


Penanganan Penyelundupan Narkotika di Beberapa Wilayah 

Perbatasan Indonesia 
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I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia membentang dengan wilayahnya yang sangat luas. 

Dilansir melalui Kemendikbud, Indonesia terdiri atas 17.508 pulau. Total 

luas negara Indonesia adalah sebesar 5.193.250 km² dengan luas daratan 

sebesar 1.919.440 km² dan luas lautan sebesar 3.273.810 km².1 Dengan 

jumlah wilayah yang besar ini, muncul potensi berkembangnya 

perdagangan internasional. 

Namun, beberapa oknum seringkali menyalahgunakan kesempatan 

ini dan berakhir kepada tindak kejahatan transnasional. Kejahatan 

transnasional merupakan tindakan kriminal yang melampaui batas 

negara. Contoh kejahatan nya adalah pencurian, penipuan, perdagangan 

gelap, serta penyelundupan barang ilegal antar negara. Penyelundupan 

merupakan kegiatan pembelian barang yang dilakukan secara ilegal 

dalam rangka menghindari pajak. 

Terdapat banyak kasus penyelundupan barang ilegal seperti 

narkotika di beberapa wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini disebabkan 

oleh lemahnya penegakan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia. 

Diperlukan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran dari setiap warga 

negara untuk melaksanakan pertahanan keamanan negara. Oleh karena 

itu, akan dibahas mengenai urgensi penegakan keamanan wilayah 

perbatasan, regulasi, faktor penyebab, penanganan kasus, dan solusi 

untuk memberantas penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan 

Indonesia. 

 
1 Kementrian Pendidikan dan Budaya. “Letak dan Luas Wilayah Indonesia” (2017). Letak dan Luas 
Indonesia (kemdikbud.go.id). 

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html
https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html


 

 

 

1.2. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang 

Wilayah Negara 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika 

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja 

1.3. Isu Hukum 

Globalisasi merupakan penyebab terjadinya arus perdagangan 

internasional. Wilayah perbatasan Indonesia menjadi pintu masuk bagi 

perdagangan internasional tersebut. Namun, hal tersebut membuka 

peluang kejahatan. Terdapat beberapa contoh kasus mengenai 

penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia, seperti: 

1. Kasus penyelundupan narkotika di Kabupaten Belu 

Kabupaten Belu terletak dibagian paling timur provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Kondisi geografis ini membuat Kapubaten Belu 

berbatasan dengan negara Timor Leste. Wilayah perbatasan ini 

menjadi salah satu “markas” penyelundupan narkotika. Dilansir dari 

www.mediaindonesia.com, sepasang suami istri telah 

menyelundupkan sebanyak 4.874 pil ekstasi dari Timor Leste melalui 

Pos Lintas Batas Negara menuju kota Kupang.2 

 

 
2 Amalo, Palce. “Pasutri Asal Timor Leste Selundupkan Ribuan Ekstasi”, (2019). Pasutri Asal Timor 
Leste Selundupkan Ribuan Ekstasi (mediaindonesia.com). 

http://www.mediaindonesia.com/
https://mediaindonesia.com/nusantara/238763/pasutri-asal-timor-leste-selundupkan-ribuan-ekstasi
https://mediaindonesia.com/nusantara/238763/pasutri-asal-timor-leste-selundupkan-ribuan-ekstasi


2. Kasus penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau 

Kasus penyelundupan narkotika juga datang dari wilayah 

Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara Malaysia. Kasus ini 

berawal dari porter bandara yang membawa tas milik seorang TKI 

yang baru saja pulang dari Malaysia. Tas tersebut kemudian dicurigai 

oleh petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim, Batam. Setelah 

dilakukan pemeriksaan, TKI tersebut ternyata telah berupaya 

menyelundupkan sebanyak 1,5 kg narkotika jenis sabu-sabu.3 

3. Kasus penyelundupan narkotika di Provinsi Kalimantan Barat 

Kalimantan Barat turut menjadi salah satu tempat pemasaran 

narkotika karena letaknya berbatasan langsung dengan negara 

Malaysia. Dilansir dari www.bnn.go.id, terjadi kasus penyelundupan 

narkotika hasil kerjasama pelaku dengan seseorang asal Malaysia. 

