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Abstract 

 

The border region has a very strategic to an Indonesian sovereignty. Portas has the same meaning important to 

the sea border. Each region has a land border specific characteristics in terms of the Land. This condition requires 

attention and special handling is also of the Government, including the National Land Agency has the task of 

carrying out government duties in the land sector in national, regional and sectoral. Instruments Ownership, 

Usage, Waste, Land Tenure (P4T) is the foundation like the National Land Agency to implement strategic 

programs in the land borders of the country. Efforts have been constrained spatial, forest boundaries and national 

borders unresolved. Land in the border structuring issues require coordination among government agencies in 

order to create policies that impact problem solving for the limitations of the local community. The case study 

method to explain the problems at the end of the state border. 

 

Key words: The border region, Land Arrangement, Inter-Agency Coordination 

 

Pendahuluan 

  

Wilayah khusus perbatasan memiliki arti 

yang sangat strategis terhadap suatu 

kedaulatan negara. Indonesia merupakan 

Negara kepulauan, namun wilayah perbatasan 

darat memiliki arti yang sama penting dengan 

perbatasan laut. Wilayah perbatasan, khusus-

nya daratan RI dengan negara lain meliputi 

tiga (3) Pulau, yaitu Pulau Kalimantan dengan 

negara Malaysia, Pulau Cenderawasih (Papua) 

dengan negara Papua New Guinea (PNG) serta 

Pulau Timor dengan negara Timor Leste. Letak 

dan luasan kawasan perbatasan yang 

membentang sedemikian panjang serta 

banyaknya potensi dari sisi ekonomi yang 

belum dapat digali, merupakan fenomena 

tersendiri, memerlukan perhatian dan 

penanganan yang juga bersifat khusus dari 

Pemerintah. Perhatian Pemerintah Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberikan 

cenderung sangat lemah bahkan hampir tidak 

ada, kecuali di daerah-daerah yang merupakan 

lokasi jalur lintas batas resmi antar kedua 

negara. Era tahun 1980-an, rencana kegiatan 

pembangunan yang disusun  pemerintah dalam 

memanfaatkan wilayah perbatasan darat 

secara umum adalah dengan menyediakan area 

transmigrasi dengan maksud politis untuk 

memperkuat keamanan negara. kurang perha-

tiannya pemerintah membuat pem-bangunan 

jadi terhambat. Pemerintah Indonesia harus 

belajar banyak dari kasus lepasnya pulau 

Sipadan dan Ligitan yang diklaim dan resmi 

menjadi bagian negara Malaysia merupakan 

pelajaran berharga bagi kita semua. Menyadari 

kekeliruan tersebut, wilayah perbatasan mulai 

dianggap sebagai "halaman depan". Peruba-

han tersebut menuntut adanya penanganan 

serius terhadap wilayah perbatas-an khususnya 

perbatasan darat dan pengelo-laannya perlu 

melibatkan pihak terkait (BNPP, Kementrian 

LN, BPN, Kemen PU, TNI, Kehutanan, Pemda) 

baik Pusat maupun Daerah secara holistik.  

Badan Pertanahan mencoba melaksanakan 

inventarisasi penggunaan, pemanfaatan, pemi-

likan, dan penguasaan tanah di wilayah 

perbatasan tapi akibat minimnya koordinasi 

membuat penataan pertanahan di perbatasan 

jalan ditempat. Belum adanya perda tata ruang 

di wilayah perbatasan menjadi problem ter-

sendiri. 
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Rumusan Masalah  

 

Banyak permasalahan di wilayah perba-

tasan yang membutuhkan penyelesaian, salah 

satu diantaranya penataan perbatasan.  Oleh 

karena itu tulisan ini ingin memfokuskan pada 

persoalan: 

1. Bagaimana kondisi wilayah khusus 

perbatasan darat negara ditinjau dari 

sisi 

Penggunaan/Pemanfaatan,Pemilikan/Pe

nguasaan Tanah (P4T)? 

2. Apakah peraturan yang ada telah 

berdampak positif pada masyarakat 

lokal? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting wila-

yah khusus perbatasan darat Negara 

dari sisi penggunaan/pemanfaatan ta-

nah, pemilikan/penguasaan tanah dan 

jenis hak atas tanah yang ada; 

2. Mengetahui langkah konkrit sinkro-

nisasi dan koordinasi lintas kemen-

terian dan lembaga dalam percepatan 

pembangunan; 

 

Kerangka Teori  

 

Konsepsi hukum konstitusi dan interna-

sional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu 

pemerintahan yang memiliki kendali penuh 

urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu 

wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, 

dan dalam konteks tertentu terkait dengan 

berbagai organisasi atau lembaga yang 

memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan 

apakah suatu entitas merupakan suatu entitas 

yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, 

melainkan seringkali merupakan masalah 

sengketa diplomatik.  

Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan 

dan pemegang kedau-latan suatu negara 

setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh 

Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du 

Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique 

(Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip 

Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan 

menjadi dua yaitu de facto dan de jure. 

Berdasarkan pada prinsip hukum internasional, 

prinsip Uti Posideti Juri. Negara berdaulat dan 

merdeka wajib meratifikasi (membuat 

perjanjian) dengan Negara yang bertetangga 

sehingga tercapai batas garis demarkasi  agar 

batas kedaulatan dan kemer-dekaan suatu 

Negara atas sebuah wilayah menjadi jelas. 

