahunan;  

d.  paruh waktu pelaksanaan renduk   

e.  lima tahunan.  

Pelaporan hasil evaluasi dan pengawasan tersebut di atas dilakukan 
secara berjenjang oleh Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP 

kepada Sekretaris BNPP kemudian kepda Kepala BNPP dan oleh Kepala 
BNPP kepada Presiden. 

 

10.5 PENDANAAN 

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 2(c) UU Nomor 43 Tahun 2008, rencana 
kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 

perbatasan ditetapkan oleh BNPP. Rencana kebutuhan anggaran tersebut 
disusun dan dituangkan dalam rencana aksi setiap tahun berdasarkan 

Agenda-agenda Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk. 
Pembiayaan kegiatan dalam rencana aksi bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Sumber pendanaan kegiatan dapat berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D); 

b. Pembiayaan masyarakat; dan/atau 

c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Berikut instansi yang berwenang terhadap pendanaan pengelolaan 
Rencana Pengelolaan Perbatasan negara tahun 2015-2019 

1. Sekretariat Tetap BNPP 

Pendanaan dapat berasal dari APBN yang diamanatkan ke Sektap 
BNPP untuk mengelola kawasan perbatasan. Adapun kewenangan 

Sektap BNPP ialah sebagai koordinator atas pembelanjaan 
anggaran yang diajukan oleh K/L yang menjadi anggota BNPP. 
Sektap BNPP hanya berwenang atas pembelanjaan anggaran 

instansi untuk pembangunan batas negara seperti tapal batas, tugu 
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tanda batas, gerbang batas, batas fisik, ataupun Pos Lintas Batas. 
Rencana anggaran BNPP ditetapkan sesuai dengan mekanisme 

anggaran dan belanja instansi yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Kementerian/ Lembaga Anggota BNPP 

K/L anggota BNPP sebagaimana yang disebutkan pada bab III 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 bahwa terdapat 19 
kementerian/lembaga berwenang terhadap penyusunan program 

terkait pembangunan batas negara dan kawasan perbatasan. 
Perumusan program K/L yang mempunyai tupoksi berbeda 
diarahkan mempunyai program terkait pembangunan kawasan 

perbatasan dalam masa 1 (satu) tahun. Program-program K/L 
didasarkan atas program yang tertuang untuk masa rencana 5 

(lima) tahun. 

3. Pemerintah Provinsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 disebutkan 

bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) memiliki fungsi 
koordinasi dengan BNPP melalui hubungan kerja yang diatur oleh 

kepala BNPP. Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Pengelola Perbatasan di Daerah, pendanaan oleh badan perbatasan 

daerah tingkat provinsi dibebankan pada APBD Provinsi dan 
sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan 
yang bersifat teknis operasional pengelolaan perbatasan yang 

dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi  
dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi . 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Aktor utama di daerah yang memiliki peran sebagai pengelola 
perbatasan adalah Pemerintah Daerah Kab/Kota. Beradasarkan 

pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di 
Daerah, pendanaan oleh Badan Perbatasan Daerah dalam 

pengelolaan perbatasan dibebankan pada APBD dan sumber 
anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan yang 

bersifat teknis operasional pengelolaan perbatasan yang dilakukan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan 
Pengelola Perbatasan  

5. Sektor Swasta 

Pelibatan sektor swasta guna pemanfaatan ataupun pengelolaan 

potensi (alami atau buatan) melalui kerjasama ataupun pengelolaan 
mandiri dengan mekanisme sesuai ketetapan peraturan terkait dan 
terikat dalam masa (tahun) sesuai ketentuan. Sektor swasta dapat 

berperan terhadap pemenuhan energi atau infrastruktur kawasan 
perbatasan melalui perjanjian mekanisme kerjasama sesuai 
kebijakan/peraturan sektor yang diusahakan. Kerjasama 

pemerintah dan swasta terhadap penyediaan barang publik (public 
privat partnership-PPP) mengacu kepada prinsip pelaksanaan PPP, 

yaitu berdasarkan prinsip: adil, terbuka, transparan, dan bersaing 
(competition). Tujuan pelaksanaan public privat partnership adalah 

untuk: 

a. Mencukupi kebutuhan pendanaaan secara berkelanjutan 
melalui pengerahan dana swasta;  

b. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan 
melalui persaingan sehat; 



- 357 - 

 

 

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam 
penyediaan infrastruktur; serta 

d. Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar 
pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu 

mempertimbangkan daya beli pengguna. 

 

Dalam kaitannya dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 361-362 bahwa peran dan kewenangan camat dalam pengelolaan 
perbatasan diperkuat. Sehingga dengan adanya ketentuan ini, pola 
perencanaan pengelolaan perbatasan akan mengalami penyesuaian. 

Dalam hal ini, sekretariat tetap BNPP perlu menyusun suatu pedoman 
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan 

perbatasan yang mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam pasal 
tersebut. 
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Gambar 10. 2 Keterkaitan Sekretariat tetap  BNPP dengan K/L dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 

2015-2019 
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2015 2016 2017 2018 2019

I

A

Meningkatnya nilai-nilai bela negara pada masyarakat

- Presentase wilayah provinsi yang menerima nilai-

nilai bela negara
Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 5 Provinsi Kementerian Pertahanan 1 1 1 1 1

Meningkatnya efektifitas diplomasi dan kejelasan batas wilayah negara dengan 3 negara tetangga di kawasan perbatasan darat

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI-

    Malaysia
Kaltara, Kaltim,Kalbar 20 Perundingan Kementerian Pertahanan 4 4 4 4 4

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI- 

    PNG
Papua 5 Perundingan Kementerian Pertahanan 1 1 1 1 1

- Jumlah perundingan dalam rangka

upaya penyelesaian penetapan batas

wilayah nasional di darat

Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 95 Kali Kementerian Luar Negeri 19 19 19 19 19

- Jumlah dokumen perundingan batas negara Kaltara, Kaltim, Karbar, NTT dan Papua 10 Dokumen Badan Infomasi Geospasial 2 2 2 2 2

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI-

Malaysia
Kaltara, Kaltim,Kalbar 5 Perundingan 1 1 1 1 1

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI- 

PNG
Papua 5 Perundingan 1 1 1 1 1

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI-

RDTL
NTT 5 Perundingan 1 1 1 1 1

- Jumlah tanda penataan batas negara Kaltara, Kaltim, Karbar, NTT dan Papua 895 Badan Infomasi Geospasial 247 162 162 162 162

- Jumlah kajian batas negara Kaltara, Kaltim, Karbar, NTT dan Papua 10 Kajian Badan Infomasi Geospasial 2 2 2 2 2

- Jumlah pemetaan batas negara Kaltara, Kaltim, Karbar, NTT dan Papua 99 Badan Infomasi Geospasial 87 3 3 3 3

-Jumlah NLP batas negara RI-Malaysia skala 

1:25.000
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 150 NLP Badan Infomasi Geospasial 0 0 50 50 50

- Jumlah Updating Peta Kecamatan Wilayah 

   Perbatasan1:50.000
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 180 NLP Badan Infomasi Geospasial 36 36 36 36 36

-Jumlah NLP batas negara RI-PNG skala 1:25.000 Papua 148  NLP Badan Infomasi Geospasial 29 29 29 29 29

- Updating Peta Kecamatan Wilayah 

Perbatasan1:50.000
Papua 80 NLP Badan Infomasi Geospasial 16 16 16 16 16

Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan

- Jumlah Border Sign Post  RI-Malaysia Kaltara, Kaltim dan Kalbar 200 Unit Badan Infomasi Geospasial 40 40 40 40 40

- Jumlah Border Sign Post RI-RDTL NTT 25 Unit Badan Infomasi Geospasial 25

- Jumlah Border Sign Post RI-PNG Papua 200 Unit Badan Infomasi Geospasial 40 40 40 40 40

- Jumlah Pilar Batas RI-RDTL NTT 550 Unit Badan Infomasi Geospasial 110 110 110 110 110

- Jumlah Pilar Batas RI-PNG Papua 770 Unit Badan Infomasi Geospasial 154 154 154 154 154

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI VOLUME K/L TERKAIT

WAKTU PELAKSANAAN

A.2 Peningkatan 

Perundingan/Diplomasi 

Batas Negara Wilayah 

Darat

A.2

A.1 Pembinaan Kesadaran 

Bela Negara

A.1

Terpetakan/tergambarkannya perbatasan/batas wilayah darat

A.4

NO

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Aspek Penetapan dan Penegasan Batas

Program Potensi Pertahanan

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

A.3 Optimalisasi Diplomasi 

terkait dengan 

Pengelolaan Hukum dan 

Perjanjian Internasional

A.3 Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan". ditetapkan oleh Kementerian Teknis yang 

terkait

A.4 Pemetaan Batas Wilayah Terselenggarannya Pemetaan Batas Wilayah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Badan Infomasi Geospasial
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2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI VOLUME K/L TERKAIT

WAKTU PELAKSANAAN
NO

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI-

Malaysia
Kaltara, Kaltim,Kalbar

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI- 

PNG
Papua

- Jumlah perundingan batas wilayah negara RI-

RDTL
NTT

- Jumlah Provinsi yang melakukan kerjasama 

perbatasan  antar negara (JIM,JBC, RI-RDTL, JBC 

RI-PNG)

Kaltara, Kaltim,Kalbar, NTT dan Papua 15 Perundingan 3 3 3 3 3

Terjaganya keberadaan pilar batas negara wilayah darat

- Panjang (km) patok pilar batas yang terpelihara 

dan diperbaiki oleh kedua negara
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 250 km Kementerian Dalam Negeri 50 50 50 50 50

- Jumlah Kebijakan Program Pengelolaan 

     Batas Negara Wilayah Darat
Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 5 Dokumen BNPP 1 1 1 1 1

- Jumlah perencanaan kebutuhan anggaran 

     pengelolaan batas negara wilayah darat
Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 15 Dokumen BNPP 3 3 3 3 3

- Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 

    pengelolaan batas negara wilayah darat
Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 34 Laporan BNPP 8 8 6 6 6

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi 

    Pengelolaan BNWD
Kaltara, Kaltim,Kalbar, Papua dan NTT 5 Dok Monev BNPP 1 1 1 1 1

- perundingan batas wilayah negara RI-Malaysia Kaltara, Kaltim,Kalbar 35 BNPP 7 7 7 7 7

- perundingan batas wilayah negara RI- PNG Papua 25 BNPP 5 5 5 5 5

-  perundingan batas wilayah negara RI-RDTL NTT 35 BNPP 7 7 7 7 7

- survei pada segmen Outstanding Boundary 

Problem s (OBP) pada batas RI-Malaysia

P. Sebatik,   S. Sinapad,     S.Simantipa, 

B2700-B3100, C500-C600, G.Raya, 

S.Buan/ G.Jagoi,   Batu Aum, D400

10 Lokasi Survey BNPP

P. Sebatik,   S. 

Sinapad,     

S.Simantipal

B2700-B3100, 

C500-C600

G.Raya, 

S.Buan/ 

G.Jagoi,   Batu 

Aum, D400

- Jumlah survey segmen batas nresolved Segmen 

dan Unsurveyed Segmen
NTT

2 Unresolved Segmen 

dan Unsurveyed 

Segmen

BNPP

Unresolved 

Segmen dan 

Unsurveyed 

Segmen

Unresolved 

Segmen dan 

Unsurveyed 

Segmen

- Panjang (km) patok pilar yang tersurvey dan 

teridentifikasi keberadaanya (RI-Malaysia)
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 1300 km BNPP 260 260 260 260 260

- Panjang (km) patok pilar yang tersurvey dan 

teridentifikasi keberadaanya (RI-PNG)
Papua 820 km BNPP 164 164 164 164 164

- Panjang (km) patok pilar yang tersurvey dan 

teridentifikasi keberadaanya (RI-RDTL)
NTT 265 km BNPP 53 53 53 53 53

- Jumlah Border Sign Post  RI-Malaysia Kaltara, Kaltim dan Kalbar 300 Unit BNPP 60 60 60 60 60

- Jumlah Border Sign Post  RI-PNG Papua 300 Unit BNPP 60 60 60 60 60

-Jumlah penguatan kelembagaan pengelolaan 

BNWD
Kalbar, Kaltara, Kaltim, NTT, Papua 33 Kabupaten BNPP

 1 Provinsi, 5 

Kabupaten

2 Provinsi, 3 

Kabupaten

 1 Provinsi, 4 

Kabupaten

1 Provinsi, 5 

Kabupaten

5 Provinsi, 16 

Kabupaten 

A.5 Kegiatan Pengembangan 

dan Penataan Wilayah 

Administrasi dan 

Perbatasan

Peningkatan Investigasi, 

Refixation, dan 

Maintenance  (IRM)

A.5b

Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu dan tetap 

sasaran

Terpadu, tertata dan meningkatkannya pengelolaan batas negara wilayah darat

Terwujudnya tanda batas negara di perbatasan

A.6e

A.6 Pengelolaan Batas 

Negara Wilayah Darat

A.6a

A.6b

A.6c

25 Perundingan

Kementerian Dalam Negeri

5 5 5 5 5

Penyelesaian segmen batas dengan 2 negara tetangga batas negara wilayah darat

Terwujudnya kejelasan batas negara wilayah darat

Program Penguatan Pemerintahan Umum

Terfasilitasinya Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Pengembangan/Pengelolaan Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar Negara

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

A.5a

A.6d
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B

- Presentase peningkatan kemampuan 

penambahan jumlah fasilitas dan sarpras rasio 

luas sarpras personil

187 Lokasi Prioritas 49 paket Kementerian Pertahanan 8 8 8 8 7

- Panjang (km) jalur inspeksi perbatasan yang 

   terbangun
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 500 km Kementerian Pertahanan 100 100 100 100 100

- Porsentase tidak adanya aktifitas ilegal di 

perbatasan
Kaltara, Kaltim dan Kalbar 100% Kementerian Pertahanan 0.2 0.4 0.6 0.8 1

- Jumlah peningkatan/ pembangunan Pos 

    Pamtas    (sarpras pendukung patroli yang 

     diberikan)

Kaltara, Kaltim,Kalbar,NTT dan Papua 100 Unit Kementerian Pertahanan 20 20 20 20 20

- Jumlah alat komunikasi Pos Pamtas Kaltara, Kaltim,Kalbar,NTT dan Papua 100 Unit Kementerian Pertahanan 20 20 20 20 20

- Jumlah kendaraan roda 4 operasional Pos 

    Pamtas dan roda 2
Kaltara, Kaltim,Kalbar,NTT dan Papua 100 Unit Kementerian Pertahanan 20 20 20 20 20

- Jumlah dukungan peralatan lainnya (tempat 

    tidur/ peralatan masak, zenset dan lain-lain
Kaltara, Kaltim,Kalbar,NTT dan Papua 100 Paket Kementerian Pertahanan 20 20 20 20 20

- Porsentase tidak ada pelanggaran dan aktifitas 

ilegal
Kalbar, Kaltara, Kaltim, NTT, Papua 100% Kementerian Pertahanan 0.2 0.4 0.6 0.8 1

- Jumlah peningkatan/ pembangunan Pos Pamtas    

(sarpras pendukung patroli yang diberikan) dan 

sarana prasarana lainnya

Kaltara, Kaltim,Kalbar,NTT dan Papua 20 Unit BNPP 4 4 4 4 4

II

A

-     Jumlah perundingan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di

laut 

Batas Laut RI-Negara Tetangga 60 kali Kementerian Luar Negeri 12 12 12 12 12

-     Persentase produk hukum yang diselesaikan Batas Laut RI-Negara Tetangga 60% Kementerian Luar Negeri 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

A.2 A.2

-     Persentase jumlah perundingan yang berhasil

diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian

penetapan batas wilayah di laut

90% Kementerian Luar Negeri 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

-     Persentase pendapat hukum di bidang politik,

keamanan, kewilayahan dan kelautan yang

disampaikan ke stakeholders. 

80% Kementerian Luar Negeri 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

-     Persentase tingkat pemahaman stakeholders

atas substansi hukum politik, keamanan,

kewilayahan dan kelautan . 

80% Kementerian Luar Negeri 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan 

keamanan

1.   Terlaksananya perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya

2.   Dimulainya perundingan batas wilayah (India, Thailand, PNG, Australia, dan Timor Leste)

A.1

Terlaksananya Renovasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasi, Fasilitas Lembaga Pendidikan, Sarpras dan Fasilitas Pendukung Lainnya

Terjaganya kedaulatan negara di perbatasan

Tidak ada pelanggaran dan aktifitas ilegal

Terjaganya kedaulatan negara di perbatasan

Terwujudnya akses jalan ke garis batas negara dan menurunnya aktifitas ilegal di perbatasan

Meningkatnya Kualitas Hukum Dan Perjanjian Internasional Yang Aman Dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, Dan Keamanan ditetapkan oleh kementerian teknis yang 

terkait

B.4 Pembangunan/Peningka

tan Sarana Prasarana 

Serta Operasional 

Perbatasan

B.4

Pembangunan/Peningka

tan Jalur Inspeksi 

Perbatasan (JIP)

B.2

Pembangunan/Peningka

tan Sarana Prasarana 

Serta Operasional 

Perbatasan

B.3a

B.3b

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

B.2

B.3

A.1 Optimalisasi Diplomasi 

Terkait Dengan 

Pengelolaan Hukum Dan 

Perjanjian Internasional

Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum

Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum Dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan Dan Kelautan

Aspek Penetapan dan Penegasan Batas

Optimalisasi Diplomasi 

Terkait Dengan 

Perjanjian Politik, 

Keamanan Kewilayahan 

Dan Kelautan

B.1 Pembangunan Sarpras 

Pendukung 

B.1
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-     Persentase dokumen hasil perundingan dan

perjanjian internasional di bidang politik,

keamanan, kewilayahan dan kelautan yang

disepakati. 

