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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kajian hubungan internasional, masalah Territorial Boundaries 

merupakan salah satu isu penting yang menarik perhatian dari banyak kalangan 

dewasa ini. Wilayah perbatasan merupakan suatu elemen penting dari bagian 

kedaulatan suatu negara yang harus diberikan perhatian lebih dalam rangka 

menjaga keutuhan suatu negara. Wilayah perbatasan juga merupakan garda 

terdepan dalam menghadapi serangan dari luar jika nantinya terdapat konflik yang 

dapat menyebabkan agresi yang dilakukan oleh pihak negara lain. Dengan 

memperhatikan hal tersebut pihak pemerintah perlu menetapkan dan menerapkan 

strategi kebijakan yang tepat guna mempersiapkan wilayah perbatasan agar dapat 

terjaga dengan baik  dari segi kekuatan maupun menjaga nasionalisme wilayah 

perbatasan dalam konsteks sosial sebagai garda terdepan dalam menghadapi 

serangan dari luar. 

Wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dijaga dikarenakan 

tingginya nilai strategis yang terkandung didalamnya. Penjagaan dan pengelolaan 

wilayah perbatasan negara yang berbatasan dengan negara lain tidak hanya terkait 

dengan nilai strategis pertahanan, keamanan dan ekonomi semata tetapi juga 

terkait dengan berbagai nilai strategis dari sosio-kultural. Oleh sebab itu, negara 

perlu memberikan perhatian khusus pada wilayah perbatasannya dikarenakan isu 

perbatasan merupakan isu sensitif yang dapat memancing perdebatan dan 
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perhatian publik dalam negeri sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara 

kepulauan yang memiliki garis kepulauan yang luas, dan juga memiliki perbatasan 

wilayah dengan negara lain yang cukup banyak baik daratan maupun laut. 

Negara yang berbatasan darat dengan Indonesia yaitu Papua Nugini (PNG), 

Malaysia, dan juga Timor Leste, wilyah ini tersebar di tiga pulau, empat Provinsi 

dan juga 14 Kabupaten atau kota yang tiap batas memiliki karakteristik yang 

berbeda, sedangkan untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, 

yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailan, Filipina, Vietnam, Republik Pulau, 

Australia, Timor Leste, Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut umumnya berupa 

pulau – pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau, termasuk didalamnya pulau – 

pulau kecil yang mana diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang 

lebih dikarenakan mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara lain 

yang berbatasan dengan Indonesia.1 

Wilayah perbatasan yang rawan akan isu nasionalisme perlu dijaga dengan 

baik demi menjaga keutuhan wilayah. Indonesia sendiri memiliki isu perbatasan 

dan juga isu separatisme yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus agar 

tidak terulang kembali masalah disintegrasi yang telah menyebabkan lepasnya 

Timor Leste dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 15 tahun silam 

dengan menitik beratkan pada persoalan kesejahteraan masyarakat dalam 

memelihara rasa nasionalisme di wilayah perbatasan. masalah rendahnya 

kesejahteraan dan kesenjangan sosial merupakan fokus perhatian yang harus 

                                                           
1 Data dari Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kedeputian Bidang Pengembangan 

Regional Otonomi Daerah, BAPPENAS. 
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diperhatikan dengan baik agar nasionalisme di wilayah perbatasan tetap dapat 

terus terjaga.  

Dengan mempersiapkan kebijakan yang baik dan perbaikan infrastruktur di 

daerah wilayah perbatasan akan sangat diperlukan untuk memperbaiki derajat 

kesejahteraan wilayah perbatasan yang nantinya akan berdampak pada kuatnya 

nasionalisme wilayah perbatasan sebagai guarda terdepan dalam menangkal 

serangan dari luar. Lepasnya wilayah pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah 

satu contoh kurangnya perhatian pemerintah Indonesia atas wilayah perbatasan. 

Selain itu masalah Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka juga 

menghiasi usaha pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Dengan 

memperhatikan hal tersebut memang sudah seharusnya penguatan ekonomi 

masyarakat wilayah perbatasan menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan 

nilai nasionalisme pada masyarakat wilayah perbatasan dan dengan harapan 

wilayah perbatasan dengan negara lain semakin menjadi potret baik Negara 

Indonesia. 

Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian adalah 

wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan 

wilayah Timor Leste dibagian timur. Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, 

dengan Ibu Kota Atambua dengan luas wilayah 2.445,60 Km2 berpenduduk 

sekitar 392.802 jiwa. Wilayah adsministrasi Kabupaten Belu terdiri dari 24 
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Kecamatan, 12 Desa dan juga 196 Kelurahan2. Wilayah Atambua merupakan 

tempat penampungan pengungsi asal Timor Leste yang lebih memilih untuk 

bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

PETA KABUPATEN BELU 

Map of Belu Regency 

                                                           
2 Diakses dari http://www.kemendagri.go.id. Profil daerah Kabupaten Belu. 

http://www.kemendagri.go.id/
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Dengan pertambahan penduduk akibat eksodus penduduk sejak terjadinya 

disintegrasi antara Indonesia dan Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 

silam, tidak sedikit akan membuat perubahan baik struktur sosial maupun adat 

istiadat yang tidak mustahil akan menyebabkan permasalahan sosial dan gesekan 

antara penduduk asli dan para pengungsi tersebut, belum lagi ditambah dengan 
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masalah psikis yang dihadapi para pengungsi pasca referendum tersebut. Menurut 

data statistik, tingkat kemiskinan wilayah Kabupaten Belu mencapai 14,54% pada 

tahun 2012 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2007, dimana angka 

kemiskinan mencapai 83,9%.3 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ; 

Tabel Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin dan Penduduk 

Miskin di Kabupaten Belu, 2005-2012 

 

Tahun 

Penduduk 

miskin 

( ribuan ) 

Presentase 

penduduk 

miskin (%) 

Garis 

kemiskinan 

(rp/capital/bln) 