Pelaku kemudian membawa narkotika tersebut menuju ke Balai 

Karangan dengan menggunakan angkutan umum. Pelaku diduga 

telah membawa narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi.4 

II. Pembahasan 

1. Urgensi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan 

Sesuai Pasal 30 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pertahanan dan keamanan negara 

merupakan kewajiban seluruh warga negara. Batas dan hak wilayah juga 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun. Wilayah 

perbatasan berperan penting dalam penentuan batas wilayah dan proteksi 

terhadap kekayaan alam Indonesia. Namun, wilayah ini seringkali 

menjadi “pintu masuk” bagi permasalahan yang dapat mengancam 

pertahanan dan keamanan negara. 

 
3 Muhamad, S Victor. “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke 
Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat”, (2015). Jurnal DPR. hal 51-
52. 
4 Badan Narkotika Nasional. “BNN Ungkap Kasus Penyelundupan Narkoba yang Melibatkan 
Oknum PNS”, (2013). Bnn Ungkap Kasus Penyelundupan Narkoba yang Melibatkan Oknum Pns. 

http://www.bnn.go.id/
https://bnn.go.id/bnn-ungkap-kasus-penyelundupan-narkoba-yang-melibatkan-oknum-pns/


Penyelundupan narkotika merupakan salah satu ancaman bersifat 

transnasional (melampaui batas negara) yang seringkali terjadi di 

berbagai wilayah perbatasan Indonesia.  Menurut data dari Kapolri, telah 

terungkap sebanyak 19.229 kasus narkotika selama tahun 2021.5 

Berbagai cara telah dilakukan oleh para oknum untuk mengedarkan 

narkotika. Pelaku seringkali memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai 

tempat penyelundupan narkotika. 

 

2. Regulasi terkait penyelundupan narkotika 

A. Peraturan Mengenai Pengawasan Kegiatan Ekspor Impor 

Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan 

perdagangan internasional terutama dalam pelarangan dan 

pembatasan ekspor dan impor sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 dan 4 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

 

B. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan  

Tindak pidana penyelundupan juga diatur dalam Pasal 102, Pasal 

102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan dengan rincian: 

- Pasal 102 

Tindak pidana penyelundupan di bidang impor akan dikenakan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

 

 
5 Wibisono, Gunawan. “Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba pada 2021, Tangkap 24.878 
Tersangka”, (2021). Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba pada 2021, Tangkap 24.878 Tersangka 
(jawapos.com). 

https://www.jawapos.com/nasional/16/06/2021/polri-ungkap-19-229-kasus-narkoba-pada-2021-tangkap-24-878-tersangka/
https://www.jawapos.com/nasional/16/06/2021/polri-ungkap-19-229-kasus-narkoba-pada-2021-tangkap-24-878-tersangka/


 

- Pasal 102A 

Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor akan dikenakan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

- Pasal 102B 

Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 102 dan Pasal 102A akan mengganggu sendi 

perekonomian negara sehingga pelaku dikenakan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

 

C. Peraturan Mengenai Penyelundupan Narkotika 

Menurut Pasal 15 dan 16 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, 

Pedagang besar farmasi telah diberikan izin mengimport narkotika 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan surat persetujuan 

impor oleh Menteri. Namun, jika seseorang mengimpor narkotika 

tanpa izin dari pihak berwenang maka ia telah melanggar Pasal 113, 

Pasal 118 dan Pasal 123 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 mengenai larangan mengimpor narkotika, dengan rincian: 

- Pasal 113 ayat 1 

Setiap orang yang tanpa hak mengimpor narkotika golongan I 

akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 



 

 

- Pasal 118 ayat 1 

Setiap orang yang tanpa hak mengimpor narkotika golongan II 

akan dikenakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

- Pasal 123 ayat 1 

Setiap orang yang tanpa hak mengimpor narkotika golongan III 

akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

3. Penanganan kasus penyelundupan di berbagai wilayah Indonesia 

A. Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika di Kabupaten Belu 

Kasus penyelundupan 4.874 butir ekstasi oleh pasangan suami 

istri asal Timor Leste berhasil dijerat dengan Pasal 102 Huruf E 

Jounto Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan Jounto Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tuntutan hukuman 

pidana minimal empat tahun maksimal hukuman seumur hidup. 

Penggagalan penyelundupan ini berasal dari kerjasama kepolisian dan 

Bea Cukai. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah 

perbatasan Indonesia. 

