TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

o.

id

LEMBAGA PENGKAJIAN

.g

PROSIDING

pr

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

.m

Kerjasama dengan

w

w

w

Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
14 Maret 2019

WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019

Tim Prosiding
Pengarah
Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.

Ketua Tim

o.

Anggota

id

Mohammad Jafar Hafsah

w

w

.m

pr

.g

A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher

w

Tenaga Ahli/Pendukung

Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasari; Indra Arianto

ii

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

pr

.g

o.

id

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku
Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group DiscussionFGD) dengan Topik Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan
Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil kerjasama
Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Kalimantan Barat dapat kita selesaikan tepat waktu.

w

w

.m

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang
dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI
Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai
pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang
Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

w

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokokpokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga
Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian
tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat,
dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil
akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan
MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.
Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif,
selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga
Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga
menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk
setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI
mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan
lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar
dan narasumber terpilih di daerah.

pr

.g

o.

id

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok
Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas
Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 14
Maret 2019. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi
Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun
pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan
sebuah tim perumus.

w

.m

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota
Pontianak, Kalimantan Barat diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota
Lemkaji sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, Syamsul Bahri,
Wahidin Ismail, Alihardi Kyai Demak, Ishak Latuconsina, Zain
Badjeber dan Maruarar Siahaan..

w

w

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan
serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Barat
dan Kepulauan Riau. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik
yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku
prosiding terpisah.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini
dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua
pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas
dan kewenangan konstitusionalnya.
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat
memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI
Ketua,

o.

id

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,

pr

.g

Wakil Ketua,

.m

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,

w

w

w

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S
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PENGANTAR
Persoalan “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan
(Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan
negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap
bangsa.

o.

id

Tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan
(Hankam)” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV, yang
mengamanatkan adanya suatu “.. Pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial .. ”.

.m

pr

.g

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan
keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada
terjaganya batas-batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia
(NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

w

w

Subtema Hankam diperinci dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan
keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) :

w

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,
Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
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melindungi, mengayomi,
menegakkan hukum.

melayani

masyarakat,

serta

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan
kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

id

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah
Negara Pasal 25A, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

.g

o.

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut,
telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara
lain:

pr

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

.m

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara

w

w

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

w

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah
Negara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen
Negara
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-undang
2

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
Perjalanan implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai
peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta
wilayah negara melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan
perhatian lebih lanjut antara lain:

id

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan
karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

.m

pr

.g

o.

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah
mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan
pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana
dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang
dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai
persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan patok batas,
kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta
aktivitas ilegal lainnya.

w

w

w

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai
pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
“melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia”, Pembukaan juga mengamanatkan soal “memajukan
kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan
perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini
dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah
“kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu
diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena
kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI.
b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan
dan Keamanan
Pada Perubahan Pertama UUD 1945 kalimat yang menjelaskan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan
menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan
Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela
negara serta pertahanan dan keamanan negara.
Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara
luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin
beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam
bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik
ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian
beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun
dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis
tanpa koordinasi yang terukur.

id

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai
pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan
yang terpadu

w

.m

pr

.g

o.

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri
nampak memang dari keinginan juga memisahkan antara konsep
pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep
yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup
mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi
masalah-masalah pertahan dan keamanan menjadi salah satu persoalan
penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis,
koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki
senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh
karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan
aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan.
serta

relasinya dengan

w

d. Kedudukan TNI dan Polri
kekuasaan politik negara.

w

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu
amanat dari reformasi membuat peran politik angkatan bersenjata
menjadi dihilangkan. Angkatan bersenjata diposisikan sebagai tentara
profesional sebagaiman disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2
UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: “Tentara Profesional, yaitu
tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak
berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta
mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi,
supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan
hukum internasional yang telah diratifikasi”.
Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu
kementerian pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan
serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung di
4
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bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004).
Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2
Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan
politik dan
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan
keputusan politik negara.
Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk
berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri
dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan
politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran
TNI dan Polri memang diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

pr

.g

o.

id

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan
bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan
DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan
Kapolri dianggap mengurangi Kekuasaan Presiden yang ditentukan
oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan
parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai
berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

w

.m

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan
struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara
permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan
umum baik untuk memilih maupun dipilih (right to vote and right to
be candidate).

w

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional

w

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan,
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
(MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan
bahwa peradilan militer merupakan sebuah peradilan yang
kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan
bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan pengadilan
umum.
Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi
Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak
mendudukkan warga negara dalam posisi yang sama di muka hukum.
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Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan,
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
oemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”.
Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan
militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada
kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana
umum yang diatur dengan undang-undang”.
f.

Sinergisitas hankam dalam berbagai keadaan termasuk
penanganan bencana alam.

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin
api (ring of fire), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan
sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan
(pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk
memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara
baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah
ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional.
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RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam Focus Group
Discussion (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan
dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga
Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Tanjungpura,
Pontianak pada Kamis, 14 Maret 2019, dapat dirumuskan kesimpulan
sebagai berikut:

o.

id

1. FGD ini dilaksanakan untuk mengumpulkan aspirasi
masyarakat yang akan dikristalkan dan nantinya akan diajukan
ke MPR RI. Dalam hal terjadi perubahan terhadap UUD 1945,
hasil rekomendasi dari kegiatan FGD ini dapat menjadi dasar
perubahan.

.g

2. Beberapa hal yang mendapat perhatian para narasumber dan
peserta pembahas antara lain ;

pr

a. Batas Wilayah Darat Negara.

b. Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan.

.m

c. Hakekat Pertahanan dan Keamanan Negara.

w

d. Partisipasi Rakyat dalam Pertahanan dan Keamanan
Negara.

w

w

3. Dalam forum diskusi, dapat diambil beberapa saran dan
kesimpulan sebagai berikut:
a. Perlu dikaji kembali pemahaman atas hakikat pertahanan
dan keamanan dalam pengertian yang lebih luas, yang
dimensinya adalah pada keselamatan bangsa dan negara
dengan makna Keamanan Nasional (National Security).
b. Dimensi ancaman Keamanan Negara pada masa ini harus
lebih memperhatikan aspek non militer seperti terorism,
crime, economic security, energy security, envorimental
security, imigration, food security, cyber security, etc..
c. Paradigma persepsi ancaman bagi Indonesia perlu diubah.
Selama ini, persepsi ancaman mengambil paradigma
Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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“ancaman dari dalam” seperti radikalisme dan terorisme
sebagai ancaman utama. Seharusnya, ancaman utama
keamanan nasional yang harus lebih fokus pada “ancaman
dari luar” seperti negara asing yang berperilaku agresif.
d. Perlu dikaji kemungkinan pembentukan Dewan
Keamanan Nasional (National Security Council) yang
bertugas merumuskan kebijakan dan penanganan
ancaman terhadap keamanan nasional (national security)
yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan
keselamatan bangsa dan negara.

Provinsi KALBAR merupakan Provinsi terluas keempat
di Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan langsung
dengan Malaysia. Situasi ini sendiri dapat memunculkan
potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan.

w

w

f.

.m

pr

.g

o.

id

e. Pembangunan organisasi militer masih menganut
paradigma pengembangan kekuatan era Hindia Belanda
dimana fokus kekuatan ada di Jawa. Daerah luar Jawa
terkesan dibiarkan jika diserbu musuh. Untuk itu,
pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan
kepentingan militer dengan memfokuskan pembangunan
infrastruktur luar Jawa yang bisa digunakan untuk
kepentingan militer jika sewaktu-waktu terjadi perang.
Misalnya, pembangunan jalan yang bisa dilalui tank.

w

g. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan
kawasan perbatasan wilayah negara yang berpotensi
menjadi ancaman dan gangguan Kamtibmas yang
mungkin akan melibatkan kedua negara yang berbatasan
adalah masalah tapal batas wilayah negara maupun
masalah tindak pidana seperti illegal logging, illegal
trading, illegal fishing, penyelundupan dan tindak
kriminal lain.
h. Ketahanan dan keamanan wilayah negara sangat erat
kaitannya dengan Pembangunan kesejahteraan masyarakat
di perbatasan. Arah dari pembangunan perbatasan perlu
diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai
8
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“beranda depan” dengan negara tetangga lewat
pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian penegasan dan penetapan batas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan
perbatasan.



Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi
antara kawasan perbatasan negara tetangga.



Peningkatan tingkat kualitas SDM masyarakat.



Pemeliharaan kelestarian lingkungan.



Peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan
hukum.



Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberpihakan
pendanaan pembangunan.

.m

pr

.g

o.

id



Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pertahanan
dan Keamanan Negara, perlu dikaji suatu sistem
sosialisasi terhadap wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa yang mulai luntur di kalangan generasi muda.
Diharapkan melalui hal ini, partisipasi masyarakat dalam
bela negara akan meningkat dan dapat dilaksanakan
dengan sepenuhnya.

w

w

j.

Fokus arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan
dalam rangka peningkaan kesejahteraan masyarakat dapat
difokuskan antara lain:

w

i.

k. Perlu kajian atas Tap MPR tentang pemisahan antara TNIPolri. Jika dianggap perlu, dibuat UU PERTAHANAN
NASIONAL yang substansinya adalah pengaturan secara
detail hubungan tugas dan fungsi yang jelas dan sinergis
antara POLRI dan TNI.

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema
“Wilayah Negara, Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI
Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis, 14 Maret 2019 terdapat
pokok pikiran sebagai berikut;

Narasumber 1 : H. Sutarmidji S.H., M.Hum (Gubernur
Kalimantan Barat)

id

Kepedulian atau penghormatan pada lambang dan simbol
negara memprihatinkan. Anak SMP memukul salah satu
gambar Calon Presiden dengan sandal. Ini miris. Lambang
Garuda diletakkan lebih rendah dari gambar presiden. Orang
tidak paham lagi, mana yang simbol negara. Ini perlu
sosialisasi.
Wilayah negara, kaitan dengan pemekaran wilayah. Ini tidak
jelas parameternya. Aturan yang mengaturnya kita juga tidak
jelas. Kalbar wilayahnya lebih luas dari provinsi yang
dimkarkan, misal Kalimantan Utara, penduduknya 700.000
saja. Maluku Utara, tidak sampai 600. Ribu. Kalimantan
Barat, penduduknya 1, 7 juta, justru tidak dimekarkan.
Dari kajian-kajian pendukung pemekaran wilayah, dari sisi
hankam sangat layak. Wilayah perbatasan ada 968 km, akan
ada 5 border. Ini patut dikaji. Dari sisi infrastruktur, Kalbar
ada di posisi 33 dari 34
Kalbar penghasil CPO kedua, tapi ke APBD daerah tidak ada
kontribusi. Habis duit buat bangun jalan, tapi tidak dapat apaapa. Tambang juga habis. Reklamasi tambang hanya 2, yang
lainnya tutupan lubangnya juga tidak.
Desa Mandiri hanya 1, desa maju 53, sisanya tertinggal.
Masih ada 700 desa belum masuk listrik.
Saya tidak yakin negara berantakan karena perbedaan etnis
dan agama, tapi karena kemiskinan dan ketidakadilan. Karena
semua agama dan etnis bicara keadilan. Itulah kata kunci

w

-

w

w

.m

-

pr

.g

o.

-

-

-
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-

w

w

w

.m

-

pr

.g

-

id

-

o.

-

persatuan dan kesatuan. Tanpa keadilan dan kesejahteraan,
mustahil. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, 7,3 %.
Infrastruktur kita parah.
Saya berharap ada kajian tentang pemekaran wilayah,
khususnya untuk daerah perbatasan. Ukurannya harus jelas.
Koneksi infrastruktur sudah baik, tapi pola pikir pimpinan
daerah yang masih harus dibenahi.
Kemendes, programnya tidak selaras dengan daerah. Dia tidak
paham indikator desa mandiri. Desa Sangat Tertinggal diberi
dana lebih besar dari Desa Maju. Akhirnya mereka tidak mau
berubah status karena anggarannya lebih besar. Kita merusak
pola pikir masyarakat kita. Buat pasar, bagus, tapi tidak ada
yang mau masuk.
Sekolah lebih jelek dari kandang ayam, tapi pasar bagus. Jalan
lebih bagus dari motornya.
Nelayan yang wilayahnya hanya 4 mil, ada banyak razia dari
banyak lembaga. Bingung mereka. Saya mau buat aturan tidak
ada surat buat penangkap ikan, terlepas itu bertentangan
dengan kebijakan ibu Susi. Apa dia kasih makan nelayan.
Aturan konstiusi masih relevan, tapi implementasi dan
penafsirannya yang belum baik soal Hankam. Yang buat UU,
atau PP yang bermasalah. Tidak ada sanksi bagi
penyelenggara negara yang tidak buat PP dari UU, tidak
lengkap. Meski sudah diberikan limit waktu, tapi tak ada
sanksi jika itu tidak dipenuhi.

Narasumber 2 : Dr. Yusuf Setiadi (Wakil Direktur Intelijen Polda
Kalbar)
-

Wilayah Kalbar menjadi wilayah terbesar ke 4 dari seluruh
provinsi yang ada di Indonesia. Dari sisi keamanan menurut
Kepolisian, kerawanan adalah pada isu SARA, pertikaian
antar etnis dan keamanan di wilayah perbatasan.

-

Kerawanan yang mungkin terjadi di Kalbar adalah kejahatan
konvensional, transnasional, serta pertikaian antar etnis
dikarenakan penduduknya yang heterogen.

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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Keamanan, ancaman; masalah SARA, pertikaian antar etnis,
serta jalur lintas batas darat dan perairan. Polri dibantu TNI.

-

Jumlah Polres, 13, ada satu Kab, Kubu Raya yang belum ada
Polres. Polsek 155 Polsek.

-

Polres yang berbatasan dengan Sawarak, ada 5. Sedang Polsek
ada 15, Pospol ada 9 yang berbatasan.

-

Trend keamanan; pencurian.

-

Ekonomi; Illegal logging, fishing dan mining.

-

Pengawasan Senpi dan Handak, masih banyak yang
menggunakan Senpi illegal, untuk berburu dan menjaga
ladang. Ada senjata rakitan pistol yang digunakan pelaku
kejahatan.

-

Bahan peledak, terbatas pada perusahaan untuk pemecahan
batu dan survei pertambangan. 32 peerusahaan. Ini dikawal
distribusinya. Jangan sampai distribusinya dimanfaatkan oleh
pelaku-pelaku kejahatan, utamanya teror.

-

Sarawak, dengan panjang kawasan 966 km, dari laut Cina
Selatan sampai batas Kalimantan Timur.

-

Lintas batas, ada lini 1 yang melekat dan berbatasan langsung,
lini 2 tidak langsung tapi punya oengaruhm ada sejumlah pos.
Daerah perbatasan Sambas, ada jalan ilegal ke Kaltim.
Bengkayang langsung dengan Malaysia, ada juga jalan illegal.

-

Kalbar punya 217 pulau kecil antara lain 56 pulau
berpenghuni.

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

-

Narasumber 3 : Dr. Firdaus, SH. M.Si (Untan)
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-

Civic Pacem Para Bellum , adagium dari Jenderal Romawi.
Jika anda ingin berdamai, maka anda harus bersiap untuk
berperang. Mengambil contoh pada negara USA, terdapat
sistem national security. Menurut saya Indonesia perlu adanya
lembaga yang menjaga national security.

-

Domain MPR pada grand strategy.
Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

Hankam dipahami secara sempit; kaku. Itu persoalan
ketatanegaraan. Terorisme ancaman negara, di AS sehingga
militer terlibat.

-

TAP MPR pemisahanTNI-Polri perlu ditinjau kembali.

-

Harus ada konsep tentang National Security, sebagaimana
konsep AS. Konsepnya luas, kita belum pernah membuat itu.
Apakah perlu ada lembaga yang merumuskan National
Security.

-

Kita terjebak, on the inside. Buku Putih kita melihat ancaman
lebih pada ancaman dari dalam. Ini berbahaya. Radikalisme
itu isu tidak jelas. Itu jadi senjata menjatuhkan kelompok
tertentu. Harusnya paradigmanya ancaman dari luar (outside).
Kita masih terbawa Orde Baru. Kalau ke dalam, itu
penyelamatan kekuasaan sebenarnya.

-

Dalam konteks itulah, ancaman dari luar seperti Cina, harus
dilihat sebagai bahaya dari Utara. Apakah TKA bagian dari
ancaman keamanan nasional. Di Amerika, Inggris, mereka
sangat anti migran. Seharusnya, dengan bangkitnya ekonomi
dan militer Cina, dia sangat agresif mencari ruang hidup bagi
negaranya.

-

Misalnya kita seharusnya memasukkan kembali RRT sebagai
pihak luar yang dapat mengganggu Hankam Indonesia.
Misalnya pada konteks tenaga kerja asing, itu juga
sesungguhnya mengganggu hankam negara kita.

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

-

-

Kedua, bagian keempat, organisasi pertahanan kita masih
seperti Hindia Belanda, fokus kekuatan ada di Jawa. Daerah
luar Jawa dibiarkan jika diserbu musuh. Bangun infrastruktur
harus mempertimbangkan kepentingan militer. Padahal,
perbatasan kita ada di Kalimantan. Keentingan militer dan
kepentingan sipil tidak pernah berjalan. Di Singapura, jalan
tol bisa untuk mendarat pesawat tempur.

-

Perbatasan, harusnya jadi muka negara, bukan lahan belakang.

-

Negara datanglah sebagai pahlawan, jangan diceramahi
Pancasila. Perbatasan, harus ada perlakuan khusus (special
Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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treatment) agar bisa berkembang menggunakan sumber daya
untuk kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan
diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh
sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Prof. Kamarullah , SH.M.HUM

id

o.

w

-

w

w

-

.g

-

pr

-

Ketahanan nasional dan wilayah negara tidak terlepas dari
pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan
meningkatkan aspek ketahanan nasional, begitu pula
sebaliknya.
Ketahanan nasional berkaitan dengan bagaimana kita bertahan
atas segala ancaman dan tantangan terkait keutuhan wilayah ,
kedaulatan dan keselamatan bangsa.
Perubahan IPTEK dan penguasaan bidang ekonomi oleh
negara asing berpengaruh juga bagi tantangan ancaman
wilayah negara .
Ancaman atas pertahanan dan keamanan negara dapat datang
dari dalam maupun luar, secara militer maupun non militer.
Yang menjadi
tantangan bagi suatu negara adalah
memperjuangkan keutuhan nasional suatu bangsa yang
berpengaruh pada eksistensi negara.
Perlu adanya upaya non militer yang disebut pembangunan
pertahanan nonmiliter , yaitu
dengan strategi-strategi
penangkalan untuk pertahanan nasional terhadap dimensidimensi politik, ekonomi sosial dan budaya. Perlu adanya
upaya penindakan dan pemulihan dalam kaitannya dengan
upaya-upaya pembinaan untuk mawas diri yaitu tangkal dan
tindak.