80% Kementerian Luar Negeri 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

-     Jumlah Tanda Penataan Batas Negara 445 Badan Infomasi Geospasial 247 162 162 162 162

-     Jumlah Pemetaan Batas Negara 12 Badan Infomasi Geospasial 0 3 3 3 3

-     Jumlah Dokumen Perundingan Batas Negara 8 Badan Infomasi Geospasial 0 2 2 2 2

-     Jumlah Peta Integrasi Tematik 556 Badan Infomasi Geospasial 550 550 556 556 556

-     Jumlah Peta Tematik Strategis Untuk 

Mendukung Prioritas Nasional
56 Badan Infomasi Geospasial 54 56 56 56 56

-     Jumlah Kajian Bahan Kebijakan, Peraturan 

Perundang-undangan, dan Pedoman Delri ke Fora 

Internasional di Bidang Kedirgantaraan

60 LAPAN 15 15 15 15 15

-Jumlah pilar Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD) Sabuk Selatan (Merauke - Simeulue) 50 pilarTR/TD BNPP 10 10 10 10 10

-Jumlah pilar Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD)
Sabuk Utara dari Pulau Rondo sampai 

Jayapura
50 pilarTR/TD BNPP 10 10 10 10 10

- Jumlah serta kala peta laut dan peta tematik 

yang dicetak

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam 

25 Lembar Peta BNPP 5 5 5 5 5

A.7b

- Jumlah serta kala peta laut dan peta tematik 

yang dicetak

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam 

25 Lembar Peta BNPP 5 5 5 5 5

- Jumlah Riset yang dilaksanakan
Kunjungan dan Studi Banding : Belanda, 

Inggris, Amerika, Portugal
10 paket riset BNPP 2 2 2 2 2

- Jumlah bukti fisik sejarah maritim yang terawat 

dan terpelihara

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

50 paket BNPP 10 10 10 10 10

- Jumlahnya survey bawah laut yang dilaksanakan
Perairan Barat P.Sumatera, Selatan Nusa 

tenggara, dan Tenggara Papua

10 pelaksanaan 

survei
BNPP 2 2 2 2 2

- Jumlah Riset potensi perluasan landas kontinen 

yang dilaksanakan

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

10 paket riset BNPP 2 2 2 2 2

Peningkatan 

Kepemilikan Data dan 

Informasi Sejarah 

Maritim Indonesia guna 

Mendukung 

Perundingan

A.8a Terlaksananya survey/riset/dokumentasi sejarah maritim di luar negeri

A.8b

A.9 Supervisi dan Pemetaan 

Potensi Perluasan Batas 

Landas Kontinen 

A.9 Terlaksananya survey pemetaan bawah laut untuk landas kontinen dan potensinya 

Pemetaan WIlayah Terselenggaranya pemetaan batas wilayah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional

Pemetaan Dan Integrasi 

Tematik

Terselenggaranya pemetaan dan integrasi tematik dalam mendukung prioritas pembangunan nasional

A.5 Pengembangan 

Pengkajian Dan 

Informasi 

Kedirgantaraan

Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan Nasional dan Kebijakan Kerjasama Internasional Di Bidang Kedirgantaraan Serta Implementasi 

Egovernment Di Lingkungan Lapan

A.6

Peningkatan Investigasi 

dan pemeliharaan Titik 

Referensi (TR)/Titik 

Dasar (TD)

A.6 Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Titik Dasar

A.3 A.3

A.4 A.4

A.5

Terpeliharanya keberadaan Titik Referensi (TR) di lokasi Titik Dasar (TD)

A.7 Pemutahiran Peta Laut 

untuk Mendukung 

Perundingan Batas Laut 

dan Peta Tematik untuk 

Masyarakat

A.7a
Tersedianya peta laut dan peta tematik dalam skala memadai (Peta Laut Skala Sedang (1 : 250.000 - 1 : 50:000 & Peta Tematik Skala Besar 1 : 50.000 - 1 : 10.000)

Tersedianya peta laut dan peta digital dalam skala memadai (Peta Laut Skala Sedang (1 : 250.000 - 1 : 50:000 & Peta Digital Skala Besar 1 : 50.000 - 1 : 10.000)

A.8

Terpeliharanya bukti fisik sejarah maritim 

Pemetaan Wilayah

Pemetaan Dan Integrasi Tematik

Pengembangan Pengkajian Dan Informasi Kedirgantaraan

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
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- Jumlah Pelatihan dan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia pengelola batas negara 

wilayah laut

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

50 paket BNPP 10 10 10 10 10

- Jumlah Rekrutmen tenaga kerja/pengelola batas 

negara wilayah laut

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

50 paket BNPP 10 10 10 10 10

- 15 FGD

- 1 Draft Regulasi 

Perubahan UU 

no.1/2009

B

-     Jumlah dermaga yang dibangun dan 

direhabilitasi.
Kementerian Pertahanan (TNI AL) 381.594 m

2
381.594 m

2
381.594 m

2
381.594 m

2
381.594 m

2

-      Jumlah Radar, PSU, dan Almatsus Komlek 

yang tersedia dan terpelihara.
1.250 unit Kementerian Pertahanan (TNI AU) 250 250 250 250 250

-      Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di 

Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana
75 Kementerian Perhubungan 25 25 25 0 0

-      Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut 

secara bersama di wilayah perariran yurisdiksi 

Indonesia

60
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
12 12 12 12 12

-      Jumlah penyelenggaraan kegiatan puldata 

dan operasi intelijen dalam rangka operasi 

keamanan laut bersama dan koordinasi penegakan 

hukum di wilayah perariran yurisdiksi Indonesia

45
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
9 9 9 9 9

-      Terbangunnya dan tersedianya sarana dan 

prasarana pengamanan di Laut beserta fasilitas 

pendukungnya

25
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
5 5 5 5 5

-      Integrasi sistem informasi kemanan dan 

keselamatan Bakamla
2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
1 1 0 0 0

-      Jumlah sarana dan prasarana pendukung 

patroli keamanan laut
11

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
2 3 2 2 2

-      Jumlah sarana dan prasarana peralatan 

surveillance
18

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
7 5 4 1 1

Pengadaan 30 kapal patroli (Kelas IIV)

-      Jumlah kapal patroli baru beserta peralatan 

pendukungnya (EWS/SPD)
30

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
3 7 7 7 6

Meningkatnya koordinasi dan pemantapan komando keamanan laut

Terbangunnya prasarana dan sarana untuk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

Meningkatnya kapasitas peralatan surveillance

Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan Dan Keselamatan Di Laut

B.4 Peningkatan Koordinasi 

Keamanan Dan 

Keselamatan Di Laut

Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pengamanan, perumusan kebijakan keamananan laut, pelaksanaan operasi keamanan laut 

secara terpadu dan penegakan hukum di wilayah perariran yurisdiksi Indonesia

Peningkatan/Pengadaan 

Fasilitas dan Sarpras 

Matra Laut

Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI AL

Pemeliharaan/Perawata

n Radar, PSU, dan 

Altmatsus Komlek 

Lainnya

A.11 Penegakan Hukum dan 

Kedaulatan Wilayah 

Udara Nasional

A.11 Terlaksananya  Perubahan UU No. 1/2009 dan pengambilalihan pengendalian lintas udara (FIR)

- Jumlah Regulasi Perubahan UU No.1/2009  dan 

FGD  pengambilalihan FIR

FIR sector ABC di atas Kep.Natuna, 

Singapura dan Malaysia
BNPP

Meningkatnya pemeliharaan/perawatan  Radar , PSU, Dan Almatsus Komlek lainnya

B.1

B.2 B.2

Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut

Dukungan Kesiapan Matra Udara

B.1

5 FGD RAN 

(Rencana Aksi 

Nasional)

5 FGD RAN 

(Rencana Aksi 

Nasional)

5 FGD RAN 

(Rencana Aksi 

Nasional)

1 Draft Regulasi 

Amandemen

A.10 Peningkatan SDM 

pengelola batas negara 

wilayah laut

A.10 Terwujudnya SDM Pengelola Batas Negara Wilayah laut yang berintergritas terhadap kedaulatan negara

Koordinasi Pengawasan 

Keamanan Laut

B.3

B.4

B.5

B.6

B.3 Pengelolaan dan 

penyelenggaraan 

transportasi udara

Terselenggaranya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

B.5 Koordinasi Informasi 

dan Penegakan Hukum 

di Laut

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penegakan hukum di wilayah perariran yurisdiksi Indonesia

B.6 Meningkatnya Dukungan sarana dan prasarana pengamanan Laut

Aspek Peningkatan Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum
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-      Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi 

keamanan laut secara bersama di wilayah 

perariran yurisdiksi Indonesia

60
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
12 12 12 12 12

-      Jumlah operasi keamanan laut secara 

terintegrasi
5

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
1 1 1 1 1

-      Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan 

kegiatan forum koordinasi, komunikasi dan 

konsultasi, penyusunan kajian dan perumusan 

kebijakan di bidang keamanan laut

25
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
5 5 5 5 5

-      Jumlah Perpres beserta regulasi tata laksana 

organisasi bakamla
1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
1 0 0 0 0

-      Jumlah kajian design dan tabel kebutuhan 

sarpras untuk mendukung operasi keamanan laut 

di perairan perbatasan

1
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
1 0 0 0 0

-      Jumlah kajian design dan tabel kebutuhan 

peralatan surveillance
1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
1 0 0 0 0

-      Jumlah kapal pengawas yang siap operasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 27 32 36 44 47

-      Jumlah kawasan perairan yang diawasi 

melalui udara
35 kawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 7 7 7 7

-      Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi 

untuk mencegah nelayan pelintas batas
18 wilayah Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 4 5 6 7

-      Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi 

pemulangannya karena terindikasi melakukan 

lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di 

negara lain

Kementerian Kelautan dan Perikanan 0.8 0.82 0.85 0.88 0.9

-      Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya 

difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak 

melintas batas ke perairan negara lain (Provinsi)

40 Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 7 8 9 10

-      Jumlah PPNS Perikanan baru yang kompeten 300 Kementerian Kelautan dan Perikanan 60 60 60 60 60

-      Jumlah aparat penegak hukum di bidang 

kelautan dan perikanan yang 

direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang 

kelautan dan perikanan

250 Kementerian Kelautan dan Perikanan 50 50 50 50 50

-      Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baru yang kompeten 

(orang)

500 Kementerian Kelautan dan Perikanan 100 100 100 100 100

B.10 Penyelesaian Tindak 

Pidana Kelautan dan 

Perikanan

Terlindunginya nelayan RI pelintas batas yang diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain

B.11 Penyelesaian Tindak 

Pidana Kelautan dan 

Perikanan

Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan baru yang kompeten dan aparat penegak hukum di bidang KP yang meningkat kemampuan teknis di 

bidang Kelautan dan perikanan

B.12 Operasional Pengawasan 

Pemanfaatan Sumber 

Daya Kelautan

Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] baru yang kompeten

Operasional dan 

Pemeliharaan Kapal 

Pengawas

Terselenggaranya pengawasan WPP-NRI dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP yang efektif

Terawasinya kawasan perairan melalui matra udara [airborne surveillance]

Terawasinya wilayah laut perbatasan dari kegiatan ilegal dan nelayan lintas batas

B.7B.7 Peningkatan Operasi 

Bersama Keamanan Laut

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu/bersama

Meningkatnya koordinasi dan pemantapan komando keamanan laut

B.8 Penyiapan Kebijakan 

Keamanan Laut

Tersedianya pengkajian, perumusan kebijakan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut

B.9

Meningkatnya koordinasi dan pemantapan komando keamanan laut

Terbangunnya prasarana dan sarana untuk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan

Meningkatnya kapasitas perawatan surveillance

B.12

Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

B.8

B.9

B.10

B.11
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-      Jumlah dan kemampuan sarana prasarana 

pertahanan dan keamanan dan penegak hukum 

yang terbangun serta peningkatannya

Posal Paloh Sambas, Posal P. Enggano 

Bengkulu, Posal P. Seba, Posal P. Sei 

Nyamuk, Posal Sei Pancang, Posal Wisai, 

Sorong, Posal P. Fani Sorong, Posal Bintuni 

Sorong, Posal Merdu Lhokseumawe, Posal 

Poro Tano, Posal Papela, Posal Waingapu, 

Posal Ende) 

12 Paket BNPP 2 2 3 3 3

-      Jumlah dermaga terbangun

Dermaga Hankam di Sei Pancang, Sungai 

Torasi, Merauke, P. Batek, P. Rondo, P. 

Tokong Hiu, P. Dana, P. Mangkai

8 Paket BNPP 1 1 2 2 2

-      Jumlah unit suar Suar di Karang Singa dan Karang Berakit 2 Paket BNPP 1 1

-      Jumlah dan kemampuan sarana prasarana 

pertahanan dan keamanan dan penegak hukum 

yang terbangun serta peningkatannya

Pembangunan Prasarana Satrad 233 

Sabang, Satrad 213 Tanjung Pinang, Satrad 

234 Sibolga, Satrad 231 Lhokseumawe, 

Satrad 244 Kwandang Gorontalo, Satrad 

233 Tarakan, Satrad 242 Tanjung Warari, 

Satrad 244 Merauke, Satrad 243 Timika, 

Satrad 221 Ngliyep, Satrad 215 Congot, 

Satrad 216 Cibalimbing

12 Paket BNPP 2 2 3 3 3

20 Tim

(1 Tim = 30 personil )

-      Jumlah jalur/akses yang terbangun

P. Fani, P. Rondo, P. Dana, P. Fanildo, P. 

Berhala, P. Batek, P. Marore, P. Miangas, P. 

Marampit, P. Mangkai, P. Bepondi, P. 

Tokong Hiu, P. Nipah, Sungai Torasi, P. 

Nongsa

15 akses/jalur BNPP 3 3 3 3 3

-      Jumlah segmen PPKT yang terawasi dan 

terkendali

6 Segmen Kawasan : Laut Andaman + Selat 

Malaka; Selat Singapura + Laut Cina 

Selatan; Laut Sulawesi; Samudera Pasifik; 

Laut Aru + Laut Timor; Samudera Hindia ( 

Perairan NTT s.d Barat Sumatera)

30 Segmen BNPP 6 6 6 6 6

-      Jumlah Sosialisasi undang-undang/peraturan 

hukum perbatasan laut

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

50 BNPP 10 10 10 10 10

-      Jumlah Rekrutmen personil pendukung 

pengaman perbatasan laut

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

108 Lokpri BNPP 20 22 22 22 22

B.14 Pembangunan/Peningka

tan Jalur/akses Laut 

Inspeksi TR/TD Pulau 

Pulau Kecil Terluar 

(PPKT) 

B.14 Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke TR/TD di PPKT

Berkurangnya aktivitas ilegal di dan/melalui PPKT 

B.15 Peningkatan 

kemampuan 

personil/aparat hankam 

dan penegakan hukum 

perbatasan laut

B.15 Terwujudnya personil/aparat hankam dan gakkum perbatasan darat yang kuat dan mengerti permasalahn perbatasan 

B.13 Pembangunan/Peningka

tan Sarana Prasarana 

Pertahanan dan 

Keamanan dan 

Penegakan Hukum  

Perbatasan Laut 

-      Jumlah personil pendukung dan jumlah 

Patroli yang diturunkan
11 Pulau Prioritas/PPKT BNPP

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4 4 4 4 4

Terjaganya kedaulatan dan hak berdaulat negara di perbatasan laut 

Berkurangnya pelanggaran wilayah laut dan aktivitas ilegal/pelanggaran hukum

B.13a

B.13b
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- Jumlah forum inisiasi kerjasama pertahanan dan 

keamanan di kawasan perbatasan laut  wilayah 

negara

Wil. Perbatasan RI-Mal, RI-Sin, RI-India, RI-

Filipina, RI-Palau, RI-PNG,RI-RDTL, RI-

Australia, RI-Thailand, RI-Vietnam

50 Paket BNPP 10 10 10 10 10

A

Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama 

perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, 

JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

6 Provinsi Kementerian Dalam Negeri 6 6 6 6 6

Jumlah kesepakatan kerjasama lintas batas yang 

terlaksana dan terukur
187 Lokasi Prioritas 30 dokumen Kementerian Hukum dan HAM 6 6 6 6 6

Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri yang 

terlaksana dan terukur
187 Lokasi Prioritas 35 dokumen Kementerian Hukum dan HAM 5 6 7 8 9

Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang 

terlaksana
187 Lokasi Prioritas 25 dokumen Kementerian Hukum dan HAM 5 5 5 5 5

jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 

yang terlaksana
187 Lokasi Prioritas 25 dokumen Kementerian Hukum dan HAM 5 5 5 5 5

Penyelenggaraan administrasi dan fungsi 

keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya 

di LN

187 Lokasi Prioritas 19 kantor Kementerian Hukum dan HAM 20 18 17 16 16

Layanan perkantoran 187 Lokasi Prioritas 60 bulan Kementerian Hukum dan HAM 12 12 12 12 12

Indeks kepuasan pengguna layanan PLBN Kementerian Keuangan
3,9 (dari skala 

5)

3,9 (dari skala 

5)

3,9 (dari skala 

5)

3,9 (dari skala 

5)

3,9 (dari skala 

5)

Persentase hasil penyidikan PLBN Kementerian Keuangan 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai PLBN Kementerian Keuangan 1 1 1 1 1

Jumlah kapal ≥30 GT yang terbangun di wilayah 

perbatasan
125 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan 25 25 25 25 25

A.5

Jumlah wilayah laut yang diawasi untuk mencegah 

nelayan pelintas batas
25 wilayah Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 4 5 6 7

A.5.b

Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi 

pemulangannya karena terindikasi melakukan 

lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di 

negara lain

92% Kementerian Kelautan dan Perikanan 0.8 0.82 0.88 0.89 0.92

Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya 

difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak 

melintasi batas ke perairan negara lain

40 provinsi Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 7 8 9 10

A.3 Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia 

dari penyulundupan dan perdagangan ilegal, serta optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Pembinaan dan 

pengembangan kapal 

perikanan, alat 

penangkap ikan, dan 

pengawakan kapal 

perikanan

A.4 Meningkatnya armada perikanan tangkap  yang handal, efisien, dan berdaya saing di wilayah perbatasan 

Program Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan

Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

A.4

B.16 Peningkatan kerjasama 

hankam dan gakkum 

dengan negara tetangga 

di kawasan perbatasan 

laut

B.16 Meningkatnya efektifitas kerjasama pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan dengan negara tetangga di kawasan perbatasan laut

Kegiatan pengembangan 

dan Penataan Wilayah 

Administrasi dan 

Perbatasan

A.1 Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, dan pengembangan/pengelolaan/penyediaan sarpras perbatasan antar negara

Pelaksanaan Fungsi 

Keimigrasian di Wilayah 

perbatasan dengan 

negara lain, perwakilan 

RI, dan tempat lainnya 

di luar negeri

A.2A.2 Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar negeri dan perbatasan

A.1

Terawasinya wilayah laut perbatasan dari kegiatan ilegal dan nelayan lintas batas

Terlindunginya nelayan RI pelintas batas yang diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain

Operasional dan 

Pemeliharaan kapal 

pengawas

A.5.a

Program Pengawasan, 

Pelayanan, dan 

Penerimaan di Bidang 

Kepaebanan dan Cukai

A.3

Program Penguatan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepaebanan dan Cukai

PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA

Aspek Sarana-Prasarana Lintas Batas Darat dan Laut

Penyelesaian tindak 

pidana kelautan dan 

perikanan
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Jumlah bantuan pengembangan daerah tertinggal 

di kawasan perbatasan
187 Lokasi Prioritas 275 paket Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 55 55 55 55 55

Jumlah pelaksanaan koordinasi lintas sektor 

dalam pengembangan kawasan perbatasan
15 kali Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 3 3 3 3 3

Jumlah pengembangan kebijakan pengembangan 

kawasan perbatasan
10 dokumen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 2 2 2 2 2

Jumlah kunjungan ke Lokpri 6 paket Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 6

Terlaksananya dukungan manajemen 

perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan 

pelaporan.