 

 

 



B. Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika di Kepulauan Riau 

Selanjutnya adalah kasus penyelundupan narkotika di Kepulauan 

Riau yang berbatasan dengan negara Malaysia. Pihak Bea Cukai 

Bandara Hang Nadim Batam menemukan sabu-sabu menemukan 

sabu-sabu seberat 1,5 kg didalam tas seorang TKI yang pulang dari 

Malaysia. Pelaku akhirnya dijerat dengan Pasal 111 Ayat (2) dan 

Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati 

atau penjara seumur hidup. Dapat disimpulkan bahwa TKI juga 

mengambil peranan dalam tindak pidana penyelundupan narkotika di 

wilayah perbatasan Indonesia.6 

C. Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika di Provinsi Kabupaten 

Barat 

Terakhir, penanganan kasus penyelundupan narkotika berupa 

sabu-sabu seberat 5.109,1gram dan 9.107 butir ekstasi. Pelaku juga 

membawa uang Ringgit senilai RM 770.000 yang berhasil disita. 

Pelaku kemudian terancam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), 

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 115 Ayat (2) Jo 

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau 

denda maksimal sebesar Rp 10 Miliar. 7 

 

 

 

 

 

 

 
6 Muhamad, S Victor. “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke 
Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat”, (2015). Jurnal DPR. hal 51-
52. 
7 Ibid. hal 55-56. 



4. Faktor penyebab penyelundupan narkotika 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seringnya terjadi kasus 

penyelundupan narkotika terutama di wilayah perbatasan Indonesia, 

yakni: 

A. Faktor Geografis 

Wilayah Indonesia Yang Luas Membuat Pelaku Dengan Leluasa  

Banyak Membuat “Jalur Tikus” Untuk Melancarkan Aksi 

Penyelundupan Narkotika 

B. Kurangnya Pengawasan 

Tidak Merata Nya Pembagian Sumber Daya Manusia Yang 

Ditugaskan Untuk Mengawasi Wilayah Perbatasan Indonesia 

C. Minimnya Fasilitas 

Tidak Merata Nya Pembangunan Membuat Wilayah Perbatasan 

Indonesia Semakin Tertinggal. Padahal Wilayah Perbatasan 

Cenderung Sering Menjadi “Pintu Masuk” Bagi Para Penyelundup 

Narkotika 

III. Penutup 

1. Kesimpulan 

Di era globalisasi saat ini, kita dimudahkan untuk berinteraksi satu 

sama lain tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Arus globalisasi 

membentuk jaringan perdagangan internasional bagi berbagai negara. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam suatu 

jaringan perdagangan internasional. Sayangnya, banyak oknum yang 

sengaja mengambil keuntungan dengan menyelundupkan barang secara 

ilegal.  

 

 



Penyelundupan narkotika merupakan salah satu masalah yang dapat 

mengancam keamanan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita 

harus selalu menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Hal ini telah 

diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pula, pemerintah juga telah 

menetapkan batas dan hak wilayah negara dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2008. 

Terdapat beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah 

Indonesia yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 yang menjelaskan tentang pengawasan ekspor dan impor. Pasal 

102; Pasal 102A; dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 yang menjelaskan tentang sanksi atas tindak pidana 

penyelundupan. Serta Pasal 113; Pasal 118; dan Pasal 123 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang 

sanksi atas tindak pidana penyelundupan narkotika. 

Penyelundupan narkotika seringkali terjadi di berbagai wilayah 

perbatasan seperti Kabupaten Belu (berbatasan dengan Timor Leste), 

Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia). 

Pelaku memilih wilayah perbatasan sebagai tempat penyelundupan 

narkotika karena faktor geografis Indonesia yang luas dan kurang nya 

pengawasan serta fasilitas yang ada di wilayah perbatasan Indonesia.  

2. Saran 

Lantas terdapat pula beberapa upaya yang dapat dilakukan agar dapat 

meminimalisir angka penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan 

Indonesia, yakni: 

A. Meningkatkan Kualitas Pengawasan 

Perlu adanya peningkatan kualitas bagi badan-badan yang telah 

ditugaskan untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia, 

terutama dalam hal ekspor dan impor ilegal atau tindakan kriminal 

lainnya. 