.m

-
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Dr. Sy. Hasyim Azizurraahman S.H., M.Hum (Dekan Fakultas
Hukum UNTAN)
-

-

Ketahanan dan keamanan wilayah negara sangat erat
kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan masyarkat di
perbatasan karena perbatasan juga merupakan wilayah negara.
Sehingga arah dari pembangunan perbatasan perlu
mempercepat beranda fasilitas ekonomi dengan negara
tetangga utnuk kesejahteraan masyarakat.
Makna penyelesaian penegasan wilayah perbatasan :

id

1) Penyelesaian batas darat dan laut, yaitu batas patok
wilayah yang menjadi tolak ukur masyakat melakukan
aktivitasnya

pr

.g

o.

2) Pengadaan dan penyelenggaraan patok wilayah, karena
diantara batas wilayah Indonesia dan Malaysia sudah
tidak ada kejelasan . Sekarang ini perbedaan batas patok
sangat beragam sehingga menyulitkan masyarakat untuk
melihat patok wilayah.

.m

3) Pemetaan wilayah batas serta kooerdinat batas secara
yurdisi formal.

Penegasann wilayah perbatasan perlu adanya dukungan
dengan cara Pengembangan wilayah pusat dengan daya
dukung daya dorong merata sehingga tidak adanya tumpang
tindih.
Indikator kemajuan suatau wilayah dilihat dari pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan wilayah tersebut karena ekonomi
erat kaitannya dengan kemampuan suatu wilayah untuk
melakukan kerjasama.
Selain daripada itu perlu juga memprioritaskan kepada
pertahanan dan keamanaan dalam wilayah hukum agar
terciptanya kepastian hukum dalam penegasan wilayah
perbatasan.

w

-

w

w

4) Pendokumentasian patok batas dalam wilayah perbatasan
perlu dilakukan untuk lebih menegaskan wilayah suatu
negara.

-

-
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Haryadi S.H., M.Hum
-

id

-

Hankam dan wilayah negara berkaitan dengan kedaulatan
negara.
Dalam penegakan Hankam dan wilayah negara, patok darat
pada perbatasan Indonesia sering berubah-ubah, ini berakibat
pada kemungkinan dapat berkurangnya wilayah darat
Indonesia. Malaysia menjadi negara tetangga yang paling
sering melanggar batas wilayah RI. Telah dilakukan join
lawking group, RI-Malaysia sepakat untuk segera
menyelesaikan yang berkenaan dengan Hankam dan wilayah
negara, ini berkaitan dnegan martabat bangsa dan merupakan
ancaman bagi Kedaulatan Bangsa.

.g

w

w

-

w

.m

-

Terdapat keberagaman yang luar biasa pada Negara Indonesia
(etnis, agama, tempat tinggal), namun kita semua terikat pada
4 pilar kehidupan berbangsa.
Tatanan dunia baru, terorisme, perang cyber, kebangkitan
RRT, kerawanan di laut Indonesia merupakan ancaman bagi
Hankam dan Wilayah dalam kedaulatan Negara. Kita telah
menyadari ancaman yang ada, permasalahan adalah pada
pemantapan dan peningkatan.
Masalah kita adalah pada kesatuan data untuk pemantapan
dan peningkatan dalam pembangunan bangsa kita. Sehingga
kita memerlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengurusi
kesatuan data, sehingga pembangunan akan terarah.
Kita perlu mengembalikan semangat gotong royong,
keamanan dimulai dari tiap individu, dengan demikian
kesatuan bangsa akan terbentuk dari internal.

pr

-

o.

Drs. Heri Apriadi (dari pemerintahan Kota Singkawang)

-

Dr. Rommy Patra, SH., MH
-
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Berbicara tentang pertahanan keamanan dalam konteksi
Indonesia, maka kita melihat dari sisi reformasi keamanan.
Salah satu persoalan yaitu bagaimana hubungan antara TNI
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-

dan POLRI . Jika melihat di dalam konstitusi terkait pola
hubungan TNI dan POLRI belum ada UU yang mengatur
karena kebanyakan parsial. Kita melihat dimana ketika ada
keamaan di masyarakat maka TNI juga ada disitu. Disini
terlihat tidak adanya penantaan yang jelas terkait pertahanan
keamanan.
Isu Strategis yang saat ini sedang hangatnya berkaitan dengan
penempatan para jenderal di TNI yang dimasukan dalam
kementerian, karena didalam security reform tidak adanya
kejelasan antara hubungan TNI dan POLRI.
Kemampuan dalam menata alat-alat pertahanan keamanan
menjadi isu yang krusial bila perlu dibuatkan UU pertahanan
nasional dimana dicantumkan hubungan yang sinergi antara
polri dan TNI dan juga menata kementrian pertahanan agar
nantinya tidak lagi terjadi tumpang tindih antara TNI dan
POLRI. Lembaga pengkajian MPR RI harus membuat aturan
terkait dengan sinergitas pola hubungan antar TNI dan POLRI
agar nantinya terdapat kejelasan ketegasan dan kepastian antar
TNI dan POLRI.

Jumiada (Perwakilan Pemerintah Mempawah)

w

Melaksanakan pertahanan keamanan dengan mencontohkan
Kabupaten Mempawah dimana Kabupaten mempawah
terpecah menjadi 3 bagian yaitu Landak, Kubu raya dan
mempawah itu sendiri. Awalnya diharapkan dapat memajukan
wilayah tersebut. Namun nyatanya, belum sesuai dengan
harapan.
Peresmian pelabuhan di Sungai Kunyit diharapkan dapat
menjadi sektor kemajuan
perekonomian di wilayah
mempawah. Hal ini yang kami harapkan dapat menjadi
perhatian khusus dari pemerintah, karena pelabuhan
internasional ini tentunya membutuhkan dukungan dari
pemerintah.
Berbicara mengenai pertahanan dan keamanan tentu berkaitan
juga dengan masalah pendidikan saat ini. Saat ini, moral anakanak yang sedang menempuh pendidikan mulai tidak

w

w

-

-

-
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Ancaman dari luar maupun dalam negeri menjadi catatan
sejarah sekaligus pembelajaran bagi kita dalam mengusahakan
hankam serta wilayah negara, ini berkaitan dengan kadaulatan
negara.
Di perbatasan misalnya masih terdapat kemiskinan dan
kesenjangan sosial, rendahnya pelayanan publik, serta
masuknya obat2an terlarang dari luar. Perlu adanya
penindakan dan pengawasan untuk mencegah kembali
terulangnya masalah tersebut. Sehingga hankam kita akan
terus terjaga.

w

-

w

w

-

.m

Dr. Aswandi S.H., M.Hum

pr

.g

o.

id

-

mencerminkan jiwa kebangsaan. Hal ini menjadi tantangan
bagi kita, karena ketika anak-anak yang seharusnya menjadi
tongkat estafet pertahanan keamanan negara, tapi faktanya
tidak mencerminkan lagi rasa cintanya terhadap negara. Oleh
sebab itulah sasaran pertahanan dan keamanan wilayah negara
harus dimulai dari bawah atau dari hal kecil yaitu dengan
menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang akan berdampak
besar kedepannya. Sehingga pendidikan perlu mendapat
perhatian juga dari pemerintah untuk
menstabilkan
pertahanan keamanan.
Berbicara terkait pertahanan keamanan juga Bekaitan dengan
gotong royong, sehingga ada baiknya pola gotong royong
dihidupkan kembali demi mewujudkan jiwa kebersamaan
didalam masyarakat. Karena apabila masyarakat sudah
menumbuhkan kembali jiwa gotong royong maka ketahanan
nasional juga dapat dipertahankan dan keamanan akan selalu
terjaga.

Drs. H. Arief Rakhman M.Si., M.H
18

Hankam dengan politik dan sosial budaya merupakan suatu
kesatuan yang utuh.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa perbatasan,
bahwa penduduk desa-desa perbatasan justru memiliki kartu
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-

identitas negara tetangga. Warga negara menjadi tidak tahu
secara jelas mana negaranya.
Pembangunan jalan paralel perlu kita tinjau apakah lebih
memberikan efek positif atau negative bagi penduduk
perbatasan. Berdasarkan penemuan, justru sering ditemukan
adanya penyelundupan obat-obatan terlarang.
Negara seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat, untuk
memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Annurdi, SH.MH
Dahulu ancaman yang dirasakan oleh negara adalah perebutan
wilayah namun seiringnya perkembagan zaman ancaman
tidak hanya berkaitan dengan perang ataupun perebutan
wilayah.
Tantangan yang muncul dalam upaya pertahanarin keamanan
saat ini adalah dalam hal era digital. Hal ini dapat dilihat pada
masa rezim SBY terjadi penyadapan oleh negara Australia,
hal ini merupakan tantangan bagi pertahanan dan keamanan
wilayah negara.
Penggunaan media sosial sangat baik sejalan dengan industri
4.0 namun banyak terjadi tindakan seperti halnya penipuan,
selain itu juga pernah ditemukan satu aplikasi yang membuat
tercipatnya paham radikal. Sehingga ini merupakan
tantanngan bagi negara.
Dari setiap tantangan yang ada bukan berarti berdampak
buruk bagi wilayah negara, namun hal ini juga bisa
memberikan dampak positif seperti halnya ketika berbicara
batas negara maka penggunaan media sosial mempermudah
memahami koordinat batas wilayah.
Perlu adanya pengembangan SDM terkait TNI POLRI ,
karena merupakan inti dalam upaya pertahanan keamanan
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Hamdani S.H., M.Hum
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Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi salah
satu stressing issue dalam keterkaitannya dengan Hankam
serta wilayah negara. Pada provinsi Kalbar misalnya, angka
partisipasi kerja tinggi, namun tingkat pengangguran terbuka
juga tinggi.
Beberapa perusahaan besar di Kalbar justru menggunakan
TKA dalam jumlah besar, terdapat perbedaan angka antara
jumlah pekerja di Instansi dan yang terdaftar di keimigrasian.
Sehingga terkait dengan hal ini perlu ditindak lanjuti
kebenarannya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat
menjadi salah satu cara guna menjaga kedaulatan negara
melalui hankam serta wilayah negara.

pr

w
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Kunci utama dari tema FGD hari ini adalah wilayah negara,
karena ketika sudah mengetahui wilayah negara maka hal ini
menjadi suatu bagian kedaulatan yang menandakan suatu
wilayah perlu dijaga.
Penjagaan wilayah dapat dilakukan dengan konsep yaitu :
Bagaimana meningkatkan kesejehateraan masyarakat
perbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur, bukan lagi
berbicara terkait militer. Kesejahteraan kepada wilayah
perbatasan dapat dilakukan dalam hal pendidikan, ekonomi
dan sosial karena apabila wilayah perbatasan sudah sejahtera
maka ketahanan wilayah dapat tetap dipertahankan karena
pemegang inti dari perbatasan wilayah negara adalah
masyarakat perbatasan.
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Dr. Herlan, S.Sos., M.Si

Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M
-
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Pentingnya penerapan zona tambahan di wilayah maritime
Indonesia, Indonesia sampai saat ini belum membuat satu
regulasi pun terkait zona tambahan, agar hukum nasional kita
Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan
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dapat berlaku di wilayah tersebut. Pemberlakuan regulasi
terkait zona tambahan diharapkan dapat menjadi tindakan
preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran bea cukai,
penyulundupan, fiskal, maupun sanitasi di sana.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan hukum nasional
yang mengatur tentang zona tambahan, sehingga dapat
dikaitkan dengan 4 poin yang diperbolehkan pengaturannya
menurut UNCLOS 1982.

Giono (POLRESTA)
Terkait kemananan, Polresta Pontianak membentuk Tim
Khusus (Timsus) dari Satuan Sabhara Polresta Pontianak yang
berseragam dan bersenjata lengkap untuk melayani dan
melindungi masyarakat. Timsus itu diberi nama Enggang
Emas (Eksekutor Gangguan Keamanan Masyarakat). Timsus
ini terdiri dari tiga regu. Setiap satu regu terdiri delapan
personel. Tugasnya mengeksekusi orang-orang yang berbuat
onar di tempat umum. Seperti aksi kejahatan jalanan,
premanisme atau gangster, balapan liar, serta gangguan
kamtibmas lainnya.
Enggang Emas yang dibentuk oleh POLRESTA Pontianak ini
biasanya melakukan aksinya pada tengah malam. Hal ini
membantu bagi anggota masyarakat yang memerlukan
keamanan dari Polri. Secara khusus ketika adanya
ketidakamanan yang meresahkan masyarakat. Timsus ini tidak
hanya menunggu dan menindaklanjuti laporan yang ada di
Bag Ops Polresta, SPKT dan pengaduan masyarakat melalui
telepon, tetapi juga berkeliling di titik-titik rawan dan selalu
siaga 24 jam.
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Iwan Amniardi (Wakil Pemkot Pontianak)
-

Pembahasan yang akan diberikan adalah Sistem pertahanan
dan keamanan dari kacamata pemerintah daerah.
UU NO. 22 Tahun 1999, urusan pertahanan dan keamanan
tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam sudut
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pengalaman selama melaksanakan tugas, pemerintah daerah
sendiri masih menjalankan fungsi dalam pertahanan dan
keamanan negara. Perlu dipahami pula konsep pertahanan
negara tidak hanya bersifat milliter tetapi juga sipil.
Penghapusan hansip merupakan konsep dimana jika dikaitkan
dengan konsep pertahanan dan keamanan negara, sejati nya
hansip adalah upaya untuk mempersipakan dini masyarakat
dalam segi pertahanan dan keamanan.
Pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang tidak bisa
dipisahkan dari departemen keamanan negara.
Ada 3 pemikiran yang perlu didiskusikan :

id

1. Pertahanan dan keamanan adalah tugas seluruh rakyat

o.

2. Pertahanan dan keamanan Merupakan medan strategis
negara

.g

3. Penghapusan konsep Hansip pada tahun 2002.

.m

pr

Wajib militer yang dulunya pernah di canangkan di negara indonesia
memiliki konsep untuk mempersiapkan secara dini masyarakat
indonesia dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Isu perbatasan yang terjadi di Kalimantan menunjukkan
bahwa Indonesia cenderung dirugikan dari sisi ekonomi.
Meskipun Indo-Malaysia merupakan saudara serumpun,
namun perlu dilakukan penindakan secara tegas terkait dengan
permasalahan yang timbul di antara kedua negara di
perbatasannya. Join lawking group telah menghasilkan titik
koordinat perbatasan.
Akan dilakukan tindak lanjut ke pihak BNPB bahwa apakah
pengelolaan perbatasan sudah dilakukan dengan baik.
Terkait tugas pembantuan TNI-Polri, memang TAP MPR
mengamanatkan tugas pembantuan pada TNI, namun Polri
menganggap tidak perlu sampai kepada tahap UU, cukup
dilakukan kerjasama dalam tingkat koordinasi saja.
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Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

-
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Semua masalah telah dicatat dan akan di diskusikan bersama
terkait Hankam serta wilayah negara.

Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H
-
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Lembaga pengkajian memiliki tugas mengkaji hal-hal yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam hal pemahaman kita saat ini, perlu diketahui bahwa
kita belum berada dalam satu pikiran yang sama, masih
banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Adanya hal ini
berawal dari adanya rumusan pertahanan dan keamanan,
dimana pada saat disusun TNI dan Polri disamakan dalam
rumusan Pertahanan dan Keamanan negara justru hal ini yang
menjadi mengejutkan.
Di Indonesia terkait dengan pertahanan dan keamanan adalah
khas dari negara indonesia. Konsep ini menjadi bermasalah
ketika polisi dan TNI digabungkan dan yang pada dasarnya
polisi adalah bertugas mengayomi masyarakat juga di
masukan harus berlatih militer di dalamnya. Sehingga hal ini
justru malah menjadi hal yang bermasalah terkait dengan
pemahaman bunyi Konstitusi.
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Tugas lembaga pengkajian pada dasarnya untuk menilai
apakah pelaksanaan konstitusi dan legislasi masih sesuai.
Dimensi pada ancaman terhadap hankam dan wilayah negara
tidak dapat dilihat hanya pada satu sisi. Pengambilan
keputusan dalam suatu negara akan menjadi salah jika hanya
dilihat pada satu paradigma saja.
Tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi dalam produk hukum
menjadi masalah kita. Sistem birokrasi satu atap menjadi
masalah, sistem check and balance diharapkan dapat
mengembalikan bagaimana pelaksanaan konstitusi yang
semestinya.
Kedaulatan tidak hanya pada persoalan hankam fisik, namun
juga pada bagaimana kita menguasai dan menjaga negara kita.

-
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Terkait dengan masalah Hansip, pada saat itu adalah terkait
paradigma bahwa pada waktu itu memang di butuhkan hansip
untuk mendukung mencapai keamanan. Dalam hal pertahanan
dan keamanan negara wajib militer ini sejatinya dapat
menjamin itu semua.
Yang menyangkut kesejahteraan, dalam kajian kesejahteraan
apabila tidak di penuhi nya kesejahteraan justru hal ini yang
akan sulit mencapai adanya Sumber Daya Manusia yang
memang berkualitas.

Alihardi Kyai Demak, S.H., M.Si
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Pasal 30 UUD memiliki judul makro, namun isi daripada
pasal masih bersifat mikro berkaitan dengan hankam.
Kesejahteraan masy menjadi unsur penting berkaitan dengan
hankam dan kedaulatan. Pembangunan tembok perbatasan
bukan lagi jawaban untuk pembangunan hankam. Namun
pembangunan fisik di perbatasan dapat memberikan pengaruh
psikologis bagi penduduk setempat. Sehingga pembangunan
fisik dan non fisik sama pentingnya dalam usaha hankam
nasional. Usaha pemerintah tidak sekedar membangun fisik
wilayah perbatasan agar tercipta rasa kepercayaan dari masy,
namun juga bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat
setempat.

o.
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Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM
-

-
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Provinsi Kalimantan Barat menjadi objek kajian karena
Kalimantan Barat memiliki daerah Perbatasan.
Indonesia adalahn negara vulkanis yang rawan akan bahaya
Gempa, kultur kita tidak ada mengaitkan dengan gempa.
Ancaman yang dialami adalah narkoba, LGBT, pergaulan
bebas, ketimpanagan perekonomian Etnis, bukan berkaitan
dengan militer.
Kesejahteraan yang menjadi fokus bahasan
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LANGKAH-LANGKAH POLDA KALBAR DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KARHUTLA DI KALBAR
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Oleh: POLDA KALIMANTAN BARAT
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PERTAHAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH NEGARA
Oleh : Firdaus

Si vis pacem, para bellum / Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.
(“Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi
perang“/Siapa menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang“).Publius
Flavius Vegetius Renatus)
“Perang adalahkelanjutan politik dengan cara lain (Carl Phillip
Gottfried von Clausewitz

id

Intoduksi

w

.m

pr

.g

o.