5 paket Kementerian Pertanian 1 1 1 1 1

Terlaksananya dukungan sarana produksi untuk 

kawasan perbatasan/daerah 

tertinggal/MP3KI/SIPP

100 unit Kementerian Pertanian 20 20 20 20 20

B

Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan 

ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas 

batas, dan lainnya

175 kegiatan Kementerian Perdagangan 35 35 35 35 35

Penurunan hambatan tarif di negara ASEAN dan 

mitra ASEAN
Kementerian Perdagangan 9% 8% 7% 6% 5%

Penurunan hambatan non-tarif di negara ASEAN 

berdasarkan matriks actual cases  ASEAN
Kementerian Perdagangan 5% 5% 10% 10% 15%

Persentase posisi isu strategis Indonesia yang 

disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau 

dikonsultasikan ke DPR pada setiap fo ra 

perundingan internal dan eksternal ASEAN

Kementerian Perdagangan 80% 80% 85% 85% 90%

Persentase post tarif HS yang diturunkan tarifnya Kementerian Perdagangan 0.9 0.9 0.9 0.95 0.95

Jumlah isu tambahan non-tarif di negara mitra 

utama dan mitra prospektif yang ditangani
Kementerian Perdagangan 27 isu 30 isu 32 isu 35 isu 40 isu

Jumlah komiditi prospektif dalam rangka 

peningkatan akses pasar yang disahkan 

Kementerian/lembaga terkait

Kementerian Perdagangan 350 400 425 450 500

Jumlah kerja sama dalam bidang Capacity 

Building  dengan negara mitra dagang
Kementerian Perdagangan 15 15 15 20 20

Jumlah produk yang diawasi sesuai dengan 

ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa) 

di daerah perbatasan

195 produk Kementerian Perdagangan - 55 60 65 70

C Aspek Pertahanan Keamanan Lintas Batas Darat dan Laut

Tersedianya kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Peningkatan Kerja Sama 

Perdagangan Internal 

dan Eksternal ASEAN

B.2.a

Program Pembangunan Daerah Tertentu

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pengembangan Daerah 

Perbatasan

A.6.a

A.6.b

A.6

Dukungan Manajemen 

dan Teknis Lainnya pada 

Ditjen Tanaman Pangan

A.7A.7

Berkembangnya Kawasan Perbatasan

Terpetakannya permasalahan di kawasan perbatasan

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Aspek Ekonomi Lintas Batas Darat dan Laut

Program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara

Terselenggaranya pembukaan dan pengamanan akses pasar internal dan eksternal ASEAN, serta wilayah sub regional dan perbatasan

Terselenggaranya pembukaan dan pengamanan akses pasar Indonesia di negara mitra utama, mitra prospektif, dan wilayah perbatasan

Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa di daerah perbatasan

B.1

B.2

B.3

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Program peningkatan perlindungan konsumen

Peningkatan Kerja Sama 

Perdagangan Bilateral 

B.2.b

Peningkatan efektivitas 

pengawasan barang 

beredar dan jasa

B.3

Pengelolaan Fasilitasi 

Ekspor dan Impor

B.1

C.1 Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang luar negeriKegiatan operasi intelijen 

luar negeri

C.1.a
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Jumlah produk intelijen luar negeri 6.796 laporan Badan Intelijen Negara 1931 laporan 1674 1674 1674 1774

Jumlah produk intelijen dalam negeri 9.334 laporan Badan Intelijen Negara 1842 laporan 2033 2083 2533 2685

Jumlah koordinasi 300 kali Badan Intelijen Negara 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali

Jumlah produk intelijen bidang kontra intelijen 16.871 laporan Badan Intelijen Negara 4483 laporan 4166 4152 4152 4401

Jumlah produk intelijen 82.970 laporan Badan Intelijen Negara 11853 laporan 9933 9933 30633 32471

Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, 

ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik 

komunal, dan ancaman pihak asing)

36 produk intelijen Lembaga Sandi Negara 6 6 6 6 6

Jumlah dokumen kerja sama bilateral dalam 

rangka perburuan dan penangkapan gembong 

teroris santoso

4 dokumen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - 4 - - -

Jumlah dokumen implementasi kebijakan kerja 

sama internasional dalam rangka perburuan dan 

penangkapan gembong teroris santoso

4 dokumen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - 4 - - -

Terwujudnya sinergi antarsektor, tersedianya 

rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, 

serta termonitornya implementasi kebijakan 

mengenai kedaulatan maritim, khususnya hukum 

dan perjanjian internasional, ketahanan maritim, 

perbatasan maritim, keamanan dan keselamatan 

maritim, percepatan pembangunan wilayah melalui 

koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif

100% Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 1 1 1 1 1

D

Jumlah pemberdayaan media komunitas (terutama 

daerah perbatasan/terluar, terpencil, dan pasca 

konflik) sebagai penyebar informasi publik kepada 

masyarakat.

25 provinsi Kementerian Komunikasi dan Informatika 5 5 5 5 5

Jumlah pemberdayaan kelompok informasi 

masyarakat (terutama daerah perbatasan/terluar, 

terpencil, dan pasca konflik) 

100 kab/kota Kementerian Komunikasi dan Informatika 10 15 20 25 30

Peserta diklat arsip perbatasan (prioritas K/L) 23 kab (690 orang) Arsip Nasional Republik Indonesia 2 kab (60 orang)
5 kab (150 

orang)

5 kab (150 

orang)

5 kab (150 

orang)

6 kab (180 

orang)

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

A Aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan Darat dan Laut

Analisis dan produksi 

intelijen

C.1.d

Operasi Analisa Sinyal C.2

Program Pengembangan Persandian Nasional

Meningkatnya koordinasi pengamanan perbatasan dalam rangka membatasi pergerakan gembong teroris dan jaringannya (Sasaran Quick Wins )

D.1

D.2

Aspek Sosial Budaya Lintas Batas Darat dan Laut

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kemitraan lembaga komunikasi untuk penyebaran/diseminasi informasi publik

C.2

C.3 Kegiatan 

Penanggulangan 

Terorisme Bidang Kerja 

Sama Internasional

C.3

Pembinaan dan 

pengembangan 

kemitraan lembaga 

komunikasi

D.1

Pendidikan dan 

pelatihan kearsipan

D.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan

Program Penanggulangan Terorisme

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman 

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

C.4 Peningkatan koordinasi 

kebijakan bidang 

kedaulatan maritim 

C.4 Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang kedaulatan maritim 

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Terselenggaranya pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi

C.1.c

C.1

Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri

Terwujudnya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ATHG

Terlaksananya pengambilan kebijakan yang tepat

Kegiatan operasi intelijen 

luar negeri

C.1.a

Kegiatan operasi intelijen 

dalam negeri

C.1.b

Kegiatan Operasi Kontra 

Intelijen

Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konsevasi Energi
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Pembangunan Pembangkit Listrik dari EBT (PLTS) 
 187 Lokasi Priroitas Kecamatan di 

Kawasan Perbatasan 
 300 unit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 41 60 70 70 59

Pembangunan PLTD
 187 Lokasi Prioritas Kecamatan di 

Kawasan Perbatasan 
 500 unit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 108 100 100 100 92

Pembangunan Pembangkit Listrik PLTD di PLBN  16 PLBN  16 unit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 0 7 3 3 3

Jumlah Penyediaan Akses Internet  187 Lokpri  800 unit Kementerian Komunikasi dan Informatika 150 150 200 150 150

Jumlah BTS yang dibangun di Daerah Blank Spot 

Layanan Telekomunikasi di Kawasan Perbatasan
 187 Lokpri  500 unit Kementerian Komunikasi dan Informatika 50 75 100 150 200

Jumlah infrastruktur penyiaran di daerah 

perbatasan
 60 Lokasi Prioritas  60 unit Kementerian Komunikasi dan Informatika 10 10 15 15 10

Jumlah lokasi pembangunan/perbaikan tower 

serta sarana dan prasarana pendukung LPP TVRI 

di kawasan perbatasan

 30 Kabupaten  30 unit Kementerian Komunikasi dan Informatika 0 15 2 8 5

Jumlah lokasi fasilitas (pemancar, genset, dll) LPP 

RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan
 25 Kecamatan  25 unit Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 4 4 5 5

Jumlah Panjang Jalan Nasional yang ditingkatkan 

(pelebaran dan rekonstruksi)
12 Provinsi 1.152 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 235                  46                    321                  367                  183                  

Jumlah Panjang Jalan Strategis Nasional 

(termasuk paralel perbatasan) yang ditingkatkan / 

dibangun

12 Provinsi 1.309 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 153                  275                  247                  302                  331                  

Jumlah Panjang Jembatan yang ditingkatkan / 

dibangun (Jembatan Nasional / Strategis Nasional)

12 Provinsi 2.500 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 785                  429                  429                  429                  429                  

Jumlah Panjang Jalan Non Status yang 

dibangun/ditingkatkan pada kawasan perbatasan
187 Lokasi Kecamatan Prioritas  4.318 km 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(*tidak memiliki kewenangan?)
0 1300 1300 1200 518

Jumlah Panjang  Jembatan Non Status  yang 

dibangun/ditingkatkan di Kawasan Perbatasan
187 Lokasi Kecamatan Prioritas  445 m 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(*tidak memiliki kewenangan?)
145 100 100 100

Panjang Bangunan/Tembok Penahan Gelombang 

yang dibangun 

78 Lokasi Kecamatan Prioritas dan Kab di 

Kawasan Perbatasan
 176 paket Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 40 40 40 30 26

Sarana/prasarana pengamanan pantai yang 

dibangun

52 kecamatan lokpri dan kab di kawasan 

perbatasan 176 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15 38 38 43 42

A.7Pengendalian Banjir, 

Lahar, Gunung Berapi, 

dan Pengaman Pantai

A.7

A.5 A.5 Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional

A.6 A.6

A.4

Meningkatnya kondisi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai

A.3 Penyediaan Infrastruktur 

& Layanan 

Telekomunikasi & 

Penyiaran

A.3 Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersil

A.2 Kegiatan Penyusunan 

Kebijakan dan Program 

serta Evaluasi 

Pelaksanaan Kebijakan 

Ketenagalistrikan

A.2

Penyelenggaraan Jalan, 

Pelaksanaan Preservasi 

dan Peningkatan 

Kapasitas Jalan 

Nasional

Penyelenggaraan Jalan, 

Pelaksanaan Preservasi 

dan Peningkatan 

Kapasitas Jalan Non 

Status

Terwujudnya Pembangunan Pembangkit Listrik dari EBT

Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan Non Status

Terbangunnya Sistem Distribusi dan tersedianya sambungan Listrik untuk Rumah Tangga tidak Mampu (QW)

A.1

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Non Status

Kegiatan Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Pengusahaan Aneka 

Energi Baru Terbarukan

A.1

Program Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran

Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

Pengembangan 

Infrastruktur dan 

Layanan Telekomunikasi 

dan Penyiaran

A.4 Meningkatnya jangkauan siaran dan kualitas siaran penyiaran publik

Program Pengendalian Banjir, Lahar, Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI VOLUME K/L TERKAIT

WAKTU PELAKSANAAN
NO

Jumlah Lokasi 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal
2 Kabupaten di Kawasan Perbatasan  2 unit Kementerian Perhubungan 1 1 1 1 1

Jumlah Kapal Perintis Penumpang dan Barang  

yang dibangun/disediakan
20 Kabupaten di Kawasan Perbatasan  90 unit Kementerian Perhubungan 10 20 20 20 20

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi 

Pelabuhan/Dermaga
15 Kabupaten di Kawasan Perbatasan  122 unit Kementerian Perhubungan 50 75 100 100 75

Jumlah Pembangunan Tambatan Perahu di 

Kawasan Perbatasan

50 Lokasi Prioritas Kecamatan di kawasan 

perbatasan
 83 unit 

Kementerian Perhubungan (*tidak memiliki 

kewenangan?)
33 34 33 33 30

Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di 

Kawasan Perbatasan

28 Kabupaten di kawasan 

perbatasanPerbatasan
 39 bandara Kementerian Perhubungan 39 39 39 39 39

B

- Jumlah regulasi yang disusun dan ditetapkan 

dalam rangka pemanfaatan ruang kawasan 

perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan  13 rekomendasi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah regulasi yang disusun dan ditetapkan 

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 

kawasan perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan  13 rekomendasi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, BNPP

2 2 3 3 3

B.2 B.2

- Teroptimalisasinya kelembagaan penataan ruang 

kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPP 2 2 3 3 3

- Terlaksananya penguatan peran BNPP dalam 

proses integrasi Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan dan Rencana Sektor

13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan BNPP 2 2 3 3 3

- Terbangunnya jaringan kelembagaan penataan 

ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP
2 2 3 3 3

-  Terintegrasinya RTR Kawasan Perbatasan 

dengan Pelayanan Satu Pintu
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LAPAN, 

Kementerian Dalam Negeri,  BIG, BNPP

2 2 3 3 3

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang kawasan perbatasan

A.8 Pembangunan dan 

Pengelolaan Prasarana 

dan Fasilitas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan

A.8 Terwujudnya Kinerja Pelayanan LLAJ (Simpul & Konektifitas)

A.9 A.9 Meningkatnya Ketersediaan dan Kehandalan armada pelayaran nasional

B.1 Penataan Regulasi 

Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan

B.1 Meningkatnya kualitas pengaturan penataan ruang kawasan perbatasan

Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan 

Transportasi Laut, 

Kegiatan Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan di 

Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut

Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Darat dan Laut

A.10 Pembangunan Sarana 

dan Prasarana 

Transportasi ASDP dan 

Pengelolaan Prasarana 

Lalu Lintas ASDP

A.10a Terwujudnya Konektifitas LLASDP (Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana)

A.10b Terwujudnya Konektifitas LLASDP (Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana)

A.11 Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 

Bandar Udara

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas ASDP Laut

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

A.11 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi Udara

Program Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Penataan 

Ruang Kawasan 

Perbatasan
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- Terbangunnya integrasi sistem informasi 

penataan ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LAPAN, 

BAPPENAS,  BIG, BNPP

2 2 3 3 3

- Terbangunnya mekanisme pengendalian 

pemanfaatan ruang kawasan perbatasan 
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan 

dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 

perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kemen Hut, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, LAPAN, BIG, BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya pelatihan integrasi RTR Kawasan 

Perbatasan-RPJMN-Renstra K/L 
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya penguatan/pendidikan PPNS 

dalam penataan ruang kawasan perbatasan 
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kemen Hut, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, LAPAN, BIG, BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya pelatihan penyusunan indikator 

dan program penataan ruang kawasan perbatasan 
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, BNPP
2 2 3 3 3

- Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dalam 

pemanfaatan ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kemen Hut, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, LAPAN, BIG, BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya pelatihan pengendalian 

pemanfaatan ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kemen Hut, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, LAPAN, BIG, BNPP

2 2 3 3 3

B.4 B.4

- Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan yang disusun dan ditetapkan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 peraturan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah RDTR Kecamatan (Lokpri) Kawasan 

Perbatasan yang disusun dan ditetapkan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPP 2 2 3 3 3

- Jumlah RTR PKSN Kawasan Perbatasan yang 

disusun dan ditetapkan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPP 2 2 3 3 3

- Penetapan indikator keberhasilan program K/L 

dalam rencana rinci tata ruang kawasan 

perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LAPAN, 

BIG, BNPP

2 2 3 3 3

B.3 Peningkatan Kapasitas 

SDM Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan

B.3 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang kawasan perbatasan

Meningkatnya kualitas produk perencanaan ruang di kawasan perbatasan beserta rencana rinciPenyelesaian dan 

Peningkatan Kualitas 

Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perbatasan 

beserta Rencana Rinci  
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- Fasilitasi penguatan indikator program K/L 

dalam rencana rinci tata ruang kawasan 

perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan , Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LAPAN, 

BIG, BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah implementasi program K/L dalam 

perwujudan struktur ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP
2 2 3 3 3

- Jumlah implementasi program K/L dalam 

perwujudan pola ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP
2 2 3 3 3

- Jumlah implementasi program K/L dalam 

pengembangan PKSN kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan Kementerian PPN/Bappenas, BNPP 2 2 3 3 3

- Jumlah kerjasama pembiayaan program 

infrastruktur strategis di kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, BNPP

2 2 3 3 3

- Terlaksananya fasilitasi penguatan peran serta 

masyarakat dalam implementasi RTR Kawasan 

Perbatasan

13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian PPN/Bappenas, BNPP

2 2 3 3 3

- Tersusunnya sistem informasi pelaksanaan 

aturan zonasi dalam RTR Kawasan Perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPP 2 2 3 3 3