Merujuk pada Stephen B. Jones  dengan 

bukunya Handbook for Statesmen, Treaty 

Editors and Boundary Commissioners; wilayah 

perbatasan dibagi ke dalam empat ruang 

manajamen yaitu alokasi, delimitasi, demarkasi 

dan administrasi/manajemen pembangunan. 

Alokasi sendiri adalah inventarisasi dasar dari 

kepemilikan wilayah NKRI yang didasarkan 

pada prinsip hukum internasional, Delimitasi 

adalah Penetapan Garis Batas antara dua 

negara yang sebagian wilayahnya overlaping. 

Demarkasi adalah Penegasan Batas Antar 

Negara di lapangan setelah dilakukan Delimi-

tasi, selanjutnya Administrasi sendiri adalah 

pengelolaan administrasi di wiliyah yang 

berbatasan dengan negara tetangga seperti 

Pengelolaan penduduk dan sumberdaya, pem-

bagian kewenangan Pusat dan daerah, penge-

lolaan CIQ (Customers, Immigration and Qua-

rantine) dan lain sebagainya.  

Berdasarkan referensi diatas apabila batas 

negara telah ditentukan dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum internasional maka 

telah menjadi kewajiban pemerintah untuk 

melaksanakan pembangunan di wilayah 

tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. 

Peningkatan infrastruktur, pengembangan 

wilayah, dan penataan wilayah memerlukan 

koordinasi antar lembaga. Badan Pertanahan 

Nasional sebagai salah satu lembaga pemerin-

tah berkepentingan untuk melaksanakan legali-

sasi aset dan Inventarisasi Penggunaan, Pemi-

likan, Penguasaan Pemanfa-atan Tanah. Meru-

juk pasal 19 UUPA Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.  

Konsep pengelolaan Negara berdasarkan 

welfare state (Negara Kesejahteraan) sebagai-

mana diutarakan oleh O'Hara, Phillip Anthony 

"concept of government in which the state plays a 

key role in the protection and promotion of the 

economic and social well-being of its citizens. It 

is based on the principles of equality of oppor-

tunity, equitable distribution of wealth, and 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://id.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://id.wikipedia.org/wiki/De_jure
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_opportunity
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_opportunity
http://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_of_wealth
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public responsibility for those unable to avail 

themselves of the minimal provisions for a good 

life. The general term may cover a variety of 

forms of economic and social organization." The 

sociologist T.H. Marshall identified the welfare 

state as a distinctive combination of democracy, 

welfare, and capitalism.   

Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs 

(1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari 

negara yang kini bernama Indonesia adalah 

dibangun oleh kekuatan militer kolonial 

(Belanda) dengan mengorbankan nyawa manu-

sia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan 

ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebe-

basan manusia. O.J. Martinez sebagaimana 

dikutip Riwanto Tirtosudarmo mengkategori-

kan ada empat tipe perbatasan antara lain: 

 

1. Alienated borderland: suatu wilayah 

perbatasan yang tidak terjadi aktifitas 

lintas batas, sebagai akibat berkeca-

muknya perang, konflik, dominasi 

nasionalisme, kebencian ideologis, per-

musuhan agama, perbedaan kebuda-

yaan dan persaingan etnik; 

2. Coexistent borderland: suatu wilayah 

perbatasan dimana konflik lintas batas 

bisa ditekan sampai ke tingkat yang 

bisa dikendalikan meskipun masih 

muncul persoalan yang terselesaikan 

misalnya yang berkaitan dengan 

masalah kepemilikan sumberdaya 

strategis di perbatasan; 

3. Interdependent borderland: suatu 

wilayah perbatasan yang di kedua 

sisinya secara simbolik dihubungkan 

oleh hubungan internasional yang 

relatif stabil. Penduduk di kedua bagian 

daerah perbatasan, juga di kedua 

negara terlibat dalam berbagai kegiatan 

perekonomian yang saling menguntung-

kan dan kurang lebih dalam tingkat 

yang setara, misalnya salah satu pihak 

mempunyai fasilitas produksi semen-

tara yang lain memiliki tenaga kerja 

yang murah; 

4. Integrated borderland: suatu wilayah 

perbatasan yang kegiatan ekonominya 

merupakan sebuah kesatuan, nasio-

nalisme jauh menyurut pada kedua 

negara dan keduanya tergabung dalam 

sebuah pesekutuan yang erat.  

Empat difinisi tersebut digunakan sebagai 

batu uji apakah penataan perbatasan di 

Indonesia telah mencerminkan salah satu dari 

keempat pola penataan kawasan perbatasan 

 

Metode Penelitian  

 

Penelitian ini berdasarkan jenisnya dikate-

gorikan penelitian kualitatif, didasari dari 

pemikiran untuk memahami suatu kasus 

tertentu yang bersifat umum dan terjadi di 

wilayah perbatasan. Setelah kasus itu dirinci 

dengan jelas, ditindaklanjuti dengan mengambil 

langkah yaitu bagaimana mengintegrasikan 

subsistem kebijakan penataan pertanahan 

dalam suatu program besar tersebut, yaitu 

program pembangunan di kawasan perbatasan. 