Dalam FGD kali ini kita diminta untuk memberikan masukan
tentang pertahanan dan keamanan serta wilayah negara sesuai dengan
tema yang telah diberikan. Masukan dalam FGD ini barang kali
diperlukan dalam rangka penyusunan Grand stategi dalam politik
pertahan dan keamanan, serta pembangunan pada aras general policy
level yang menjadi domainnya MPR-RI. Tentu saja maksukan ini
adalah persepsi saya terhadap isu-isu yang berkembaang dan berkaitan
dengan atau yang memberikaan dampak atau pengaruh pada dimensi
pertahanan dan wilayah negara.1

w

w

Barang kali persoalan pertama harus kita diskusikan untuk
dijernihkan adalah masalah pertahan dan kemanan. Kedua entitas ini
seolah-olah mempunyai suatu garis damarkrasi yang kaku dan
menjadi domain institusi yang berbeda. Hal tampak setelah pasca orde
baru dimana adanya kebijakan yang memisahkan antara institusi
Militer dan Polisi. Yang lebih para lagi adalah timbulnya ego sectoral
seolah-olah tiap entitatis tersebut merupakan kewenangan satu
institusi yang tak boleh dicampuri oleh institusi lain. Pertanyaan
adalah mengapa hal ini terjadi? Salah satu sebanya adalah kita
Disampaikan dalam FGD kerjasama Badan Pengkajian MPRRI dengan Universitas Tanjungpura
Pontianak. Kamis, 14 Maret 2019. Hotel Mercure Pontianak.
Dr. Firdaus, S.H., M.Si., adalah staff pengajar pada Fakultas Hukum dan Magister Hukum
Universitas Tanjungpura. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Ketua Asosiasi Pengajar
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dan Ketua Pengurus Daerah Asosiasi
Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Kalimantan Barat.
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memahami hakikat pertahanan dan kemanan itu sendiri dalam
pengertian yang sempit. Pertahan kita maknai sebagai upaya untuk
atau suatu kekuatan untuk berhadapan dengan negara asing atau invasi
negara asing, sedangkan keamaan lebih kita pahami sebagai usaha
menciptakan suasana yang aman dan kondusif dalam negeri dari
ancaman internal.
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id

Di negara-negara besar seperti USA, keamanan dipahami
dengan pemaknaan yang luas, dengan makna “National Security“
(Keamanan Nasional), yang berdimensi pada keselamatan bangsa dan
negara. Dimensi ancamanya pun adalah ancaman non militer,
diantaranya terrorism, crime, economic security, energy security,
environmental security, immigration, food security, cyber security etc.
Sama halnya dengan resiko keamanan nasional termasuk, disamping
tindakan negara-negara bangsa lain, tindakan oleh aktor-aktor nonnegara yang keras, kartel narkotika, dan perusahaan multinasional,
dan juga dampak dari bencana alam. Oleh karena itu kebijakan
nasional yang ditempuh dengan penggunaan, kekuatan ekonomi,
militer dan upaya politik melalui diplomasi, baik dalam damai dan
perang.

w

w

w

Di Indonesia pertahan lebih kita maknai sebagai upaya untuk
menangkal masuknya invasi militer asing ke dalam wilayah negara
Indonesia, dengan penggunaan kekuatan militer secara masive, dalam
bentuk perangan. Atas dasar pemaknaan seperti ini maka adagium
klasik yang saya cantumkan diatas menjadi suatu keniscayaan. Itu
pula sebabnya semua negara di dunia ini membangun militer secara
modern dan kuat untuk memberikan peringatan kepada pihak luar
yang mempunyaai ambisi territorial untuk mencaplok wilayahnya,
sesuai dengan persepsi mereka tentang ancaman.

Ancaman Dalam Konteks Global dan Kebangkiatan Militer RRC.
Pada era awal tahun 90-an, terjadi perubahan besar dalam
percaturan politik internasional, dengan runtuhnya Uni Soviet dan
negara-negara komunis satelitnya di Eropa Timur. Hal ini
menimbulkan perubahan dalam percaturan politik international,
dimana orientasi hubungan international dari bi-polar menjadi multi34

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

polar dan munculnya USA dan sekutu-sekutu Eropa Barat-nya sebagai
pemain utama dan mendominasi dalam percaturan politik
International. Bersamaan runtuhnya negara-negara komunis, maka
persepsi ancaman pun menjadi berubah. Bagi USA, Komunis sudah
tidak lagi menjadi ancaman bagi negara-negara barat dan negera non
komunis lainnya. Namun ancaman lain muncul yaitu konflik atau
sengketa regional yang dipicu oleh sengketa wilayah negara seperti
yang terjadi antara India dengan Pakistan dan antara China dengan
negara-negara Asia Tenggara.
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Pada aras geo-politik, berkembangnya kekuatan ekonomi dan
militer China, semakin mengkhawitiran negara-negara yang
berbatasan laut dengan China, seperti Jepang di laut China Timur dan
negara- negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia di wilayah laut
China Selatan. Dengan menggunakan eksplotasi sejarah, China
mengajukan klaim wilayah yang laut yang luas di wilayah laut china
selatan sebagai wilayah teradisional mereka. Hal ini menimbulkan
konflik dengan negara-negara Asia tenggara, termasuk Indonesia.
Langkah RRC membangun pulau buatan dan pangkalan militer di
gugusan kepulauan Spartly, mendapat penolakan dari negara-negara
asia tenggara dan USA dengan doktrin kebebasan bernavigasi. Itu pula
kemudian USA memasukan RRC sebagai salah satu ancamaman yang
potensial.

w

Paradigma Persepsi Ancaman Bagi Indonesia
Berbeda dengan USA, para pembuat kebijakan pertahan
Indonesia masih menggunakan padigma „on the side’ dalam melihat
potensi ancaman. Para pembuat kebijakan pertahanan melihat potensi
ancaman tersebut justru muncul dari dalam negara sendiri, maka
tidaklah mengherankan mengapa dalam buku putih pertahanan
Indonesia yang dikeluarkan oleh Dephan, masih menempatkan
terorisme dan radikalisme masih sebagai ancaman utama, bukannya
kekuatan militer asing atau negara asing yang berprilaku agresif.
Dalam perseptif geopolitik, potensi ancaman terhadap negara
Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan persepsi para
pemimpinnya. Pada era Presiden Soekarno, potensi ancaman terhadap
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Indonesia adalah negara-negara barat dan sekutu-sekutunya di
Indonesia. Barang itu pula sebabnya Presiden Soekarno, membentuk
“Poros Jakarta, Beijing, Pyong Yang”. Pada era orde baru, potensi
ancaman bagi negara Indonesia dirumuskan dengan prasa “bahaya
dari utara” (RRC). Itu pula sebabnya mengapa pada era tersebut
Indonesia sangat bersahabat dengan Vietnam, yang juga memandang
RRC sebagai bahaya diseberang perbatasannya. Di tempatkannya
RRC sebagai bahaya dari utara, lebih pada persoalan idiologi. Persepsi
Indonesia tentang ancaman dari utara yang jelas di tujukan pada RRC,
mulai berubah sejak tahun 1992, ketika Indonesia memulihkan
hubungan di plomatiknya dengan RRC. Tidak pernah lagi kita
mendengar ungkapan yang di kemukan oleh para pejabat negara
tentang bahaya dari utara. Bahkan dalam buku putih pertahanan
Indonesia yang dikeluarkan oleh Dephan, masih menempatkan
terorisme dan radikalisme masih ditempatkan sebagai ancaman utama
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.. Hal ini yang
menimbulkan pertanyaan bagi kita. Klaim China atas wilayah laut
China Selatan sebagai wilayah tradisionil mereka dengan sangat jelas
masuk dalam wilayah ZEE Indonesia di kawasan tersebut dan telah
menimbulkan insiden antara pengawal pantai RRC dengan kapal
pengawas perikanan Indonesia. dimasa mendatang tidak menutup
kemungkinan eskalasi konflik Indonesia dengan China di wilayah
tersebut semakin membesar, karena China tidak pernah
memperdulikan keberatan Indonesia atas klaim wilayah tersebut.
Namun sayangnya kebijakan pertahan Indonesia tidak melihat RRC
sebagai potensi ancaman bagi negara Indonesia. Itu pula sebabnya
mengapa ketika banjirnya tenaga kerja dari RRC, tidak dipandang
sebagai sesuatu yang membahayakan keamanan nasional Indonesia.

Penyebarkan Kekuatan Dan Koordinasi Pembangunan
Infrastruktur Tata Ruang Wilayah Antara Daerah Dengan
Dephan.
Sampai saat ini, penumpuk kekuatan pertahanan Indonesia
masih terpusat dipalau Jawa.Penempatan kekuatan militer di luar
pulau Jawa masih sangat terbatas. Barang kali salah satu penyebabnya
36
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adalah kelemahan pada infra struktur daerah Luar Jawa. Lihat saja
misal pada mulanya kedaaran tempur berat sepeti tank Leopard (main
battle tank) akan ditempatkan di Kalimantan yang berbatasan dengan
negara lain, namun rencana ini di ubah dimana thank tersebut
kemudian di tempatkan di Pulau Jawa yang infra struktur jalannya
sanggup lewat oleh kendaran berat tersebut. Oleh karena itu perlu
koordinasi antara pembanguna infra struktur jalan, antara kepenting
tranportasi umum dengan kepentingan militer.

Membangun Data Base Ilmuwan Untuk Mendukung Indsutri
Pertahanan
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Membangun industry pertahanan sangat memerlukan dukungan
ilmuwan yang menguasai ilmu dan teknologi yang memadai. Di
Indonesia para ilmuwan tersebut tersebar di berbagai perguruan tinggi.
Oleh karena itu perlu di bangun data base yang memuat daftar
ilmuwan dan keahlian yang mereka miliki yang berpotensi untuk
mengembangkan teknologi dalam industry pertahanan. Para ilwan ini
harus disediakan sarana kerja dan pendanaan yang memadai untuk
melakukan riset-riset untuk teknologi pertahanan.

w

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

w

w

Seperti telah dikemukan diatas bahwa masalah keamanan
nasional memiliki dimensi yang luas dan dengan sepektrum ancaman
yang luas pula. Atas dasar itu perlu dibentuk lembaga yang oprasional
untuk bertugas merumuskan kebijakan daan penangan ancaman
terhadap keamanan nasional yang dapat mengancam kelangsungan
hidup dan keselamatan bangsa dan negara.
Demikian sekelumit masukan saya dalam diskusi ini,
selanjutnya dapat kita kembangan dalam dialaog yang akan kita
lakukan . trima kasih.
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PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH
NEGARA (SUATU PERSPEKTIF ANCAMAN NONMILITER)

Oleh : Kamarullah1

Pendahuluan
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Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan
faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setian
negara bangsa dan negara. Ketidak mampuan untuk mempertahankan
diri dari ancaman luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu bangsa
dan negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.
Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara senantiasa
berubah sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis,
baik global, regionel maupun nasional. Dinamika ini sudah tentu
berpengaruh terhadap bentuk dan sifat ancaman dalam membahayakan
kedaulatan negara, keuruhan wilayah maupun keselamatan bangsa.
Bentuk ancaman yang semula bersifat konvensional(fisik), saat ini
berkembang semakin konflik dan bersifat multidemensional (fisik dan
non fisik), serta menyentuh berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Ancaman ini berasal dari luar atau dari
dalam negeri maupun kolaborasi keduanya yang bersifat
transnasional.
Multidimensional ancaman di era saat ini disebut sebagai
ancaman non militer, sebagai bentuk perang modern, yaitu jenis
perang yang murah, namun efek yang ditumbulkan sangat dahsyat dan
funamental, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa
dan bernegara, sebagaimana suatu bangsa dapat hancur oleh
bangsanya sendiri.
Persoalan serius peta politik dunia, selain konflik ekternal antar
negara justru semakin meningkatnya konflik internal suatu negara,
1

Kamarullah, Dosen Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum UNTAN Pontianak,
disampaikan dalam Focus Group Discussion di Hotel Merceure, Kerjasama Lembaga Pengkajian
MPR RI dengan Universitas Tanjungura, tanggal 14 Maret 2019.
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yaitu konflik nsional yang memicu gerakan separatis karena
kepentingan politik dan wilayah. Dinamika konflik sosial didasarkan
kepada persoalan sosial dan budaya, promordialisme, seperti latar
belakang etnis, ras dan agama. Pola devide et impera atau memecah
belah dari dalam negeri juga merupakan salah satu pilihan strategis
untuk menghancurkan suatu negara dari dalam. Sebagaimana yang
telah terjadi pada fenomena Arab spring, kekacauan politik dan
kemananan di Irak, Afganistan, Libia dan Suriah membuktikan adanya
perubahan pola konflik.

.m

pr
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Di Indonesia, ancaman nonmiliter merupakan bagian dari
bentuk ancaman nyata, yang sering terjadi dan dihadapi dan merukan
bentuk ancaman yang menjadi prioritas penangannya. Bentuk
ancaman seperti radikalisme, seperatis, bencana alam, pelanggaran
wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam,
wabah penyakit, perdagangan illegal, serangan siber dan spionase,
serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pergeseran ancaman
dan modus ini menunjukan bahwa ancaman terhadap pertahanan
negara selama ini diawali dan lebih mengedepan dalam bentuk
ancaman nonmiliter.

w

w

w

Ancamanan nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi.
Wujud ancaman nonmiliter tersebut berupa berbagai fenomena yang
berusaha melemahkan pertahanan
negara dan/atau
atau
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini pelu disikapi
melalui sistem penyelenggaraan pertahanan dan kemananan yang
bersifat Nirmiliter.

Penyelenggaraan sistem Pertahanan dan Kemananan Nirmiliter.
Penyelenggaraan pertahanan sistem pertahanan nirmiliter
adalah optimalisasi peran dari Kementrian atau Lembaga di luar
bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah, serta unsur lain dari
kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman yang berdimensi
ideologi, politik, ekonomi, sosial buudaya, teknologi, keselamatan
umum, serta legislasi.Sedangkan keterlibatan warga negara dalam
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pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan
keahliannya dalam memperdayakan sumber daya nasional guna
mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

id

Strategi pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga
pemerintahan negara yang berdaulat, mempertahankan keutuhan
wilayah dan melindungi warga negara, serta mampu melaksanakan
pembangunan nasional guna meningkatkan harkat dan martabat
bangsa. Sesuai dengan karakteristik ancaman nonmiliter yang bersifat
komplek, strategi pertahanan nirmiliter bertumpu pada kemampuan
belanegara serta kemampuan profesional warganegara. Implementasi
penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilakukan melalui strategi
penangkalan, penindakan dan strategi pemulihan.

w

w

w
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Strategi Penangkalan, merupakan kekuatan dalam kerangka
penangkalan yang dibangun dan dikembangkan untuk mencapai
standart ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, psikologi dan teknologi. Pemberdayaan dan
pendayagunaan pertahanan nirmiliter, selain untuk tujuan penangkalan
juga bertujuan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan
pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai tingkat
kesejahteraan rakyat yang layak. Strategi ini meliputi rencana
terstruktur dan terukur serta berkesinambungan dalam pembangunan
kekuatan pertahanan nirmiliter yang tidak terpisahkan dalam rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu
dalam rencana pembangunan nasional dan daerah sudah memuat:
Pertama; Informasi, kompilasi dan desiminasi gambaran situasi,
pencegahan, persiapan managemen situasi, managemen krisis dan
komunikasi. Kedua; spektrum ancaman, ancaman potensial dan
ancaman aktual, identifikasi terhadap pelaku, wujud, kapan,
bagaimana dan mengapa. Ketiga; langkah-langkah yang diperlukan,
pertanggungjawaban spesipik, sumber daya, prakondisi untuk
penggunaan, dan basis atau status. Keempat; kerjasama intersektoral,
peran serta masyarakat dan pengerahan kekuatan regional. Kelima;
pematangan unsur utama dan unsur kekuatan bangsa lainnya sebagai
pendukung, latihan dan gladi.
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Sebagai bagian dari rencana pembanguna nasional,
implementasi rencana tersebut melekat pelaksanaannya dalam segenap
usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia.
Tercapainya segenap usaha pembangunan nasional maupun
keberhasilan kinerja menjadi penangkal terhadap kemungkinan terjadi
ancaman.

o.

id

Strategi Penindakan, dilakukam dengan unjuk kemampuan
dalam menggunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana
nasional yang terpadu secara efektif dan efisien, dengan senantiasa
berkoordinasi dengan fungsi pertahanan negara. Intensitas unjuk
kemampuan diselaraskan dengan setiap eskalasi berupa tanggapan
atau respon yang sepadan dan susunan kekuatan yang menunjukkan
strategi penindakan . Strategi penindakan ini berupa: Tanggapan:
dimulai dari dari penanganan yang bersifat pemantauan dalam rangka
kewaspadaan sampai dengan kekuatan dan kemampuan nyata.

w
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Tanggap Sikap: pada tingkat ini ancaman sudah mulai terlihat,
meskipun belum berpengaruh langsung terhadap kedaulatan negara,
keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Langkah yang
harus diambil instansi terkait terutama yang menjadi unsur utama
adalah memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkahlangkah antisipasi bila ancaman meningkat.

w

w

Tanggap Cepat: pada tingkat ini ancaman telah berkembang
dan mulai berpengaruh langsung terhadap kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dengan situasi ini unsur
utama harus sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna
mencegah meningkatkan ancaman. Koordinasi nyata harus sudah
dilakukan dengan unsur lain kekuatan bangsa sebagai kekuatan
pendukung.
Tanggap darurat: Pada tingkat ini ancaman sudah
berkembang langsung mengancam kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam kondisi ini pengerahan
sumber daya nasional, sarana prasarana nasional dapat dilakukan.
Pelaksana fungsi pertahanan aktif berkoordinasi meengerahkan
sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional untuk menggelar
kekuatan pertahanan negara. Langkah-langkah unsur utama dan unsur
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lain harus lebih focus dalam melakukan upaya melokalisir dan
mengatasi ancaman. Operasionalisasi teknis pengorganisasian dapat
bersandar pada unsur utama sebagai tulang punggung.

o.

id

Strategi pemulihan: dilakukan dengan menginventarisir
segenap kemampuan yang digunakan dan hal kritis yang dapat
mengakibatkan munculnya kembali ancaman nonmiliter. Hasil
inventarisasi digunakan sebagai pijakan dalam mengkonsolidasi
kekuatan pertahanan nirmiliter yang telah dikerahkan, merehabilitasi
dampat serangan nonmiliter, dan menyiapkan langkah mengantisipasi
munculnya kembali ancaman nonmiliter. Sebagai kelanjutan dari
strategi penindakan, pada strategi pemulihan ini keterlibatan kekuatan
pertahanan negara merupakan kelanjutan dari tanggap darurat.