- Jumlah sosialisasi dan penyebarluasan aturan 

zonasi berdasarkan RTR Kawasan Perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPP 2 2 3 3 3

- Tersusunnya sistem informasi perizinan 

berdasarkan RTR Kawasan Perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 dokumen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Dalam Negeri 

2 2 3 3 3

- Jumlah sosialisasi perizinan berdasarkan RTR 

Kawasan Perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Dalam Negeri, BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah sosialisasi insentif dan disinsentif 

penataan ruang kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Dalam Negeri, BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah Best Practice  insentif penataan ruang 

kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, 

BNPP

2 2 3 3 3

- Jumlah Best Practice disinsentif penataan ruang 

kawasan perbatasan
13 Provinsi Kawasan Perbatasan 13 laporan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, 

BNPP

2 2 3 3 3

B.5 Sinkronisasi antara RTR 

Kawasan Perbatasan 

dengan Rencana 

Pembangunan dan 

Rencana Sektoral

B.5 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang kawasan perbatasan

Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasanB.6 Penegakkan aturan 

zonasi, insentif dan 

disinsentif

B.6
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C

- Gedung/bangunan LLP KUKM 81 lokpri darat 81 Paket Kementerian Koperasi dan UKM 17 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi

- Koperasi pemula yang mendapatkan bimbingan 

dan penguatan permodalan
81 lokpri darat 162 koperasi Kementerian Koperasi dan UKM

60 koperasi (30 

Lokpri)

26 koperasi (13 

lokpri)

26 koperasi (13 

lokpri)

26 koperasi (13 

lokpri)

24 koperasi (12 

lokpri)

- Koperasi produksi/sentra usaha mikro yang 

diperkuat sistem bisnis dan kapasitas produksinya 

(skema manajemen/sistem bisnis, penguatan 

kapasitas, pendampingan dan pendataan) 

81 lokpri darat 81 koperasi Kementerian Koperasi dan UKM 17 16 16 16 16

- Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki 

lima yang difasilitasi penataan lokasi dan sarana 

usaha, pemasaran serta promosi di perkotaan dan 

daerah wisata (bantuan, skema manajemen, 

pendampingan dan pendataan) (Program Lanjutan)

81 lokpri darat 405 umi Kementerian Koperasi dan UKM
85 umi (17 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

- Usaha mikro/koperasi produsen yang difasilitasi 

promosi dan pemasaran produknya pada event  

lokal dan kepariwisataan (fasilitasi event /pameran 

dan pendataan) (Program Lanjutan)

81 lokpri darat 405 umi Kementerian Koperasi dan UKM
85 umi (17 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

80 umi (16 

lokpri)

- Bantuan permodalan untuk UMKM dan koperasi 81 lokpri darat 162 paket Kementerian Koperasi dan UKM 34 paket 32 paket 32 paket 32 paket 32 paket

- Kemudahan investasi bagi UMKM dan koperasi 81 lokpri darat 81 koperasi Kementerian Koperasi dan UKM 17 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi

- Peningkatan industri pendukung UMKM dan 

koperasi
81 lokpri darat 81 koperasi Kementerian Koperasi dan UKM 17 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi 16 koperasi

- Wirausaha baru dan pemula yang difasilitasi 

permodalannya (skema bantuan, seleksi, 

pendampingan, pendataan)

81 lokpri darat 3240 orang Kementerian Koperasi dan UKM
680 orang (17 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

- KUMKM yang difasilitasi pengembangan 

kemitraan, termasuk yang berbasis investasi
81 lokpri darat 405 KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM

85 KUMKM (17 

lokpri darat)

80 KUMKM (16 

lokpri darat)

80 KUMKM (16 

lokpri darat)

80 KUMKM (16 

lokpri darat)

80 KUMKM (16 

lokpri darat)

- Jumlah publikasi ilmiah
81 lokpri darat 81 Paket LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi Dan UKM

Terbangunnya sarana LLP KUKM

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan akses 

usaha mikro pada 

pembiayaan dan layanan 

keuangan lainnya

Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikroC.2 C.2

Penguatan kapasitas 

koperasi dan sentra 

usaha mikro dalam 

rangka mendukung 

pengembangan produk 

unggulan melalui 

pemanfaatan sumber 

daya lokal

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins )

C.8 C.8

C.3 C.3

C.4 C.4Penataan usaha 

informal/pedagang kaki 

lima di perkotaan dan 

daerah tujuan wisata

C.1 Sarana prasarana LLP 

KUKM

C.1

Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat

C.5 C.5

C.6 C.6

C.7 C.7

Peningkatan daya saing 

UMKM dan koperasi

Pengembangan 

kewirausahaan yang 

didukung kerja sama 

antara Pemerintah, 

dunia usaha, perguruan 

tinggi dan masyarakat

Fasilitasi kemitraan, 

revitalisasi dan 

restrukturisasi usaha 

bagi UMKM dan koperasi

Program Penelitian, Penguasaan Dan Pemanfaatan IPTEK

Terdifusinya Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Produksi Berbasis Pertanian dan Energi  BerkelanjutanPengembangan dan 

Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal, termasuk gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dan penataan sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir (Program 

Lanjutan)

Program Peningkatan Daya Saing Umkm Dan Koperasi

Meningkatnya daya saing dan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi
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- Jumlah paket HKI yang 

termanfaatkan/diinkubasi
81 lokpri darat 15 Paket LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 3 paket HKI 3 paket HKI 3 paket HKI 3 paket HKI 3 paket HKI

- Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang 

menggunakan sistem pengendalian bahan baku 

online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 

2014 sebesar 784 Unit

81 lokpri darat 162 unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34 unit (17 

paket )

32 unit (16 

paket )

32 unit (16 

paket )

32 unit (16 

paket )

32 unit (16 

paket )

- Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 

12,7 Juta Ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR , 

Hutan Adat dan Kemitraan

81 lokpri darat 81 paket @1000 Ha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17.000 Ha (17 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

- Luasan area terkait akses masyarakat untuk 

mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, 

hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat 

dan  hutan rakyat serta  kemitraan meningkat 

setiap tahun

81 lokpri darat 81 paket @1000 Ha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17.000 Ha (17 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

16.000 Ha (16 

paket )

- Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 

15.000 orang

81 lokpri darat 405 orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
85 orang (17 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

- Jumlah SDM LHK yang meningkat 

kompetensinya 10.400 orang
81 lokpri darat 405 orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

85 orang (17 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

- Jumlah kelas kelompok tani  desa-desa hutan 

dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH
81 lokpri darat 405 unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

85 unit (17 

lokpri darat)

80 unit (16 

lokpri darat)

80 unit (16 

lokpri darat)

80 unit (16 

lokpri darat)

80 unit (16 

lokpri darat)

- Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk 

sebanyak 500 unit
81 lokpri darat 81 unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17 unit (17 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

- Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha 

Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 250 unit
81 lokpri darat 81 unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17 unit (17 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

16 unit (16 

lokpri darat)

- Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH 

dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa 

hutan sebanyak 5.000 orang

81 lokpri darat 405 orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
85 orang (17 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

80 orang (16 

lokpri darat)

- Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan 

selesai 100%
81 lokpri darat 81 lokpri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 paket regulasi 3 paket regulasi 3 paket regulasi 3 paket regulasi 3 paket regulasi

- Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra 

kerja KPH, HKm, HD, HR, dan hutan tanaman 

sebesar Rp. 2 T

81 lokpri darat Rp. 405 M Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rp. 85 M (17 

lokpri darat)

Rp. 80 M (16 

lokpri darat)

Rp. 80 M (16 

lokpri darat)

Rp. 80 M (16 

lokpri darat)

Rp. 80 M (16 

lokpri darat)

- Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah 81 lokpri darat 81 lokpri Kementerian Perdagangan 17 lokpri 16 lokpri 16 lokpri 16 lokpri 16 lokpri

- Jumlah PMKM yang bermitra dengan retail 

modern
81 lokpri darat 81 Paket Kementerian Perdagangan 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket 

- Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perdagangan 

termasuk di wilayah perbatasan
81 lokpri darat 81 Paket Kementerian Perdagangan 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket 

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya dukungan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional/bidang perdagangan dalam negeri

Meningkatnya  kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri

Terakselerasinya difusi hasil iptek  Berbasis Inovasi LIPI ke Stakeholders (Industri, Pemerintah, Masyarakat)

Pengelolaan Hutan Produksi Dan Usaha Kehutanan

Peningkatan Usaha 

Industri Kehutanan

Meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan

C.11 C.11

C.12 C.12

C.9 C.9

C.10 C.10

Pengembangan Inovasi

C.13 C.13

Penyiapan Areal 

Perhutanan Sosial

Perencanaan dan 

Pengembangan SDM

Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan

Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan  hutan rakyat serta  

kemitraan

Meningkatnya luas areal kelola masyarakat

Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK  kompeten

Pengembangan 

Perdagangan Dalam 

Negeri

Pemberdayaan Dagang 

Kecil, Menengah dan 

Peningkatan 

Penggunaan Produk 

Dalam Negeri

C.14 C.14

C.15 C.15

C.16 C.16

Peningkatan Penyuluhan

Kegiatan Penggunaan 

Kawasan Hutan

Pembiayaan 

Pembangunan 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan

Planologi Dan Tata Lingkungan

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat

Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatan ketahanan pangan, energi dan air dengan layanan minimal 80%

Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman)

C.17 C.17

C.18 C.18
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- Jumlah Masyarakat Lokal yang Difasilitasi 

Membuka Usaha, Akses ke Permodalan dan 

Perijinan Usaha (orang)

81 lokpri darat 405 orang Kementerian Pariwisata 85 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 

- Jumlah Masyarakat Lokal yang Mengikuti 

Bimbingan Pembukaan dan Pengoperasian Usaha 

(orang)

81 lokpri darat 405 orang Kementerian Pariwisata 85 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 

- Jumlah usaha/industri pariwisata mikro dan 

kecil yang difasilitasi untuk meningkatkan nilai 

tambah

81 lokpri darat 405 orang Kementerian Pariwisata 85 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 

- Jumlah promosi destinasi konvensi, insentif, 

even, dan minat khusus pada internasional event 

(destinasi)

81 lokpri darat 81 Paket
Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah
17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket 

- Tumbuhnya wirausaha baru IKM 81 lokpri darat 81 Paket Kementerian Perindustrian 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket

- Pelatihan bagi Calon tenaga kerja/Tenaga Kerja 

dengan Sistem three-in-one untuk level operator 

dan Supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan 

Penempatan) Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 

(Orang) pada bidang TPT, Alas Kaki, Garam, Logam 

dan Mesin, Otomotif, Logistik, Elektronika, 

pengelasan, Pengolahan karet, Petrokimia, Plastik, 

kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan 

animasi (orang)

81 lokpri darat 3240 orang Kementerian Perindustrian
680 orang (17 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

- Neraca penatagunaan tanah di daerah 81 lokpri darat 81 paket Kementerian Agraria dan Tata Ruang 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket 

- Jumlah rumusan kebijakan teknis Pertanahan 

Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan 

Wilayah Tertentu yang tersusun (TCK/NSPM 

Inventarisasi, Zonasi, Penataan dan Monev)

81 lokpri darat 5 rumusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan

81 lokpri darat 5 rumusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan

15 PKSN Darat 5 rumusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan 1 rumusan

- Pengembangan lahan tanaman 81 Lokpri darat @10 Ha 81 Paket Kementerian Pertanian
170 Ha (17 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

- Pengembangan Budidaya Ternak Potong 

(kelompok)
81 Lokpri darat 405 kelompok Kementerian Pertanian

85 kelompok (17 

lokpri)

80 kelompok (16 

lokpri)

80 kelompok (16 

lokpri)

80 kelompok (16 

lokpri)

80 kelompok (16 

lokpri)

- Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran 

bagi petani
81 Lokpri darat 81 unit Kementerian Pertanian

17 unit (17 

lokpri)

16 unit (16 

lokpri)

16 unit (16 

lokpri)

16 unit (16 

lokpri)

16 unit (16 

lokpri)

Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak 

Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik

C.20

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)C.20Pengembangan 

pemasaran pariwisata

- Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Landreform 

yang disusun

Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri

Program Pengembangan SDM Industri

Meningkatnya Pendidikan dan Skill Tenaga Kerja Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri kompeten (pada bidang prioritas MEA)

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terciptanya Pengelolaan Landreform yang lebih baik

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

Terlaksananya pengaturan dan  penataan  penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal

Pengelolaan Wilayah 

Pesisir, Pulau-Pulau 

Kecil, Perbatasan dan 

Wilayah Tertentu 

(WP3WT) (di pusat)

C.19 C.19Pengembangan industri 

pariwisata

Peningkatan Produksi 

Ternak 

Pengembangan 

Pemasaran Domestik

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil Dan Investasi Pertanian

C.24 C.24

C.25 C.25

C.26 C.26

Pengelolaan landreform

Peningkatan produksi 

dan produktivitas 

tanaman perkebunan 

berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang berkelanjutan

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

C.21 C.21

C.22 C.22

C.23 C.23

C.27 C.27

C.28 C.28

Pengembangan dan 

penumbuhan industri 

kecil dan menengah

Peningkatan kualitas 

SDM industri

Pengelolaan pertanahan 

provinsi

Meningkatnya kualitas industri pariwisata
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- Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang 

efisien dan berkelanjutan di lokasi
81 Lokpri darat 405 paket Kementerian Pertanian

85 paket (17 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

- Jumlah lahan yang dioptimasi, dikonservasi, 

direhabilitasi dan direklamasi
81 Lokpri darat @10 Ha 81 Paket Kementerian Pertanian

170 Ha (17 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

160 Ha (16 

lokpri)

- Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang 

efisien dan berkelanjutan di lokasi
81 Lokpri darat 405 paket Kementerian Pertanian

85 paket (17 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

80 paket (16 

lokpri)

- Jumlah teknologi pengelolaan Sumberdaya 

Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik 

Lokasi, teknologi pasca panen dan pengolahan, 

prototipe alsintan, dan peta tematik sumberdaya 

lahan dan sumber daya genetik (Teknologi)

81 Lokpri darat 81 paket Kementerian Pertanian 17 paket 16 paket 16 paket 16 paket 16 paket

- Tenaga teknis menengah pertanian dan calon 

wirausahawan muda yang kompeten dan berdaya 

saing (Orang)

81 Lokpri darat 3240 orang Kementerian Pertanian
680 orang (17 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

- Kompetensi non aparatur di sektor pertanian 

(Orang)
81 Lokpri darat 3240 orang Kementerian Pertanian

680 orang (17 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

640 orang (16 

lokpri darat)

Dukungan sarana pemasaran pasar rakyat yang 

dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan 

dan mitigasi bencana (bantuan sarana) (Quick 

Wins )

50 LOKPRI 50 unit Kementerian Koperasi dan UKM 10 10 10 10 10

Jumlah Pasar Rakyat Tipe A 100 LOKPRI 100 20 20 20 20 20

Jumlah Pasar Rakyat Tipe B 87 LOKPRI 87 20 18 17 16 16

 Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan 

Pemberdayaan Terpadu Nasional
50 LOKPRI 50 10 10 10 10 10

Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun 5 LOKPRI 5 1 1 1 1 1

D
Meningkatnya Pelabuhan Perikanan yang 

Dibangun dan Dikembangkan

- Jumlah pengembangan dan

pembangunan pelabuhan perikanan

daerah prioritas/PKSN

5 Lokasi PKSN Kawasan Perbatasan Laut 5 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan
1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

- Jumlah  sarpras  pendukung penangkapan 

kapal/perahu penangkap ikan ≥ 30 GT
75 LOKPRI 75 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan

7 Unit (7 lokasi 

@ 1 Unit)

17 Unit (17 

lokasi @1 Unit)

17 Unit (17 

lokasi @1 Unit)

17 Unit (17 

lokasi @1 Unit)

17 Unit (17 

lokasi @1 Unit)

Meningkatnya fungsi pasar rakyat yang direvitaliassi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional 

(Quick Wins )

Pengembangan 

Kapasitas Logistik 

Perdagangan dan Sarana 

Perdagangan

Terselenggaranya Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian yang Efisien dan Berkelanjutan di Lokasi

Meningkatnya Produktivitas Lahan Pertanian, Luasan Areal Pertanian Baru dan Prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Serta Pengendalian Lahan untuk 

Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan Dan Pelatihan Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Pembinaan dan 

Pengembangan Kapal 

Perikanan, Alat 

Penangkapan Ikan dan 

Pengawasan Kapal 

Perikanan di Kawasan 

Perbatasan

Terselenggaranya Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian yang Efisien dan Berkelanjutan di Lokasi

Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian

Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda yang kompeten dan berdaya saing

Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui Diklat

Peningkatan sarana 

prasarana pemasaran 

untuk mendukung 

peningkatan akses 

usaha mikro ke pasar

Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah 

Indonesia termasuk wilayah perbatasan

C.32

Perluasan Areal dan 

Pengelolaan Lahan 

Pertanian

Pengelolaan Sistem 

Penyediaan dan 

Pengawasan Alat Mesin 

Pertanian 

Penciptaan Tenologi dan 

Inovasi Pertanian dan 

Bio-Industri 

Berkelanjutan

Program Penciptaan Teknologi Dan Inovasi Pertanian Dan Bio-Industri Berkelanjutan

C.29Pengelolaan Sistem 

Penyediaan dan 

Pengawasan Alat Mesin 

Pertanian

C.29

C.34b

Peningkatan 

penyuluhan, pendidikan 

dan pelatihan pertanian

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

C.30 C.30

C.31 C.31

C.32

C.34

Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut

Pengembangan 

Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan Pendukung 

PKSN

D.1 D.1

Kementerian Perdagangan

C.33 C.33a

C.33b

C.34a

D.2 D.2 Meningkatnya Armada Perikanan Tangkap Nasional yang Modern dan Berdaya Saing 
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- Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan 20 LOKPRI 100 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan
20 Unit (4 lokasi 

@ 5 Unit)

20 Unit (4 lokasi 

@ 5 Unit)

20 Unit (4 lokasi 

@ 5 Unit)