Indeks 

kedalaman 

kemiskinan 

Indeks 

keparahan 

kemiskinan 

2005 72,1 20,74 83 887 2,9 0,65 

2006 79 20,09 99 183 3,37 0,81 

2007 83,9 21,02 109 619 4,29 1,28 

2008 82,74 19,69 149 814 7,5 3,04 

2009 77,14 17,47 153 931 3,47 0,99 

2010 54,7 15,48 186 654 2,37 0,66 

2011 52,8 14,61 209 223 2,1 0,41 

2012 53,5 14,54 234 521 2,22 0,53 

Sumber  :  Data dan Informasi Kemiskinan BPS RI 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan presentase 

penduduk miskin yang ada di kebupaten belu, hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah telah bekerja dengan cukup baik dalam mengurangi angka kemiskinan 

di Kabupaten Belu, namun hal itu tidak membuat masalah di Kabupaten Belu 

selesai, dikarenakan hal tersebut belum ditambah dengan tingkat pendidikan yang 

rendah dimana jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang tidak melanjutkan studi 

pada tahun 2013 sebesar 78,74%, dan yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 

persentase 7,42%, belum terhitung usia dibawahnya. Yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini ; 

                                                           
3 Diakses dari http://belukab.bps.go.id. 
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Tabel Persentase Penduduk 7-24 Tahun yang Masih Sekolah, 

Tidak/Belum Pernah Sekolah, dan Tidak Sekolah Lagi Menurut Kelompok 

Umur di Kabupaten Belu/Malaka, 20134 

Golongan umur Masih sekolah  Tidak / belum pernah 

sekolah  

Tidak sekolah lagi 

7-12 95,61 1,69 2,69 

13-15 83,35 1,31 15,34 

16-18 63 1,41 35,6 

19-24 13,84 7,42 78,74 

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)  2013, BPS 

Hal ini kemudian dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih besar, serta 

dapat berakibat pada pudarnya rasa nasionalisme pada masyarakat akibat 

kesenjangan sosial yang terjadi. Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat 

wilayah perbatasan perlu untuk diupayakan dalam rangka meningkatkan taraf 

kehidupan masayarakat agar wilayah batas ini dapat terjaga dengan baik dan kuat 

kedepannya. Dengan membuat kebijakan yang tepat guna memperbaiki kualitas 

hidup dan menjaga wilayah perbatasan, maka diperlukan suatu pembangunan dan 

pemberdayaan yang menyeluruh bagi terlaksananya pembangunan ekonomi yang 

baik bagi masyarakat wilayah perbatasan. Hal ini merupakan sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap kehidupan warga Negara sekaligus memperkuat nilai 

strategis wilayah perbatasan. 

Atambua sendiri merupakan daerah yang rawan konflik juga rawan terjadinya 

penyelundupan dan ilegal traficking. Hal ini membuat Atambua perlu mendapat 

perhatian lebih untuk melindungi kepentingan negara. Beberapa kasus seperti 

                                                           
4 Ibid.  
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yang baru-baru ini terjadi, maraknya kasus penyelendupan, baik itu 

penyelundupan Bahan Bakar Minyak, kendaraan bermotor, dan juga bahan pokok. 

Diantara kasus tersebut adalah penyelundupan Bahan Bakar Minyak yang telah 

beberapa kali digagalkan oleh kepolisian, yaitu pada 26 April 2016, sebanyak 3,3 

Ton dan pada 5 mei 2016, sebanyak 5,6 Ton.5 Namun beberapa pos pemantau dan 

petugas pengawas dari Bea dan Cukai belum dapat bekerja secara optimal dalam 

meminimalisir banyaknya penyelundupan yang terjadi.  

Selain dari banyaknya peristiwa penyelundupan yang terjadi, kota Atambua 

sebagai jendela dari negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor 

Leste sedang dalam tahapan untuk menjadi fokus perhatian dari pemerintah kedua 

negara, hal ini dapat dilihat dari beberapa kerjasama dan pembangunan pasar 

bersama yang digagas oleh kedua negara. Pemerintah Timor Leste juga telah 

membangun agen konsulat di wilayah Atambua untuk mempermudah akses 

terhadap warga negara Timor Leste dan juga kunjungan kerja dari pejabat 

pemerintah ke wilayah NTT.6 Selain itu, pemerintah melalui Kementerian 

Pariwisata juga telah memberikan fokus perhatian kepada Atambua untuk menarik 

wisatawan ke Indonesia, melalui festival Crossboarder Atambua yang diadakan 

guna menarik wisatawan dari Timor Leste yang memang memiliki kesamaan 

budaya dan adat istiadat.7 

                                                           
5 “Gagal, Penyelundupan 5,6 Ton BBM ke Timor Leste”. Diakses dari Kompas.com pada tanggal 

7 Mei 2016, pukul. 00.39 wib. 
6 “RDTL Buka kantor Agen Konsul di Atambua”, Harian Umum Victory News, diakses pada tanggal 
9 juli 2016, pukul 15.35 WIB. 
7 “Siaran Pers Kemenpar Gelar Festival Crossborder Atambua 2016”, diakses dari website 
Kementerian Pariwisata, pada tanggal 24 Juli 2016, Pukul 01.45 WIB. 
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Disisi lain, pada kenyataannya, pengelolaan wilayah perbatasan masih sangat 

buruk. Salah satu contoh wilayah perbatasan yang penetapan pembangunannya 

kurang tepat adalah pelaksanaan pembangunan pasar perbatasan di wilayah Timor 

Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu dan juga Distrik 

Ambeno (Timor Leste), dimana pasar yang dibangun tersebut berjumlah 3 unit 

yakni pasar perbatasan Haumeni Ana, Napan dan Wini. Ketiga pasar tersebut 

dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 yang 

sumber dananya berasal dari dana  dekonsentrasi (APBN) sebesar 

Rp.1.784.575.000,-8. Kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi yang 

dikeluarkan tanpa melihat kondisi wilayah dan perencanaan yang matang 

menyebabkan pasar yang kini dibangun guna memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat perbatasan malah menjadi terbengkalai dan tidak terurus.  