Pembinaan Kemampuan Pertahanan Nirmiliter.

w

w

w
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Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
dilingkungan masing-masing yang dikoordinasikan dengan
Kementrian Pertahanan. Lingkup pengembangan mencakup aspek
bela negara, penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan,
serta kebijakan pertahanan negara di bidangnya. Pembinaan
kemampuan pertahanan negara yang mencerminkan kesemestaan
bertumpu pada sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan
pertahanan negara, didukung oleh sistem senjata teknologi dan sistem
senjata sosial dalam mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta
yang tanggap.
Pembinaan kemampuan untuk mengoptimalkan perwujudkan
kemampuan pertahanan nirmiliter, terdiri atas: Kemampuan
kewaspadaan diri, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi,
kemampuan ilmu pengethuan dan teknologi, kemampuan ekonomi,
kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan
penyelenggaraan pertahanan negara.
Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter ini diarahkan
pada sasaran tumbuhnya peran serta rakyat sebagai unsur kekuatan
bangsa dalam pertahanan negara sesuai dengan profesi, pengetahuan ,
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keahlian dan kecerdasan. Selain itu diarahkan untuk membangun daya
tangkal bangsa terhadap setiap ancaman nonmiliter.

id

Kemampuan Kewaspadaan dini: ini dikembangkan untuk
mendukung sinergisitas penyelenggaraan pertahanan militer dan
pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kondisi
kepekaan, kesiagaan dan antisipasi setiap warganegara dalam
menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana
perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Disisi
lain kewaspadaan dini dilakukan untuk mempredeksi dampak
ideologi, politik, ekonomi, dan budaya yang bisa menjadi
ancaman/gangguan bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
keselamatan bangsa yang berdasarkan UUD RI Tahun 1945.

w

w

w
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o.

Kemampuan Bela Negara: Bela negara merupakan sikap dan
prilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Kemampuan bela negara hakekatnya merupakan kesadaran dan
kesedian berbakti pada negara, serta bersedia berkoban membela
negara. Spektrum bela negara sangat luas dimulai dari hubungan yang
baik sesama warganegara sampai bersama-sama menangkal ancaman
nyata musuh bersenjata. Termasuk di dalamnya juga bersikap dan
berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap
warga negara diarahkan untuk memiliki sikap dan prilaku dasar bela
negara, cinta tanah air untuk mempertahanan NKRI, kesadaran
berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan, yakin dan setia pada
Pancasila sebagai idelogi negara, ela berkorban untuk bangsa dan
negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik
kemampuan psikis maupun fisik.
Kemampuan Diplomasi; Kemampuan ini dikembangkan
dengan menerapkan managemen yang lebih baik untuk
nmengimplementasikan kebijakan politik negara. Usaha dan kegiatan
diplomasi sebagai salah satu kemampuan pertahanan nirmiliter yang
dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara.
Kemampuan diplomasi ini diarahkanuntuk membangun sikap saling
percaya, saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masingmasing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri
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masing-masing. Usaha diplomasi juga diarahkan sebagai lapis
pertahanan terdepan dalam menyelesaikan konflik dengan negara lain.
Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Kemampuan
ini dioptimalkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter . Iptek
mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan berpotensi memberikan
dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa, keamanan, kelestarian
lingkungan hidup, pelestarian budaya bangsa, dan taraf hidup
manusia.
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Kemampuan Ekonomi: dikembangkan pada tingkat
pertumbuhan yang cukup tinggi, berdaya saing, dan mampu
mensejahterakan rakyat secara kesluruhan. Dalam kondisi damai,
usaha-usaha ekonomi harus dapat mewujudkan kemandirian serta
menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat
secara berkesinambungan yang pada gilifrannya akan menjadi
penopang kepentingan pertahanan. Dalam kondisi darurat, termasuk
kondisi perang kemampuan perekonomian nasional harus dapat
menjamin keberloangsungan upaya pertahanan, termasuk menjamin
kebutuhan logistik untuk menghadapi perang yang berlarut dan
mampu suvive apabila diembargo atau dblokade secara ekonomi.

w

w

w

Kemampuan Sosial: diaktulisasikan ke dalam tata kehidupan
masyarakat. Ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan
hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaann
ras, agama, suku dan golongan serta kemampuan menyelamatkan
warga negara dari bencana dan melakukan bantuan kemanusian.
Wujud dari kemampuan sosial bangsa Indonesia dikembangkan
melalui: pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketaatan
terhadap hukum. Paktor-paktor ini menjadi modalitas yang
memberikan kontribusi bagi pertahanan negara, yaitu menentukan
pembentukan masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas. Selain
itu peranan media massa , sistem komunikasi dan informasi publik
dioptimalkan mendukung implementasi kemampuan sosial dalam
mendukung keberhasilan usaha pertahanan negara.
Kemampuan Moral: diaktualisasikan dalam semangat,
motivasi, sikap, dan tata laku untuk menumbuh kembangkan
nasionalisme, patriotisme, dan heroisme dalam membela dan
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memprtahankan
Indonesia
dengan
segala
kepentingannya.
Kemampuan moal juga mencakup komitmen bangsa Indonesia untuk
bangga sebagai bangsa Indonesia, percaya akan masa depan Indonesia
yang lebih baik, setia kepada negara dan pemerintah, memegang teguh
nilai-nilai kebangsaan yang terangkum dalam pancasila serta
menegakkan nilai universal seperti demokrasi, hukum, hak asasi
manusia serta keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

o.

id

Kemampuan Dukungan Penyelenggaraan Pertahanan
Negara; adalah kemampuan untuk mengoptimalkan sarana dan
prasarana serta wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan
sekaligus dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan.
Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan disinkronkan di
seluruh wilayah secara proporsional dan seimbang.

.g

Penutup

w

w

w
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Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara
senantiasa berubah sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan
strategis, baik global, regional maupun nasional. Pergeseran ancaman
terhadap pertahanan negara sekarang ini diawali dan lebih
mengedepan dalam bentuk ancaman nonmiliter. Ancamanan
nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Ancaman nonmiliter ini
pelu disikapi melalui sistem penyelenggaraan pertahanan dan
kemananan yang bersifat Nirmiliter. Implementasi penyelenggaraan
pertahanan nirmiliter dilakukan melalui strategi penangkalan,
penindakan dan strategi pemulihan.
Pembinaan kemampuan untuk mengoptimalkan perwujudkan
kemampuan pertahanan nirmiliter, terdiri atas: Kemampuan
kewaspadaan diri, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi,
kemampuan ilmu pengethuan dan teknologi, kemampuan ekonomi,
kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan
penyelenggaraan pertahanan negara.
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI PERBATASAN
Oleh : Sy. Hasyim Azizurrahman

o.

id

Kebijakan pembangunan daerah wilayah perbatasan
dirumuskan dengan menyatukan dan mensinergikan visi dan misi
antara pemerintah dan pemerintah daerah bahwa wilayah perbatasan
merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
daerah dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam hal menerima pelayanan dari Pemerintah, melalui upaya
pemerataan pembangunan.
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Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan
memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan
dengan negara lain, dan sasarannya agar terwujud peningkatan
kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat,
terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan
perbatasan, perlu menjadi
perhatian dalam perencanaan
Pembangunan kesejahteraan masyarakat.

w

w

Meminimalisasi ketimpangan pembangunan antar wilayah
dengan mewujudkan percepatan pembangunan setiap wilayah NKRI,
daerah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu „sistem
wilayah pengembangan ekonomi ‟ yang terintegrasi dan sinergis.
Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu
dilakukan guna mempercepat pengembangan kawasan perbatasan
sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan
negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dapat
difokuskan, antara lain :
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1. Penyelesaian penegasan dan penetapan batas wilayah Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI),
dengan
memprioritaskan kepada :
a. penyelesaian penetapan batas darat dan laut;
b. pengadaan dan pemeliharaan patok-patok batas wilayah
negara;
c. pemetaan kawasan dan batas wilayah perbatasan serta
pengukuran koordinat batas;
d. pendokumentasian perjanjian batas internasional dengan
negara tetangga.

o.
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2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan,
dengan memprioritaskan kepada :

.m

pr
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a. pengembangan secara terpadu pusat industri maupun
non-industri sesuai fungsi kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya dorong
berdasarkan prinsip pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan, merata, dan tidak tumpang tindih;

w

w

b. penciptaan sistem hubungan ekonomi dengan negara
tetangga sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunan
nasional
terintegrasi
dengan
pembangunan
kabupaten/kota.

w

3. Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi
antara kawasan perbatasan dengan negara tetangga, dengan
memprioritaskan pada kegiatan:
a. penyelenggaraan forum kerjasama sosial ekonomi antara
kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang saling
menguntungkan;
b. penyelenggaraan perdagangan lintas batas dengan prinsip
menguntungkan bagi masyarakat di perbatasan.
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4. Peningkatan tingkat kesejahteraan
memprioritaskan kepada :

masyarakat,

dengan

a. peningkatan pelayanan sosial dasar guna peningkatan
produktivitas;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. pemberian bantuan stimulan untuk mendukung kegiatan
produksi;
d. pemeliharaan kelestarian lingkungan;

id

e. fasilitasi penguatan identitas budaya dan tradisi masyarakat
di perbatasan.

o.

5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan, dengan memprioritaskan
kepada :

.g

a. peningkatan kerjasama masyarakat dalam memelihara
lingkungan;

pr

b. pemulihan dan pemeliharaan kawasan lindung dan
konservasi di kawasan perbatasan darat dan laut.

.m

6. Peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum,
dengan memprioritaskan kepada :

w

w

a. peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan
keamanan di kawasan perbatasan;

w

b. peningkatan infrastruktur dan pelayanan Kepabeanan,
Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS) di Pos Lintas
Batas (PLB); Border-border di perbatasan.
c. sosialisasi wawasan kebangsaan kepada anggota
masyarakat guna pemantapan pertahanan dan keamanan
berbasis kemasyarakatan, khususnya di perbatasan.
d. peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum di
perbatasan.
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7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberpihakan pendanaan
pembangunan, dengan memprioritaskan kepada:
a. Memfasilitasi
peningkatan
Perbatasan secara terintegrasi;

kapasitas

Pengelola

b. Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintahan;

o.

id

Khususnya di wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan
Sarawak (Malaysia). diharapkan Pemerintah berperan mengarahkan
rencana pembangunan daerah ke sasaran pembangunan wilayah
perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, sehingga adanya integralitas
kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan BaratSarawak antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat.
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w
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Pembangunan Kalimantan Barat telah dilaksanakan selama ini
dicermati dapat menghasilkan beberapa kemajuan kehidupan
masyarakat,
diantaranya bidang sosial budaya dan kehidupan
beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik,
pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan
wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta
pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, namun
masih ada permasalahan sebagai tantangan yang belum terselesaikan,
sehingga diperlukan integralitas arah dan kebijakan pembangunan
kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan di perbatasan.

w

Menilai terwujudnya pembanguan kesejahteraan masyarakat
secara umum adanya kemajuan suatu daerah dicermati dari
beberapa indikator, Pertama, indikator sosial; kemajuan suatu
daerah diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang
memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas
pendidikan yang tinggi dan meningkatnya partisipasi pendidikan dan
jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem
pendidikan.
Berikutnya, Indikator kemajuan suatu daerah dilihat dari
Kecepatan Pertumbuhan penduduk yang terkategori rendah, angka
harapan hidup dinilai lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial
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lebih baik. Hal ini menjadi indikator keseluruhan kualitas sumber
daya manusia yang dinilai semakin baik, dan menggambarkan
produktivitas yang dinilai semakin berkualitas.
Disamping itu, Indikator Perkembangan ekonomi; Tingkat
pendapatan rata-rata yang tinggi menjadi indikator penilaian dari
derajat kemakmuran masyarakat. Secara umum perkembangan sektor
industri dan sektor jasa yang signifikan akan mendongkrak
kemakmuran suatu masyarakat disuatu daerah.

w

w

w
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Dengan
demikian
arah
kebijakan
pembangunan
kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus di upayakan
memenuhi semua indikator kemajuan pembangunan
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TANTANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ATAS
PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH
NEGARA PADA ERA DIGITAL
Oleh : Annurdi

Latar Belakang
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Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan
merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan
hidup sebuah negara, dimana tanpa terpenuhinya kedua kebutuhan
tersebut, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan
keberadaannya. Dalam hal ini negara dituntut untuk mampu menjamin
terwujudnya perlindungan atas pertahanan dan keamanan terhadap
ancaman baik dari luar negeri mau pun dari dalam negeri.
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w

w
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Adapun yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah
segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 1 Sedangkan dalam
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia menyatakan bahwa yang dimakasud pertahanan
negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan
memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Selanjutnya pengertian keamanan adalah melambangkan suatu
keadaan yang tenteram atau kondisi aman, sedangkan keamanan
nasional adalah kemampuan suatu bangsa melindungi nilai-nilai
nasionalnya dari ancaman luar. 2 Sehubungan dengan upaya
pemenuhan pertahanan dan keaamanan negra, tentunya tidak dapat
1

Conni Rahakundini Bakrie, 2007, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, Hlm. 49.
2
Kamus Lengkan Bahasa Indonesia.
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dipisahkan dari keberadaan wilayah negara sebagai salah satu unsur
berdirinya sebuah negara.

id

Upaya negara dalam memenuhi perlindungan atas pertahanan
dan keamanan serta wilayah negara secara konvensional sering
diidientikan melalui upaya negara dalam menghadapi ancama baik
yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dicirikan secara
fisik, sebagai contoh peperangan sebagai ancaman bagi
keberlangsungan sebuah negara, dimana perebutan wilayah
merupakan salah satu pemicu terjadinya peperangan tersebut. Dalam
tahapan selanjutnya peperangan secara fisik untuk memperebutkan
wilayah yang dilambangkan melalui persenjataan ini, bergeser
menjadi peperangan ideologi, khususnya penyebarluasan ideologi
yang dimiliki oleh negara-negara maju.
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Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai sebuah
negara yang merdeka dan berdaulat, yang telah memproklamasikan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki kewajiban
serta tanggung jawab dalam upaya pemenuhan perlindungan atas
pertahanan dan keamanan serta wilayahnya. Upaya tersebut
direfleksikan melalui konstitusi negara Republik Indonesia,
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun
1945, yang menyatakan bahwa3 : Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

w

w

Dalam proses tahapan selanjutnya, sebagaimana diketahui
perkembangan sektor inforrmasi dan teknologi berdampak pada
perubahan pola tingkah laku masyarakat, dan terkait era digital yang
telah memasuki setiap sendi kehidupan bernegara berpotensi pula
menghadirkan ancama serta tantangan bagi negara dalam memenuhi
perlindungan atas pertahanan dan keamanan serta wilayah negara.

Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini
adalah : Bagaimana bentuk tantangan yang dihadapi oleh negara

3

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
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dalam upaya perlindungan atas pertahanan dan keamanan serta
wilayah negara pada era digital?

Pembahasan

.g

o.

id

Indonesia sebagai negara berkembang berkepentingan terus
melakukan upaya pengembangan pada bidang informasi dan
teknologi, dimana selanjutnya sebagaimana diketahui perkembangan
pada era digital tersebut memiliki dampak positif maupun dampak
negatif. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 30 UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan di
atas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Sehingga sudah selayaknya setiap
warga negara mewaspadai ancaman yang dibaawa era digital yang
merupakan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam upaya
perlindungan atas pertahanan dan keamanan serta wilayah negara.
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Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya
perlindungan pertahanan dan keamanan negara adalah sebagaimana
yang terjadi pada rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudoyono, sebagaimana disampaika oleh Kepala Badan Intelijen
Negara, BIN, Marciano Norman mengatakan, Australia telah
melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin
Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. 4 Bahkan aatas kejadian
tersebut pihak Australia mengeluarkan pernyataan bahwa Australia
akan terus menyadap Indonesia, begitu pernyataan dari Perdana
Menteri Australia Tony Abbott beberapa hari yang lalu. Tentu saja
pernyataan tersebut cukup provokatif di tengah memanasnya
hubungan Indonesia dan Australia menyusul terungkapnya tindakan
penyadapan terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi
negara. Apalagi ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano
Norman menginformasikan bahwa dalam pertemuan dengan
Australian Intelligence Service(ASIS), badan intelijen Australia
tersebut telah mengakui bahwa ASIS telah menyadap Indonesia. Dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi aktivitas spionase tersebut. Maka

4

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_ sadap_australia
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dari itu pernyataan Perdana Menteri Abbott selain tidak masuk akal,
pada tataran politik bisa dibaca sebagai langkah yang konfrontatif
tidak saja kepada Presiden SBY dan jajaran pemerintahan terkait
bidang politik dan keamanan, bahkan terhadap seluruh komponen
bangsa secara pada umumnya.5
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Selanjutnya perkembangan sektor informasi dan teknologi
tersebut, membawa dampak negatif lainnya dimana dengan adanya
kemajuan bidang IPTEK tersebut, mempengaruhi pula pada
perubahan bentuk tindak kejahatan yang tentunya dapat mengganggu
keamanan sebuah negara, hal tersebut terefleksi melalui terjadinya
pembobolan Bank, tindak penipuan sektor e-commerce, bahkan
penggunaan media sosial pada era digital dapat pula disalahgunakan
sebgai alat penyebarluasan paham atau ideologi radikal yang dapat
mengancam pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana
disamapaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Hamli, M.E mengatakan, kelompokkelompok radikalisme manfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Awalnya gerakannya hanya offline, tetapi kemudian dalam beberapa
tahun terakhir sudah memiliki metode-metode dengan memanfaatkan
media sosial dan lain-lain.6

Kesimpulan

w

w

Berdasarkan pembahasan sebagaiamana tela diuraikan di atas
dapat lah diketahui bahwa negara Indonesia menghadapi tantangan
dalam upaya perlindungan pertahanan dan keamanan serta wilayah
negara, shingga dalam hal ini negara berkewajiban selain melakukan
upaya perkembangan informasi dan teknologi juga berkewajiban
menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran dampak negatif
yang dapat dimuculkan pada era digital. Selain itu negara
berkewajiban pula terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya
Manusia TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dalam upaya
menjaga pertahanan, keamanan serta wilayah negara.
5

https://news.detik.com/kolom/d-2447836/australia-ancaman-nyata-bagi-indonesia
https://www.merdeka.com/peristiwa/media-sosial-sarana-efektif-sebarkan-radikalisme-danterorisme.html
6
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ISU-ISU DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh : Dr. Herlan, S.Sos, M.Si