20 Unit (4 lokasi 

@ 5 Unit)

20 Unit (4 lokasi 

@ 5 Unit)

- Jumlah Sarpras Budidaya Rumput Laut 30 LOKPRI 180 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan
36 Unit (6 lokasi 

@ 6 Unit)

36 Unit (6 lokasi 

@ 6 Unit)

36 Unit (6 lokasi 

@ 6 Unit)

36 Unit (6 lokasi 

@ 6 Unit)

36 Unit (6 lokasi 

@ 6 Unit)

- Jumlah Sarpras Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan
5 LOKPRI 75 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan

15 Unit (5 lokasi 

@ 3 Unit)

15 Unit (5 lokasi 

@ 3 Unit)

15 Unit (5 lokasi 

@ 3 Unit)

15 Unit (5 lokasi 

@ 3 Unit)

15 Unit (5 lokasi 

@ 3 Unit)

- Jumlah Sarpras Peningkatan Mutu Hasil 

Perikanan (Cold Storage Kapasitas 50 Ton)
5 LOKPRI 5 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

- Jumlah Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan

5 LOKPRI (Laut Cina selatan, Laut 

Sulawesi, Samudra Pasifik, Laut Arafuru, 

Ilwaki)

10 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Unit ( Panjang 

36 M dan 24 M)

2 Unit ( Panjang 

36 M dan 24 M)

2 Unit ( Panjang 

36 M dan 24 M)

2 Unit ( Panjang 

36 M dan 24 M)

2 Unit ( Panjang 

36 M dan 24 M)

- Jumlah sarana dan prasarana pendukung 

ekonomi yang memadai pada PPKT berpenduduk 

yang termasuk dalam lokpri kawasan perbatasan 

laut 

29  LOKPRI 29 unit Kementerian Kelautan dan Perikanan 9 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

- Jumlah PPKT  yang termasuk dalam lokpri 

kawasan perbatasan laut yang ditingkatkan 

Rehabilitasi Ekosistemnya

50 LOKPRI 50 lokpri Kementerian Kelautan dan Perikanan 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi

- Jumlah tambatan kapal wisata. (6 Kab : Sabang, 

Sangihe, MTB, Alor, Rote Ndao, Berau)
25 LOKPRI 50 unit Kementerian Pariwisata

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

- Jumlah pusat informasi pariwisata 25 LOKPRI 50 unit Kementerian Pariwisata
10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

- Bimbingan Teknis Manajemen Destinasi 

Pariwisata
10 LOKPRI 10 lokasi Kementerian Pariwisata 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

- Jumlah Home Stay 25 LOKPRI 50 unit Kementerian Pariwisata
10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

10 Unit (5 lokasi 

@ 2 Unit)

- Jumlah Boat Wisata 5 LOKPRI 5 unit Kementerian Pariwisata 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

- Jumlah Pasar dalam rangka Pembangunan dan 

Pengembangan  Sarana Distribusi Perdagangan
85 LOKPRI 85 unit Kementerian Perdagangan 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit

- Jumlah Gudang Non SRG 10 LOKPRI 10 unit Kementerian Perdagangan
2 Unit (2 lokasi 

@ 1 Unit)

2 Unit (2 lokasi 

@ 1 Unit)

2 Unit (2 lokasi 

@ 1 Unit)

2 Unit (2 lokasi 

@ 1 Unit)

2 Unit (2 lokasi 

@ 1 Unit)

- Jumlah Penempatan Ketenagakerjaan 

penganggur dan setengah penganggur yang 

terserap

21 LOKPRI 6 paket Kementerian Tenaga Kerja 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket

Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya di bidang Prasarana dan Sarana yang berdaya saing dan berkelanjutan

Meningkatnya Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan di Sentra Perikanan Terpadu

Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP yang efektif

Terbangunnya Sarana Perdagangan dalam Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di Wilayah Indonesia termasuk Wilayah Perbatasan

Terserapnya penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan padat karya

Berkembangnya ekonomi di Pulau-pulau Kecil Terluar

Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata

Berkembangnya perancangan destinasi dan investasi kawasan ekonomi khusus pariwisata, kawasan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, 

dan investasi pariwisata khususnya di kawasan cross border

Pengembangan 

Kapasitas Logistik 

Perdagangan dan Sarana 

Perdagangan

Peningkatan Kapasitas 

Stakeholders Pariwisata 

di Daerah (Dukungan 

Non Teknis )

Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan KepariwisataanPemberdayaan 

Masyarakat di Destinasi 

Pariwisata

D.6 D.6

D.7 D.7

D.8 D.8

Pengelolaan Sistem 

Prasarana dan Sarana 

Pembudidayaan Ikan di 

kawasan perbatasan

Peningkatan daya saing 

usaha produk kelautan 

dan perikanan berbasis 

SDA, SDM, dan IPTEK di 

kawasan perbatasan

Operasional dan 

Pemeliharaan Kapal 

Pengawas

Pengelolaan Sumber 

Daya Laut, Pesisir, dan 

Pulau-Pulau Kecil 

Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

D.9 D.9

D.3 D.3

D.4 D.4

D.5 D.5

D.10 D.10

D.11 D.11Penempatan dan 

Pemberdayaan Tenaga 

Kerja
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- Jumlah pelatihan berbsis kompetensi 5  LOKPRI 5 paket Kementerian Tenaga Kerja
1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

1 Unit (1 lokasi 

@ 1 Unit)

Dukungan sarana pemasaran pasar rakyat yang 

dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan 

dan mitigasi bencana (bantuan sarana) (Quick 

Wins )

187 LOKPRI 215 Kementerian Perdagangan 20 Unit 45 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 

Jumlah Pasar Rakyat Tipe C dan D 100 LOKPRI 100 Kementerian Perdagangan 20 20 20 20 20

E

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK 187 LOKPRI 220 Kementerian Kesehatan 220 220 220 220 220

Jumlah Puskesmas prioritas nasional  di kawasan 

perbatasan dengan negara tetangga yang 

memenuhi standar pelayanan kesehatan primer 100 LOKPRI 41 Kementerian Kesehatan 70 85 100 115 124

Jumlah provinsi yang membina pelayanan 

kesehatan daerah terpencil/sangat terpencil, 

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
13 Prov 13 13 13 13 13 13

Jumlah kabupaten/kota yang membina pelayanan 

kesehatan daerah perbatasan dan pulau-pulau 

kecil terluar
41 Kab 41 41 41 41 41 41

Jumlah RS Pratama di DTPK 50 LOKPRI 50 2 12 12 12 12

E.2

Pengembangan Pend. Keagamaan Terpadu di Wil. 

Perbatasan
50 LOKPRI 50 Kementerian Agama 10 10 10 10 10

E.2b

Jumlah madrasah daerah 

tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat 

kualitasnya
50 LOKPRI 50 Kementerian Agama 10 10 10 10 10

Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang yang 

direhabilitasi 53 LOKPRI 152 Kementerian Agama 32 30 30 30 30

Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang 

direhabilitasi 53 LOKPRI 152 Kementerian Agama 32 30 30 30 30

Jumlah perpustakaan MI yang dibangun 53 LOKPRI 152 Kementerian Agama 32 30 30 30 30

Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 53 LOKPRI 152 Kementerian Agama 32 30 30 30 30

Jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T 25 LOKPRI 25 Kementerian Agama 5 5 5 5 5

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang 

direhabilitasi 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang 

direhabilitasi 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium 

IPA 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Pembinaan Upaya 

Kesehatan Rujukan

Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK)

Pembinaan Upaya 

Kesehatan Dasar

Pengembangan 

Kapasitas Logistik 

Perdagangan dan Sarana 

Perdagangan

Peningkatan Kompetensi 

Tenaga Kerja dan 

Produktivitas

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Meningkatnya fungsi pasar rakyat yang direvitaliassi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional (Quick Wins )Peningkatan sarana 

prasarana pemasaran 

untuk mendukung 

peningkatan akses 

usaha mikro ke pasar

Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas  bagi masyarakat

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Kawasan Perbatasan

Program Pendidikan Islam

Meningkatnya Akses, Kualitas, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Tersalurkannya Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah

Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan Darat dan Laut

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Kawasan Perbatasan

Tersedianya Bantuan Operasional  Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas

Peningkatan Akses, 

Mutu, Kesejahteraan dan 

Subsidi Pendidikan 

Keagamaan Islam

Kementerian Kesehatan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 

D.12 D.12

D.13

Peningkatan Akses, 

Mutu, Kesejahteraan dan 

Subsidi RA/BA dan 

Madrasah

E.1 E.1a

E.1b

E.1c

E.2a

D.13a

D.13b
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Jumlah Asrama MTs yang dibangun 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah MTs yang meningkat standar UKS 64 LOKPRI 161 Kementerian Agama 33 33 33 32 30

Jumlah MA/MAK yang dibangun 25 LOKPRI 25 Kementerian Agama 5 5 5 5 5

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak sedang yang 

direhabilitasi 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak berat yang 

direhabilitasi 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah MA/MAK berasrama yang 

dibangun/dikembangkan 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 5 5 5 5 5

Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah perpustakaan MA/MAK yang  dibangun
46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang dibangun 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan 

laboratorium IPA 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan 

laboratorium komputer 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK
46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan 

laboratorium bahasa 46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK
46 LOKPRI 85 Kementerian Agama 20 20 15 15 15

Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun 187 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 300 300 300

Jumlah Sekolah SD yang dibangun 5 LOKPRI 5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 1 1

Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi 187 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 300 300 300

Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa 

Bakat dan Berprestasi 187 LOKPRI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 75 75 75 75 75

Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) 

SD yang dibangun 187 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 300 300 300

Jumlah SD yang mendapatkan bantuan peralatan 

pendidikan 187 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 300 300 300

Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP
187 LOKPRI 20,000 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Jumlah sekolah berasrama yang dibangun 10 LOKPRI 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 2 2 2

Jumlah Sekolah SMP yang dibangun 10 LOKPRI 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 2 2 2

Jumlah Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun
10 LOKPRI 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 2 2 2

Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun 177 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 300 300 300

Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi 177 LOKPRI 750 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 150 150 150 150 150

Jumlah Laboratorium IPA SMP yang dibangun 177 LOKPRI 750 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 150 150 150 150 150

Jumlah Perpustakaan SMP yang dibangun 177 LOKPRI 350 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 70 70 70 70 70

Jumlah Siswa SMP yang mendapatkan Beasiswa 

Bakat dan Berprestasi 177 LOKPRI
750

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 150 150 150 150 150

Jumlah SMP yang mendapatkan bantuan 

peralatan pendidikan 177 LOKPRI
750

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 150 150 150 150 150

Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang 

lainnya 50 LOKPRI 50 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 10 10 10 10

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP
177 LOKPRI 15,000 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Penjaminan Kepastian 

Layanan Pendidikan SD

Penjaminan Kepastian 

Layanan Pendidikan 

SMP

Tersedianya Layanan Pendidikan SD 

Program Pendidikan Dasar

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin

Tersedianya Layanan Pendidikan SMP

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin

E.3b

E.3c

E.3c

E.3

Program Pendidikan Menengah

E.3a



- 380 -

2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI VOLUME K/L TERKAIT

WAKTU PELAKSANAAN
NO

Jumlah RKB SMA yang dibangun 158 LOKPRI 300 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 60 60 60 60 60

Jumlah unit SMA baru yang dibangun 29 LOKPRI 29 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6 6 6 6 5

Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA 158 LOKPRI 300 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 60 60 60 60 60

Jumlah ruang pembelajaran SMA yang 

direhabilitasi 158 LOKPRI 300 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 60 60 60 60 60

Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA 158 LOKPRI 300 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 60 60 60 60 60

Jumlah SMA Rujukan 29 LOKPRI 29 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6 6 6 6 5

Jumlah siswa SMA yang mendapat beasiswa 158 LOKPRI 300 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 60 60 60 60 60

Jumlah Siswa SMA penerima bantuan melalui KIP 158 LOKPRI 9,000 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9000 9000 9000 9000 9000

Jumlah RKB SMK yang dibangun 81 LOKPRI 150 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 30 30 30 30

Jumlah unit SMK baru yang dibangun 50 LOKPRI 50 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 10 10 10 10

Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK 81 LOKPRI 151 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 30 30 30 30

Jumlah ruang pembelajaran SMK yang 

direhabilitasi 81 LOKPRI
151

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 30 30 30 30

Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA 81 LOKPRI 151 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30 30 30 30 30

Jumlah SMK Rujukan 50 LOKPRI 50 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 10 10 10 10

Jumlah SMK Berbasis 

Pesantren/Komunitas/Industri 50 LOKPRI
150

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 10 10 10 10

Jumlah siswa SMK yang mendapat beasiswa 81 LOKPRI 1,500 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Jumlah Siswa SMK penerima bantuan melalui KIP
81 LOKPRI 15,000 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Jumlah SMK Kelautan yang dikembangkan untuk 

mendukung poros kemaritiman 4 LOKPRI 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 1 0

Jumlah SMK Pertanian yang dikembangkan untuk 

mendukung poros ketahanan pangan 2 LOKPRI 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 0 0 0

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang 

dibangun/revitalisasi di daerah 3T 187 LOKPRI 1,000 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 200 200 200 200 200

Jumlah rumah khusus yang dibangun di kawasan 

perbatasan negara
187 LOKPRI 15.170 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2570 3150 3150 3150 3150

Jumlah Rumah yang ditingkatkan di kawasan 

perbatasan negara
187 LOKPRI 1.152 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Rumah Susun yang dibangun di kawasan 

perbatasan negara
32 LOKPRI

32
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0 3 7 10 12

E.6Pembangunan Rumah 

Khusus

E.6

Penyediaan dan 

Peningkatan Layanan 

Pendidikan SMA

E.4a

E.4e

Penyediaan Layanan 

Paud

E.5

E.4b

Penyediaan dan 

Peningkatan Layanan 

Pendidikan SMK

E.4c

E.4d

Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Untuk Masyarakat Di Kawasan Perbatasan

Program Pengembangan Perumahan

Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Air Bersih Di Kawasan Perbatasan

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMK dari keluarga miskin

Meningkatnya kesiapan SDM untuk mendukung Program Poros Maritim dan Ketahanan Pangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal

Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan 

berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

E.5

E.4
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Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Dibangun 50 LOKPRI 127 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 127

Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya 

yang dibangun/direhabilitasi
40 LOKPRI 100 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15 25 15 25 20

Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku 

yang dibangun /ditingkatkan

15 LOKPRI
20 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6 5 2 4 3

Jaringan irigasi/reklamasi rawa yang dibangun/ 

ditingkatkan/direhabilitasi
30 LOKPRI 79 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 19 15 15 15 15

Jumlah Kantor BPP Provinsi Provinsi Kawasan Perbatasan Negara 7 unit Ditjen PUM Kemendagri 0 1 0 2 4

Jumlah Kantor BPP Kab/Kota
Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 

Negara
27 unit Ditjen PUM Kemendagri 3 7 8 6 3

Jumlah Kantor Kecamatan/Distrik Kawasan 

Perbatasan Negara
Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara 27 unit BNPP, Ditjen PUM dan Ditjen BANGDA Kemendagri 3 6 6 6 6

Jumlah Kantor Desa/Kampung/Kelurahan 

Kawasan Perbatasan Negara
Desa Kawasan Perbatasan Negara 93 unit BNPP, Ditjen PUM dan Ditjen BANGDA Kemendagri 13 20 20 20 20

Jumlah Balai Pertemuan Umum (BPU) BPP 

Provinsi
Provinsi Kawasan Perbatasan Negara 4 unit Ditjen PUM Kemendagri 0 1 1 1 1

Jumlah Balai Pertemuan Umum (BPU) BPP 

Kab/Kota

Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 

Negara
8 unit Ditjen PUM Kemendagri 0 2 2 2 2

Jumlah Balai Pertemuan Umum (BPU) 

Kecamatan/Distrik Kawasan Perbatasan Negara
Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara 26 unit BNPP dan Ditjen PUM Kemendagri 2 6 6 6 6

Jumlah Balai Pertemuan Umum (BPU) 

Desa/Kampung/Kelurahan Kawasan Perbatasan 

Negara

Desa Kawasan Perbatasan Negara 45 unit BNPP dan Ditjen PUM Kemendagri 5 10 10 10 10

E.7

E.7d

E.7cPenyediaan dan 

Pengelolaan Air Baku

Terbangunnya sarana prasarana air bersihE.7aProgram Pembinaan dan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Permukiman

Pembangunan Kantor 

Kecamatan/Distrik 

Kawasan dan Kantor 

Desa/Kampung/ 

KelurahanPerbatasan 

Negara

Pembangunan Balai 

Pertemuan Umum (BPU) 

BPP Provinsi dan 

Kab/Kota serta di Kantor 

Kecamatan dan Desa

Pengembangan dan 

Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan 

Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya

Tampungan, sumber air lainnya yang dibangun/ditingkatkan fungsi kondisinya

Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya

Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan

Tersedianya Kantor BPP Provinsi dan Kab/KotaE.8

Pengelolaan dan 

konservasi sungai, 

waduk, embung, situ, 

serta bangunan 

penampung air lainnya

E.7b

Pembangunan Kantor 

BPP Provinsi dan 

Kab/Kota

E.10

E.9

E.8

E.10

E.9

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tersedianya Balai Pertemuan Umum (BPU) BPP Provinsi dan Kab/Kota serta di Kantor Kecamatan dan Desa

Tersedianya Pembangunan Kantor Kecamatan/Distrik Kawasan dan Kantor Desa/Kampung/ Kelurahan Perbatasan Negara
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Jumlah Rumah Dinas Aparat Kecamatan/Distrik 

Kawasan Perbatasan Negara
Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara 42 unit