Berdasarkan studi kasus (case study) yang 

dilihat secara umum, untuk mengetahui salah 

satu bentuk kebijakan berdasarkan fakta 

empiris dengan cara melakukan investigasi 

terhadap fenomena kontemporer dalam konteks 

kehidupan yang nyata khususnya ketika 

batasan antara fenomena dan konteks tidak 

mempunyai pembuktian yang jelas.  

Inti studi kasus yaitu kecenderungan 

utama di antara semua ragam studi kasus, 

adalah bahwa studi ini berusaha untuk 

menyoroti suatu keputusan atau seperangkat 

keputusan, mengapa keputusan itu diambil, 

bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya. 

Penggunaan studi kasus lebih memudahkan 

peneliti, terutama pada penelitian yang 

melibatkan unsur budaya masyarakat lokal, 

etnis dan kultur dari masyarakat tertentu. Ia 

merupakan suatu pendekatan untuk mem-

pelajari, menerangkan, atau menginterpretasi-

kan suatu kasus (case) dalam konteksnya 

secara natural tanpa adanya intervensi dari 

pihak luar 

 

 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan 

Data 

 

Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui survey/cek lapang, diskusi dan wawan-

cara/interview menggunakan panduan daftar 

pertanyaan dalam bentuk kuisioner bagi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Humphrey_Marshall
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
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pemilik tanah yang diambil secara acak. Dan 

data primer untuk aparatur instansi 

pemerintah dilakukan secara wawancara 

mendalam. Untuk data sekunder dikumpulkan 

melalui inventarisasi data dari berbagai 

dokumen yang terkait.  

Pengolahan data dilakukan dengan cara 

bertahap, adapun langkahnya memadukan 

antara data primer yang berupa hasil 

wawancara dan dokumen peraturan yang sifat 

umum dan bersifat teknis. Analisisnya mencoba 

memadukan kesesuaian peta P4T dan peta tata 

ruang dilengkapi dengan analisis hasil 

wawancara yang kemudian dicocokkan dengan 

dokumen terkait. 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

 

Kontradiksi Peraturan dan Koordinasi 

Instansi dalam pengelolaan Kawasan 

Perbatasan 

 

Setiap peraturan memiliki maksud, 

tujuan dan strategi yang berbeda tentu saja hal 

ini akan membawa dampak kurang baik. 

Adanya perbedaan materi terhadap sebuah 

obyek yang sama maka berperan besar 

mengakibatkan disharmoni hukum, potensi 

terjadinya disharmoni hukum dikarenakan 

beberapa hal antara lain: 

 

1. Jumlah peraturan perundang-undangan 

yang banyak dan berlaku di Pemerintahan; 

2. Perbedaan kepentingan dan perbedaan 

penafsiran; 

3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan 

pemahaman hukum tentang tata pemerin-

tahan yang baik; 

4. Kendala hukum terkait penerapannya 

apabila dilaksanakan terkait antisipasi dan 

perubahan aturan yang berlaku; 

5. Adanya tumpang tindih kewenangan dan 

benturan kewenangan; 

6. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang 

memadai antar instansi. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Fungsi  dan Kendala Lembaga Negara di 

Wilayah Perbatasan 

  
Lembaga  Peran  Kendala  Urgensi  

BPN  Penataan 

Tanah  

Bergantung 

RT/RW, 

dan batas 

kawasan 

hutan  

Kepastian 

hukum tanah 

NKRI 

TNI Batas 

Negara  

Penerapan 

Security 

Belt tidak 

jelas  

Batas 

Kedaulatan 

NKRI 

Kemen PU  Tata Ruang 

& 

Infrastruktu

r  

Batas hutan 

dan Lambat 

di RTRW 

Dasar 

Pengembanga

n Wilayah  

Kehutanan  Pengelolaan 

Hutan  

Konflik 

batas 

kawasan 

hutan   

Mencegah 

Penggundulan 

hutan  

Kementeria

n LN 

Penetapan 

batas 

Negara  

Batas 

Negara ada 

yang belum 

di sepakati  

Perjanjian 

batas negara  

BNPP Koordinator  Lemah di 

data dan 

koordinasi  

leading sector  

Pemda  Eksekutor 

di daerah  

Kurang 

terkoordinas

i  

Jejaring 

pemerintah 

pusat di 

daerah  

 
Merujuk pada tabel di atas dapat 

dikemukakan bahwa pengelolaan perbatasan 

negara diperlukan peta tata ruang. Bagian dari 

peta tata ruang tersebut setidaknya meng-

akomodir peta pertanahan, kehutanan, security 

border, dan batas negara, potensi wilayah yang 

merupakan satu kesatuan. Lemahnya koordi-

nasi dan sinkronisasi membuat pembangunan 

menjadi terhambat. Kondisi ini membuat 

wilayah perbatasan menjadi kurang diper-

hatikan.    

Berbagai kebijakan pemerintah tentang 

pembangunan kawasan perbatasan dalam 

implementasi pengelolaannya selama ini belum 

dilakukan secara terpadu dengan menginte-

grasikan seluruh sektor terkait,  bahkan, 

elemen di pemerintah daerah terkesan kurang 

dilibatkan secara signifikan dalam formulasi 

kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. 

Bukti konkritnya adalah infrastruktur yang 
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tidak memadai akibat perda tata ruang yang 

belum disepakati. 