Pendahuluan

w

w
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Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak hanya
merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, akan
tetapi juga merupakan “The biggest archipelagic state in the World”,
yang sekaligus juga berada pada letak strategis yang sangat
menentukan dalam sistem perhubungan/komunikasi global. Nilai
strategisnya menjadi bertambah berkali lipat karena Indonesia juga
membujur panjang pada alur garis khatulistiwa. Indonesia adalah the
longest state along the Equator, tempat atau lokasi yang paling ideal
untuk mengorbitkan satelit geostasioner (GSO). Lebih jauh lagi,
Indonesia atau kawasan nusantara ini adalah sebuah kawasan yang
“sangat” kaya akan sumber daya alamnya. Dengan jumlah penduduk
sekitar 250 juta jiwa, maka tidak dapat disangsikan lagi bila ada yang
mengutarakan bahwa Indonesia adalah pada kenyataannya sebuah
Negara yang kaya. Namun dengan kondisi wilayah Indonesia yang
begitu strategis dan menawannya dibutuhkan pula suatu system
pertahanan dan keamanan agar tidak terjadi pelanggaran kedaulatan,
pencurian sumber daya alam yang melimpah di wilayah NKRI.
Oleh sebab itu, negara harus mampu membangun pagar di
sepanjang perbatasan negaranya yang berpotensi menjadi ajang
sengketa. Memagari terlebih dahulu kawasan perbatasan rawan
konflik. Memagari “critical border”nya.
Ini semua yang
menjelaskan kepada kita semua, mengapa China membangun
“Tembok China” atau “The Great Wall” yang dibangun tanpa henti
hampir lebih dari 3 generasi. Itu adalah “critical border” Negara
China. Demikian pula kita mengenal “Tembok Berlin” dan
kemudian juga SDI (Strategic Defense Inisiative) nya Ronald Reagan
di era Perang dingin. Sebuah pagar imajiner yang bertujuan
membendung ICBM (Intercontinental Balistic Missile) dari blok timur
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(Pakta Warsawa) yang mengarah pada sasaran strategis Negara-negara
NATO (North Atlantic Treaty Organization).
Dalam konteks yang seperti itulah kemudian dengan mudah
dapat dianalogikan pada daerah perbatasan Indonesia yang sebagian
besar berwujud perairan, serta perbatasan darat, maka dibutuhkan
(pagar perbatasan) berupa kekuatan laut, darat dan udara yang
memadai. Negeri ini membutuhkan kekuatan laut, darat dan udara
yang cukup untuk tujuan pertahanan dan keamanan NKRI yang trcinta
ini.
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Selanjutnya bagaimana hubungan sebuah wilayah Negara
dengan kedaulatan. Wilayah Negara merupakan sebuah landasan bagi
keberadaan “kedaulatan”. Jadi Wilayah dan Kedaulatan memiliki
hubungan yang “mutlak”.
Sementara itu, kedaulatan akan
memungkinkan atau menimbulkan adanya “kewenangan eksklusif
bagi sebuah tindakan hukum untuk melarang pemerintahan asing
melakukan tindakan apapun tanpa ijin.” Itu sebabnya, maka tanpa
sebuah kedaulatan, suatu Negara tidak mungkin dapat melaksanakan
“Hak dan Kewajibannya”.

w

ISU PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM WILAYAH
NKRI

w

Strategi Pertahanan

w

Khusus di bidang pertahanan negara, terkesan saat ini belum
adanya keseragaman pola sikap dan pola tindak dalam lingkup
Departemen Pertahanan, termasuk di jajaran TNI. Walaupun UndangUndang Pertahanan menyatakan bahwa strategi pertahanan negara
disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa, namun implementasi di
lapangan masih sepertinya mengedepankan strategi pertahanan
semesta, di mana dalam menghadapi kekuatan lawan, militer
Indonesia masih berorientasi pada taktik perang gerilya. Artinya,
musuh akan ditunggu hingga masuk dan menginjakkan kaki ke
wilayah daratan Indonesia, yang mana berarti pula bahwa rakyat akan
ikut terlibat dalam perang.
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Bukan berarti bahwa strategi pertahanan semesta merupakan
sesuatu yang keliru, karena sejarah membuktikan bahwa dengan
strategi tersebut bangsa ini berhasil merebut dan mempertahankan
kemerdekaannya melawan penjajah. Namun dengan perkembangan
situasi politik, hukum dan teknologi era sekarang, strategi itu
hendaknya tidak ditempatkan sebagai strategi utama, karena hukum
internasional melarang keterlibatan rakyat (non kombatan) dalam
perang. Sebaliknya, Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk
ke wilayahnya, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang
memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat
dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional.
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Bertolak dari pemikiran demikian dan dikaitkan dengan kondisi
geografis Indonesia, sudah sewajarnya bila fokus pembangunan
kekuatan militer terletak pada Angkatan Laut, Darat dan Angkatan
Udara saling bersinergi dan terus diperbaharui dan di modernisasi
terutama peralatan alusista.
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Adapun TNI sebagai komponen utama pertahanan, memerlukan
acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk
segera menyusun suatu strategi nasional yang menjadi kesepakatan
semua komponen bangsa, yang oleh Departemen Pertahanan
(bekerjasama dengan TNI) akan diterjemahkan menjadi suatu strategi
pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi geografis negara dengan
melibatkan segenap instrumen kekuatan nasional. Sehingga pada
gilirannya nanti, masing-masing angkatan akan dapat menjadikan
strategi pertahanan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan
pembangunan kekuatan dan penyusunan doktrin pelaksanaan tugastugas di lapangan. Tentunya dengan tetap mengingat bahwa semua ini
hanya akan dapat terwujud apabila aspek lainnya seperti politik,
hubungan luar negeri maupun ekonomi juga berjalan secara terpadu.

Isu-Isu Terorisme
Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas
dasar saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik.
Namun lebarnya jurang kemampuan negara maju dan berkembang
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terutama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi
penghalang dalam menjalin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi
demikian, perlombaan untuk merebut pengaruh melalui praktik
praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang menjadi sumbersumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia. Kekuatiran dan
ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin
kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu 35
keamanan non-tradisional seperti terorisme, konflik etnis, Pembajakan
di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba, imigran gelap, serta
kriminal lintas negara lainnya.

.m

pr

.g

o.

id

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia untuk
memerangi terorisme, namun tampaknya belum sepenuhnya berhasil
meniadakan kelompok terorisme maupun menghentikan aksinya.
Intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara juga
menunjukan peningkatan yang cukup tajam pada dekade terakhir ini.
Aksi perompakan/pembajakan, penyeludupan manusia, senjata
amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap
cendrung meningkat dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan
serta negara tersebut antara lain didoraong oleh adanya jaringan
berskala internasional.
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Perkembangan di sejumlah kawasan menunjukan bahwa
kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir.
Kejahatan ini digerakkan oleh aktor dengan didukung kemampuan
teknologi dan finansial, serta jaringan yang rapi dan tersebar di
sejumlah negara.
Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan
atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang
melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk: (1)
mengintimidasi penduduk sipil, (2) mempengaruhi kebijakan
pemerintah, (3) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara
penculikan atau pembunuhan. Terorisme mengandung perbuatan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk
perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun
penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau
negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa
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takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi 36
Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta
kepuasan tuntutan politik lain.
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Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan
hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan
merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan
oleh penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk: 1.
Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang
yang dilindungi hukum. 2. Menghancurkan atau mengancam untuk
menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga
membahayakan kehidupan orang lain. 3. Menyebabkan kerusakan atas
harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi
masyarakat. 4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh
masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya
atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut. 5. Menyerang
perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional
yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis
atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional. 6.
Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundangundangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara
internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

w
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Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam
Kriminalisasi, mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman
tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Aksi yang melibatkan
kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda,
membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang
melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau
keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain
secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem
elektronik. 2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk
mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau
bagian tertentu publik. 3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan
tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi. 4. Penggunaan
atau ancaman yang masuk dalam subseksi 1) yang melibatkan
penggunaan senjata api atau bahan peledak.
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Namun sudah Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan
yang tergolong kedalam tindakan Terorisme adalah tindakan-tindakan
yang memiliki elemen, yaitu: (1) kekerasan, (2) tujuan politik, (3)
terror atau intended audience.
Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala
bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara
dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang
tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
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Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak
mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas
dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Pada
lingkup regional, perkembangan dan kecendrungan global merupakan
salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan
kawasan regional. Kecendrungan yang muncul di kawasan adalah
terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional, antara lain
adanya konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi
laut dan jalur perdagangan melalui laut.

.m

Isu-isu Keamanan Domestik yang terjadi pada lingkup global

w

w

w

Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah
perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan
global dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan
yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh terhadap perkembangan
sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan
domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari
kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak
langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor
internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa
Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin
berat, serta faktor politik dan sosial.
Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian
muncul dalam berbagai bentuk.dan pada skala yang luas dapat
mengganggu stabilitas kawasan. Ancaman dari luar lebih besar
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kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang
dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi
dalam negeri yang tidak kondusif. Adapun Ancaman-ancaman itu
dapat diidentifikasikan kedalam bentuk konkrit berupa: (1) terorisme,
(2) separatisme, (3) radikalisme, (4) konflik komunal, (5) kerusuhan
sosial, (6) perompakan dan pembajakan di laut, (7) imigrasi ilegal, (8)
penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, dan (9) penebangan
kayu ilegal dan penyelundupan.
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Kepentingan Nasional Indonesia adalah menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut
secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari
amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia
harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat
dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara
kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap,
kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama
internasional di bidang pertahanan.

w

w

.m

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah
penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari
setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di
dalam negeri.

w

Meskipun perkiraan ancaman menunjukan bahwa ancaman fisik
dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil
kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan
bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahanankan diri
harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau
tidaknya ancaman nya. Kepentingan strategis pertahanan yang bean
danrsifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari
kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap.
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Strategi Dalam Penanganan Isu Pertahanan dan Keamanan di
Wilayah NKRI

o.

id

Isu keamanan aktual seperti diuraikan sebelumnya menunjukan
peningkatan yang cukup berarti terutama pada dekade terakhir. Oleh
karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak
diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar
keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat
terjamin. Dengan demikian maka perioritas penyelenggaraan
pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang
timbul di dalam negeri. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,
Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia
luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga diarahkan
dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di
kawasan regional maupun lingkup yang lebih luas.
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pr
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Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan
diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia,
serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan
sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas
keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan
secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

w

w

w

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih
besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang
bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh
karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan
untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan
perioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya
mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain
Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan
segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai
tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan
gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya
pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan
dampak lain yang lebih besar.
Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk
kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas
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mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi
kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok
radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan
pembajak, mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi
penebangan kayu ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu
pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam,
penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an
Rescue), pangamanan tugas-tugas perdamaian dunia.
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Daftar Referensi

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Mengingat ancaman yang timbul di dalam negeri dan kejahatan
lintas negara cukup meningkat, maka pembangunan kekuatan
pertahanan dititkberatkan untuk memenuhi kebutuhan minimal yang
diperlukan yaitu; pembangunan sistem sesuai komitmen reformasi
TNI dan isu keamanan yang dihadapi: pemeliharaan alutsista dan
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yang usang; pengembangan kemampuan dan kekuatan personil
sekaligus meningkatkan profesionalisme; serta pembangunan dan
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lainnya.
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MEMBANGUNAN MASYARAKAT PERBATASAN KALBAR
UNTUK MEWUJUDKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NASIONAL
Oleh : Hamdani

Latar Belakang
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Sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara
republic Indonesia tahun1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu
perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum
merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannnya.
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Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh
karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai
dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

w

w

Salah satu bidang pembangunan sekarang ini yaitu
pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum, yang mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian
nasional. Pembangunan bidang ekonomi dan hokum terutama
diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk
memperkuat pertahanan Negara.
Konsep pertahanan negara tidak terlepas dari konsep keamanan
nasional yang merupakan tujuan utama dari pertahanan negara.
Adapun konsep keamanan nasional itu sendiri memiliki definisi
strategis dan definisi non strategis ekonomi. Definisi yang pertama
umumnya menempatkan keamanan sebagai nilai abstrak, terfokus
pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan
umumnya berdimensi militer. Sementara definisi kedua terfokus
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pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non
militer dari fungsi Negara.

id

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan
pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan
keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan
tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan
tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan,
sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada
dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsic yang ada dalam
kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional tingkat kesejahteraan
dan keamanan nasional merupakan tolak ukurketahanan nasional.
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w

.m

pr

.g

o.

Wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di
Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu
dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan
posisi ini, maka Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya
provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses darat
untuk masuk dan keluar dari negara asing. sampai kini kondisi daerah
perbatasan masih sarat dengan berbagai permasalahan, baik
menyangkut perdagangan lintas batas maupun tingkat kesejahteraan
masyarakat yang masih rendah, yang dapat mempengaruhi kondisi
pertahanan negara.

w

Kondisi Masyarakat di Daerah Perbatasan Kalbar dan Kondisi
Kedepan yang Diinginkan
Beberapa daerah termasuk Kalimantan Barat mengalami
berbagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan, data
ketenagakerjaannya sebagai berikut:
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Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017 (000 jiwa)
NO.

2013

2015

2016

2017

2.348
2.276
73
880

2.369
2.309
60
912

2.370
2.257
113
981

2.416
2.305
111
999

2.505
2.399
106
973

72,74

72,21

70,73

70,75

72,03

Tingkat
3,09
2,53
Pengangguran
Terbuka (%)
Sumber : Disnakertran Kalimantan Barat 2018

4,78

4,58

4,22

2.
3.

Angkatan Kerja
- Bekerja
- Penganggur
Bukan
Angkatan
Kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (%)

2014

4.

id

1.

URAIAN
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 ke
tahun 2017 keadaan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat pada tahun
2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah pekerja yang
digambarkan dengan adanya penurunan kelompok penduduk yang
bekerja, serta kenaikan tingkat pengangguran. Pada 2017, jumlah
angkatan kerja mencapai 2.505 ribu jiwa naik sekitar 157 ribu jiwa
dibanding keadaan tahun 2013. Sedangkan pengangguran dari tahun
2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 33 ribu
jiwa.

w

w

Tingkat partisipasi kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di
suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan
tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang
dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan nilai maksimum 100,
semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia
kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian. Kondisi Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu 2013 sampai
dengan 2017 semakin menurun yaitu sebesar 72,74 persen di tahun
2013 menjadi 72,03 persen di tahun 2017. Hal ini sejalan dengan
semakin menurunnya jumlah penduduk yang bekerja selama kurun
waktu 2013 sampai 2017. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka
yang merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan
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jumlah penduduk angkatan kerja selama kurun waktu 2013 sampai
dengan 2017 semakin naik yaitu dari semula tahun 2013 sebesar 3,09
persen walaupun sempat turun di 2014 menjadi 2,53 persen akan
tetapi kembali naik di tahun 2017 menjadi 4,22 persen.

o.

id

Sedangkan struktur lapangan pekerjaan secara umum di
Kalimantan Barat mengalami perubahan. Sektor pertanian,
perdagangan, dan sektor jasa masih menjadi penyumbang penyerapan
tenaga kerja terbesar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
terlihat bahwa pada tahun 2011, peran sektor pertanian 60,30 persen,
turun menjadi 51,76 persen pada tahun 2017. Sementara peran sektor
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi cendrung terus
mengalami peningkatan selama periode waktu tahun 2011-2017.
Demikian juga dengan peran sektor industri terus mengalami
peningkatan walaupun pergerakannya relatif lamban.

2014

pr

2015

2016

2017

57,57

57,76

57,81

48,63

51,76

w

Tahun

3,98

4,17

3,80

1,67

2,22

1,55

4,17

3,70

3,34

3,66

3,89

5,47

5,53

0,21

0,20

0,17

0,24

0,18

0,22

0,42

4,54

5,23

5,30

5,32

4,69

6,28

6,29

12,92

13,09

13,54

13,99

15,74

18,01

15,72

2,40

2,04

2,66

2,29

2,49

2,96

2,91

0,98

1,22

1,30

1,57

1,56

2,18

1,79

2012

60,30

59,50
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2011

3,66

w

Lapangan
Pekerjaan
Utama
Pertanian,
Perkebunan,
Kehutanan,
Perburuan dan
Perikanan
Pertambangan
dan Penggalian
Industri
Listrik, Gas dan
Air
Konstruksi
Perdagangan,
Rumah Makan
dan Jasa
Akomodasi
Transportasi,
Pergudangan dan
Komunikasi
Lembaga
Keuangan, Real

.g

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama (%)

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

Estate, Usaha
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
Jasa
Kemasyarakatan,
Sosial dan
Perorangan

10,82

11,04

11,94

11,36

11,98

14,03

14,03

100,0
0
Sumber : BPS tahun 2018

100,0
0

100,0
0

100,0
0

100,0
0

100,0
0

100,0
0

Total

id

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan
ketenagakerjaan di Kalimantan Barat di antaranya yaitu: Sumber daya
manusia yang rendah; Angka pengangguran setiap tahun cenderung
meningkat; dan terbatasnya kesempatan kerja.
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Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, pada
prinsipnya menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kalimantan
Barat cukup besar dan kondisinya belum baik, dan di sisi lain tingkat
pengangguran dan kemiskinan juga cukup tinggi, sehingga diperlukan
upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Angka kemiskinan Kalbar masih cukup tinggi, berdasarkan data
Tahun 2017, Kalbar merupakan tertinggi angka kemiskinannya yang
mencapai 7,88 persen. Kalbar tertinggal dari Kaltara yang mencapai
7,09 persen. Penduduk miskin Kalbar masih sangat dalam, sehingga
perlu upaya yang keras mengangkat masyarakat keluar dari jurang
kemiskinan. Jumlah kemiskinan Kalbar memang berada di bawah
nasional yaitu 9,82 persen. Sementara untuk indeks kedalaman
kemiskinan Kalbar, yaitu 1,184 persen dan angka ini juga tertinggi di
Pulau Kalimantan. Dengan angka 7,88 persen tersebut, setidaknya ada
sekitar 387 ribu jiwa masyarakat Kalbar berada di zona kemiskinan.
Gambaran mengenai jumlah penduduk miskin, persentase
penduduk miskin, dan garis kemiskinan pada kabupaten wilayah
perbatasan di Kalbar Tahun 2017 yaitu:
Kabupaten

Sambas
Bengkayang

Jumlah
Penduduk
Miskin (000)
45,42
18,48

Persentase
Penduduk
Miskin (%)

Garis Kemiskinan
(Rp/Kap/Bulan)

8,59
7,51
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369.202
311.815
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Sanggau
Sintang
Kapuas Hulu
Kalbar
Sumber Data: BPS Tahun 2017

20,62
41,46
23,96
387,43

4,52
10,20
9,45
7,88

283.608
477.604
384.275
377.219

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kondisi kemiskinan di
daerah perbatasan di Kalbar masih relatif tinggi. BPS menggunakan
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran.
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Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan setidaknya ada 2.000
desa mandiri serta meningkatkan status 5.000 desa tertinggal menjadi
desa berkembang. Semenjak UU Desa dikeluarkan, pemerintah
mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa
menjadi subjek pembangunan. Upaya ini kemudian diperkuat dengan
dukungan materiil berupa program dana desa. Adanya alokasi dana
desa telah meningkatkan status desa-desa di wilayah Indonesia. Di
Kalimantan Barat, pada kurun waktu 2015-2018 terjadi peningkatan
status perkembangan desa.