Ditjen PUM dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri serta 

Kemen PU-PR
2 10 10 10 10

Jumlah Rumah Dinas Aparat Desa/Kampung/ 

Kelurahan Kawasan Perbatasan Negara
Desa Kawasan Perbatasan Negara 42 unit

Ditjen PUM dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri serta 

Kemen PU-PR
2 10 10 10 10

Jumlah Rumah Dinas Aparatur Pemerintahan 

Kawasan Perbatasan Negara

Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 

Negara
40 paket Kemen PU-PR 0 10 10 10 10

Jumlah Rumah Singgah/Mess Kawasan 

Perbatasan Negara

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Kawasan 

Perbatasan Negara
22 unit BNPP dan Ditjen PUM Kemendagri 2 5 5 5 5

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 

Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan 

Negara

Provinsi dan Kabupaten/Kota Kawasan 

Perbatasan Negara
20 unit BNPP 0 5 5 5 5

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 

Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan 

Negara

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Kawasan 

Perbatasan Negara
200 unit BNPP 77 33 30 30 30

Jumlah Kapal/Speedboat Dinas Operasional 

Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan 

Negara

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Kawasan 

Perbatasan Negara
13 unit BNPP 1 3 3 3 3

Jumlah Kendaraan Taktis Operasional Lapangan  

Camat Lokpri & Satuan Tugas Pengamanan 

Perbatasan 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Kawasan 

Perbatasan Negara
80 unit BNPP/Kementerian Pertahanan 0 20 20 20 20

Jumlah Sarana Komunikasi Dinas Aparatur 

Pemerintah Kawasan Perbatasan Negara

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa 

Kawasan Perbatasan Negara
80 paket BNPP 0 20 20 20 20

Jumlah Sarana Prasarana Teknis Pendukung 

Perkantoran Pemerintahan Kawasan Perbatasan 

Negara (meubeuler, pesawat telepon, listrik, air 

bersih, dll)

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa 

Kawasan Perbatasan Negara
21 paket BNPP dan Ditjen PUM Kemendagri 1 5 5 5 5

Jumlah Aparatur Pemerintah peserta Bimbingan 

Teknis Penguatan Kelembagaan Aparatur 

Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

BPP dan Lokpri 980 orang BNPP 180 200 200 200 200

Jumlah Aparatur Pemerintah Peserta Pelatihan 

Wawasan Kebangsaan Aparatur Pemerintahan  

Kawasan Perbatasan Negara

BPP dan Lokpri 1600 orang BNPP dan Ditjen Kesbangpol Kemendagri 0 400 400 400 400

Jumlah Aparatur Pemerintah Peserta Pendidikan 

dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kawasan 

Perbatasan Negara

BPP dan Lokpri 160 orang Badan Diklat Kemendagri 0 40 40 40 40

Jumlah Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan 

Informasi Aparatur Pemerintahan Kawasan 

Perbatasan Negara

BPP dan Lokpri 40 oaket BNPP 0 10 10 10 10

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan 

Kawasan Perbatasan Negara
BPP dan Lokpri 52 paket BNPP 0 13 13 13 13

Pembangunan Rumah 

Dinas Aparat 

Kecamatan/Distrik dan 

Desa/Kampung/Kelurah

an serta Aparatur 

Pemerintahan Kawasan 

Perbatasan Negara

Terdidiknya dan Terlatihnya Kapasitas dan Pengetahuan Wawasan Perbatasan bagi Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2 serta Kapal/Speedboat bagi Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

Tersedianya Pembangunan Rumah Singgah/Mess Kawasan Perbatasan Negara

Tersedianya Rumah Dinas Aparat Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan serta Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara

E.12

E.11 E.11

E.15 E.15

E.14E.14

E.13 E.13

E.12

Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan

Pembangunan Rumah 

Singgah/Mess Kawasan 

Perbatasan Negara

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional Roda 

4 dan 2 serta 

Kapal/Speedboat bagi 

Aparatur Pemerintahan 

Kawasan Perbatasan 

Negara

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Perkantoran 

Pemerintahan Kawasan 

Perbatasan Negara

Peningkatan Kapasitas 

dan Pengetahuan 

Wawasan Perbatasan 

bagi Aparatur 

Pemerintahan Kawasan 

Perbatasan Negara

Program Peningkatan Sarana Operasional Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan
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2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN 

(OUTPUT) / INDIKATOR
LOKASI VOLUME K/L TERKAIT

WAKTU PELAKSANAAN
NO

Jumlah dokumen Rancang Bangun Pilot Project 

Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan 

Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan 

Negara

Lokpri 8 BNPP dan BPP Kemendagri 0 2 2 2 2

Jumlah dokumen Kajian Pengembangan dan 

Penanganan Masalah Pengelolaan Infrastruktur 

Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan 

Perbatasan Negara

Lokpri 8 BNPP dan BPP Kemendagri 0 2 2 2 2

Jumlah Aplikasi dan Data Base Infrastruktur 

Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan 

Perbatasan Negara

Regional 4 BNPP 0 1 1 1 1

Jumlah Kecamatan Lokasi Prioritas yang 

dilakukan penataan Administrasi Kependudukan 

di Kawasan Perbatasan Negara

Lokpri 164 Ditjen Dukcapil Kemendagri 0 41 41 41 41

Jumlah  Daerah Persiapan Otonomi Baru di 

Kawasan Perbatasan Negara

Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 

Negara
28 Ditjen Otda Kemendagri 8 5 5 5 5

Jumlah dokumen Peraturan Perundangan tentang 

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan 

Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara

Terpusat 6 BNPP dan Kemendagri 2 1 1 1 1

A.2 A.2 Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara 

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan NegaraPengembangan  

Kebijakan Pembangunan 

Infrastruktur 

Pemerintahan 

Kecamatan Lokasi 

Prioritas Kawasan 

Perbatasan Negara

A.1 A.1a

A.1bPenataan Daerah 

Otonom di Kawasan 

Perbatasan Negara

Terbentuknya Daerah Persiapan Otonom Baru di Kawasan Perbatasan Negara

Penyusunan Peraturan 

Perundangan tentang 

Penguatan Kelembagaan 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Kawasan 

Perbatasan Negara

Program Pengembangan Kebijakan Asimetris untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Program Regulasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara
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2015 2016 2017 2018 2019

A.

-Jumlah Pos Lintas Batas 

Negara (CIQS) terpadu yang 

dibangun

PLBN Entikong, Aruk, Nanga

Badau, Jasa, Jagoi Babang

(Kalbar), PLBN Motamasin,

Motaain, Wini, Napan,

Maritaeng, Oepoli ( NTT), PLBN

Skouw, Hamadi, Sota, Waris

(Papua), PLBN Melonguane,

Marore (Sulut), PLBN Dumai,

Rupat (Riau), PLBN Sei

Pancang, Liem Hie Djung

(Kaltara), PLBN Serasan (Kepri),

22 PLBN

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, POLRI, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat

7 5 6 2 2

-Jumlah PKSN yang menerima 

bantuan sarpras CIQS

PLBN Entikong, Aruk, Nanga

Badau, Jasa, Jagoi Babang

(Kalbar), PLBN Motamasin,

Motaain, Wini, Napan,

Maritaeng, ( NTT), PLBN

Skouw, Hamadi, Waris (Papua),

PLBN Melonguane, Marore

(Sulut), PLBN Dumai, Rupat

(Riau), PLBN Sei Pancang, Liem

Hie Djung (Kaltara), PLBN

Serasan (Kepri),

20 PLBN

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, POLRI, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat

1 7 5 6 1

A.1 A.1

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

Pengembangan Pos 

Lintas Batas Negara 

Terpadu (CIQS Satu 

Atap)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN

A.2 A.2

PKSN SEBAGAI POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS

Tersedianya PLBN Terpadu

Meningkatnya kualitas Sarpras CIQS modern bertaraf internasionalPeningkatan sarpras 

CIQS modern (X-ray, 

metal detector, 

scanner document, 

dll)

PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah PKSN yang menerima 

bantuan sarpras penunjang 

CIQS

PLBN Entikong, Aruk, Nanga

Badau, Jasa, Jagoi Babang

(Kalbar), PLBN Motamasin,

Motaain, Wini, Napan,

Maritaeng, ( NTT), PLBN

Skouw, Hamadi, Waris (Papua),

PLBN Melonguane, Marore

(Sulut), PLBN Dumai, Rupat

(Riau), PLBN Sei Pancang, Liem

Hie Djung (Kaltara), PLBN

Serasan (Kepri),

20 PLBN

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, POLRI, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat

1 7 7 2 3

-Jumlah bantuan sarpras 

pendukung patroli yang 

diberikan

50 LOKPRI (Kepri, Kalbar, 

Kaltara, NTT, Sulut, Papua)
5 Paket - 1 1 1 2

-Jumlah personil pendukung 

yang diturunkan

51 LOKPRI (Kepri, Kalbar, 

Kaltara, NTT, Sulut, Papua)
375 orang 75 75 75 75 75

-Jumlah pendidikan dan 

pelatihan yang terselenggara
Seluruh LOKPRI 10 Bimtek 2 2 2 2 2

-Jumlah personil pendukung 

yang diturunkan
Seluruh LOKPRI 500 orang 100 100 100 100 100

A.3

Penguatan 

pengawasan dan 

keamanan lintas 

batas

Peningkatan SDM 

Pelayanan Lintas 

Batas Negara

A.4 A.4

A.3

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Kementerian Keuangan , 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan , Kementerian 

Pertanian, Kementerian Keluatan 

dan Perikanan , TNI, POLRI, 

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar penunjang PLBN

Meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal di lintas batas negara

Meningkatnya kualitas SDM pengelola fasilitas lintas batas negara

Pembangunan dan 

peningkatan sarana 

dan prasarana dasar 

penunjang PLBN / 

CIQS

A.5 A.5
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah perundingan yang 

terlaksana

Sosekda dan Soseknas di 

Riau,Kepri, Kalbar, Kaltim, 

Kaltara, Malaysia,   DIY, Kalbar-

Serawak, Kaltara-Sabah,   

Riau, Kepri, Kalbar, Kaltara, 

Kaltim, NTT, Sulut, Papua

25 

perunding

an

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, POLRI, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Kementerian Luar Negeri, 

BNPT, BNN, Bakorkamla, BIG.

5 5 5 5 5

Jumlah regulasi yang dibuat
11  

Regulasi

Kementerian Keuangan , 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Kesehatan , Kementerian 

Pertanian, Kementerian Keluatan 

dan Perikanan , TNI, POLRI, 

Kementerian Perdagangan , 

Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Perhubungan , 

Kementerian Perdagangan , 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

3 2 2 2 2

A.7 Pengembangan 

regulasi pengelolaan 

lintas batas

A.7 Tersedianya regulasi pengelolaan lintas batas

Meningkatnya kualitas pengawasan dan gakkum di perbatasan negara melalui pengaturan kerjasama 

lintas batas

A.6 A.6Peningkatan upaya 

kerjasama dan 

perundingan regulasi 

kerjasama hankam 

& gakkum 

antarnegara
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

B.

- jumlah Dokumen 

Perencanaan

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

27 

Dokumen

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

27

-Jumlah Kantor Pabean

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

3 3 3

-Jumlah Kantor Imigrasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

3 3 3

-Jumlah Kantor Karantina

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

3 3 3

-Jumlah Dokumen 

Perencanaan gudang

9 

Dokumen
9

-Jumlah Kantor/ Gudang 

Pelayanan Perdagangan 

(Barang dan Jasa) 

9 Unit 3 3 3

B.1 B.1

PKSN SEBAGAI PINTU GERBANG INTERNASIONAL

PKSN DARAT

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

Tersedianya sarana prasarana pabean, imigrasi dan karantina

Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan antarnegara

Penyediaan Sarana 

prasarana Pabean, 

Imigrasi, Karantina

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Perdagangan

B.2 B.2
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah dokumen 

perencanaan

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

36 

Dokumen

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

36

-jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanankelistrikan 

dalam mendukung 

perdagangan di PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

3 3 3

- jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan Air Bersih 

dalam mendukung 

perdagangan di PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

3 3 3

- jumlah kegiatan peningkatan 

pasokan BBM dalam 

mendukung perdagangan di 

PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

3 3 3

- jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan 

Telekomunikasi, dalam 

mendukung perdagangan di 

PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

3 3 3

B.3 Tersedianya prasarana dasar yang memadaiPenyediaan Sarana 

Prasarana Dasar 

(Listrik, Air Bersih, 

BBM, 

Telekomunikasi)

B.3
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

27 

Dokumen

Kementerian Pertanian, 

Kementerian Pekerjaan Umum  

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perdagangan

27

-Jumlah Gudang Penyimpanan 

Hasil Produksi Pertanian

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Unit

Kementerian Pertanian, 

Kementerian Pekerjaan Umum  

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perdagangan

3 3 3

- Jumlah alat TTG

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 Paket

Kementerian Pertanian, 

Kementerian Pekerjaan Umum  

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perdagangan

3 3 3

-Jumlah PKSN dengan fasilitas 

pemasaran penunjang 

perekonomian berstandar kota 

PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 PKSN

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Keuangan

2 2 2 2 1

B.6 Peningkatan sarana-

prasarana dan 

infrastruktur dasar 

penunjang 

perdagangan 

antarnegara

B.6

B.5 B.5

B.4 B.4

Meningkatnya kualitas pelayanan sarpras dan infrastruktur dasar penunjang perdagangan antarnegara

Meningkatnya Kualitas Mutu Hasil Pertanian

Tersedianya sarana pemasaran antarnegara bertaraf internasional

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengembangan 

Pertanian Terpadu

Pembangunan 

sarana ekonomi 

pemasaran 

penunjang aktivitas 

perdagangan 

antarnegara bertaraf 

internasional
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah PKSN dengan sarpras 

dan infrastruktur berstandar 

Kota PKSN

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Simanggaris. PKSN Jasa, 

PKSN Long Pahangai

9 PKSN

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

2 2 2 2 1

-Jumlah perundingan yang 

terlaksana
Perbatasan Darat RI

12 

Perunding

an

Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Keuangan

3 3 2 2 2

- jumlah Dokumen 

Perencanaan

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

33 

Dokumen

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

33

-Jumlah Kantor Pabean

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

4 4 3

-Jumlah Kantor  Imigrasi

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

4 4 3

B.6 Peningkatan sarana-

prasarana dan 

infrastruktur dasar 

penunjang 

perdagangan 

antarnegara

B.6

B.7 Perundingan regulasi 

dan mekanisme 

kerjasama 

perdagangan 

antarnegara di PKSN

B.7

PKSN LAUT

B.8 B.8

Tersedianya regulasi kerjasama perdagangan antarnegara di PKSN

Tersedianya sarana dan prasarana pabean, imigrasi dan karantinaPenyediaan Sarana 

prasarana Pabean, 

Imigrasi, Karantina
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah KantorKarantina

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Unit

Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Pertanian, TNI, Polri 

4 4 3

B.8 B.8Penyediaan Sarana 

prasarana Pabean, 

Imigrasi, Karantina
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah Dokumen 

Perencanaan gudang

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

10 

Dokumen

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

10

-Jumlah Kantor/ Gudang 

Pelayanan Perdagangan 

(Barang dan Jasa)

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

10 Unit

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

4 3 3

B.10 B.10

-jumlah dokumen perencanaan

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

44 

Dokumen

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

44

-jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan kelistrikan 

dalam mendukung 

perdagangan di PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

4 3 3

- jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan Air Bersih 

dalam mendukung 

perdagangan di PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

4 3 3

Penyediaan Sarana 

Prasarana Dasar 

(Listrik, Air Bersih, 

BBM, 

Telekomunikasi)

B.9 B.9 Tersedianya sarana prasarana perdagangan antarnegara

Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Perdagangan
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- jumlah kegiatan peningkatan 

pasokan BBM dalam 

mendukung perdagangan di 

PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

4 3 3

- jumlah kegiatan peningkatan 

kualitas pelayanan 

Telekomunikasi, dalam 

mendukung perdagangan di 

PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 Paket

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika

4 3 3

-Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

16 

Dokumen
16

-Jumlah Cold Storage (200 Ton) 

di PKSN
8 Unit 2 3 3

-Jumlah Pabrik ES (100 Ton/ 

hari) di PKSN
8 unit 2 3 3

-jumlah dokumen perencanaan PKSN Nunukan
3 

Dokumen
3

-jumlah Cold Storage (200 Ton) PKSN Nunukan 1 Unit 1

-Jumlah Pabrik ES (100 Ton/ 

hari)
PKSN Nunukan 1 Unit 1

-Jumlah Pusat Pemasaran Ikan 

(PPI) 
PKSN Nunukan 1 Unit 1

-Jumlah dokumen perencanan Kota Sabang
2 

Dokumen
2

-Jumlah Kantor Pelayanan 

Perdagangan (Barang dan Jasa)
Kota Sabang 1 Unit 1

B.12

B.11 B.11 Meningkatnya Kualitas Mutu Hasil Perikanan 

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan,Kementerian Pekerjaan 

Umum  dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perdagangan

Terwujudnya Pusat Perikanan Terpadu  

Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelabuhan Bebas

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan,Kementerian Pekerjaan 

Umum  dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Perdagangan

B.13

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Produk Perikanan

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Perikanan Terpadu

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Pendukung 

Pelabuhan Bebas Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementrian Perhubungan

B.13

B.12
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah Kegiatan Pelebaran 

Dermaga Sandar
Kota Sabang 1 Paket 1

B.13Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Pendukung 

Pelabuhan Bebas Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementrian Perhubungan

B.13
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

-Jumlah PKSN dengan fasilitas 

pemasaran penunjang 

perekonomian berstandar kota 

PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 PKSN

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, 

Kementerian Keuangan

2 3 2 2 2

-Jumlah PKSN dengan sarpras 

dan infrastruktur berstandar 

kota PKSN

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Tahuna, 

PKSN Melonguane, PKSN 

Daruba, PKSN Natuna, PKSN 

Nunukan, PKSN Kota Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Kalabahi

11 PKSN

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat

2 3 2 2 2

-Jumlah perundingan yang 

terlaksana
Perbatasan Laut RI

12 

Perunding

an

Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Keuangan

3 3 2 2 2

C.