Pengelolaan perbatasan negara secara 

terpadu sangat mendesak untuk dilakukan, 

karena tidak hanya menyangkut kesejahteraan 

masyarakat, tapi juga terkait dengan integritas 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih 

lanjut bagaimana masyarakat di daerah 

perbatasan tidak merasa berada pada daerah 

terbelakang tetapi menjadi garda terdepan dan 

memegang peranan penting karena 

kesejahteraan lebih baik.  

Selain itu dengan merasa menjadi bagian 

penting keutuhan bangsa dan negara maka 

masyarakat lebih memiliki rasa memiliki. Salah 

satu hal yang turut memberikan kontribusi 

terhadap belum optimalnya pengelolaan dan 

penanganan masalah perbatasan saat ini 

adalah, belum adanya suatu lembaga yang 

secara khusus mengelola keseluruhan aspek 

pengelolaan perbatasan, baik di tingkat 

nasional maupun di daerah. Kontradiksi aturan 

mengacu pada UU No 43 tahun 2008 tentang 

wilayah Negara masih ambigu dengan UU No 

32 tahun 2004. Merujuk  Undang undang No. 

43/2008 ini dalam pasal 14 diamanatkan bahwa 

untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan 

mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat 

pusat dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah membentuk Badan Pengelola nasional 

dan Badan Pengelola daerah. Berdasarkan 

pasal 15 bahwa Badan Pengelola ini bertugas: 

 

1. Menetapkan kebijakan program pemba-

ngunan perbatasan; 

2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; 

3. Mengoordinasikan pelaksanaan; dan 

4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan 

 

Dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada 

Undang Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 43 tahun 

2008 tentang Wilayah Negara, Pemerintah 

Daerah belum memiliki kemampuan infrastruk-

tur. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya adalah: 

 

1. Belum memadainya kapasitas pemerintah 

daerah dalam pengelolaan kawasan per-

batasan mengingat penangannya bersifat 

lintas administrasi wilayah pemerintahan 

dan lintas sektoral, sehingga masih memer-

lukan koordinasi dari institusi yang secara 

hirarkis lebih tinggi; 

2. Belum tersosialisasikannya peraturan dan 

perundang-undangan mengenai pengelolaan 

kawasan perbatasan; 

3. Terbatasnya anggaran pembangunan peme-

rintah daerah, dan; 

4. Masih adanya tarik menarik kewenangan 

pusat-daerah. 

 

Berangkat dari beberapa persoalan yang 

terkait dengan aspek yuridis formal dan 

political will pemerintah untuk memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah dan 

pusat. Dalam rangka mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan sosial di daerah seharusnya 

dibuat pembagian wewenang antara pemerin-

tah pusat dan daerah yang mencerminkan si-

nergitas dan mana yang menjadi urusan ber-

sama.  

 

Peraturan Pengelolaan Pertanahan dan 

Sinergitas dengan Aturan Lain 

 

Perlu keterlibatan berbagai lembaga dan 

instansi pemerintah yang terlibat sebab kita 

memiliki Undang-Undang Pokok Agraria yang 

didalamnya mengatur tentang penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah 

sebesar-besar kemakmuran rakyat dan sebagi 

perekat kedaulatan negara. Aspek lain yang 

perlu diperhatiakan adalah aspek tata ruang 

sebagaimana dalam Undang undang No. 26 

tahun 2007 dimana perlunya pengaturan tanah 

mengacu kesesuaian penggunaan dan per-

untukan lahan.  

Disamping itu kerja sama penggunaan 

tanah dan fasilitas umum di kawasan per-

batasan juga tidak bisa dilepaskan dari kawa-

san hutan dimana hampir disebagian lokasi 

sample ternyata sebagaian besar masuk dalam 

kawasan hutan. Sebagai gambaran belum 

jelasnya pengelolaan sumber daya alam adalah 

data yang diperoleh dari kementerian kehu-

tanan menunjuk luas kawasan hutan di pulau 

Kalimantan  38.3 juta hektar atau 51 persen 

dari luas Kalimantan yang seluas 74,82 juta 

hektar. Dari data tersebut bisa menjadi kendala 

apabila tata batas kawasan hutan belum tertata 

dan banyak masyarakat yang tinggal di dalam 
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dan sekitar kawasan hutan tidak terkena akses 

pembangunan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan per-

aturan pertanahan tidak bisa mengatur tanah 

secara optimal dimana seyogyanya jika 

mengacu soal tanah, seluruh peraturan hukum 

yang berlaku mengacu pada UUPA bukan 

mengenyampingkannya sehingga kepentingan 

masyarakat kurang diperhatikan. Kondisi ini 

membuat Badan Pertanahan Nasional menga-

lami hambatan dalam melayani masyarakat, 

termasuk di dalamnya dalam melakukan pena-

taan dan pengelolaan pertanahan di wilayah 

perbatasan darat. Kedepan, ada pekerjaan 

rumah penting dan besar bagi jajaran BPN RI, 

yaitu guna memenuhi amanat Pasal 2 Ayat 1 

dan 2 UUPA, dimana kita harus memimpin 

dalam hal kebijakan pemanfaatan dan penata-

gunaan tanah (fungsi penataan ruang), dan 

pemberlakuan sitem pendaftaran tanah.  

Kondisi dilokasi sampel yang tidak terjadi 

kendala dalam penataan kawasan perbatasan 

terkait status lahan hanya di kabupaten Belu, 

dikarenakan telah tersusun Perda tentang tata 

ruang dan telah disepakati bersama termasuk 

enclave pemukiman masyarakat adat yang 

masuk dalam kawasan hutan sebagaimana 

diuraikan dalam Tata Guna Hutan Kesepa-

katan. Bukti faktual adalah selama ini pelaya-

nan dan program pertanahan selalu terkendala 

dengan tata batas kawasan hutan selain faktor 

lain seperti security belt/green zone/buffer zone. 

 

 

Potensi P4T Wilayah Perbatasan 

 

Secara umum, Penguasaan/pemilikan 

tanah yang dimiliki masyarakat belum disertai 

dengan legalisasi aset dalam bentuk sertipikat 

maupun adanya surat/dokumen keterangan 

Penguasaan/pemilikan tanah lainnya. Semen-

tara untuk tanah instansi pemerintah rata-rata 

sudah bersertipikat. Kendala dalam pelaksa-

naan sertipikasi untuk tanah masyarakat ini 

salah satunya adalah karena belum disah-

kannya RTRW Kabupaten setempat (yang saat 

ini masih dalam taraf review). Hasil survey 

yang telah dilaksanakan oleh BPN dapat 

diuraikan bahwa wilayah perbatasan memiliki 

potensi sumber daya alam yang luar biasa. Di 

sepanjang garis perbatasan Indonesia dan 

Malaysia terdapat sumberdaya alam yang 

dapat mensejahterakan masyarakat berbasis 

hutan. Wilayah papua sebagian besar 

topografinya adalah lereng yang tidak terjal 

sehingga akses di wilayah ini cukup mudah dan 

berpotensi untuk dikembangkan dalam 

prioritas pembagunan. Perbatasan antara 

Indonesia dan Timor Leste mengalami per-

bedaan signifikan dimana infrastruktur yang 

ada di kab Belu dan kab Timor Tengah Utara 

lebih representatif dibanding dengan Timor 

Leste, akibatnya banyak penyelundupan barang 

dari Indonesia ke Timor Leste akibat pengaruh 

persamaan kultur dan lemahnya pengawasan. 

BPN dengan P4T memudahkan berbagai 

kebijakan strategis nasional tepat sasaran. 

Upaya ini perlu mendapatkan dukungan sebab 

akurasi data ini dapat dijadikan pijakan dalam 

pembangunan infrastruktur di wilayah 

perbatasan. Detailnya informasi P4T memudah-

kan lembaga lain menyusun kegiatan yang 

berdampak pada masyarakat. Kondisi ini ter-

balik dengan Malaysia yang   membangun 

pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perba-

tasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi 

dan perdagangan. Pembangunan ini telah mem-

berikan keuntungan bagi pemerintah maupun 

masyarakatnya.  Beberapa wilayah seperti 

Entikong, Jagoi Babang, Distrik Muara Tami, 

dan Silawan telah masuk dalam lokasi prioritas 

utama pengembangan kawasan perbatasan 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

 

Anomali P4T di Wilayah perbatasan 

Papua, dan NTT.  

 

Penguasaan tanah adat di wilayah per-

batasan Distrik Muara Tami didominasi oleh 

warga Papua New Guinea. Di Kampung Moso ± 

90 persen dari jumlah penduduknya merupakan 

warga Papua New Guinea. Tanah adat warga 

Papua New Guinea dengan warga Indonesia 

yang berada dalam wilayah Indonesia dibatasi 

oleh batas alam berupa sungai (dikenal dengan 

nama sungai Mosso), pengakuan atas batas 

alam tersebut berlaku hingga sekarang me-

ngalahkan pembatasan wilayah antar Negara 

dengan dasar hukum internasional. Hal ini 

terjadi dikarenakan pada saat pembagian 

wilayah di Pulau Papua (pada masa kekuasaan 

Inggris dan Belanda), dicari sebuah titik netral 
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yaitu titik koordinat 141° BT, tanpa mem-

perhatikan batas–batas tradisional antar etnik, 

pemilikan tanah adat/hak ulayat suku suku 

yang berada di lokasi sekitar pembagian atau 

sepanjang lokasi penetapan titik-titik koordinat 

batas wilayah tersebut. Letak batas inter-

nasional dengan garis batas tradisional hampir 

delapan kilometer masuk kedalam wilayah RI, 

sehingga secara tradisional penduduk di 

wilayah Papua New Guinea masih boleh ber-

kebun bahkan berburu babi dan rusa kedalam 

wilayah Indonesia. Warga Kampung Moso yaitu 

suku Nyao disebut para pelintas batas 

dikarenakan mobilitasnya yang tinggi melintasi 

gerbang perbatasan. Batas kepemilikan tanah 

menjadi isu strategis di Distrik Muara Tami.  

Sebagian besar tanah diklaim sebagai 

tanah adat yang penyelesaian atas status 

tanahnya belum dituntaskan sampai saat ini. 

Konflik atas tanah terjadi di Kampung Skouw 

Sae, Skouw Mabo dan Skouw Yambe, 

dikarenakan batas atas tanah ulayat belum 

diatur secara baik oleh masyarakat. 

Kewenangan pengaturan atas batas tanah 

ulayat ditentukan oleh Ondoafi dan para 

Kepala Suku. Penyelesaian atas batas tanah 

adat perlu segera diselesaikan dengan fasilitasi 

pemerintah agar pemanfaatan lahan untuk 

pengembangan pembangunan di kawasan 

perbatasan dapat berjalan lancar. Untuk 

kabupaten Merauke Wilayah Distrik Sota 

banyak yang masuk ke dalam area Taman 

Nasional Wasur. Penggunaan tanah di wilayah 

tersebut didominasi oleh wujud alami, seperti 

rawa, hutan rawa, hutan belukar, semak 

belukar, dan sabana. Di area ini, pembangunan 

fisik sangat dibatasi. Adapun di area utama pos 

lintas batas, terdapat pembangunan fisik 

sehingga terdapat penggunaan tanah budi daya, 

seperti perkampungan jarang, perkantoran, 

berbagai fasilitas, kompleks militer, dan peng-

gunaan lain. 

Wilayah perbatasan secara keseluruhan 

masih belum terjangkau oleh pemerintah. Salah 

satu kendalanya adalah belum ada Rencana 

Detail Tata Ruang pada distrik-distrik yang 

berbatasan langsung dengan Negara tetangga. 

Penanganan pengembangan pembangunan di 

kawasan perbatasan memerlukan perencanaan 

khusus, secara spesifik dalam lingkup distrik. 

Di Provinsi Papua, hingga saat ini baru Distrik 

Muara Tami yang memiliki RDTR, di dalamnya 

tertuang secara jelas pola ruang dan struktur 

ruang yang mengakomodir seluruh kegiatan di 

kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruk-

tur di wilayah perbatasan belum memadai 

seperti yang diharapkan, sehingga berdampak 

pada lambatnya pertumbuhan ekonomi ma-

syarakat perbatasan. Salah satu kendalanya 

yaitu dalam pembebasan tanah untuk pem-

banguan infrastruktur, karena terkait adanya 

hak ulayat tanah adat dan wilayah perbatasan 

merupakan kawasan hutan. Pola penguasaan 

dan pemanfaatan tanah/hutan pada masyara-

kat asli Papua di perbatasan, yakni: 

 

1. Tatanan sosial yang terkait Land Tenure 

and Use System yang diatur melalui 

berbagai pranata kebudayaan tentang 

tanah/hutan. Dalam masyarakat adat per-

batasan, kepemimpinan tradisional dipim-

pin oleh kepala suku (ondoafi); 

2. Masyarakat mengalami ”ambigu”/bingung 

tentang penentuan tapal batas yang tidak 

sesuai dengan ”batas adat” yang telah ada. 

Contoh : batas wilayah administrasi antara 

Koya Kosso (Distrik Abepura) – Koya Barat 

(Distrik Muara Tami). Seperti telah dibahas 

sebelumnya, bahwa penguasaan tanah di 

Provinsi Papua didominasi oleh masyarakat 

adat. Batas kepemilikan tanah adat antar 

suku belum dapat diselesaikan. Hal ini 

menjadi salah satu kendala BPN dalam 

melegalisasikan bidang-bidang tanah yang 

ada, demikikan pula khususnya di kawasan 

perbatasan. Ini menjadi tugas bersama 

antara pemerintah dengan masyarakat adat 

setempat untuk mengidentifikasi batas 

tanah adat 

 

Terlebih lagi munculnya fakta, bahwa 

terjadi kepemilikan dan penguasaan yang 

saling menyebrang antara dua Negara. 

Dibagian utara wilayah perbatasan di Provinsi 

Papua yaitu Kota Jayapura, banyak tanah adat 

di wilayah kedaulatan Indonesia yang dikuasai 

oleh masyarakat berkewarganegaraan PNG, 

paling besar terjadi di Kampung Mosso Distrik 

Muara Tami.  

Sebaliknya, untuk wilayah perbatasan 

bagian selatan yaitu Kab. Merauke, warga 

Negara Indonesia yang memiliki tanah adat di 
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wilayah kedaulatan PNG. Hal ini tentunya 

menjadi kendala dalam pengembangan pem-

bangunan di wilayah perbatasan, dan perlu 

adanya tindak lanjut kesepakatan antar kedua 

Negara dalam mencari solusi terbaik atas 

permasalahan penguasaan pemilikan yang 

saling menyebrang ini. 

Pengembangan wilayah dan pembagunan 

di wilayah perbatasan juga harus meng-

edepankan aspek sosial budaya. Khusus 

wilayah NTT dan Papua akbibat masih 

kentalnya hubungan antar kekerabatan batas 

negara bukan lagi menjadi penghalang. Kondisi 

ini terasa di wilayah Kab. Belu dan TTU 

dimana masyarakat bebas memasuki wilayah 

kedua negara tanpa aturan yang mengikat. 

 

 

Langkah Konkrit Menuju Sinergitas 

Kebijakan  

 

 

Kondisi sekarang kebijakan yang sinkron 

dan berdampak problem solving di wilayah 

perbatasan belum terasa.  Kebijakan yang ada 

masih sektoral dan belum ada kesepakatan dan 

jejaring policy yang digunakan.  Tulisan ini 

ingin merangkai sebuah bentuk policy network 

agar kebijakan lebih terarah dan berdampak 

signifikan bagi masyarakat secara langsung. 

Setiap program pertanahan yang dimple-

mentasikan di wilayah perbatasan harus 

mengacu pula kepada RPJP/RPJM/RPJP 

daerah, dengan tetap memperhatikan kepen-

tingan pertahanan keamanan serta mengacu 

kepada Lokasi Prioritas dari masing-masing 

wilayah. Dalam hal ini diperlukan koordinasi 

yang intensif antara BPN dengan setiap SKPD 

serta pemerintah daerah/BPP di wilayah yang 

bersangkutan, yang berhubungan dengan 

sinkronisasi dan kolaborasi program. Kondisi 

ini harus dimulai dengan integrasi beberapa 

peta diantaranya: 

1. Tersedianya peta P4T di wilayah 

perbatasan  

2. Tersedianya peta kawasan hutan  

3. Tersedianya perda tata ruang daerah 

4. Adanya koordinasi yang jelas dibawah 

arahan BNPP  

5. Tersedianya peta tunggal di wilayah 

perbatasan yang dapat dijadikan acuan 

bersama. 

 

Faktor utama pendukung sinkronisasi 

kebijakan diwilayah perbatasan hendaknya ada 

pembagian tugas dan kerja yang jelas di antara 

satker meliputi: 

 

1. Penentuan garis batas negara yang 

dilakukan oleh Kementerian LN dan 

TNI 

2. Penentuan Batas Kawasan hutan dan 

non kawasan hutan yang melibatkan 

Pemda, BPN, dan Kehutanan  

3. Penyusunan tata ruang dan rencana 

detail tata ruang yang terintegrasi 

dengan kebutuhan skala prioritas 

 

Langkah ini ditempuh supaya program 

yang ada dapat dirasakan oleh masyarakat 

secara langsung dan berdampak problem 

solving.  Selama ini di tiap lembaga telah di-

susun berbagai kegiatan semacam model 

pengembangan wilayah, perencanaan jalan 

lintas poros utara Kalimantan Barat tetapi 

pelaksanaannya masih terkendala aturan 

masing-masing instansi. Merujuk pada Stephen 

B. Jones  dimana alokasi diantaranya invent-

tarisasi mana saja wilayah perbatasan, ke-

mudian tentukan delimitasi batas negara, 

disusul batas demarkasi antar negara dan  

diakhiri oleh administrasi/manajemen yang 

dilakukan oleh beberapa lembaga yang me-

miliki tusi yang sama. 
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Tabel 2 

Skema Program Penataan Pertanahan di 

Wilayah Perbatasan 

 

 
 

Strategi Koordinasi Penataan Pertanahan 

di Wilayah Perbatasan 

 

Penguatan dan pengakuan hak legal 

masyarakat terhadap akses tanah di wilayah 

perbatasan sangat diperlukan. Hal ini 

berhubungan dengan penegakan kedaulatan 

Negara Indonesia. Oleh karena itu, program 

pertanahan di wilayah perbatasan sangat 

dibutuhkan, baik berupa pendataan tanah 

(melalui mekanisme IP4T), pendaftaran tanah 

(melalui sertipikat) maupun penataan 

pertanahan (melalui kegiatan lain seperti 

konsolidasi tanah, reforma agraria dan lain 

sebagainya). Maka akan menjadi sangat logis 

ketika pengelolaan dan penataan pertanahan di 

kawasan perbatasan menjadi salah satu 

prioritas dalam pembangunan kawasan 

tersebut mengingat kawasan ini memgenag 

peranan strategis dalam menjaga keutuhan dan 

kedaulatan negara. Hal yang perlu diingat 

dalam pelaksanaan pengelolaan dan penataan 

pertanahan di wilayah perbatasan bahwa BPN 

tidak termasuk dalam Kementerian/Lembaga 

yang berada di bawah koordinasi BNPP sesuai 

PP No. 12 tahun 2010, kegiatan yang 

dilaksanakan BPN di wilayah perbatasan 

sebaiknya tetap diletakkan dalam koridor 

koordinasi dengan BNPP maupun satuan kerja 

terkait lainnya. Bentuk strategi koordinasi yang 

dapat diimplementasikan dalam rangka 

pembangunan wilayah perbatasan antara BPN 

dengan BNPP/Satker Teknis terkait diantara-

nya adalah: 

 

1. Adanya pemetaan yang menunjukkan 

penegasan atas penggunaan dan fungsi 

tanah. Artinya secara keruangan tersaji 

cakupan wilayah (tanah) mana saja yang 

dapat dilegaliasi ataupun yang masuk 

kawasan khusus seperti kehutanan atapun 

taman nasional. 

2. Ketersediaan data pertanahan dalam 

satuan bidang yang dimiliki oleh BPN 

melalui program pendataan wilayah 

perbatasan dapat memberikan dukungan 

teknis bagi penyusunan rencana pemba-

ngunan di wilayah perbatasan yang menga-

cu kepada RTRW; 

3. Perencanaan pembangunan wilayah 

perbatasan yang berpadu dengan pelaksa-

naan program penataan pertanahan seperti 

misal konsolidasi tanah, reforma agraria 

dan lain sebagainya akan menghasilkan 

suatu program pembangunan yang terinte-

grasi lintas sektor, terencana dan berwa-

wasan ke depan; 

4. Pelaksanaan penataan pertanahan yang 

disertai dengan sertipikasi tanah masya-

rakat di wilayah perbatasan akan semakin 

memperluas akses masyarakat terhadap 

tanah, meningkatkan modal kapital 

masyarakat dan akan berdampak kepada 

peningkatan taraf hidup masyarakat 

disamping pula memberikan jaminan 

kepastian dan kelangsungan kepemilikan 

hak atas tanah bagi penduduk lokal. 
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Untuk mengoptimalkan rencana strategi 

tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan 

secara lebih lanjut diantaranya adalah: 

 

a. Konfigurasi hukum dan tupoksi yang jelas 

diantara masing-masing satker untuk 

menegaskan alur birokrasi dan koordinasi, 

terutama mengingat bahwa BPN tidak 

termasuk di dalam 15 Kementerian/ 

Lembaga yang berada di dalam koordinasi 

BNPP sesuai dengan PP No. 12 tahun 2010; 

b. Peningkatan kapasitas sumberdaya pelak-

sana, mengingat bahwa wilayah perbatasan 

biasanya merupakan daerah yang memiliki 

potensi sumberdaya manusia yang terbatas 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

c. Penguatan dan pengakuan hak legal 

masyarakat terhadap akses tanah di 

wilayah perbatasan sangat diperlukan, hal 

ini secara langsung berhubungan dengan 

penegakan kedaulatan Negara Indonesia 

secara sosial ekonomi. Oleh karena itu, 

program pertanahan di wilayah perbatasan 

sangat dibutuhkan, baik berupa pendataan 

tanah (melalui mekanisme IP4T), pendaf-

taran tanah (melalui sertipikat) maupun 

penataan pertanahan (melalui kegiatan lain 

seperti konsolidasi tanah, reforma agrarian. 

d. Pemberdayaan atas masyarakat yang 

secara legal mendapatkan keleluasaan 

akses terhadap tanah. Masyarakat tidak 

hanya diberikan pengakuan atas kepemilik-

an tetapi mendorong, mengelola dan ber-

inovasi bagaimana pemanfaatan terhadap 

tanah mampu meningkatkan taraf hidup. 

 

 

Kesimpulan  

 

1. Proses Pendataan P4T telah ada, sayang 

banyaknya  peraturan teknis dari pemerin-

tah pusat sampai daerah ternyata membuat 

implementasi menjadi tidak terintegrasi 

sehingga berakibat belum tertatanya infra-

struktur di wilayah perbatasan  

2. Belum jelasnya koridor tugas antar instansi 

pemerintah membuat penataan pertanahan 

di wilayah perbatasan terhambat, sehingga 

kebijakan yang ada belum bersifat problem 

solving 

 

Saran  

 

1. Perlu integrasi kebijakan yang dilengkapi 

data spatial dan tekstual terkait program, 

kebijakan, dan pembangunan di wilayah 

perbatasan. 

2. Perlunya penyempurnaan dan peninjauan 

kembali terkait aturan dan payung hukum 

agar kegiatan instansi pemerintah tidak 

mengalami overlapping. 

3. Penyediaan Peta Tunggal Nasional yang di 

pakai setiap instansi nasional atau daerah baik 

tematik dan kadastral 
Adanya kontrol atas data dan kebijakan 

yang telah ada maupun yang masih dalam 

proses pelaksanaan implementasi sehingga apa 

yang menjadi muara akan tujuan bisa 

terlaksana.  

 

Daftar Pustaka 

 

Stephen B. Jones 1945. Theory of Boundary 

Making,: A Handbook for Statesmen, 

Treaty Editors and Boundary Com 

missioners. 

O'Hara, Phillip Anthony (editor). 1999. Encyclo-

pedia of political economy. Routledge. 

Arts, Wil and Gelissen John; 2002. "Three 

Worlds of Welfare Capitalism or More? 

A State-of-the-art report" Journal of 

European Social Policy Vol. 12 (2), 

pp. 137–158. 

I Ketut Ardhana, et.al. 2006. Dinamika 

Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada 

Wilayah Perbatasan di Kalimantan 

Timur – Sabah, Studi 3 Kasus di 

Wilayah Krayan dan Long Pasia 

Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya 

Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

Yin, Robert, 1994, Case Study Research: Design 

and Method, second edition, Applied 

Social Research Methods Series Volume 

5, Sage Publications, London. 

Schramm dalam Yin, 1981, dikutip Agus Salim, 

ibid., halm. 93. 

Chairil Efendy, 2009. Kewenangan Pemerintah 

Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan Di Era Otonomi Daerah 

Studi Kasus Di Kalimantan Barat, 

Penelitian Dewan Perwakilan Daerah 



 

 

Jejaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013 

 

 

 

 

 

293 

bekerja sama dengan Universitas 

Tanjungpura Pontianak. 

Ikhwanuddin,2010. Penyusunan Kebijakan 

Nasional Pengelolaan Kawasan Perba-

tasan Indonesia, FGD Bappenas. 

Republik Indonesia, 1960. Undang-Undang No. 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara 

Tahun 1960  No.104 Jakarta: Sekre-

tariat Negara. 

  Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  Lembaran Negara Tahun 2004  

No. 125 Jakarta: Sekretariat Negara. 

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 

43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  

Lembaran Negara Tahun 2008  No. 108 

Jakarta: Sekretariat Negara 

Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerin-

tah No. 16 Tahun 2004 tentang Penata-

gunaan Tanah 