No.

w

w

Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Menurut IDM Tahun 2015
Kabupaten

Status Perkembangan Desa

Sangat
Tertinggal
46

Tertinggal

Berkembang

Maju

Mandiri

61

15

0

0

1.

Bengkayang

2.

Ketapang

136

89

13

2

0

3.

Landak

79

57

19

1

0

4.

Kapuas Hulu

169

99

9

1

0

5.

Sanggau

63

78

19

3

0

6.

Sekadau

47

28

11

1

0

7.

Melawi

122

41

5

1

0

8.

Kubu Raya

22

68

21

6

0

9.

Sintang

287

94

9

1

0

10.

Sambas

20

96

59

8

0
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11.

Kayong Utara

12.

Mempawah

5

Jumlah

21

16

1

0

6

20

29

5

0

1.002

752

225

30

0

Kategori Status Perkembangan Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Menurut IDM Tahun 2018
Status Perkembangan Desa
Sangat
Tertinggal

Tertinggal

Berkembang

Maju

Mandiri

26

74

20

2

0

2.

Ketapang

88

103

54

8

0

3.

Landak

65

72

17

2

0

4.

Kapuas Hulu

124

125

25

4

0

5.

Sanggau

24

96

37

6

0

6.

Sekadau

8

50

25

4

0

7.

Melawi

93

63

13

0

0

8.

Kubu Raya

16

60

31

10

0

9.

Sintang

214

146

29

1

0

10.

Sambas

18

99

71

5

0

11.

Kayong Utara

1

17

20

4

1

12.

Mempawah

2

21

30

7

0

679

926

372

53

1

.g

w

w

Jumlah

o.

Bengkayang

.m

1.

id

Kabupaten

pr

No.

w

Data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan
status desa di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 jika
dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, tercatat jumlah desa
sangat tertinggal sebanyak 1.002 desa, desa tertinggal sebanyak 752
desa, desa berkembang sebanyak 225 desa, desa maju hanya 2 desa
dan tidak ada desa mandiri. Dengan adanya alokasi dana desa, telah
meningkatkan status desa pada tahun 2018 yaitu tercatat jumlah desa
sangat tertinggal sebanyak 679 desa, desa tertinggal sebanyak 926
desa, desa berkembang sebanyak 372 desa, desa maju sebanyak 53
desa dan desa mandiri sebanyak 1 desa.
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Perdagangan lintas batas illegal sering terjadi di kawasan
perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
a. keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan
geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada
tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan
Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan.
b. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua
wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus
barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai
dan imigrasi.

.g

o.

id

Selain perdagangan lintas batas illegal skala kecil, juga banyak
terjadi perdagangan illegal skala besar yang tidak mengikuti aturan
kepabeanan dan ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke
wilayah Kalimantan Barat.

w

w

w

.m

pr

Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di
beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk
dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh
lebih banyak dari pada PLB resmi. Sebagai contoh, di Kalimantan
Barat tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan
55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya
12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB).
Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas yang jauh dari garis
perbatasan (4 Km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari
kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh
pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah penyediaan sarana dan
prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik,
air dan peralatan kantor yang tidak memadai.
Praktik perdagangan lintas batas dimaksud, tidak hanya
memperdagangkan produk dari daerah perbatasan saja, namun
meliputi juga berbagai produk dari daerah di luar kawasan perbatasan,
sehingga omsetnya menjadi cukup besar jika dilihat dari volume
maupun nilainya. Kenyataan ini mendorong kawasan perbatasan
berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan,
misalnya di Entikong Kabupaten Sanggau. Potensi perdagangan cukup
72
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besar karena adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari
wilayah di kedua Negara.

Penutup

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Demikian beberapa permasalahan di daerah perbatasan
Kalimantan Barat yang mengarah pada persoalan kesejahteraan
masyarakat di perbatasan yang masih jauh dari harapan. Kedepan
persoalan pertahanan dan keamanan Negara di daerah perbatasan
harus menekankan/mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dilakukan
mulai dari level desa
yaitu dengan mendorong desa untuk
berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri, meningkatkan
perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan kemampuan/kualitas
sumber daya manusia sebagai calon tenaga kerja termasuk calon
TKI/pekerja migran, dan upaya menekan jumlah penduduk miskin
dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan
penguatan ekonomi domestik di daerah perbatasan.
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PENTINGNYA PENERAPAN ZONA TAMBAHAN
DI WILAYAH MARITIM INDONESIA UNTUK MENDUKUNG
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Oleh : Evi Purwanti1

Abstract

.m

pr

.g

o.

id

This article aims to explain the legal framework and the importance of the
application of the contiguous zone in Indonesian maritime boundary based
on the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS
1982). In the Article 33 UNCLOS 1982 recognizes that the coastal State may
establish a zone contiguous to its territorial sea that extends to 24 nautical
miles from the baselines of the coastal State, known as the contiguous zone,
and exercise the control necessary to prevent infringement of its customs,
fiscal, immigration, or sanitary laws and regulations within its territory or
territorial sea, or to punish such infringements committed within its territory
or territorial sea. This paper presents a few general comments on the
fundamental importance for Indonesia to apply national contiguous zone
regulation, also for the security reasons. Thus, this research is expected to be
able to provide a clear path to the importance and benefit of Contiguous
Zone application in Indonesian maritime boundaries and the relations to
Preventive national security and defence.

w

w

w

Keywords: Contiguous Zone, Customs, Fiscal, Immigration, Sanitary,
National Security and defence

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
dengan beraneka ragam kekayaan alam serta memiliki lautan yang
luas. Indonesia juga memiliki posisi strategis, yaitu antara benua Asia
dan Australia serta antara dua samudera Hindia dan Samudera Pasifik
yang menghubungkan negara negara ekonomi maju. Posisi geopolitis
strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur
ekonomi, dengan adanya beberapa selat strategis sebagai lalu lintas
1

Lecturer of International Law, Faculty of Law, Tanjungpura University.
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perdagangan dunia yang berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka,
Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar.
Terlebih lagi pada abad ke-21 ini pergerakan perdagangan dunia telah
beralih ke kawasan Asia Pasifik sehingga moda transportasi maritim
semakin meningkat. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia
sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi
antar bangsa.2

o.

id

Wilayah maritim Indonesia terdiri atas perairan pedalaman,
perairan kepulauan (archipelagic waters), laut teritorial, zona
tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Perbatasan
maritim Indonesia berhubungan langsung dengan 10 negara tetangga
dan sampai saat ini belum semua perbatasan maritim Indonesia selesai
disepakati. Negara-negara yang berhadapan langsung dengan
Indonesia antara lain adalah: India, Thailand, Malaysia, Vietnam,
Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, Singapura dan Papua Nugini.

w

.m

pr

.g

Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui
Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).3 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merupakan
tindak lanjut Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982.

w

w

Dengan memberikan kerangka kerja bagi pengaturan semua
kegiatan yang terkait dengan penggunaan laut dan Samudera,
UNCLOS 1982 memperkuat perdamaian, keamanan, kerja sama, dan
hubungan persahabatan di antara semua Negara. Konvensi ini
menetapkan hak dan kewajiban negara-negara pantai dan negara
bendera kapal sehubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi kriminal
mereka di zona maritim masing-masing.

2

Sumber: http://indomaritimeinstitute.org/2011/08/indonesia-raksasa-maritim-tertidur-lelapdan-masih-bermimpi/ diakses tanggal 12 November 2018
3
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3319
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Kerawanan Wilayah Perbatasan Maritim
Konsep maritim manusia telah berevolusi dari mulanya "living
by the sea" dan "inshore sailing" ke konsep lautan sebagai saluran
yang penting untuk transportasi dan sebagai ruang penting bagi
eksistensi manusia dan pembangunan. 4 Dengan bergesernya
kepentingan tersebut membuat arus lalu lintas di laut semakin tinggi.
Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi negatif yang dapat
ditinjau di masa sekarang maupun ke masa yang akan datang. Di
bawah ini akan dipaparkan mengenai karakteristik ancaman-ancaman
yang dapat atau sering terjadi di lautan.

.m

pr

.g

o.

id

Dari sudut pandang strategis, pentingnya selat Malaka, Lombok
dan Sunda tidak perlu dipertanyakan lagi. Negara-negara Asia
Tenggara yang mengimpor minyak menggunakan jalur selat di atas,
dan hal ini diproyeksikan akan meningkat dua kali lipat jumlahnya
selama dua dekade berikutnya. Sebagai perbandingan, minyak impor
melalui jalur laut Indonesia adalah tiga kali lebih besar daripada
minyak yang dikirim melalui Teluk Aden dan pipa bawah tanah.
Lebih jauh, Jepang dan Korea Selatan sendiri mengimpor lebih dari 60
persen dari konsumsi minyak melalui selat Indonesia ini.5

w

w

w

Selain itu, perhatian yang ditujukan untuk menjaga lintas damai
pelayaran komersial melalui selat Asia Tenggara semakin meningkat
karena negara-negara seperti China, India dan Jepang berlomba-lomba
untuk mengamankan pengiriman energi dan bahan baku sebagai bahan
bakar ekonomi negara mereka yang sedang „booming‟. Misalnya,
China baru-baru ini melampaui Jepang untuk menjadi negara nomor
satu 'user' angkutan melalui Selat Malaka. Dengan demikian,
keselamatan dan keamanan maritim sudah menjadi topik hangat dalam
urusan Asia-Pasifik dan kedua belah pihak, baik negara pantai dan
negara-negara pengguna (user states) mengarahkan kebijakan mereka
yang dirancang untuk mencapai tujuan keamanan tersebut.6
4

Hwai-Pong Jinn, Jenq Liu and Wei-Dong Lee, 2001, World Maritime Military Geography,
Beijing: National Defense University, hlm. 2
5
Syafiq Al Madihidj,, Indonesia To Avoid Reliance On Maritime Security Regime
http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/16/indonesia-avoid-reliance-maritime-securityregime.html, diakses tanggal 29 Oktober 2018
6
Kwa Chong Guan and John K. Skogan (eds), 2007, Maritime security in Southeast Asia,Oxon:
Routledge, hlm. 3
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Melihat tingginya lalu lintas maritim di wilayah perairan
Indonesia menyebabkan wilayah perairan tersebut rawan terhadap
berbagai ancaman-ancaman kejahatan maritim. Kejahatan maritim
adalah tindakan kejahatan yang dilakukan di laut dimana sifat
kejahatan maritim ini direncanakan di darat, namun menggunakan laut
sebagai saluran dan hasil dari kejahatan tersebut dinikmati di darat.
Beberapa dampak dari kejahatan maritim ini adalah: meningkatnya
premi asuransi terhadap transportasi perdagangan dilaut karena
meningkatnya ancaman bahaya; kerugian bisnis karena ongkos
peningkatan keamanan; kerugian harta dan jiwa karena dampak
kriminal; hilangnya pendapatan karena penangkapan yang berlebihan,
perburuan dan polusi.7

o.

id

Di sisi lain, dampak kerugian pada Pemerintah karena
disebabkan kejahatan maritim ini, antara lain:8

.g

1. Hilangnya kesempatan investasi karena adanya resiko keamanan.

pr

2. Hilangnya pemasukan negara dari pendapatan pajak karena
penyelundupan dan perdagangan gelap.

.m

3. Hilangnya pemasukan negara dari denda karena kejahatan yang
tidak dilaporkan.

w

4. Hilangnya modal manusia berharga karena daya tarik kejahatan.

w

5. Meningkatnya pengeluaran negara untuk biaya keamanan.

w

6. Meningkatnya waktu dan usaha yang harus dilakukan untuk
mengatasi ancaman kejahatan.
7. punahnya satwa liar yang dilindungi karena ilegal fishing dan
perburuan liar.
8. Menimbulkan celah korupsi dengan adanya usaha pelaku
kejahatan untuk menyuap penegak hukum.
Dalam memilah-milah kejahatan maritim ini terdapat 3
kategori, kategori terberat dalam kejahatan maritim adalah kategori 1
Capt. Martin A. Sebastian, “Search and Rescue and Illegal Acts at Sea including Piracy and
Armed Robbery”, Paper on 23th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China
Sea, 31 October-2 November 2013, in Yogyakarta - Indonesia
8
Ibid.
7
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karena ia menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap
korban. Yang digolongkan dalam kategori ini adalah perompakan atau
bajak laut. Sebuah kejahatan maritim dikelompokkan ke dalam
kategori 2 jika dinilai cukup signifikan, yang ditandai dengan
penggunaan senjata tajam, biasanya berupa pisau atau parang, oleh
para pelaku saat menyerang kapal. Sedangkan sebuah perampokan
laut dimasukan ke dalam kategori 3 jika dinilai kurang signifikan.
Biasanya, pelakunya menaiki kapal secara diam-diam layaknya
pencuri dan kabur setelah mencuri barang berharga yang dijumpai di
atas kapal. Istilah lain untuk tipe ini adalah petty theft atau pencurian
ringan.9

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Perbatasan maritim adalah poin penting untuk keamanan negara
serta elemen kunci untuk pembangunan. Beberapa kejahatan yang
biasa terjadi di daerah perbatasan maritim antara lain: Lintas batas
ilegal manusia, satwa langka, barang selundupan, narkoba, barang
bersubsidi, kendaraan, kayu (timber), bahan bakar (bunkering), senjata
api, detonator untuk bom ikan. Keamanan maritim dan keselamatan
jiwa di laut terancam oleh sejumlah kegiatan kriminal, seperti
pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal, serangan
teroris terhadap pelayaran dan instalasi laut, pembajakan
penyelundupan senjata dan limbah berbahaya, penyelundupan migran
dan manusia lainnya. perdagangan manusia melalui laut, lalu lintas
gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika, penangkapan ikan
ilegal dan pembuangan limbah beracun, pembuangan polutan secara
ilegal, dan pelanggaran hukum lingkungan lainnya.10
Indonesia memiliki banyak perbatasan maritim sensitif. Sebagai
contoh, pelabuhan di Batam adalah tempat yang rawan kejahatan,
banyak kasus penyelundupan narkoba terjadi di wilayah tersebut.
Batam di Kepulauan Riau, terdiri dari tujuh pelabuhan internasional,
semua pelabuhan itu rentan terhadap penyelundupan narkotika. Batam
terletak kurang dari satu jam dari Singapura dan Johor , Malaysia.

9

Sumber: Vivanews http://nasional.news.viva.co.id/news/read/431549-2013--terjadi-57kejahatan-maritim-di-perairan-asia, diakses tanggal 9 November 2018
10
Unclos at 30, diakses di:
www.un.org/depts/los/convention_agreements/pamphlet_unclos_at_30.pdf, diakses tanggal 10
Desember 2018, hlm.5
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Selain dari pelabuhan resmi internasional terdapat 75 pelabuhan kecil
lainnya di Kepulauan Riau.11

o.

id

Perbatasan sensitif lainnya terletak di antara Indonesia, Filipina
dan Malaysia Timur, daerah tersebut merupakan jalur penyelundupan
senjata dan militan serta pekerja migran. Rute dari Sabah ke Filipina
Selatan adalah rute favorit bagi banyak militan di Asia Tenggara. Ini
adalah rute yang sama yang digunakan oleh militan Indonesia untuk
melarikan diri ke negara lain. Pendekatan regional antara Indonesia,
Malaysia dan Filipina diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Garis pantai yang panjang dari banyak pulau dan banyak perbatasan
membuat kesulitan bagi setiap pemerintah untuk mengamankan
perbatasan sepenuhnya.12

.g

Pentingnya Penerapan Zona Tambahan Di Wilayah Maritim
Indonesia

w

w

w

.m

pr

Sebagai negara kepulauan Indonesia telah mengumumkan
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 kepada masyarakat
internasional, deklarasi ini memuat konsepsi politik Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) tentang wilayah negara yang bulat dan
utuh dengan laut yang ada di antara kepulauan Indonesia yang
merupakan alat perekat antara pulau satu dengan pulau lainnya.
Deklarasi Djuanda tahun 1957 secara yuridis diperkuat oleh UndangUndang Nomor 4/Prp/1960 dan kemudian disempurnakan oleh
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.13
Dengan demikian, alasan utama yang mendorong Bangsa
Indonesia untuk mencetuskan asas negara kepulauan kemudian
mengundangkannya adalah karena faktor pertahanan dan keamanan
wilayah negara Indonesia. Akan tetapi dengan berkembangnya
berbagai kepentingan dan kegiatan di perairan Indonesia perlu ditata,
diamankan dan dikembangkan secara terarah dan bijaksana sesuai
11

Sumber: http://www.marsecreview.com/2013/07/maritime-boundaries-a-key-security-frontier/,
diakses tanggal 29 Oktober 2018
12
Ibid.
13
Haris D. Nugroho, „Sejarah Perbatasan Laut RI-Singapura dan Prospek Penyelesaian Batas
Laut Teritorial Segmen Timur di Perairan Selat Singapura,‟ Indonesia Maritime Magazine, Edisi
3/Tahun III/Agustus 2013, hlm. 82
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dengan tujuan pembangunan nasional. Selain kepentingan pertahanankeamanan, persatuan-kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan
lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestariannya serta
kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia,
dirasakan semakin mendesak.

id

Dalam Pasal 1 (1) “Pertahanan negara adalah segala usaha
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” 14
Sedangkan dalam Pasal 1 (4) dinyatakan “Pengelolaan pertahanan
negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pengendalian pertahanan negara.”15

.m

pr

.g

o.

Untuk menjaga pertahanan serta keamanan wilayah negara
maka perlu usaha-usaha pencegahan serta tindakan antisipasi agar
kerawanan terhadap kejahatan maritim tidak terjadi atau dapat dicegah
di wilayah maritim Indonesia. Salah satu cara pencegahan efektif yang
dapat dilakukan negara adalah melakukan pencegahan itu sebelum
tindakan kejahatan maritim itu masuk ke wilayah kedaulatan
Indonesia.

w

w

w

Dalam konteks keamanan maritim, ini tentu saja dapat
mencakup pemantauan setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan
kekerasan bersenjata atau impor senjata ke negara. Oleh karena itu
negara pantai dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau
mengatur kegiatan keamanan maritim bersenjata hingga 24 mil laut
dengan alasan bahwa mereka melakukan operasi penegakan bea cukai
untuk mencegah perpindahan senjata ke perairan/pelabuhan negara
pantai.16
Zona Tambahan adalah perpanjangan dari kekuasaan Negara
pantai atas laut teritorial karena ketika Negara pantai menegakkan bea
cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi., negara tersebut melakukannya
14

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Marex, Law of the Sea Mechanisms: Examining UNCLOS Maritime Zones, sumber:
https://www.maritime-executive.com/article/Law-of-the-Sea-Mechanisms-ExaminingUNCLOS-Maritime-Zones-2014-12-01, diakses tanggal 13 Maret 2019
15
16
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sehubungan dengan pelanggaran undang-undang ini yang dilakukan di
dalam Negara pantai. wilayah atau laut teritorial.17

.g

o.

id

Konsep Zona Tambahan tampaknya sudah usang mengingat
zona ini bahkan sudah diatur dalam UNCLOS pertama tahun 1958.
Perlu dicatat bahwa zona tambahan adalah bagian dari laut teritorial
sampai batas 12 mil laut zona ekonomi eksklusif (ZEE), yang pada
dasarnya merupakan bagian dari laut lepas di mana prinsip kebebasan
navigasi berlaku. Oleh karena itu, di zona tambahan, negara pantai
tidak menjalankan kedaulatan (Sovereignty), tetapi hanya memiliki
kompetensi khusus atau Hak Berdaulat (Sovereign Rights). Menurut
Pasal 33 UNCLOS, Negara pantai dapat melakukan kontrol yang
diperlukan untuk mencegah dan menekan pelanggaran undang-undang
tentang bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi di dalam wilayah
lautnya. Khusus untuk kapal perang itu kebal terhadap yurisdiksi
negara pantai, oleh karena itu ketentuan ini hanya berlaku untuk kapal
pribadi.

w

w

.m

pr

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan yurisdiksi di luar
perairan teritorial adalah mempertahankan diri (self defence) hingga
sampai ke jarak yang wajar di luar perairan teritorial, jarak yang harus
ditentukan dan diberitahukan, setiap negara dapat menerapkan
yurisdiksi tersebut jika diperlukan. untuk melindungi keamanan dan
ketertiban internal negara atas kapal-kapal asing yang mendekati
pantai untuk tujuan ilegal.18

w

Yurisdiksi dan hak berdaulat yang diberikan UNCLOS 1982 di
Zona Tambahan adalah empat bidang yang spesifik maka perlu untuk
diuraikan terlebih dahulu tentang ke-empat komponen tersebut.
Pertama yaitu hak untuk melakukan kontrol yang diperlukan untuk
mencegah dan menekan pelanggaran undang-undang tentang bea
cukai; Kedua, adalah tentang fiskal; Ketiga, tentang imigrasi;
Keempat, tentang sanitasi.

17

David J Attard , et.al. (edited), The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I:
The Law of the Sea, sumber:
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199683925.001.0001/law-9780199683925chapter-2, diakses tanggal 13 Maret 2019
18
H. Smith, The Law And Custom Of The Sea 21, 22 (2d Ed. 1950).

Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan

81

Bea dan cukai merupakan pungutan resmi yang sifatnya sesuai
kebijakan. Untuk bea, subjek pemungutan tidaklah mencakup seluruh
rakyat, tetapi hanya orang pribadi atau badan yang berkepentingan
dalam kegiatan impor dan ekspor saja. Sementara untuk cukai, subjek
pemungutan juga hanya pihak-pihak tertentu saja, yakni orang pribadi
atau badan yang mengonsumsi atau memanfaatkan barang-barang
yang dikenai cukai seperti konsumen rokok, minuman keras, bensin,
dan lainnya. Bea cukai ini merupakan salah satu sumber pendapatan
negara.19

w

w

w
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Adapun kata fiskal berasal dari bahasa latin, fiscus yaitu nama
seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi
kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fisc
dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar
masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan
bentuk pendapatan Negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari
masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap
sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan
program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap
pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula
sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. 20 Terkait
dengan hak yurisdiksi negara pantai di Zona Tambahan terkait fiskal
adalah mengenai penyelundupan atau money laundering yang terjadi
atau melewati wilayah tersebut. Perpanjangan zona tambahan adalah
langkah penting dalam mencegah penghapusan warisan budaya yang
ditemukan dalam jarak 12 mil laut di luar perbatasan eksternal laut
teritorial. Menurut ketentuan UNCLOS, Negara pantai di zona
ekonomi eksklusifnya tidak memiliki hak kedaulatan untuk mengatur
kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya bawah laut serta
landas kontinen di luar zona yang bersebelahan. Tetapi Pasal 303 dari
UNCLOS diberikan kepada Negara-negara pantai yang menjalankan
yurisdiksi untuk mencegah atau menghukum penghapusan secara
tidak sah benda-benda yang bersifat arkeologis dan historis dari dasar
laut di dalam zona tambahan. Untuk mengendalikan lalu lintas di
19

https://www.simulasikredit.com/perbedaan-antara-pajak-dengan-bea-cukai/, diakses tanggal 12
Maret 2019
20
https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-tujuan-dan-macam-macam-kebijakan-fiskal/,
diakses tanggal 13 Maret 2019
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objek-objek semacam itu, Negara pantai dalam menerapkan Pasal 33,
menganggap bahwa pemindahan mereka dari dasar laut di zona
tambahan tanpa persetujuannya, akan mengakibatkan pelanggaran di
dalam wilayahnya atau laut teritorial [Pasal. 303 (2) UNCLOS 1982].
Artikel 303 menetapkan fictio juris kompetensi dengan memberikan
yurisdiksi kepada negara-negara pantai untuk pelestarian dan
perlindungan di luar laut teritorial mereka di zona tambahan.21

id

Ruang lingkup imigrasi adalah terkait dengan “perpindahan
perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk
menetap.”22 Disini negara pantai dapat memberlakukan hukumnya jika
terjadi pelanggaran terhadap masalah keimigrasian seperti contoh
pendatang illegal atau orang yang tidak memiliki ijin tinggal (visa)
atau paspor untuk memasuki wilayah Indonesia.

.m

pr
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o.

Ruang lingkup yurisdiksi negara pantai di Zona Tambahan
tentang sanitasi dimana negara pantai dapat melakukan tindakan
pencegahan terkait sanitasi serta mengenai pencegahan polusi dan
pencemaran lingkungan. Negara pantai dapat melakukan penegakan
hukum atas perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta polusi
laut dan udara yang berasal dari kapal.23

w

w

w

Permasalahan mengenai Zona Tambahan di Indonesia adalah
bahwa Indonesia belum membuat regulasi nasional terkait
pemberlakuan Zona Tambahan di wilayah maritim Indonesia yang
bersebelahan dengan laut teritorial. Bahkan dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga tidak mengatur
secara spesifik tentang Zona Tambahan. Hal ini menyebabkan Zona
Tambahan belum dapat di aplikasikan di Indonesia.

Penutup
Zona Tambahan ditetapkan untuk melindungi kepentingan
nasional dan klaim atas yurisdiksi preskriptif. Pasal 33 UNCLOS
D. Pyć, The Polish Contiguous Zone – the Exercise of the Coastal State Jurisdiction and
Control, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,
Volume 11 Number 3 September 2017, hlm.456
22
https://kbbi.web.id/imigrasi, diakses tanggal 13 Maret 2019
23
D. Pyć, op.cit, hlm. 455
21
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memperbolehkan kontrol hanya berkenaan dengan empat kategori
hukum yang tercantum, yaitu tentang Bea dan Cukai, Fiskal, Imigrasi
dan Sanitasi.
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Untuk lebih memperkuat pertahanan dan keamanan serta
sebagai langkah pencegahan kejahatan maritim maka perlu untuk di
buat regulasi terkait Zona Tambahan di Indonesia serta peraturan
teknisnya agar keamanan dan pertahanan khususnya di wilayah
maritim Indonesia dapat berjalan maksimal bahkan sebelum masuk
dalam wilayah teritorial Indonesia.
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PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH
NEGARA
Oleh : Iwan Amriady, AP, M.Si

Pemahanan Umum tentang Pertahanan dan Keamanan

.g

o.

id

Saya menyimpulkan pemahaman umum terhadap kata
‘Pertahanan’ yaitu sebagai upaya menyeluruh untuk mempertahankan
kedaulatan Negara, yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada,
baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang. Kemudian saya
juga menyimpulkan pemahaman umum terhadap kata ‘Keamanan’
yaitu sebagai suatu keadaan dimana tidak ditemukan adanya ancaman,
baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

w

w
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Berdasarkan pemahaman tersebut, dilihat dari konteks Negara,
memang hampir tidak mungkin memisahkan konsep pertahanan dan
keamanan, terutama menyangkut unsur dasar pengertian yaitu yang
pertama, mengenai upaya berdasarkan proses dan kedua, yaitu
keadaan yang ingin diciptakan ataupun diharapkan. Oleh karena itu
kedua istilah ini merupakan medan strategis Negara.

w

Pertahanan dan Keamanan merupakan Urusan Pemerintah Pusat
Dalam konsep sebagai medan strategis Negara, maka urusan
pertahanan dan keamanan ditangani secara penuh oleh pemerintah
pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Departmen Pertahanan
Republik Indonesia dengan fungsi pokok penyelenggaraan kebijakan
pertahanan negara. Sebelumnya kementrian ini berstatus sebagai
Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang
dirubah seiring dengan pemisahan status TNI dengan POLRI.
Memang dalam hal ini menimbulkan juga pertanyaan yaitu perlukah
Departemen Keamanan sendiri untuk dibentuk, setelah fungsi
keamanan dinyatakan terpisah dari substansi pokok penyelenggaraan
dari Departemen Pertahanan.
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Pertahanan dan Keamanan
dilimpahkan ke daerah.

sebagai

urusan

yang

tidak

id

Sesuai dengan undang undang yang mengatur tentang
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terdapat empat urusan yang
tidak diserahkan/ dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu antara
lain : urusan agama, urusan politik luar negeri, urusan fiskal dan
moneter dan urusan pertahanan dan keamanan. Jadi undang-undang
sudah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Dengan
demikian secara urusan kewenangan dapat dikatakan bahwa standar
kinerja dari urusan pertahanan dan keamanan, bukanlah merupakan
standar kinerja pemerintah daerah.

pr
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o.

Dari ketiga unsur yang saya uraikan diatas, selanjutnya dapat
kita hadirkan beberapa hal yang kiranya layak pada kesempatan ini
untuk kita pikirkan bersama, terutama berasal dari pemikiran kami
berdasarkan pengalaman selaku pejabat pelaksana tugas pemerintahan
di lingkup pemerintah daerah, yaitu antara lain :

w

w

.m

1. Pertahanan dan keamanan pada prinsipnya merupakan tanggung
jawab seluruh rakyat, baik itu sipil maupun militer dalam keadaan
damai maupun perang. Pertanyaannya adalah adakah bukti fisik
yang jelas menunjukkan bahwa rakyat selain kelompok militer,
tahu apa yang harus dilakukan atau telah dibina dalam konsep
utuh sebuah sistem pertahanan dan keamanan Negara?

w

2. Konteks pertahanan dan keamanan adalah medan strategis Negara,
yang semestinya berwujud secara kelembagaan sebagai fungsi
pelaksanaan Negara. Ketika Departemen Pertahanan RI berdiri
sendiri sebagai lembaga Negara, maka pertanyaannya adalah
kenapa tidak ada Departemen Keamanan RI atau sebutan lain
yang kedudukannya sejajar dilihat dari sudut kepentingan negara ?
3. Penghapusan konsep HANSIP dari bidang pembinaan pemerintah
daerah pada Tahun 2000 sesuai tindak lanjut undang undang
pemerintahan daerah, sesungguhnya menyisakan banyak
pertanyaan terkait penyelenggaraan urusan pertahanan dan
keamanan oleh pemerintah pusat. Bila tidak mampu membiayai
Wajib Militer bagi rakyat, maka aktivasi sistem pertahanan sipil
86
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perlu kiranya dipertimbangkan kembali untuk kemudian
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan catatan, harus
adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dibidang
pertahanan dan keamanan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini
harus jelas pada saat ini, karena menurut saya, belum ada pilihan
yang jelas atas seluruh konsekwensi urusan pertahanan dan
keamanan ini, terutama yang menyangkut rakyat sipil dan tetap
membuat pemerintah daerah tidak berkontribusi langsung secara
kinerja dalam bidang pertahanan dan keamanan.
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PERANAN SECARA UMUM POLRESTA PONTIANAK
DALAM MEMELIHARA KEAMANAN
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Oleh: KOMBES POL. Muhammad Anwar Nasir, S.I.K., M.H.
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PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH
NEGARA
Oleh : Siti Rohani1

Abstrak

pr

.g

o.

id

Pertahanan dan keamanan menjadi merupakan salah satu komponen penting
dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan dikawasan atau wulayah
perbatasan. Sejak awal pembangunan perbatasan lebih menekankan pada
bidang pertahanan dan keamanan sehingga pembangunan kesejahteraan
belum tersentuh. Namun seiring perkembangan Negara pembangunan
kawasan perbatasan saat ini meliputi pula pembangunan kesejahteraan
masyarakat. Pembangunan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan
juga diiringi dengan adanya pertahanan dan keamanan yang kuat dalam suatu
wilayah Negara.

Latar Belakang

w

w

w

.m

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan
oleh setiap anggota masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang
berada pada wilayah perbatasan baik perbatasan darat maupun yang
berbatasan dengan laut. Kehidupan masyarakat perbatasan yang
cenderung terisolir dan jauh dari pemerintahan pusat membuat
masyarakat wilayah perbatasan lebih mengenal Negara tetangga
daripada Negara sendiri. Peranan Negara dalam hal ini pemerintah
sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan di wilayah
perbatasan, hal ini tentu perlu mendapat bantuan serta dukungan dari
semua pihak termasuk pihak pertahanan dan keamanan.
Pertanahan dan keamanan menjadi suatu bagian penting dalam
proses pembangunan, dikarenakan pertanahan dan keamanan memiliki
peran yang cukup penting untuk meningkatkan kesejehteraan
masyarakat termasuk kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.
Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara
universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan
1

Penulis merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
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pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar
negera (internasional). Posisi geografis Repulik Indonesia yang diapit
oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10
negara tetangga. Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar
NKRI yang wilayahnya harus dimodernisasi untuk dapat mengontrol
dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara.

id

Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan
dalam pengertian fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat
dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulaupulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi
sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi
perbatasan.2

.m

Pembahasan Masalah

pr

.g

o.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi masalah
dalam makalah ini yang perlu mendapatkan solusi adalah :
“bagaimana peranan Institusi Pertahanan dan Keamanan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan ?”

w

w

w

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perbatasan
baik darat, laut maupun udara dengan beberapa negara tetangga. Oleh
karena itu, pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat perlu
dilakukan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan integritas
negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara diharapkan menjadi payung hukum pemerintah pusat
dan daerah untuk memiliki komitmen dalam melakukan pembangunan
kawasan perbatasan.
Kawasan perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam
mendukung keberhasilan pembangunan nasional terutama karena
posisinya sebagai beranda depan, menjadi penting bagi kedaulatan
negara. Kawasan perbatasan memiliki banyak sumber daya alam,
sehingga dapat dijadikan faktor pendorong bagi peningkatan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perbatasan.
kondisi geografis kawasan perbatasan yang berbatasan dengan negara
2

Mukti, dalam Hadiwijoyo, 2009, Batas Wilayah Negara Indonesia
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lain juga memiliki dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan
baik secara regional maupun nasional, sehingga memerlukan perhatian
serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk
mengelola kawasan perbatasan.
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Berdasarkan Pasal 9 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara ditegaskan bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya,
pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan
dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Untuk itu
pada Pasal 14 UU Wilayah Negara mengamanatkan kepada
pemerintah agar membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan
Pengelola Daerah untuk mengelola batas wilayah negara dan
mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan Pasal 15 UU yang sama menyebutkan bahwa Badan
Pengelola ini bertugas : (a) menetapkan kebijakan program
pembangunan perbatasan, (b) menetapkan rencana kebutuhan
anggaran, (c) mengkoordinasikan pelaksanaan, dan (d) melaksanakan
evaluasi dan pengawasan. 3 Berdasarkan amanat tersebut Pemerintah
membentuk Badan Badan Pengelola Nasional maupun Badan
Pengelola Daerah namun dalam pelaksanaan tugasnya kedua badan
tersebut belum memiliki fungsi seutuhnya dalam pengelolaan kawasan
perbatasan.

w

w

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
atau RPJPN 2005-2025 telah ditegaskan bahwa :4

w

1) Wilayah-wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan
mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini
cenderung berorientasi inward-looking menjadi outwardlooking, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
2) Pendekatan
pembangunan
yang
dilakukan,
selain
menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga
3

Chairil Effendy, dkk, 2009, Laporan Penelitian : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat
), Kerjasama DPD RI dengan UNTAN Pontianak, hlm. I-4-5
4
Sobar Sutisna dkk (Tim Perumus), 2011, Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Di
Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership), hlm. 5
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diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan perhatian
khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di
perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

id

Pengembangan kawasan perbatasan harus terintegrasi dan
berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional dengan
fokus sasarannya sebagai berikut : (a) penyelesaian dan penetapan
batas wilayah negara, (b) peningkatan upaya pertahanan, keamanan,
dan penegakan hukum, (c) peningkatan pertumbuhan ekonomi
kawasan perbatasan, (d) peningkatan pelayanan sosial dasar, dan (e)
penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan
perbatasan secara terintegrasi.5

w

w

w
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Berdasarkan RPJPN tersebut pemerintah merealisasikannya
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional
tahun 2010-2014, dalam RPJM tersebut pemerintah melakukan
penajaman prioritas pembangunan, yaitu melalui 11 prioritas nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II, yang salah satunya adalah menempatkan
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik sebagai salah
satu prioritas pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan
nasional di kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan
kawasan perbatasan di berbagai bidang, sebagai beranda depan negara
dan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara
tetangga, secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan
keamanan nasional.6
Perkembangan dunia yang terjadi saat ini hendaknya merubah
pandangan tentang pengembangan kawasan perbatasan, yang selama
ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking) yang
memandang kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan semata,
menjadi berorientasi ke luar (outward looking) yang memandang
kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah pertahanan juga

5

Kristianus dkk, 2011, Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Di
Kalimantan Barat, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership), hlm. 5-6.
6
Sobar Sutisna dkk (Tim Perumus) ,Op.cit. hlm.6
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untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai
pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga.7

id

Secara umum dalam pembangunan kawasan perbatasan darat
diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan
yang menyeluruh (holistic), meliputi berbagai sektor dan kegiatan
pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari
Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola
penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan
dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan
proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal
dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya
bersifat strategis sampai dengan operasional.

pr

.g

o.