- Jumlah lokasi 

pembangunan/rehabilitasi/pen

ingkatan terminal

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

badau, PKSN Long Pahangai, 

PKSN Jayapura, PKSN 

Atambua

5 unit Kementerian Perhubungan 1 1 1 1 1

C.2 C.2

- Panjang jalan nasional yang 

ditingkatkan

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

badau, PKSN Long Pahangai, 

PKSN Jayapura, PKSN 

Atambua, PKSN Nunukan, 

PKSN Tahuna, PKSN Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Saumlaki

200 km
Kementerian PU dan Perumahan 

Rakyat
0 50 50 50 50

B.16 Perundingan regulasi 

dan mekanisme 

kerjasama 

perdagangan 

antarnegara di PKSN

B.16

B.14 Pembangunan 

sarana ekonomi 

pemasaran 

penunjang aktivitas 

perdagangan 

antarnegara bertaraf 

internasional

B.14

Pembangunan dan 

Pengelolaan 

Prasarana dan 

Fasilitas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan

PKSN SEBAGAI SIMPUL UTAMA TRANSPORTASI

PKSN DARAT

C.1 C.1 Terwujudnya Kinerja Pelayanan LLAJ (Simpul dan Konektifitas)

Tersedianya regulasi kerjasama perdagangan antarnegara di PKSN laut

B.15

Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan nasionalProgram 

Penyelenggaraan 

Jalan, Pelaksanaan 

Preservasi dan 

Peningkatan 

Kapasitas Jalan 

Nasional

Peningkatan sarana-

prasarana dan 

infrastruktur dasar 

penunjang 

perdagangan 

antarnegara

Tersedianya sarana pemasaran antarnegara bertaraf internasional

Meningkatnya kualitas pelayanan sarpras dan infrastruktur dasar penunjang perdagangan antarnegara
B.15
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Panjang jalan strategis 

nasional / parallel yang 

ditingkatkan/dibangun

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

badau, PKSN Long Pahangai, 

PKSN Jayapura, PKSN 

Atambua, PKSN Nunukan, 

PKSN Tahuna, PKSN Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Saumlaki

400 km
Kementerian PU dan Perumahan 

Rakyat
0 100 100 100 100

- Panjang jembatan yang 

ditingkatkan/dibangun 

(jembatan nasional/strategis 

nasional)

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

badau, PKSN Long Pahangai, 

PKSN Jayapura, PKSN 

Atambua, PKSN Nunukan, 

PKSN Tahuna, PKSN Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Saumlaki

600 m
Kementerian PU dan Perumahan 

Rakyat
0 150 150 150 150

- Jumlah Fasilitas dry port 

yang terbangun

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

Badau
2 Unit Kementerian Perhubungan 1 1

 - Jumlah bandar udara yang 

dikembangkan di kawasan 

perbatasan 

PKSN Entikong, PKSN Nanga 

badau, PKSN Long Pahangai, 

PKSN Jayapura, PKSN 

Atambua

5 unit Kementerian Perhubungan 5 5

Jumlah kapal perintis 

penumpang dan barang yang 

terbangun/tersedia

PKSN Nunukan, PKSN Tahuna, 

PKSN Sabang, PKSN Ranai, 

PKSN Saumlaki

10 unit Kementerian Perhubungan 2 2 2 2 2

Jumlah 

pembangunan/rehabilitasi 

pelabuhan/dermaga

PKSN Nunukan, PKSN Tahuna, 

PKSN Sabang, PKSN Ranai, 

PKSN Saumlaki

20 unit Kementerian Perhubungan 4 4 4 4 4

Peningkatan Simpul 

Logistik kawasan 

perbatasan

Meningkatnya penyebaran logistik di kawasan perbatasanC.3 C.3

C.5

C.5b

C.6

Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan di 

Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Laut

C.5a

C.4

Meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional

Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udaraC.6

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Transportasi ASDP 

dan Pengelolaan 

Prasarana Lalu 
Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana Bandar 

Udara

Meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana Bandar 

Udara

C.4 Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara

PKSN LAUT

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah bandar udara yang 

dikembangkan di kawasan 

perbatasan 

PKSN Nunukan, PKSN Tahuna, 

PKSN Sabang, PKSN Ranai, 

PKSN Saumlaki

5 unit Kementerian Perhubungan 5 5 5 5 5

-  Jumlah PKSN dengan trayek 

Kapal Pelni yang meningkat 

frekuensinya

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki, PKSN Natuna
4 PKSN Kementerian Perhubungan 4  4 4 4 4

-  Jumlah Dermaga yang dapat 

disandari Kapal Antar Provinsi

PKSN Tahuna, PKSN 

Melonguane, PKSN Daruba, 

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki

6 Unit Kementerian Perhubungan 2 2 2

PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, 

PKSN Ilwaki
1 Unit Kementerian Perhubungan 1

PKSN Natuna 4 Unit Kementerian Perhubungan 4

PKSN Nunukan 2 unit Kementerian Perhubungan 2

PKSN Kota Sabang 4 Unit Kementerian Perhubungan 4

D.

- Gedung/bangunan LLP 

KUKM

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna, PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Saumlaki

19 Paket Kementerian Koperasi dan UKM 9 paket 3 paket 3 paket 4 paket

D.1 Sarana prasarana 

LLP KUKM

D.1

C.6

PKSN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Terbangunnya sarana LLP KUKM

Meningkatnya interkoneksi antara PKN dan PKSN

-  Jumlah Kapal Pengangkut 

Barang/Orang

C.6

C.8 C.8

Pembangunan, 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana Bandar 

Udara

Penyediaan sarana 

transportasi Laut 

antar PKSN
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Koperasi pemula yang 

mendapatkan bimbingan dan 

penguatan permodalan

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 

koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM

40 

koperasi 

(8 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

- Koperasi produksi/sentra 

usaha mikro yang diperkuat 

sistem bisnis dan kapasitas 

produksinya (skema 

manajemen/sistem bisnis, 

penguatan kapasitas, 

pendampingan dan pendataan) 

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 

koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM

40 

koperasi 

(8 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

Peningkatan akses 

usaha mikro pada 

pembiayaan dan 

layanan keuangan 

lainnya

Penguatan kapasitas 

koperasi dan sentra 

usaha mikro dalam 

rangka mendukung 

pengembangan 

produk unggulan 

melalui pemanfaatan 

sumber daya lokal

PROGRAM PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO

Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikro

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan keberlanjutan pengusahaan produk unggulan daerah 

berbasis koperasi/sentra usaha mikro (Quick Wins )

D.2 D.2

D.3 D.3
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Pedagang skala mikro 

informal/pedagang kaki lima 

yang difasilitasi penataan 

lokasi dan sarana usaha, 

pemasaran serta promosi di 

perkotaan dan daerah wisata 

(bantuan, skema manajemen, 

pendampingan dan pendataan) 

(Program Lanjutan)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna, PKSN 

Merauke

140 umi Kementerian Koperasi dan UKM
80 umi (8 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

- Usaha mikro/koperasi 

produsen yang difasilitasi 

promosi dan pemasaran 

produknya pada event  lokal 

dan kepariwisataan (fasilitasi 

event /pameran dan 

pendataan) (Program Lanjutan)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

140 umi Kementerian Koperasi dan UKM
80 umi (8 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

20 umi (2 

PKSN)

Penataan usaha 

informal/pedagang 

kaki lima di 

perkotaan dan 

daerah tujuan wisata

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal, termasuk gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dan 

penataan sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir (Program Lanjutan)

D.4 D.4
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PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Bantuan permodalan untuk 

UMKM dan koperasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 paket Kementerian Koperasi dan UKM 80 paket 20 paket 20 paket 20 paket

- Kemudahan investasi bagi 

UMKM dan koperasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

70 

koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM

40 

koperasi 

(8 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

- Peningkatan industri 

pendukung UMKM dan 

koperasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

70 

koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM

40 

koperasi 

(8 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

10 

koperasi 

(2 PKSN)

Peningkatan daya 

saing UMKM dan 

koperasi

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

D.5 Meningkatnya daya saing dan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomianD.5
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Wirausaha baru dan pemula 

yang difasilitasi permodalannya 

(skema bantuan, seleksi, 

pendampingan, pendataan)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

1400 orang Kementerian Koperasi dan UKM

800 

orang (8 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

- KUMKM yang difasilitasi 

pengembangan kemitraan, 

termasuk yang berbasis 

investasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 

KUMKM
Kementerian Koperasi dan UKM

80 

KUMKM 

(8 PKSN)

20 

KUMKM 

(2 PKSN)

20 

KUMKM 

(2 PKSN)

20 

KUMKM 

(2 PKSN)

- Jumlah publikasi ilmiah

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

28 Paket
Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi
16 paket 4 paket 4 paket 4 paket

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi

D.6 D.6

D.8 Pengembangan dan 

Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna

D.7

Terdifusinya Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Produksi Berbasis Pertanian dan Energi  Berkelanjutan

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK

D.7

D.8

Pengembangan 

kewirausahaan yang 

didukung kerja sama 

antara Pemerintah, 

dunia usaha, 

perguruan tinggi dan 

masyarakat

Fasilitasi kemitraan, 

revitalisasi dan 

restrukturisasi 

usaha bagi UMKM 

dan koperasi

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah paket HKI yang 

termanfaatkan/diinkubasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

14 Paket
Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi

3 paket 

HKI

3 paket 

HKI

3 paket 

HKI

3 paket 

HKI

2 paket 

HKI

- Jumlah Industri Primer Hasil 

Hutan yang menggunakan 

sistem pengendalian bahan 

baku online meningkat sebesar 

50% dari jumlah tahun 2014 

sebesar 784 Unit

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 unit
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

80 unit 

(8 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

D.9 D.9 Terakselerasinya difusi hasil iptek  Berbasis Inovasi LIPI ke Stakeholders (Industri, Pemerintah, 

Masyarakat)

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN USAHA KEHUTANAN

D.10 D.10 Meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan

Pengembangan 

Inovasi

Peningkatan Usaha 

Industri Kehutanan
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Luas hutan yang dikelola 

masyarakat menjadi 12,7 Juta 

Ha dalam bentuk HKm, HD, 

HTR, HR , Hutan Adat dan 

Kemitraan

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

14 paket 

@1000 Ha

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

8.000 Ha 

(8 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

- Luasan area terkait akses 

masyarakat untuk mengelola 

hutan melalui hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, 

hutan tanaman rakyat, hutan 

adat dan  hutan rakyat serta  

kemitraan meningkat setiap 

tahun

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

14 paket 

@1000 Ha

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

8.000 Ha 

(8 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

2.000 Ha 

(2 PKSN)

D.13 D.13

D.12 D.12

Perencanaan dan 

Pengembangan SDM

PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

D.11 D.11 Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, 

hutan tanaman rakyat, hutan adat dan  hutan rakyat serta  kemitraan

Meningkatnya luas areal kelola masyarakat

Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK  

kompeten

Penyiapan Areal 

Perhutanan Sosial
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah Tenaga Bakti 

Rimbawan dalam memenuhi 

kebutuhan tenaga pengelola 

KPH, 15.000 orang

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

80 orang 

(8 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

- Jumlah SDM LHK yang 

meningkat kompetensinya 

10.400 orang

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

80 orang 

(8 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

20 orang 

(2 PKSN)

D.14 D.14

- Jumlah kelas kelompok tani  

desa-desa hutan dari tingkatan 

pemula ke madya, 5.000 unit 

KTH

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 unit
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

80 unit 

(8 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

20 unit 

(2 PKSN)

Perencanaan dan 

Pengembangan SDM

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakatPeningkatan 

Penyuluhan
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah unit koperasi KTH 

yang dibentuk sebanyak 500 

unit

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

90 unit
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

40 unit 

(8 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

- Jumlah Lembaga Pelatihan 

Pemagangan Usaha Kehutanan 

Swadaya (LP2UKS) sebanyak 

250 unit

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

90 unit
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

40 unit 

(8 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

10 unit 

(2 PKSN)

- Jumlah tenaga pendamping 

handal bagi KTH dalam 

pemberdayaan masyarakat di 

desa - desa hutan sebanyak 

5.000 orang

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan
80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 

D.15 D.15

PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN

Kegiatan 

Penggunaan 

Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatan ketahanan pangan, energi dan air dengan 

layanan minimal 80%



- 406 -

2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Seluruh permohonan 

penggunaan kawasan hutan 

selesai 100%

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

14 PKSN
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

3 paket 

regulasi

3 paket 

regulasi

3 paket 

regulasi

3 paket 

regulasi

3 paket 

regulasi

D.15 D.15Kegiatan 

Penggunaan 

Kawasan Hutan
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah dana yang 

terdistribusi kepada mitra kerja 

KPH, HKm, HD, HR, dan hutan 

tanaman sebesar Rp. 2 T

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

Rp. 140 M
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

Rp. 80 M 

(8 PKSN)

Rp. 20 M 

(2 PKSN)

Rp. 20 M 

(2 PKSN)

Rp. 20 M 

(2 PKSN)

- Fasilitasi Pemasaran Produk 

Unggulan Daerah

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

14 PKSN Kementerian Perdagangan 8 PKSN 2 PKSN 2 PKSN 2 PKSN

D.16 Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan 

pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman)

Pembiayaan 

Pembangunan 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan

Pengembangan 

Perdagangan Dalam 

Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Meningkatnya dukungan daerah, dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional/bidang 

perdagangan dalam negeri

D.16

D.17 D.17
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah PMKM yang bermitra 

dengan retail modern

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 Paket Kementerian Perdagangan 40 paket 10 paket 10 paket 10 paket

- Jumlah Bantuan Sarana 

Usaha Perdagangan termasuk 

di wilayah perbatasan

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 Paket Kementerian Perdagangan 40 paket 10 paket 10 paket 10 paket

Pemberdayaan 

Dagang Kecil, 

Menengah dan 

Peningkatan 

Penggunaan Produk 

Dalam Negeri

D.18D.18 Meningkatnya  kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk 

dalam negeri
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah Masyarakat Lokal 

yang Difasilitasi Membuka 

Usaha, Akses ke Permodalan 

dan Perijinan Usaha (orang)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang Kementerian Pariwisata 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 

- Jumlah Masyarakat Lokal 

yang Mengikuti Bimbingan 

Pembukaan dan Pengoperasian 

Usaha (orang)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang Kementerian Pariwisata 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 

- Jumlah usaha/industri 

pariwisata mikro dan kecil yang 

difasilitasi untuk 

meningkatkan nilai tambah

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 orang Kementerian Pariwisata 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 

D.19 D.19

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan 

industri pariwisata

Meningkatnya kualitas industri pariwisata



- 410 -

2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah promosi destinasi 

konvensi, insentif, even, dan 

minat khusus pada 

internasional event (destinasi)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 Paket

Kementerian Pariwisata, 

Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah

40 paket 10 paket 10 paket 10 paket

- Tumbuhnya wirausaha baru 

IKM

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 Paket Kementerian Perindustrian 40 paket 10 paket 10 paket 10 paket

D.21 Pengembangan dan 

penumbuhan 

industri kecil dan 

menengah

D.21

D.20 Pengembangan 

pemasaran 

pariwisata

D.20

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

Hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Pelatihan bagi Calon tenaga 

kerja/Tenaga Kerja dengan 

Sistem three-in-one untuk level 

operator dan Supervisor 

(Pelatihan, Sertifikasi, dan 

Penempatan) Berbasis 

Spesialisasi dan Kompetensi 

(Orang) pada bidang TPT, Alas 

Kaki, Garam, Logam dan 

Mesin, Otomotif, Logistik, 

Elektronika, pengelasan, 

Pengolahan karet, Petrokimia, 

Plastik, kakao, rumput laut, 

CPO, semen, pupuk dan 

animasi (orang)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

1400 orang Kementerian Perindustrian

800 

orang (8 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

- Neraca penatagunaan tanah 

di daerah

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

140 paket
Kementerian Agraria & Tata 

Ruang
80 paket 20 paket 20 paket 20 paket 

D.22

Terlaksananya pengaturan dan  penataan  penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan 

penggunaan tanah secara optimal

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

D.23 D.23Pengelolaan 

pertanahan provinsi

Meningkatnya Pendidikan dan Skill Tenaga Kerja Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri 

kompeten (pada bidang prioritas MEA)

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI

D.22Peningkatan kualitas 

SDM industri



- 412 -

2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah rumusan kebijakan 

teknis Pertanahan Wilayah 

Pesisir, PulauPulau Kecil, 

Perbatasan dan Wilayah 

Tertentu yang tersusun 

(TCK/NSPM Inventarisasi, 

Zonasi, Penataan dan Monev)

PKSN Saumlaki,  PKSN Sabang, 

PKSN Ranai, PKSN Nunukan, 

PKSN Tahuna

14 

rumusan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang

8 

rumusan

2 

rumusan

2 

rumusan

2 

rumusan

- Jumlah Rumusan Kebijakan 

Teknis Landreform yang 

disusun

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

14 

rumusan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang

8 

rumusan

2 

rumusan

2 

rumusan

2 

rumusan

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

D.26 Peningkatan 

produksi dan 

produktivitas 

tanaman 

perkebunan 

berkelanjutan

D.26 Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang berkelanjutan

D.24 D.24Pengelolaan Wilayah 

Pesisir, Pulau-Pulau 

Kecil, Perbatasan 

dan Wilayah 

Tertentu (WP3WT) (di 

pusat)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

D.25 Pengelolaan 

landreform

D.25 Terciptanya Pengelolaan Landreform yang lebih baik
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Pengembangan lahan 

tanaman

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

140 Paket Kementerian Pertanian
80 Ha (8 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

- Pengembangan Budidaya 

Ternak Potong (kelompok)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

140 

kelompok
Kementerian Pertanian

80 

kelompok 

(8 PKSN)

20 

kelompok 

(2 PKSN)

20 

kelompok 

(2 PKSN)

20 

kelompok 

(2 PKSN)

Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik

D.27 Peningkatan 

Produksi Ternak

D.27

PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT

Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak 

D.26 Peningkatan 

produksi dan 

produktivitas 

tanaman 

perkebunan 

berkelanjutan

D.26

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, MUTU, PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI PERTANIAN

D.28 D.28Pengembangan 

Pemasaran Domestik
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Optimalisasi sarana dan 

kelembagaan pemasaran bagi 

petani

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

14 unit Kementerian Pertanian
8 unit (8 

PKSN)

2 unit (2 

PKSN)

2 unit (2 

PKSN)

2 unit (2 

PKSN)