B. Meningkatkan Tingkat Pemerataan Pembangunan 

Hal ini dilakukan untuk memberantas tindak penyelundupan barang-

barang ilegal seperti narkotika, psikotropika, ataupun senjata api 

yang dapat membahayakan keamanan negara 

C. Meningkatkan Kerjasama Multiregional 

Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan Kerjasama 

dengan pemerintah Malaysia dalam hal penanganan penyelundupan 

narkotika. Kerjasama ini ditandai dengan adanya nota kesepahaman 

POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005.8 Perlu adanya 

bentuk kerjasama dengan negara lain untuk memberantas tindakan 

penyelundupan narkotika di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Andika R Tendi. “Kerjasama Pemerintah Indonesia – Malaysia dalam Menanggulangi Peredaran 
Narkotika di Wilayah Perbatasan”, (2020). Jurnal HI Fisip Unmul. hal 11. 
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Pengektifitasaan Dalam Pengamanan Perbatasan Wilaya Indonesia 

Saskia Artha  

Pendahuluan  
Upaya dan pengamanan di wilaya perbatasan Indonesia merupakan upayah 

pengamanan yang meliputi seluruh aspek dari perbatasan  baik darat maupun Laut namun 

Kompleksitas permasalahan yang ada memosisikan pemerintah Indonesia harus secara 

tanggap dan eksplisit dalam pengamanan wilayahnya. Ada lima pokok yang menjadi 

tumpuan bagi pengelolaan pengamanan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, yakni 

manajemen, kedaulatan1, aktivitas ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi pemerintah 

daerah setempat.2 Pada konteks yang terkait dengan manajemen pengelolaan perbatasan lebih 

menitikberatkan pada kegiatan lintas batas. Sementara pada konteks kedaulatan, ditegaskan 

bahwa perbatasan Negara menjadi cermin dari berdaulat tidaknya sebuah bangsa. Sedangkan 

pokok terkait dengan kegiatan ekonomi, lebih menitikberatkan adanya aktivitas legal maupun 

illegal yang menggunakan perbatasan negara sebagai media dalam melakukan transaksi 

ekonomi seperti pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain sebagainya.3 Pada pokok identitas 

nasional kerap kali perbatasan menjadi beranda depan sebuah Negara, dimana baik tidaknya 

identitas sebuah Negara dapat dilihat dari baik tidaknya pengelolaan perbatasan. Dan yang 

terakhir adalah keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengamanan perbatasan, 

meski apabila dikaitkan dengan perundang-undangan masalah keamanan menjadi domain 

pemerintah pusat.4 Namun partisipasi aktif Pemda menjadi bagian penting dari pengelolaan 

keamanan perbatasan. 

                                                           
1 Shiska Prabawaningtyas. “Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan” 
dalam Sukadis, Beni (ed). (2009). Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009. Jakarta: Lesperssi-
DCAF. Hal.232. 
2 Beberapa referensi memosisikan peran Pemda tidak terlalu signifikan, karena pengamanan perbatasan 
dianggap menjadi domain pemerintah pusat. Lihat misalnya, Yanyan Muhamad Yani. (November 2008). 
“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”, LEMHANAS RI, Jakarta, 11 
Nopember 2008. 
3 Di banyak Negara, ada perubahan paradigma terkait dengan pengamanan perbatasan, dari ancaman 
terhadap kedaulatan Negara menjadi ancaman yang bersifat kriminal lintas Negara, sehingga menempatkan 
polisi dan/atau polisi paramiliter yang memiliki fungsi penegakan hukum. Lihat misalnya, World Customs 
Organization. (2006). Integrated Border Management. 
4 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10. 



Pada tulisan ini akan membahasa apsaja permasalahan yang timbul serta solusi dari 

permasalahan tersbut seperti yang sudha dibahas nanti  

Dasar Hukum 
Penggunaan istilah “wilayah” yang biasanya dianggap sama dengan “kawasan” pada 

dasarnya dua hal yang berbeda dilihat dari segi hukum. Kata “wilayah” dalam UU Nomor 43 

Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, digunakan untuk “wilayah negara”, “wilayah perairan”, 

dan “wilayah yurisdiksi”. Sedangkan untuk perbatasan digunakan “batas wilayah negara” dan 

“batas wilayah yurisdiksi”. Dalam tulisan ini, wilayah yang dimaksud adalah “batas wilayah 

negara” yakni garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan 

atas hukum internasional. Sedangkan istilah kawasan di sini adalah “kawasan perbatasan” 

yakni bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan 

berada di kecamatan. terkait dengan pengamanan perbatasan Indonesia, juga dibahasdidalam  

UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara,selanjutnya dasar hukum yang terkait juga yaitu 

UU No. 6/1996 tentang Perairan, UU No. 2/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 

34/2004 tentang TNI, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 26/2007 tentang Penataan 

Ruang, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, UU No. 

17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, serta Perpres 

No. 81/2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan laut, dan sebagainya. 

Analisis  

Permasalahaan dalam Pengamanan Perbatasan 
Mengacu pada lima hal pokok terkait dengan pengamanan perbatasan Indonesia, pada 

UU No. 43/2008 yang sudah ditulis diatas bawasaanaya  Wilayah Negara dapat 

diterjemahkan secara positif bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam 

mengkoordinasikan sistem pengamanan wilayah perbatasannya. Meski pada praktiknya, 

keberadaan UU tersebut selain tumpang-tindih, juga terkesan overlapping dengan berbagai 

produk perundang-undangan yang ada, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan 

wilayah perbatasan. 

Salah satu hal yang menonjol dari tumpang-tindih dan overlapping adalah tidak 

konsistennya pimpinan Komite Bersama Perbatasan antara satu wilayah dengan wilayah lain. 



Sekedar ilustrasi, misalnya perwakilan Indonesia dalam Komite Bersama Perbatasan 

Indonesia-Papua Nugini adalah Menteri Dalam Negeri, atau antara Indonesia-Malaysia 

diwakili oleh Menteri Pertahanan, dimana sebelum tahun 2004 dipimpin oleh Panglima TNI. 

Namun paska terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diketuai oleh 

Menteri Dalam Negeri, semua permasalahan perbatasan menjadi tanggung-jawab 

Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian menjadi pendukung proses 

penanganan dan pengelolaan perbatasan.5 Selain itu setidaknya ada empat permasalahan yang 

menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan, yakni 

1. Otonomi Daerah  

Pada kondisinya semnagat otonomi daerah yang menjadipenguat demokrasi lokal 

yang relatif baik, namun pada pengembagan wilaya kedualtan  pemerintah setempat 

melihat bahwa masalah pengamanan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat. 

Situasi ini memosisikan masalah pengamanan perbatasan menjadi kurang baik dan 

cenderung terbengkalai.6 

2. strategi dan postur pertahanan  

Indonesia masih pada visi teritorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak 

terintegrasi dengan baik, karena minimnya Alutsista pendukung.7 

3. Infrastruktur  

Bila kita lihat infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan dibilang minim. Minimnya 

infrastruktur jalan dan pendukung lainnya menyulitkan Indonesia dalam melakukan 

pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan 

wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya.  

4. Anggaran  

Miniminyya Dukungan Anggran bagi pengamanan perbatasan secara efektif 

menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas di lapangan menjadi rendah. Kurangnya 

                                                           
5 BNPP didirikan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2011 
 
6 Bandingkan misalnya kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dipertegaskan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
7 Masalah pengamanan perbatasan dan minimnya dukungan Alutsista, lihat Buku Putih Pertahanan tahun 
2008. 



dukungan dan perhatian dari Pemda setempat juga menjadi masalah yang melemahkan 

pengamanan perbatasan.  

5. Visi Pengamanan 

yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan tersendiri 

mengingat ancaman keamanan dan kedaulatan tidak lagi semata-mata berbentuk ancaman 

agresi militer, tapi lebih banyak pada ancaman nontradisional yang justru merupakan 

bagan dari domain penegakan hukum.8  

Solusi Pengamanan Perbatasan Negara 
Jadi setelah melihat Permaslaahan yang terjadi pengemanan perbatasan harus 

diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah 

perbatasan, dengan menselaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah 

perbatasan seperti daerah lainnya. Dalam konteks tersebut, pelaksanaannya harus disesuaikan 

dengan prioritas dan potensi daerah setempat sehingga selaras dengan pola pembangunan 

ber-Wawasan Nusantara. 

Secara garis besar terdapat dua hal penting sebagai pondasi bagi pengamanan 

perbatasan, yakni pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan guna 

meningkatkan kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan agar terciptanya 

stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga memungkinkan 

terwujudnya keserasian hidup berdampingan secara damai. Penggunaan dua pendekatan 

tersebut menjadi landasan dari hakikat dan tujuan programprogram pembangunan di wilayah 

perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan.9 

Selain itu, arah pembangunan wilayah perbatasan diprioritaskan agar memacu 

pemerataan pembangunan & hasil-hasilnya guna menaikkan kesejahteraan, memperkuat 

prakarsa & kiprah dan aktif rakyat pada daerah perbatasan, dan eksploitasi potensi wilayah 

secara optimal & terpadu sinkron semangat otonomi daerah tanpa mengurangi tanggung-

jawab dalam pengamanan perbatasan. 

                                                           
8 Ada ambiguitas Negara ketika kita membaca Buku Putih Pertahanan 2008 terkait dengan ancaman 
kedaulatan dengan potensi ancaman non-tradisional. 
9  Lebih lanjut penjelasan Wawasan Nusantara, lihat Lembaga Ketahanan Nasional. (1995). Wawasan 
Nusantara. Jakarta: Balai Pustaka, terutama Bab I. 



Karenanya, pembangunan wilaya perbatasan wajib diarahkan agar pengembangan tata 

ruang wilayah perbatasan dapat mnejafi sebuah kawasan strategis & potensial pada rangka 

penataan tata ruang wilayah dengan memperhatikan pengamanan wilayah perbatasan guna 

menjaga ketetapan tegaknya keutuhan & kedaulatan negara. 

Dari penjelasan di atas, maka pengelolaan perbatasan dalam pengamanan perbatasan 

dapat dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian Sumber Daya Alam (SDA) seperti 

pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral 

secara ilegal Dalam banyak kasus, pencurian dilakukan dengan modus bekerja 

sama dengan masyarakat lokal setempat, yang tidak hanya merusak lingkungan, 

tapi juga menggeser patok perbatasan serta merugikan Negara milyaran rupiah. 

Selain itu, perlu juga dilakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi 

pengamanan terhadap SDA, jalur kejahatan trans-nasional dan area rawan konflik 

etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan 

negara. 

2. Meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah yang terkait dalam 

pengamanan wilayah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi Kementerian 

Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian dan 

Pemerintah Daerah.10 

3. Mengupayakan peningkatan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap 

lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-

pos pengawasan dan personil di pos lintas batas. Dalam konteks ini sesungguhnya 

upaya untuk meningkatkan kualitas pos-pos lintas batas juga harus dibarengi oleh 

peningkatan kualitas kesejahteraan petugas jaga dan masyarakat di sekitar 

perbatasan. 

4. Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah 

perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api 

dan amunisi serta narkoba, dan penyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat 

memicu konflik antar etnis. Keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), 

dan kemudian struktur BIN yang berada hingga di daerah harus menjadi penguat 
                                                           
10 Integrasi dan koordinasi antar instansi tersebut dipimpin oleh BNPP, di mana Kementerian Dalam Negeri 
menjadi koordinasinya. 



bagi kinerja intelijen secara umum guna mengkondisikan pengamanan perbatasan 

lebih baik lagi. Pada konteks ini sesungguhnya mengedepankan deteksi dini dan 

pendekatan militer sangat mungkin dilakukan, sebab menata pengamanan 

perbatasan juga selain dalam konteks penegakan hukum juga utamanya adalah 

dengan memperkuat deteksi dini guna meminimalisir ancaman kedaulatan di 

perbatasan. 

5. Mengupayakan dan meningkatkan pembinaan wilayah, pembinaan teritorial serta 

pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan. Langkah ini dilakukan agar terjadi 

harmonisasi dan koordinasi yang efektif antar-instansi dan mengintegrasikannya 

bagi pengamanan perbatasan secara integral. Penguatan potensi pertahanan dan 

militer dapat dilakukan khusus di wilayah perbatasan. Hal ini salah satunya 

direspon oleh pimpinan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan 

meningkatkan status Komando Resor Militer dari sebelumnya dipimpin oleh 

perwira menengah berpangkat kolonel menjadi dipimpin oleh perwira tinggi 

bintang satu 

6. Mengintegrasikan dan/ atau merevisi peraturan dan perundangan yang terkait 

dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, 

penyelundupan, dan penyusupan serta kejahatan transnasional lainnya demi 

terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan maupun yang 

bersifat perjanjian antar kedua Negara 

Penutup 
Pengamanan perbatasan secara harfiah membutuhkan prasyarat & pranata bagi 

efektivitas pengamanannya. Akan hal tersebut, pengamanan terintegrasi pada satu institusi 

tersendiri bisa menaruh sinyalemen kesuksesan. Berkaca dalam hal tersebut, pengelolaan 

pengamanan perbatasan pula wajib ditopang sang diplomasi & penegasan-penegasan perilaku 

pemerintah terkait menggunakan perbatasan & daerah yg sebagai bagian berdasarkan 

kedaulatan Negara. 
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