Pembangunan di kawasan perbatasan secara spesifik dapat
menggunakan berbagai macam skenario guna mengembangkan dan
meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai aspek kehidupan.
Namun pada dasarnya bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus
mampu menuntaskan 3 (tiga) permasalahan besar yang ada di wilayah
perbatasan. Darat.8

w

.m

Berdasarkan kondisi perkembangan di tiga kawasan perbatasan
darat, maka dapat dirumuskan 3 alternatif skenario pendekatan
pengembangan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara
Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, yaitu:9

w

1) Security Approach (Pendekatan Keamanan)

w

Skenario pengembangan kawasan perbatasan darat dengan
pendekatan keamanan lebih menekankan pada upaya terciptanya
stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Pendekatan ini menekankan pada pengembangan sarana prasarana dan
7

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2014, Prioritas Bidang Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal
Dan Kawasan Rawan Bencana, hlm.63-64
8
Yanyan Mochamad Yani, Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Disampaikan pada acara Roundtable
Discussion “Meningkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung
Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, LEMHANNAS RI, Jakarta,
11 Nopember 2008
9
Ibid
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pemanfaatan ruang yang lebih menekankan fungsi pertahanan dan
keamanan. Pendekatan keamanan ini mengarahkan pada upaya
pengembangan sistem pertahanan dan keamanan darat dan laut.
Pendekatan Keamanan yang memfokuskan kepada security oriented
development program, dilakukan melalui strategi yang mengantisipasi
terjadinya :
a. Positional Boundary Dispute (Perselisihan yang disebabkan
pergeseran posisi garis batas)
b. Resources Boundary Dispute (Perselisihan yang disebabkan
pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, ikan, tambang
dan air)

.g

o.

id

c. Territorial Boundary Dispute (Perselisihan yang disebabkan
masalah kepemilikan serta kedaulatan suatu wilayah)
Menghentikan model penjajahan oleh pihak asing melalui
bantuan terselubung dengan konsep “for their own benefit,
and for their own interest”

w

w

w

.m

pr

Secara umum strategi yang ditempuh meliputi : a. Peningkatan
pos keamanan darat, dan pengembangan sarana prasarana pertahanan
dan keamanan di sekitar laut (pantai). b. Pendekatan yang dilakukan
dengan mengembangkan pos keamanan minimal dalam satu
kecamatan perbatasan terdapat satu pos keamanan sehingga coverage
area pengawasan keamanan semakin rapat untuk meminimalisir
terjadinya gangguan keamanan dari negara tetangga. c. Pendekatan
untuk kawasan laut dilakukan dengan mengembangkan sistem
keamanan yang berbasis ke laut. Pendekatan ini diterjemahkan dengan
mengembangkan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar
pantai yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Timor Leste.
Disamping itu juga memberdayakan nelayan laut untuk turut dalam
proses menjaga keamanan di laut. d. Peningkatan fasilitas
keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran
arus masuk barang dan masyarakat. e. Penerapan sanksi yang tegas
terhadap bentuk pelanggaran, sebagai wujud pengendalian
pemanfaatan ruang, baik praktek ilegal loging maupun ilegal fishing.
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2) Prosperity Approach (Pendekatan Kesejahteraan)
Skenario pengembangan kawasan dengan menekankan aspek
kesejahteraan lebih menekankan pada upaya untuk mengangkat taraf
kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian arahan
pembangunan dan pengembangan kawasan dialokasikan untuk
dimanfaatkan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan Kesejahteraan yang memfokuskan kepada people oriented
development program, dilakukan antara lain melalui strategi :
a. Percepatan penuntasan masalah delimitasi wilayah
b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi wilayah

id

c. Percepatan pengembangan aksesibilitas wilayah

o.

d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pengembangan komoditas sektor-sektor unggulan daerah dan
peluang investasi

pr

f.

.g

e. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah

.m

g. Pengembangan kegiatan ekonomi yang berpusat di sektor
produksi, pengolahan dan distribusi

w

h. Pembangunan sektor ekonomi berbasis kerakyatan

w

w

Secara demikian, dengan kondisi fisik alam dan sosial ekonomi
masyarakat, maka pendekatan kesejahteraan ini dituangkan pada
pengembangan dua zona pengembangan kawasan ekonomi meliputi
pengembangan Zona industri berbasis sumberdaya alam dan
pengembangan Zona ekonomi berbasis pertanian dan agro industri.

3) Security and Prosperity Approaches (Pendekatan Keamanan dan
Kesejahteraan)
Di masa lalu pengelolaan kawasan perbatasan lebih menekanan
kepada aspek keamanan (security approach), sedangkan saat ini
kondisi keamanan regional relatif stabil, sehingga pengembangan
kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain
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diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan
lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan
kesejahteraan (prosperity approach) sangat diperlukan untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,
meningkatkan sumber pendapatan negara, dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga, dan
sekaligus menangkap peluang ekonomi dari negara tetangga. Oleh
karena itu, pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan
kesejahteraan sekaligus pendekatan keamanan secara serasi perlu
dijadikan landasan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan
di kawasan perbatasan pada masa yang akan datang.

w

.m

pr

.g

o.

id

Pendekatan Security and Prosperity Approaches menekankan
pada perpaduan kedua pendekatan meliputi pendekatanan keamanan
dan pendekatan pengembangan kesejahteraan. Dengan demikian
pengembangan sistem pertahanan dan keamanan akan berjalan
beriringan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat.
Gabungan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan dilakukan guna
meningkatkan kualitas sumber daya finansial maupun pasar yang
diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat
dan kekuatan negara mengingat kawasan teritorial perlu dibangun dan
dikelola guna kepentingan kesejahteraan maupun bagi kepentingan
pertahanan negara.

w

Strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengimplementasikan
Skenario III adalah :

w

a. Mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada, dan
mengembangkan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru yang
potensial cepat tumbuh, berdasarkan keunggulan geografis
dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar
lokal, regional dan global; serta mendorong perkembangan
fungsinya sebagai andalan pembangunan ekonomi wilayah
dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya.
b. Meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan usaha,
serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara
berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di
berbagai daerah.
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c. Meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan
d. Peningkatan sarana dan prasarana sosial di bidang pendidikan
dan kesehatan
e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah
perbatasan dan ke daerahdaerah pedesaan baik darat, laut dan
udara.
f.

Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan
nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia.

g. Menciptakan iklim investasi yang kondusif yang memberikan
kemudahan bagi masuknya investasi ke daerah perbatasan.

w

.m

pr

.g

o.

id

Dari keseluruhan paparan di atas, maka dapat dimaknakan
bahwa dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta
situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat, maka
skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan darat
diarahkan dengan mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan
perbatasan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan
sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk
meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan
keamanan.

w

Penutup

w

Bahwa dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah,
serta situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat,
maka pendekatan pengembangan kawasan perbatasan darat diarahkan
dengan mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan
untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan sistem
pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk
meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan
keamanan.
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IDENTIFIKASI PROBLEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
SERTA WILAYAH NEGARA1

Oleh : Sri Ismawati2

Pengantar

Latar Belakang

w

.m

pr

.g

o.

id

Tema utama sesuai surat yang dikirimkan kepada saya sebagai
salah satu Peserta Pembahas dalam kegiatan Focus Group Discussion
(FGD) adalah :“Pertahanan dan Keamanan, serta Wilayah Negara“.
Materi Pertahanan, Keamanan dan wilayah Negara demikian luas,
complicated dan related, sehingga perlu dijabar secara sistematis dan
bertahap. Mengingat keluasan isu yang dijadikan tema, maka dengan
merujuk pada Kerangka Acuan Focus Group discussion (FGD) ini,
jabaran pemikiran akan difokuskan pada salah stressing issues FGD,
yaitu kesejahteraan masyarakat di perbatasan, partisipasi rakyat dalam
pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan dan illegal
fishing.

w

w

Secara konstitusional, bidang pertahanan, keamanan dan
wilayah negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1)
sd (5)UUD 1945 3 . Sedangkan `wilayah Negara`, diatur dalam Bab

1

Disampaikan dalam kegiatan Focus Gorup Discussion, dengan tema Pertahanan dan Keamanan
serta Wilayah Negara, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas
Tanjungpura, Tanggal 14 Maret 2019.
2
Tenaga pendidik, Bagian Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3
Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan Negara”
Pasal 30 UUD 1945 :
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
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IXA : Wilayah Negara, Pasal 25A. Domein wilayah negara
menunjukan adanya teritori negara Republik Indonesia yang
mencakup dan dibatasi wilayah darat, laut dan udara. Persoalan
wilayah negara tentunya sangat berkaitan dengan persoalan
pertahanan dan keamanan, mengingat Indonesia merupakan negara
maritim yang berbatasan dengan banyak negara, dan secara geografis
diapit oleh 2(dua) benua dan samudra. Posisi Indonesia yang demikian
menjadi rawan dan karenanya penting bagi Indonesia secara serius
menyusun kebijakan dan menyelenggarakan urusan pertahanan dan
keamanan yang sinergis guna menegakan kedaulatan negara dan
kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, sehingga tujuan
negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tercapai.

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

Mengelola dan atau menyelenggarakan pertahanan dan
keamanan negara sekaliber Indonesia bukanlah persoalan mudah.
Mengingat tipologi wilayah negara Indonesia sebagaimana tergambar
di atas, ditengarai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan
idiologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan seterusnya.
Wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Serawak
Malaysia, contohnya merupakan
kawasan yang mempunyai
permasalahan yang bersifat multidimensional dan kompleks.
Persoalan bergesernya patok batas wilayah, rekruitmen warga negara
Indonesia menjadi anggota pasukan paramiliter Malaysia (Askar
Wataniah), Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal, sikap
nasionalisme penduduk perbatasan, kesenjangan prasarana dan sarana
pembangunan yang mencolok dan persoalan sosial ekonomi lainnya
adalah bentuk bentuk dari berbagai problem yang muncul di bidang
pertahanan keamanan negara.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia ,
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan
dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Pasal 25A : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
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Dampak lain yang muncul dari problem wilayah perbatasan
yang rentan adalah munculnya kejahatan lintas batas (cross border
crime) yang bersifat transnasional, seperti perdagangan manusia
(perempuan dan anak), dan pekerja migran tidak berdokumen
(undocumented migrant workers)4, penebangan liar (illegal logging),
peredaran narkotika dan pencurian ikan ( illegal fishing). Ironisnya,
aktifitas illegal ini, seperti penggunaan pekerja migran illegal,
berlangsung dikarenakan adanya pembiaran oleh pemerintah Malaysia
atas penggunaan tenaga illegal dari indonesia pada usaha perkebunan
swasta Malaysia. Pembiaran dimaknai sebagai tindakan diskriminatif
atas tenaga kerja illegal yang di beri sanksi dan pemulangan tanpa
memberikan sanksi kepada pemakai.

o.

Persoalan kesejahteraan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

.m

pr

.g

Kesejahteraan masyarakat di perbatasan dan partisipasi rakyat
dalam pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan di
Kalimantan Barat merupakan issues yang saling terkait. Salah satu
masalah dibidang kesejahteraan di wilayah perbatasan berkaitan
dengan masalah pendidikan. International Labour Organization (ILO)
mengemukakan konsep kebutuhan pokok dalam dua elemen :

w

w

a. Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk konsumsi
sendiri, antara lain kebutuhan pangan, pakaian, dan
perlindungan;

w

b. Layanan-layanan esensial yang mendasar yang sebagian besar
disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum
bersih, kendaraan umum, sanitasi, fasilitas kesehatan dan
fasilitas pendidikan.
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan sekaligus sebagai
hak konstitusional setiap warga negara. Karenanya negara menjamin
4

https://netizen.media/2018/01/22/masalah-di-perbatasan-negara-ini-kata-kapolda-kalbar/,
Masalah di Perbatasan Negara, Ini Kata Kapolda Kalbar, Oleh Netizen Admin Senin, 22
Januari 2018 - 00:53 WIB : Masalah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia seolah tidak
ada ujungnya. Mulai dari keluar masuknya barang-barang ilegal, hingga penyelundupan Calon
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).Baru-baru ini, aparat kepolisian berhasil menggagalkan
penyelundupan 17 Calon TKI ilegal dan meringkus penyuplainya di Entikong, Kabupaten
Sanggau.
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penyelenggaraan pendidikan dan membiayai utamanya pendidikan
dasar. Namun dalam pelaksanaannya wilayah perbatasan belum
sepenuhnya menerima hak atas pendidikan dimaksud. Padahal dilihat
dari surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015, wilayah
perbatasan termasuk sebagai Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar
(D3T). Sehingga pembangunan pendidikan harusnya terkonsentrasi
dan atau mendapat porsi lebih dari perencanaan pembangunan, dengan
melakukan kebijakan penanggulangan melalui regulasi yang
memadai, kebijakan, program dan pendanaan.

o.

id

Merujuk pada hasil penelitian5, teridentifikasi adanya `wilayah
tak berkeinginan sekolah` di wilayah perbatasan. Beberapa faktor
khusus, diantaranya :

.g

a. Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendidikan;

pr

b. Kecemburuan akibat perbedaan fasilitas dengan negara
tetangga;

.m

c. Faktor geografis yang membuat enggan para pelaku
pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik;

w

w

w

d. Rendahnya alokasi dana pendidikan telah menyebabkan
ketertinggalan dan ketimpangan memperoleh akses
pendidikan.

Persoalan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)
Illegal fishing6 sebagai suatu fenomena kejahatan yang marak
terjadi di wilayah laut Indonesia, merupakan representasi masih
lemahnya pertahanan keamanan di bidang kelautan. Data menunjukan
bahwa tindak pidana perikanan (illegal fishing) di wilayah perairan

5

Endah Rantau Itasari. Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Kawasan Perbatasan, Promosi
Doktor, Universitas Gadjah Mada, tanggal 30 Juli 2018.
6
Illegal fishing berasal dari kata illegal dan fishing, illegal mempunyai arti `tidak sah atau
dilarang`, Sedangkan fishing mempunyai arti : memancing, atau menangkap ikan. Dengan
demikian illegal fishing dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau cara menangkap ikan yang
dilarang oleh undang-undang atau hukum.
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Kalimantan Barat menunjukan kenaikan, sebagaimana tersaji dalam
table berikut :
No

Bulan

Jumlah
2014

2015

2016

Januari

-

1

2

2

Pebruari

1

1

2

3

Maret

-

-

7

4

April

-

4

12

5

Mei

1

-

3

6

Juni

-

3

6

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

id

1

7

5

2

2

7

12

1

2

2

6

2

-

-

-

16

24

52

.m

pr

.g

o.

1

w

Sumber : Ditpolair Polda Kalbar Tahun 2017

w

w

Sajian data pada tabel di atas, diprediksi angkanya lebih kecil
dibandingkan dengan tindak pidana yang sesungguhnya (dark
number)7. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi
dan Sumber Daya Laut, menyebutkan bahwa kerugian negara akibat
illegal fishing di perairan Indonesia mencapai 20 miliar USD atau
sekitar Rp.260.000 Trilliun per tahun. Luar biasanya kerugian yang di
alami negara akibat dari tindak pidana ini menjadi enterpoint bagi
pemerintah untuk mencegah dan atau menanggulanginya. Dalam hal
ini penting bagi Indonesia mengedepankan politik kriminal terhadap
7

Lihat
http://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asingmencapai-20-miliar-usd-per-tahun/, diakses tanggal 23 November 2016, pukul 16.00 Wib.
Secara global, pada akhir tahun 2014 penghitungan kasar kerugian akibat illegal fishing
mendekati 12 – 15 miliar USD; http://aktualonline.com/view/Sumut/2464/260-Ribu-TriliunKerugian-Negara-Akibat-Illegal-Fishing.html, diakses tanggal 23 November 2016, pukul 16.13
Wib .
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tindak pidana illegal fishing, yang tidak hanya menekankan pada
aspek hukum pidana semata, melain pula dengan mengedepankan
aspek non penal.
Dengan demikian melakukan politik criminal tindak pidana
perikanan adalah membuat kebijakan dan atau keputusan tentang
cara paling efektif dan paling efisien yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan yang disepakati secara kolektif untuk mencegah, meminimalisir
dan atau menanggulangi tindak pidana perikanan.

o.

id

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana non penal
penting dikedepankan dalam penyelesaian pernikahan. Penggunaan
pendekatan ini lebih menekankan pada aspek perbaikan kondisikondisi yang memberikan pengaruh baik langsung atau tidak terhadap
timbulnya tindak pidana. Perbaikan mana merujuk pada sebab-sebab
munculnya tindak pidana perikanan, antara lain

.m

pr

.g

1) Berkurang SDI di negera lain / overfishing (tangkap lebih) di
negara-negara tetangga,; Sementara, negara-negara yang selama
ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia memiliki
potensi sumberdaya ikan laut yang jauh lebih kecil dibanding
yang dimiliki Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, dan Taiwan;

w

w

w

2) Lemahnya armada perikanan nasional; kapal ikan Indonesia,
hanya sedikit yang mampu beroperasi dan menangkap ikan di
wilayah laut ZEEI, laut perbatasan, dan laut dalam. armada kapal
ikan hanya mampu beroperasi di wilayah laut yang dekat pantai
atau laut dangkal. Akibatnya, pencurian ikan oleh kapal asing
menyasar wilayah laut yang tidak terjangkau oleh nelayan
Indonesia;
3) Pengalokasian anggaran yang memadai untuk melakukan
pengawasan di seluruh laut Indonesia agar sebanding dengan luas
wilayah laut Indonesia.
4)

Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut;

5) Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan;
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Rekomendasi
Rekomendasi yang diberikan diarahkan pada `aetiologi` atau
penyebab yang teridentifikasi pada deskripsi masalah diatas, yaitu :
1. Berkaitan dengan persoalan kesejahteraan pendidikan masyarakat
wilayah perbatasan, pemerintah pusat bersinergi dengan
pemerintah (daerah) dalam merancang regulasi dan program
khusus pendidikan wilayah perbatasan.
2. Berkaitan dengan persoalan tindak pidana perikanan (illegal
fishing):

id

a. memperkuat sumber daya, sarana dan teknologi di bidang
pertahanan dan keamanan wilayah kelautan;

pr

.g

o.

b. memperkuat armada perikanan nasional; sehingga tidak
hanya mampu beroperasi dan menangkap ikan di wilayah
laut yang dekat pantai atau laut dangkal saja, namun juga
dapat beroperasi di wilayah laut ZEEI, laut perbatasan,
dan laut dalam.

.m

c. Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu di bidang
Perikanan;

w

w

w

d. Mendorong penguatan kesadaran semua elemen
masyarakat dan pemerintahan baik Departeman Kelautan
dan Perikanan, TNI AL, Polisi Air, dan TNI AU untuk
melindungi dan menjaga wilayah territorial perairan
Indonesia.
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