D.28 D.28Pengembangan 

Pemasaran Domestik
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah (unit) alat dan mesin 

pertanian yang efisien dan 

berkelanjutan di lokasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

140 Paket Kementerian Pertanian
80 Ha (8 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

- Jumlah lahan yang 

dioptimasi, dikonservasi, 

direhabilitasi dan direklamasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

140 Paket Kementerian Pertanian
80 Ha (8 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

20 Ha (2 

PKSN)

D.30 D.30

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Perluasan Areal dan 

Pengelolaan Lahan 

Pertanian

Meningkatnya Produktivitas Lahan Pertanian, Luasan Areal Pertanian Baru dan Prasarana Jalan Usaha 

Tani/Jalan Produksi Serta Pengendalian Lahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

D.29 Pengelolaan Sistem 

Penyediaan dan 

Pengawasan Alat 

Mesin Pertanian

D.29 Terselenggaranya Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian yang Efisien dan 

Berkelanjutan di Lokasi
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Jumlah (unit) alat dan mesin 

pertanian yang efisien dan 

berkelanjutan di lokasi

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke, PKSN 

Saumlaki,  PKSN Sabang, PKSN 

Ranai, PKSN Nunukan, PKSN 

Tahuna

90 paket Kementerian Pertanian
40 paket 

(8 PKSN)

10 paket 

(2 PKSN)

10 paket 

(2 PKSN)

10 paket 

(2 PKSN)

- Jumlah teknologi pengelolaan 

Sumberdaya Pertanian, 

Teknologi Budidaya, Teknologi 

Spesifik Lokasi, teknologi pasca 

panen dan pengolahan, 

prototipe alsintan, dan peta 

tematik sumberdaya lahan dan 

sumber daya genetik 

(Teknologi)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

28 paket Kementerian Pertanian 16 paket 4 paket 4 paket 4 paket

Pengelolaan Sistem 

Penyediaan dan 

Pengawasan Alat 

Mesin Pertanian

D.31 Terselenggaranya Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian yang Efisien dan 

Berkelanjutan di Lokasi

PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN DAN BIO-INDUSTRI BERKELANJUTAN

D.31

D.32 D.32 Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanianPenciptaan Tenologi 

dan Inovasi 

Pertanian dan Bio-

Industri 

Berkelanjutan
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

- Tenaga teknis menengah 

pertanian dan calon 

wirausahawan muda yang 

kompeten dan berdaya saing 

(Orang)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

1400 orang Kementerian Pertanian

800 

orang (8 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

- Kompetensi non aparatur di 

sektor pertanian (Orang)

PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoi 

Babang, PKSN Entikong, PKSN 

Nanga Badau, PKSN Jasa, 

PKSN Simanggaris. PKSN Long 

Pahangai, PKSN Long Nawang, 

PKSN Long Midang, PKSN 

Kefamenanu, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Tanah 

Merah, PKSN Merauke

1400 orang Kementerian Pertanian

800 

orang (8 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

200 

orang (2 

PKSN)

D.34

Dukungan sarana pemasaran 

pasar rakyat yang dikelola 

koperasi di daerah tertinggal, 

perbatasan dan mitigasi 

bencana (bantuan sarana) 

(Quick Wins )

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Koperasi dan UKM 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 

D.33 D.33a

D.33b

D.34a

PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN

PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda yang 

kompeten dan berdaya saing

Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui Diklat

Meningkatnya fungsi pasar rakyat yang direvitaliassi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar 

tradisional (Quick Wins )

Peningkatan 

penyuluhan, 

pendidikan dan 

pelatihan pertanian

Peningkatan sarana 

prasarana 

pemasaran untuk 

mendukung 

peningkatan akses 

usaha mikro ke 

pasar
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Pasar Rakyat Tipe A

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Perdagangan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 

Jumlah Pasar Rakyat Tipe B

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Perdagangan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 

 Jumlah Pasar Rakyat yang 

mendapatkan Pemberdayaan 

Terpadu Nasional

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Perdagangan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 

Jumlah Pusat Distribusi 

Regional yang dibangun

 PKSN Entikong, PKSN 

Atambua,  PKSN Paloh-Aruk,  

PKSN Saumlaki, PKSN 

Nunukan

5 Kementerian Perdagangan 1 1 1 1 1

D.35

Jumlah Puskesmas yang 

mendapatkan BOK

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Kesehatan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 

D.35a

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

D.34b Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di 

wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan

Pengembangan 

Kapasitas Logistik 

Perdagangan dan 

Sarana Perdagangan

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN PERBATASAN

Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional  Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah puskesmas di 

perbatasan dan pulau-pulau 

kecil terluar yang memenuhi 

standar pelayanan Kesehatan 

Primer di daerah terpencil  dan 

sangat terpencil

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Kesehatan 4 4 4 4 4

Jumlah RS Pratama di DTPK

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Kesehatan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 

D.36

Pengembangan Pend. 

Keagamaan Terpadu di Wil. 

Perbatasan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

D.36b

Jumlah madrasah daerah 

tertinggal/perbatasan/pedalam

an yang meningkat kualitasnya

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

D.35b

D.35c

Program Pendidikan Islam

D.36aPeningkatan Akses, 

Mutu, Kesejahteraan 

dan Subsidi 

Pendidikan 

Keagamaan Islam

PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KAWASAN PERBATASAN

Pembinaan Upaya 

Kesehatan Dasar

Pembinaan Upaya 

Kesehatan Rujukan

Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas  bagi masyarakat

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Meningkatnya Akses, Kualitas, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Tersalurkannya 

Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola MadrasahPeningkatan Akses, 

Mutu, Kesejahteraan 

dan Subsidi RA/BA 

dan Madrasah
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Ruang Kelas MI rusak 

sedang yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MI rusak 

berat yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah perpustakaan MI yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MI yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MTs yang dibangun 

pada daerah 3T

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Ruang Kelas MTs 

rusak sedang yang 

direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MTs 

rusak berat yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MTs yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MTs yang memiliki 

laboratorium IPA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MTs yang memiliki 

peralatan laboratorium IPA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Asrama MTs yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MTs yang meningkat 

standar UKS

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MA/MAK yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK 

rusak sedang yang 

direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK 

rusak berat yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah MA/MAK berasrama 

yang dibangun/dikembangkan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah asrama MA/MAK yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah perpustakaan 

MA/MAK yang  dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK 

yang dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20 Kementerian Agama 4 4 4 4 4

Jumlah MA/MAK yang 

mendapat peralatan 

laboratorium IPA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah MA/MAK penerima 

bantuan pembangunan 

laboratorium komputer

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

Jumlah peralatan laboratorium 

komputer MA/MAK

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

Jumlah MA/MAK penerima 

bantuan pembangunan 

laboratorium bahasa

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

Jumlah peralatan laboratorium 

bahasa MA/MAK

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian Agama 2 2 2 2 2

D.37 D.37a

Jumlah Ruang Kelas SD yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

100
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
20 20 20 20 20

Program Pendidikan Dasar

Tersedianya Layanan Pendidikan SD Penjaminan 

Kepastian Layanan 

Pendidikan SD
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Sekolah SD yang 

dibangun

 PKSN Atambua,   PKSN 

Saumlaki,  PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

5
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
1 1 1 1 1

Jumlah ruang kelas SD yang 

direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

100
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
20 20 20 20 20

Jumlah perpustakaan/Pusat 

Sumber Belajar (PSB) SD yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

100
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
20 20 20 20 20

Jumlah SD yang mendapatkan 

bantuan peralatan pendidikan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

100
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
20 20 20 20 20

Penjaminan 

Kepastian Layanan 

D.37b

Jumlah sekolah berasrama 

yang dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Sekolah SMP yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah Sekolah SD-SMP satu 

atap yang dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah ruang kelas SMP yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

40
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
8 8 8 8 8

Jumlah ruang kelas SMP yang 

direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

40
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
8 8 8 8 8

Jumlah Laboratorium IPA SMP 

yang dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
4 4 4 4 4
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Perpustakaan SMP 

yang dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
4 4 4 4 4

Jumlah SMP yang 

mendapatkan bantuan 

peralatan pendidikan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

20
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
4 4 4 4 4

Jumlah SMP yang 

mendapatkan ruang penunjang 

lainnya

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

D.38 D.38a

Jumlah RKB SMA yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
10 10 10 10 10

Program Pendidikan Menengah

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan 

Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Penyediaan dan 

Peningkatan 

Layanan Pendidikan 

SMA
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah unit SMA baru yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Pembangunan Prasarana 

Pembelajaran SMA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
10 10 10 10 10

Jumlah ruang pembelajaran 

SMA yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
10 10 10 10 10

Pengadaan Sarana 

Pembelajaran SMA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
10 10 10 10 10

Jumlah SMA Rujukan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Penyediaan dan 

Peningkatan 

Layanan Pendidikan 

D.38b Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan 

Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah RKB SMK yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah unit SMK baru yang 

dibangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Pembangunan Prasarana 

Pembelajaran SMK

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah ruang pembelajaran 

SMK yang direhabilitasi

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Pengadaan Sarana 

Pembelajaran SMA

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah SMK Rujukan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah SMK Berbasis 

Pesantren/Komunitas/Industri

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
2 2 2 2 2

Jumlah Lembaga PAUD 

Terpadu yang 

dibangun/revitalisasi di daerah 

3T

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

100
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan
20 20 20 20 20

Jumlah rumah khusus 

terbangun di daerah pasca 

bencana/konflik, maritim dan 

perbatasan negara

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

1,000 Kementerian PU dan Pera 200 200 200 200 200

D.41

Pembangunan 

Rumah Khusus

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

D.39 D.39

D.40D.40

D.41aPembangunan 

Infrastruktur SPAM 

di Kawasan Khusus

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Program Pengembangan Perumahan

Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara

Terbangunnya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/ Pulau Terluar

Penyediaan Layanan 

Paud

PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT DI KAWASAN PERBATASAN

PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH DI KAWASAN PERBATASAN

Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang 

berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, 

kabupaten, dan kota
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah Sambungan Rumah 

(SR) di kawasan rawan 

air/perbatasan/pulau terluar

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10,000 Kementerian PU dan Pera 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

D.41aPembangunan 

Infrastruktur SPAM 

di Kawasan Khusus
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2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM / 

KEGIATAN
VOLUME K/L TERKAITNO

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / 

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / 

INDIKATOR

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

Jumlah embung dan bangunan 

penampung air lainnya yang 

dibangun (Buah)

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian PU dan Pera 2 2 2 2 2

Jumlah intake air baku yang 

dibangun (buah) 

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian PU dan Pera 2 2 2 2 2

Jumlah sumur air tanah yang 

dibangun (sumur) 

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

10 Kementerian PU dan Pera 2 2 2 2 2

Panjang saluran pembawa yang 

dibangun (km)

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50 Kementerian PU dan Pera 10 10 10 10 10

Tampungan, sumber air lainnya yang dibangun/ditingkatkan fungsi kondisinyaD.41bPengelolaan dan 

konservasi sungai, 

waduk, embung, 

situ, serta bangunan 

penampung air 

lainnya

Penyediaan dan 

Pengelolaan Air Baku

Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

D.41c
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Jumlah pembangkit listrik dari 

EBT (PLTS, PLTMH, dan PLTA)

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

30 unit
Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral
6 6 6 6 6

Jumlah PLTD yang terbangun

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50 unit
Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral
10 10 10 10 10

Jumah BTS yang dibangun di 

daerah blank spot perbatasan

PKSN  Nanga Badau, PKSN 

Entikong, PKSN Atambua, 

PKSN Jayapura, PKSN Paloh-

Aruk,  PKSN Saumlaki,  PKSN 

Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Nunukan, PKSN Tahuna

50 unit
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika
10 10 10 10 10

Penyediaan 

Infrastruktur dan 

Layanan 

Telekomunikasi dan 

Penyiaran

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program PengelolaanEnergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Tersedianya kebutuhan energy di PKSN

Terbangunnya sistem distribusi dan tersedianya sambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu 

(QW)

Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di 

wilayah non komersil

PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA ENERGI

PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA TELEKOMUNIKASI

D.42

D.42b

D.42a

D.43D.43

Kegiatan Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Pengusahaan Aneka 

Energi Baru 

Terbarukan

Kegiatan 

Penyusunan 

Kebijakan dan 

Program Serta 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Ketenagalistrikan
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E.

- Jumlah regulasi yang disusun 

dan ditetapkan dalam rangka 

pemanfaatan ruang kawasan 

perbatasan

5 5 5 5 6

- Jumlah regulasi yang disusun 

dan ditetapkan dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan perbatasan

5 5 5 5 6

E.2 E.2

- Teroptimalisasinya 

kelembagaan penataan ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN
26 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, BNPP
5 5 5 5 6

- Terlaksananya penguatan 

peran BNPP dalam proses 

integrasi Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perbatasan dan 

Rencana Sektor

26 PKSN 5 laporan BNPP 1 1 1 1 1

- Terbangunnya jaringan 

kelembagaan penataan ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP

5 5 5 5 6

-  Terintegrasinya RTR 

Kawasan Perbatasan dengan 

Pelayanan Satu Pintu

26 PKSN
26 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, Kementerian Dalam 

Negeri,  BIG, BNPP

5 5 5 5 6

PENATAAN RUANG PKSN

E.1 E.1Penataan Regulasi 

Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan

Meningkatnya kualitas pengaturan penataan ruang kawasan perbatasan

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang kawasan perbatasan

26 PKSN

 26 

rekomenda

si 

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, BNPP

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan
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- Terbangunnya integrasi 

sistem informasi penataan 

ruang kawasan perbatasan

26 PKSN
26 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BAPPENAS,  BIG, BNPP

5 5 5 5 6

- Terbangunnya mekanisme 

pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan perbatasan 

26 PKSN
26 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, BNPP

5 5 5 5 6

- Terlaksananya penguatan 

kapasitas kelembagaan dalam 

pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

E.3 E.3

- Terlaksananya pelatihan 

integrasi RTR Kawasan 

Perbatasan-RPJMN-Renstra 

K/L 

26 PKSN 5 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, BNPP

1 1 1 1 1

- Terlaksananya 

penguatan/pendidikan PPNS 

dalam penataan ruang 

kawasan perbatasan 

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang kawasan perbatasanPeningkatan 

Kapasitas SDM 

Penataan Ruang 

Kawasan Perbatasan
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- Terlaksananya pelatihan 

penyusunan indikator dan 

program penataan ruang 

kawasan perbatasan 

26 PKSN 10 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, BNPP

2 2 2 2 2

- Terwujudnya peningkatan 

kapasitas SDM dalam 

pemanfaatan ruang kawasan 

perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

- Terlaksananya pelatihan 

pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

E.4 E.4

- Jumlah Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perbatasan yang 

disusun dan ditetapkan

26 PKSN
24 

peraturan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, BNPP

4 4 6 5 5

- Jumlah RDTR Kecamatan 

(Lokpri) Kawasan Perbatasan 

yang disusun dan ditetapkan

26 PKSN
26 

peraturan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, BNPP
5 5 5 5 6

- Jumlah RTR PKSN Kawasan 

Perbatasan yang disusun dan 

ditetapkan

26 PKSN
26 

peraturan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, BNPP
5 5 5 5 6

'Meningkatnya kualitas produk perencanaan ruang di kawasan perbatasan beserta rencana rinciPenyelesaian dan 

Peningkatan Kualitas 

Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perbatasan 

beserta Rencana 

Rinci  
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- Penetapan indikator 

keberhasilan program K/L 

dalam rencana rinci tata ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN
26 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

- Fasilitasi penguatan indikator 

program K/L dalam rencana 

rinci tata ruang kawasan 

perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan , Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, 

LAPAN, BIG, BNPP

5 5 5 5 6

E.5 E.5

- Jumlah implementasi 

program K/L dalam 

perwujudan struktur ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN 15 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP

3 3 3 3 3

- Jumlah implementasi 

program K/L dalam 

perwujudan pola ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN 15 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP

3 3 3 3 3

- Jumlah implementasi 

program K/L dalam 

pengembangan PKSN kawasan 

perbatasan

26 PKSN 10 laporan
Kementerian PPN/Bappenas, 

BNPP
2 2 2 2 2

- Jumlah kerjasama 

pembiayaan program 

infrastruktur strategis di 

kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, BNPP

5 5 5 5 6

'Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang kawasan perbatasanSinkronisasi antara 

RTR Kawasan 

Perbatasan dengan 

Rencana 

Pembangunan dan 

Rencana Sektoral
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- Terlaksananya fasilitasi 

penguatan peran serta 

masyarakat dalam 

implementasi RTR Kawasan 

Perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

PPN/Bappenas, BNPP

5 5 5 5 6

E.6 E.6

- Tersusunnya sistem informasi 

pelaksanaan aturan zonasi 

dalam RTR Kawasan 

Perbatasan

26 PKSN 5 dokumen
Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, BNPP
1 1 1 1 1

- Jumlah sosialisasi dan 

penyebarluasan aturan zonasi 

berdasarkan RTR Kawasan 

Perbatasan

26 PKSN 10 laporan
Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, BNPP
2 2 2 2 2

- Tersusunnya sistem informasi 

perizinan berdasarkan RTR 

Kawasan Perbatasan

26 PKSN
20 

dokumen

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Dalam 

Negeri 

4 4 4 4 4

- Jumlah sosialisasi perizinan 

berdasarkan RTR Kawasan 

Perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Dalam 

Negeri, BNPP

5 5 5 5 6

- Jumlah sosialisasi insentif 

dan disinsentif penataan ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Dalam 

Negeri, BNPP

5 5 5 5 6

'Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasanPenegakkan aturan 

zonasi, insentif dan 

disinsentif
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- Jumlah Best Practice insentif 

penataan ruang kawasan 

perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Dalam 

Negeri, BNPP

5 5 5 5 6

- Jumlah Best Practice 

disinsentif penataan ruang 

kawasan perbatasan

26 PKSN 26 laporan

Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Dalam 

Negeri, BNPP

5 5 5 5 6

MENTERI DALAM NEGERI

SELAKU

KEPALA BADAN  NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO