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa posisi yang sama 

juga kemungkinan akan dialami oleh wilayah Kabupaten Belu yang juga 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini kemudian 

menarik penulis untuk meneliti tentang kondisi kesejahteraan masyarakat wilayah 

perbatasan yang lebih tepatnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang 

mana memiliki situasi yang sama dengan Kabupaten Timor Tengah Utara 

tersebut. Bagaimana seharusnya kondisi ekonomi masyarakat wilayah perbatasan 

dapat dibangun dan menerapkan suatu kebijakan dan strategi pembangunan yang 

tepat guna membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan baik 

                                                           
8 Yohanes Sanak. Human Security & Politik Perbatasan.2012. Research Center for Politics and 
Government. Jurusan Politik dan Pemerintahan. Universitas Gadjah Mada. Hal. 116. 
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untuk kepentingan negara sendiri maupun kepentingan masyarakat perbatasan itu 

sendiri. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari penjabaran latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi Economic security di wilayah Kabupaten Belu, Nusa 

Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai bagaimana kondisi 

economic security di wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste 

(Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2016. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan pembaca tentang 

perkembangan economic security di wilayah perbatasan ( Kabupaten 

Belu, Nusa Tenggara Timur ) Indonesia dan Timor Leste pada tahun 

2016. 
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2. Memberikan pengetahuan dan gambaran tentang isu human security di 

wilayah perbatasan Indonesia dan Timor leste, khususnya economic 

security. 

3. Serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulisan penelitian - 

penelitian selanjutnya, khususnya wilayah perbatasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Studi Terdahulu 

Kajian mengenai Territorial Boundaries dan juga Human Security telah 

banyak dilakukan oleh penstudi hubungan internasional selama ini. Dalam kedua 

konsep yang diangkat oleh penulis tersebut terdapat beberapa karya yang akan 

diangkat oleh penulis sebagai bahan acuan dalam menyusun karya tulis ini. 

 Salah satu karya yang membahas tentang kedua isu tersebut adalah tulisan 

yang diterbitkan oleh Research Center for Politics and Government, Jurusan 

Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada yang berjudul “HUMAN 

SECURITY DAN POLITIK PERBATASAN” yang ditulis oleh Yohanes Sanak 

pada tahun 2011. Buku ini berisi tentang strategi politik perbatasan dan juga 

kajian mengenai Human security di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor 

Leste. 

Dalam tulisan ini, kajian utama difokuskan pada wilayah perbatasan 

Kabupaten Timor Tengah Utara ( Indonesia ) dengan District Ambeno ( Timor 

Leste ). Buku ini berusaha mengkaji bagaimana strategi politik yang diterapkan 

oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam membangun Human 

security di wilayah perbatasan kedua negara sebagai sarana dalam pengelolaan 

wilayah perbatasan negara sebagai suatu keniscayaan, dimana wilayah perbatasan 
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merupakan barisan terdepan dalam menangkal serangan dari luar sehingga sangat 

penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah. 

Dijelaskan bahwa dalam karya tulis ini mengambil tiga Frame besar yang 

digunakan dalam melihat masalah perbatasan yaitu, strategi politik pengelolaan 

perbatasan negara, human security sebagai sebuah persoalan perbatasan, serta 

human security sebagai strategi politik pengelolaan perbatasan. Dijelaskan bahwa 

kepentingan negara atas wilayah perbatasan sangatlah besar sebab wilayah 

perbatasan cukup berpengaruh terhadap keamanan, keutuhan dan juga kedaulatan 

suatu negara. Untuk mewujudakan kepentingan nasional tersebut, pemerintah 

perlu menetapkan dan mengimplementasikan strategi politik yang tepat. 

Pengelolaan keamanan negara terutama di wilayah perbatasan setidaknya 

didasarkan pada dua paradigma besar yaitu state security dan human security. 

State security berorientasi pada keamanan territorial negara yaitu untuk menjaga 

kedaulatan dan keutuhan negara dengan pengerahan kekuatan militer. Keamanan 

territorial lebih diprioritaskan sebagai modal utama politik nasional. 

Konsep state security kemudian hanya mencakup area politik dan militer saja, 

dimana keamanan nasional hanya dapat dicapai dengan cara milter, akan tetapi 

paradigma ini kemudian bergeser dari perspektif keamanan tradisional menuju 

keamanan non-tradisional yang ditandai dengan bergesernya obyek kajian 

keamanan, yang bukan lagi terkait dengan “apa” yang diamankan melainkan 

menjadi “siapa” yang diamankan. Dengan demikian perubahan ini bukan hanya 

memandang keamanan sebagai keamanan territorial semata, melainkan meliputi 

keamanan manusia didalamnya ( human security ). 
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Dalam tulisan ini dibahas juga mengenai strategi politik dalam pengelolaan 

perbatasan dan Human security dalam tataran perspektif teori, kemudian 

dilanjutkan dengan histografi dari perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dari 

zaman kerajaan, kolonial, integrasi hingga disintegrasi, dan dilanjutkan dengan 

mengimplementasikan strategi politik dan human security beserta problematika 

yang dihadapi di perbatasan dan juga dilemma yang terjadi antara penggunaan 

perspektif State security atau Human security yang mana perlu untuk diperhatikan 

agar tidak tumpang tindih dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di 

perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. 

Selain itu, dalam tulisan ini dibahas banyak mengenai strategi pemerintah 

yang tidak tepat guna, kurangnya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, 

dan sulitnya akses menuju pasar diluar daerah Timor Tengah Utara sendiri. Pasca 

disintegrasi terjadi dan menjadikan pembagian wilayah antara Indonesia dan 

Timor Leste, masalah baru juga muncul akibat perubahan wilayah sehingga 

menimbulkan konflik antar masyarakat di perbatasan kedua negara atas hak 

pengelolaan wilayah yang dulunya menjadi hak milik masyarakat dibagian 

Indonesia namun sekarang masuk kedalam wilayah Timor Leste. Beberapa 

konflik pernah terjadi dikarenakan perebutan lahan kosong, ladang, hutan dan 

juga ladang untuk menggembalakan ternak, yang lain dapat diredam dengan 

penyelesaian secara adat yang dikoordinir oleh TNI. 

 Karya tulis kedua yang penulis ambil adalah merupakan salah satu jurnal 

karya dari Begi Hersutanto, yang berjudul “Tantangan Diplomasi Perbatasan 

Republik Indonesia”, dalam jurnal ini dibahas mengenai isu perbatasan sebagai 
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tantangan dalam diplomasi perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara 

lain. Disebutkan bahwa dalam pembentukan suatu negara setidaknya terdapat tiga 

unsur utama meliputi, unsur rakyat, unsur pemerintahan yang berdaulat, serta 

wilayah teritorial.  

Unsur wilayah teritorial, terkait dengan nilai strategis yang terkandung 

didalamnya menjadikan asumsi dari negara-negara bahwa penjagaan dan 

pengelolaan dari tiap batas wilayah teritorial negara tidak hanya berorientasi pada 

tingginya nilai strategis dari pertahanan, keamanan dan ekonomi semata, namun 

terkait juga dengan nilai strategis dari nilai sosio-kultural suatu negara. Oleh 

karena itu, isu perbatasan menjadi sangat sensitif bagi suatu negara, tidak 

terkecuali Indonesia. 

Dalam jurnal ini dibahas mengenai tantangan yang dimiliki Indonesia dalam 

hal penjagaan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang berorientasi pada asumsi 

Good border make good neighbor, dimana garis batas yang jelas dapat 

menjadikan hubungan yang baik antar kedua negara. Dalam hal menjaga 

perbatasan wilayah perbatasan, Indonesia memiliki banyak kesulitan akibat 

sulitnya akses menuju pos penjagaan batas terluar, infrastruktur yang kurang 

memadai serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya menyebabkan Indonesia 

kesulitan untuk menjaga wilayah perbatasan dengan baik. Maka diperlukan 

langkah konkret dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih 

memberikan perhatian pada wilayah perbatasan yang minim pembangunan, 

sehingga bukan hanya tugas dari kementerian luar negeri tetapi lebih pada lintas 
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sektoral serta dimensional, maka tugas menjaga perbatasan menjadi tugas semua 

bagian dan instrumen dari seluruh negara Indonesia. 

Dalam catatan terakhir menunjukkan bahwa kurangnya penjagaan dan 

pengelolaan wilayah perbatasan dengan baik menimbulkan berbagai dampak 

negatif, yang mana diantaranya adalah illegal trafficking dan juga berbagai 

perlanggaran batas wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik antar negara. 

Diantara keseluruhan batas wilayah, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia 

merupakan yang paling rentan menimbulkan konflik yang tampaknya terdapat 

disparitas pemahaman dan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam 

penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Malaysia secara konkret 

menunjukkan nilai perbatasan secara strategis, hal ini dapat dilihat dari 

ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan Malaysia 

seperti tersedianya jalan raya, dan ketersediaan daerah perniagaan yang 

memungkinkan dan memudahkan masyarakatnya untuk tinggal di daerah 

perbatasan. 

Namun hal ini tidak terlihat di wilayah perbatasan Indonesia, dimana tidak 

adanya ketersediaan sarana infrastruktur jalan yang sangat jauh dari memadai 

untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat sehingga menyulitkan untuk tinggal di 

wilayah perbatasan. Akibatnya, muncul persepsi dari masyarakat bahwa mereka 

adalah masyarakat yang tinggal didaerah terpencil. Lebih jauh lagi, menilik pada 

kurangnya sarana infrastruktur jalan yang memadai menyulitkan kegiatan patroli 

penjagaan wilayah perbatasan oleh aparatur keamanan disana. Disadari atau tidak, 

kebijakan nasional Indonesia dapat diasumsikan bahwa, menganggap daerah 
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perbatasan adalah daerah terpencil. Hal tersebut ditandai dengan adanya fakta 

bahwa Indonesia lebih dulu merdeka dibandingkan dengan Malaysia, namun 

malaysia terbukti lebih serius dalam menjaga dan mengamankan wilayah 

perbatasannya. 

Dalam beberapa kasus, tensi ketegangan antara Indonesia dengan negara 

tetangga yang seringkali dipicu oleh pelanggaran batas wilayah atau manakala 

terjadi percobaan pengambilan sebagian wilayah perbatasan, maka pihak yang 

menjadi sasaran dipersalahkan adalah Kementerian Luar Negeri, sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas permaslahan tersebut. Sementara itu, wilayah 

perbatasan bukan semata menjadi tanggung jawab Kementerian Luar negeri 

semata, namun lebih pada permasalahan multi-dimensional yang juga bersifat 

lintas sektoral, maka dari itu diperlukan upaya pendekatan – pendekatan lainnya 

yang mendukung upaya diplomasi dengan negara tetangga. Dalam hal ini, 

permasalahan perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementrian 

Luar Negeri semata, namun telah berdiri instansi lain yang ikut menangani 

wilayah perbatasan, termasuk pemerintah daerah dan juga instansi lain yang 

terkait. 

Dalam paradigma realism yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau 

dalam bukunya Politics Among Nations, hal mendasar yang menjadi pilar utama 

dalam mendukung kekuatan dan eksistensi suatu negara sangat ditopang oleh tiga 

hal secara proporsional, yaitu pilar kekuatan ekonomi, pilar kekuatan militer, dan 

pilar efektifitas diplomasi. Tiga pilar tersebut berada di satu posisi yang sama, 

dimana ketiganya saling mendukung dan  melengkapi. Secara realistis memang 
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pembangunan kekuatan militer dapat memberikan efek “deterent factor” kepada 

pihak luar, namun disisi lain perlu adanya pembangunan serta pengelolaan 

wilayah perbatasan yang disertai dengan pengamanan dan pengawasan wilayah 

perrbatasan.agar tidak adanya jeda ekonomi diwilayah perbatasan yang dapat 

menimbulkan permasalahn baru seperti permasalahan separatisme yang akan 

menggangu stabilitas dan keutuhan negara. Sehingga langkah konkret yang harus 

dilakukan oleh negara adalah pembangunan dari segi ekonomi dalam 

memperbaiki derajat kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan sekaligus 

memberikan pengamanan dan pengawasan terhadapnya agar keutuhan dan 

kedaulatan negara tetap terjaga. 

Dari kedua karya tersebut, menjadikan rujukan bagi penulis dalam memahami 

topik yang penulis angkat dalam melakukan penelitian tentang Kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dalam konteks keamanan 

insani masyarakat wilayah perbatasan yang dalam hal ini masyarakat wilayah 

perbatasan antara Indoneisa dan Timor Leste, dimana dalam karya pertama 

konsep yang digunakan adalah konsep yang sama seperti yang penulis angkat 

yaitu konsep Human Security dalam melihat masyarakat perbatasan , dan karya 

tulis yang kedua mengangkat isu yang sama yaitu permasalahan Teritorial 

Boundaries. Kedua karya inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti 

sebagai rujukan dalam meneliti kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu, Nusa 

Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Timor Leste 

pasca disintegrasi. 

2.2. Kerangka Konseptual 
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 2.2.3. Human Security  

Human security secara sederhana dapat diartikan sebagai 

keamanan yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan 

dibentuk oleh sebuah negara atau institusi politik. Konsep human security 

sendiri dikembangkan atas dasar tanggapan terhadap ketidakmampuan dari 

konsep Traditional security dalam memahami dan memberikan platform 

yang luwes dan holistik terhadap keamanan dari masa ke masa, sebagai 

salah satu masalah krusial dalam kehidupan manusia, dimana tidak hanya 

sekedar membicarakan tentang persoalan perang dan damai saja yang 

bersifat State centric, namun melupakan isu – isu tentang kesejahteraan 

individu.9 

Human Security merupakan satu dari isu-isu global kontemporer 

yang  menjadi salah satu isu yang sangat serius untuk dibahas, baik di 

kalangan akademisi, maupun di kalangan para pengambil kebijakan. Pasca 

Perang Dingin, isu human security baru mulai mendapat perhatian dari 

masyarakat luas di seluruh dunia setelah sebelumnya mengalami 

kegagalan di akhir Perang Dunia II. Human security juga ikut mengalami 

pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia internasional. Konsep 

keamanan dari human security mengalami perubahan dari isu-isu militer 

dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi 

                                                           
9 Human security in theory and practice : An Overview of the Human Security Concept and 

the United Nations Trust Fund for Human Security.  Human Security Unit,United Nations. Hal. 5. 
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dalam individu dan masyarakat dan pergeseran dari national security pada 

masa Perang Dunia I dan II, serta Perang Dingin menjadi human security. 

United Nations Development Program (UNDP) dalam Human 

Development Report 1994 merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bamgsa 

(PBB) pertama yang memperkenalkan konsep human security. Badan PBB 

berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di 

dalam negara dibandingan dengan konflik antarnegara.10 Berbeda halnya 

ketika kita kembali pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan 

Perang Dingin yang diliputi oleh konflik antarnegara, sehingga masih 

terpusat pada national security. 

Konsep human security lebih bersifat universal. Artinya, konsep 

keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku 

untuk umum. Bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengingat bahwa 

ancaman bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang negara mana 

manusia tersebut berada. Sebuah peristiwa pun dapat dikategorikan 

sebagai human security apabila telah sampai mengancam keamanan 

nasional suatu negara. Karena dari ancaman keamanan nasional, bukan 

tidak mungkin akan meluas hingga mencapai ruang lingkup global. 

Dalam United Nations Development Programe, menjelaskan 

bahwa konsep Human Security mencakup economic security, food 

security, health security, environmental security, personal security, 

                                                           
10Muhibin Raihan Ramadhan, “Human Security”. Jurnal tersedia dalam 

http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security, diunduh pada 20 Maret 2014, Pkl. 19.05 WIB 

http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security
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community security, dan juga political security. dan Secara ringkas UNDP 

mendefinisikan human security sebagai : “first, safety from such chronic 

threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection 

from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life whether in 

homes, in jobs or in communities”. Jadi, secara umum, definisi human 

security menurut UNDP mencakup “freedom from fear and freedom from 

want”.11 

Menurut The Commision on Human Security, dalam laporan 

terakhir Human Security Now, mendefinisikan Human Security sebagai 

:“…to protect the vital core of all human lives in ways that enhance 

human freedoms and human fulfillment. Human security means 

protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life. It 

means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) 

threats and situations. It means using processes that build on people’s 

strengths and aspirations. It means creating political, social, 

environmental, economic, military and cultural systems that together give 

people the building blocks of survival, livelihood and dignity.” (CHS: 

2003: 4).12 

Dari penjelasan tersebut, Human security dapat diartikan sebagai 

perlindungan terhadap hak dasar kehidupan manusia terhadap kebebasan 

                                                           
11 United Nations Development Programme,”The Human Security Framework and National 

Human Development Reports”, NHDR Occasional Paper 5. May 2006. 
12 Human Security in Theori and Practice : An Overview of the Human Security Concept and the 

United Nations Trust Fund for Human Security. Human Security Unit. United Nations. Hal. 5. 
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dalam artian melindungi manusia dari keadaan yang sulit dari berbagai 

ancaman dan situasi melalui penciptaan politik, sosial, lingkungan, 

ekonomi, militer, dan sistem budaya dalam membangun kekuatan agar 

dapat bertahan dari berbagai ancaman. Human security menggabungkan 

beberapa elemen dalam keamanan insani, hak dan juga pembangunan 

sebagai Inter-disciplanary concept yang menggambarkan karakteristik 

human security sebagai berikut : 

1. People centered 

2. Multi-sectoral 

3. Comprhensive 

4. Context specific 

5. Prevention oriented13 

Sebagai konsep yang people centered, keamanan insani menempatkan 

individu sebagai fokus dari analisisnya. Konsekuensinya, konsep 

pemikirannya meliputi cakupan yang luas yang mana mencakup ketahanan 

terhadap ancaman, mata pencaharian, dan martabat serta mengindikasikan 

bahwa terdapat ancaman yang tidak dapat ditolerir terhadap permasalahan 

multi-sektoral yang berkaitan kepada ekonomi, pangan, kesehatan, 

lingkungan, individu, komunitas dan keamanan secara politis.14  

Tabel 2.1. Kemungkinan jenis ancaman terhadap human security15 

Jenis Keamanan Contoh ancaman 

Economic security Kemiskinan, pengangguran 

                                                           
13 Ibid. Hal 6. 
14 Ibid. 
15 Berdasarkan the UNDP Human Development Report of 1994 and the HSU. 
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Food security Kelaparan, kekurangan pangan. 

Health security Wabah penyakit mematikan, makanan 

tidak sehat, malnutrisi, kesulitan 

mendapat akses dasar terhadap 

kesehatan. 

Environmental security Penurunan kualitas lingkungan, 

berkurangnya sumber daya alam, 

bencana alam, polusi. 

Personal security Kekerasan fisik, kriminalitas, terrorisme, 

kekerasan dalam rumah tangga, pekerja 

dibawah umur. 

Community security Suku, agama, dan ras. 

Political security Penindasan politik, pelanggaran Hak 

Asasi Manusia. 

 

Setiap jenis keamanan yang termasuk dalam human security memiliki 

keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ancaman terhadap satu kategori 

keamanan kemudian memberikan imbas terhadap yang lainnya. Misal, 

ketika terjadi kemiskinan di suatu wilayah, maka akan berdampak pula 

pada keamanan di bidang pangan yang menyebabkan kelaparan atas 

ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan itu sendiri. Dengan 

demikian perlu pendekatan yang lebih comprehensive dalam menyikapi 

setiap masalah yang muncul agar tidak berimbas pada yang lainnya.  

Selanjutnya, sebagai Context specific, human security menyatakan 

bahwa keadaan tidak aman yang meliputi berbagai tujuan yang berbeda 

dapat diselesaikan dengan satu cara yang kemudian berimbas pada 

masalah yang lain dikarenakan adanya keterkaitan satu sama lain tersebut. 

Hal ini yang kemudian membuat human security sebagai suatu konsep 

yang prevention oriented dan kemudian memasukkan dua fokus yaitu 
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proteksi dan juga pemberdayaan sebagai langkah dalam penyelesaian 

masalah. 

Proteksi dan juga pemberdayaan merupakan dua langkah yang 

ditujukan untuk men capai human security sebagai tujuan akhirnya. Dua 

langkah ini yang dinyatakan oleh Commissions on Human security sebagai 

dua bagian dalam berbagai kerangka pembuatan kebijakan dalam human 

security. Proteksi didefinisikan sebagai strategi yang dibuat oleh negara, 

agensi – agensi internasional, NGO, dan sektor privat dalam melindungi 

masyarakat dari ancaman. Hal ini mengarah pada norma – norma, 

penyelesaian dan juga memerlukan institusi untuk melindungi masyarakat 

dari kesulitan dan melewati berbagai ancaman.16 

Proteksi merupakan kebijakan yang bersifat “Top-down”, kebijakan 

top-down merupakan suatu model perencanaan yang dilakukan dari atasan 

kepada bawahan dimana yang mengambil keputusan adalah atasan 

sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain 

terkait dengan pemerintahan, perencanaan top-down atau perencanaan atas 

adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada 

masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.17 

Pendekatan ini mendesak bagian bawah bekerja sesuai kemauan 

atasan di dalam perencanaan tanpa memedulikan situasi nyata bagian 

bawah. Waktu perencanaan bisa sangat pendek, tetapi ada banyak hal yang 

terlewatkan karena sempitnya forum informasi dan komunikasi. Biasanya 

                                                           
16 Human Security in Theori and Practice : An Overview of the Human Security Concept and the 

United Nations Trust Fund for Human Security. Human Security Unit. United Nations. Hal. 7. 
17 Ibid. hal. Hal 7. 
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menimbulkan kepatuhan yang terpaksa namun untuk sementara waktu 

efektif. Dengan menerapkan model perencanaan ini maka pemerintah 

diharapkan berberan aktif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan 

insani yang sedang terjadi, hal ini dikarenakan masalah tersebut sebagai 

bentuk dari tanggung jawab pemerintah sebagai penguasa yang harus 

memperhatikan keamanan domestik dari negaranya. Selain pemerintah, 

aktor lain juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menangani isu 

human security tersebut.  

Untuk pemberdayaan, merupakan suatu strategi yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengembangkan ketahanannya sendiri dalam 

menghadapi situasi yang sulit. Kebijakan ini bersifat “Bottom-up” dimana 

masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dan mengembangkan diri 

dalam upaya menangani masalah mereka sendiri dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan human insecurity. Masyarakat dapat 

mengembangkan potensi diri untuk menyerap dan mengantisipasi masalah 

yang ada dari diri mereka sendiri.18 Konsep perencanaan bottom-up 

merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan 

dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan 

atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga 

berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang 

pemerintahan, perencanaan yang bersifat bottom-up atau perencanaan 

                                                           
18Ibid. 
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bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka 

sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.19 

Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, 

sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah 

keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen 

sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak 

waktu dan tenaga untuk perencanaan. Dalam pelaksanaannya, proteksi dan 

pemberdayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan 

kata lain, tidak dapat dikeluarkan kebijakan tanpa memasukkan keduanya 

ke dalam pembuatan suatu kebijakan dikarenakan keduanya saling 

menguatkan dalam proses penyelesaian permasalahan human insecurity 

dalam masyarakat. Beberapa pertimbangan, misalnya ketersediaan 

anggaran dari pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan 

kepentingan sektoral nasional, masih menuntut penerapan pendekatan dari 

atas ke bawah. Namun, kini pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya 

dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta 

masyarakat. Untuk itu, diupayakan untuk memadukan pendekatan 

perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. 

 Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkhususkan melihat 

kondisi economic security, Menurut laporan yang diambil dari “By a 

Thread: The New Experience of America's Middle Class”(2007), 

berdasarkan pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

                                                           
19 Ibid. hal 7. 
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kelas menengah untuk merasakan kondisi ekonominya dalam keadaan 

aman, maka didapati jawaban sebagai berikut: 

1. Keuangan yang mapan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam 

menjamin kehilangan pekerjaan atau kesehatan, menyediakan 

kehidupan yang layak saat masa tua, dan membantu anak-anaknya 

dalam menedapatkan keamanan ekonomi si masa mendatang. 

2. Kebutuhan akan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak dalam kompetisi pasar yang tinggi. 

3. Pendapatan, yang menjamin standar sandang dan papan. 

4. Dalam skala besar dapat memberikan kualitas kesehatan yang baik 

bagi seluruh anggota keluarga.20 

Sedangkan menurut ILO yang diambil dalam International Labour 

Organization in the ILO Socio-Economic Security Programme  telah 

mengadopsi definisi dari Economic security yang mana mengindikasikan 

sejumlah kondisi dan pemenuhan yang dapat diidentifikasikan dengan 

pengertian dari keamanan. Economic security dalam definisi ini terdiri dari 

dua bagian yaitu keamanan sosial dasar serta keamanan dan keselamatan 

kerja. Keamanan sosial dasar diartikan sebagai akses terhadap pelayanan 

dasar dalam konteks kesehatan, pendidikan, papan, informasi dan 

perlindungan sosial. Keselamatan kerja terdiri dari 7 (tujuh) elemen yaitu : 

                                                           
20 The Middle Class Security Index developed by Demos and the Institute on Assets 
and Social Policy at Brandeis University (By a Thread: The New Experience of 
America's Middle Class, 2007). 
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1. Keamanan pendapatan, merujuk pada kondisi saat ini, perkiraan 

dan pendapatan yang diharapkan, keduanya didapatkan dan 

diterima dalam bentuk keuntungan sosial. Pertimbangannya 

terletak pada tingkatan pendapatan, pendapatan asuransi, harapan 

yang berkaitan dengan pendapatan sekarang dan yang akan datang 

selama masa berkerja dan setelah pensiun dan pada masa sakit. 

2. Representasi keamanan, hal ini merujuk pada hak masing-masing 

individu dalam menjalankan kompetensi dan kemandirian 

berwiraswasta. 

3. Keamanan bursa tenaga kerja, terjadi ketika pasar memberikan 

keuntungan dari pekerjaan, memberikan upah yang cukup untuk 

pekerjaan. 

4. Keamanan pekerjaan, proteksi terhadap kerugian dari pendapatan 

kerja. 

5. Keamanan kerja, merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas yang tepat sesuai dengan kepentingan dari pekerja, 

kesempatan mendapatkan pelatihan, dan pengembangan karir. 

6. Keamanan usaha, mematuhi aturan keamanan dan proteksi 

terhadap stress yang berlebih. 

7. Keamanan perkembangan keterampilan, akses terhadap 

kesempatan pelatihan, jaminan cuti.21  

                                                           
21 Diakses dari www.ilo.org 
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Keamanan dasar berarti meminimalkan kemungkinan atas 

ketidakpastian dan resiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

disamping menyediakan lingkungan social yang mana masyarakat dapat 

bergabung dalam komunitas yang lebih luas dan kesempatan yang sama 

dalam memilih pekerjaan dan mengembangkan kapasitas diri melalui 

pekerjaan yang layak.22 

Ketiadaan economic security dalam pendapatan, pekerjaan serta 

tempat tinggal berdampak besar terhadap posisi identitas suatu individu. 

Keputusan yang diambil berdasarkan pada pekerjaan dan aset-aset yang 

ada untuk mengurangi dampak dari resiko ekonomi yang lebih tinggi, hal 

ini akan berdampak pada perencanaan yang ditujukan untuk mendapatkan 

barang yang tahan lama terutama perumahan dan permukiman. Hal ini 

akan menyebabkan menurunnya motivasi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya, mencari pekerjaan yang layak dan lain sebagainya akibat 

dari adanya resiko ekonomi yang lebih tinggi dalam konteks economic 

insecurity.23 

Economic security sendiri tidak hanya terkait pendapatan dari individu 

atau masyarakat, melainkan juga terkait dengan masalah akses terhadap 

kesehatan seperti akses terhadap jaminan kesehatan, pendidikan, ketidak 

stabilan pasar tenaga kerja, kemungkinan tidak adanya dana pensiun, dan 

ketidakstabilan nilai dari properti dan lain sebagainya. Hal ini membawa 

                                                           
22 Ibid.  
23 NATIONAL BANK OF POLAND WORKING PAPER No. 146 hal.6 
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kita pada beberapa pendekatan tentang economic security dan masalah 

utama yang dihadapi dalam persoalan ekonomi masyarakat.24 

Secara literatur terdapat perbedaan antara economic security dan 

economic insecurity, dimana economic security sendiri merujuk pada 

terjaminnya suatu keadaan ekonomi bagi individu maupun masyarakat 

dalam hal ketersediaan berbagai bentuk terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dari masyarakat ataupun individu, sedangkan 

economic insecurity merujuk pada resiko dari kehilangan secara ekonomi 

seperti pendapatan dan pekerjaan.25 

Economic insecurity sendiri biasanya ditentukan oleh kondisi yang 

dibutuhkan untuk dapat dikategorikan sebagai kondisi aman. Suatu usulan 

definisi tentang apa yang dibutuhkan oleh individu untuk mengetahui apa 

itu economic security. Mereka membutuhkan kepastian dalam jangka 

pendek untuk dapat mencukupi kebutuhan mendasar, dan dalam jangka 

panjang dapat meningkatkan pendapatan yang layak, meningkatkan 

kualifikasi dan mendapatkan pendapatan yang layak guna memenuhi 

tuntutan sandang serta pangan dan memperbaiki taraf kehidupan mereka 

selanjutnya.26 

 Menurut Hacker yang berfokus pada kerugian ekonomi dan 

dihubungkan dengan economic insecurity terhadap keberadaan dari tiga 

                                                           
24 Osberg, L. 1998. Economic insecurity. Sidney : Social Policy Research Center. 
25 NATIONAL BANK OF POLAND WORKING PAPER No. 146, 2013, hal.7.  
26 Ibid hal.7 
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resiko utama yang mungkin berakibat pada kesejahteraan dari indvidu saat 

ini adalah : 

1. Besarnya penurunan pendapatan. 

2. kenaikan signifikan biaya kesehatan yang tidak terjangkau oleh 

asuransi kesehatan. 

3. ketiadaan financial assets yang dapat digunakan dalam mereduksi 

dari kedua resiko sebelumnya.27 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa economic security 

merupakan jalan bagi individu maupun masyarakat untuk dapat 

mempertahankan kehidupannya dari permasalahan ekonomi, serta 

menunjang pendidikan juga kesehatan yang nantinya akan menjamin 

keberlangsungan kehidupan mereka kedepannya dalam memperbaiki 

taraf kehidupan mereka dimasa mendatang. Economic security sendiri 

tergantung pada kondisi sosial dari individu, kebutuhannya, lingkungan 

dan juga kondisi yang diharapkan sesuai dengan tradisi yang ada. 

Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari masalah ekonomi yang harus dipertahankan 

demi menunjang keberlangsungan ekonomi masyarakat agar tetap sesuai 

dengan standar kehidupan yang layak. 

Dengan melihat dari konsep yang diangkat oleh penulis, maka 

penulis berusaha untuk melihat kondisi economic security masyarakat 

Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, apakah terjadi perubahan dari 

                                                           
27 Hacker, J. S. 2006. The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline 
of the American Dream. Oxford University Press. 
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tahun ke tahun, telah dalam keadaan aman atau masih rendah, sesuai 

dengan konsep yang telah ditulis, baik dengan pengukuran parameter 

keamanan serta melihat melalui definisi dan juga identifikasi dari berbagai 

pihak tentang economic security dalam menerangkan perkembangan dan 

perubahan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Belu, apakah posisi 

diwilayah perbatasan masih dalam tahapan economic insecurity atau sudah 

dalam tataran economic security. 

2.3. Operasionalisai Konsep 

Human security merupakan suatu konsep dalam memahami bagaimana 

konsep keamanan telah mengalami pergeseran yang mana, keamanan yang dulu 

hanya merupakan bagian dari isu yang statecentris sekarang telah beralih kedalam 

kasus keamanan yang lebih sempit merujuk pada keamanan insani. Terdapat tujuh 

indikator yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan isu human security. 

Konsep ini diambil oleh penulis sebagai pisau analisa yang tepat dalam 

menjelaskan penelitian yang diangkat dalam karya tulis ini untuk menjelaskan dan 

menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu 

yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sebagai bentuk 

tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak hidup warga negaranya dan 

serta menjaga keutuhan wilayahnya melalui pembangunan atas derajat kehidupan 

warga negaranya, terutama wilayah perbatasan yang kurang mendapat perhatian 

lebih dari pemerintah. 

Dalam human security, indikator keamanan yang telah ditetapkan oleh para 

pengkaji keamanan, termasuk juga yang dirumuskan oleh United Nations 
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Development Programme, yang menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator 

dalam konsep human security yaitu economic security, food security, health 

security, environmental security, personal security, community security, political 

security28. Ketujuh indikator inilah yang menjadi parameter bagaimana keamanan 

insani dikatakan dalam kondisi aman maupun tidak. Dalam konteks keamanan 

manusia, 189 negara termasuk Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

Millenium Perserikatan Bangsa – Bangsa pada bulan September 2000 telah 

merumuskan 8 (delapan) target pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 

melalui program Millenium Development Goals (MDG’s). Adapun target tersebut 

meliputi penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua kalangan, persamaan 

gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, 

peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. 

Konsep yang kemudian digunakan oleh penulis dalam melihat kondisi 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur adalah konsep 

economic security yang diambil dari konsep dasar Economic security menurut 

International Labour Organization yang merujuk pada pemenuhan kebutuhan dari 

keamanan sosial yang mendasar yang diindikasikan oleh akses terhadap 

kebutuhan infrastruktur dasar yang merujuk pada kesehatan, pendidikan, tempat 

tinggal, informasi, dan perlindungan sosial, serta pekerjaan yang merujuk pada 

keamanan dan serta merujuk pada  laporan dari By a Thread: The New Experience 

of America's Middle Class dan juga berdasarkan United Nations Development 

Programme, Yang kemudian disimpulkan penulis dengan mengambil tiga hal 

                                                           
28 Berdasarkan the UNDP Human Development Report of 1994 and the HSU. 
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dasar yang merujuk pada konsep economic security tersebut, yaitu ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan. 

  

 

Kesesuaian antara konsep dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini ; 

Tabel 2.2. Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator  Parameter   

  Human 

security 

Economic 

security 

Kemiskinan - angka kemiskinan 

Pengangguran - angka pengangguran 

 

 

2.4. Argumen Utama 

 Dari penjabaran latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesa 

“Kondisi economic security dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, di 

wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste pada tahun 2016 masih rendah, dan 

dapat dikatakan dalam kondisi economic insecure, hal ini terlihat dari tingginya 

angka kemiskinan, pengangguran dan juga rendahnya pendapatan masyarakat. Hal 

ini kemudian diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan, dan kesehatan 

masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam 
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pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa 

Tenggara Timur.” 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana 

dalam penelitian ini diarahkan pada suatu penggambaran, dimana yang akan 

digambarkan nantinya adalah bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah 

baik pusat maupun daerah dalam melihat kondisi masyarakat wilayah perbatasan 

dalam konteks Human Security sebagai wilayah yang harus diberikan perhatian 

lebih. Dalam hal ini, wilayah yang menjadi model studi kasus yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang mana 

berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. 

Model penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk 

pertanyaan dari jawaban yang dicari adalah “bagaimana”. Sehingga jawaban yang 

akan dicari dapat dianalisa dan digambarkan dengan baik dari suatu peristiwa 
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yang telah terjadi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indpenden) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lainnya (Sugiyono : 2003) dengan kata lain, tujuan dari penilitian ini 

hanya menggambarkan serta menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi 

sesuai dengan fakta yang ada untuk disampaikan dalam karya tulis. 

Dari penelitian ini peristiwa yang akan dilihat adalah kehidupan masyarakat 

wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yaitu Kabupaten Belu, Nusa 

Tenggara Timur. Bagaimana taraf kehidupan disana, serta bagaimana pemerintah 

melihat ini sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai garda 

terdepan dalam melindungi wilayah perbatasan dan sebagai pencitraan terhadap 

negara lain terutama negara yang berbatasan langsung, yaitu Timor Leste dari 

tahun 2016. 

3.2. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan 

data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini, sehingga dalam penelitian ini didapatkan data yang akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam ( In 

depth ), serta observasi, dan juga dokumentasi agar data yang didapat valid dan 
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lebih kuat sebagai bukti penelitian yang telah dilakukan dalam karya tulis yang 

ditulis oleh penulis nantinya. Dalam mengumpulkan data penulis memilih terjun 

ke lapangan dengan turun langsung ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur 

untuk melihat bagaimana kondisi riil di lapangan dan bagaimana strategi yang 

diterapkan Pemerintah Daerah dalam menyikapi permaslahan kesejahteraan 

masyarakat yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. 

3.3. Metode Penyajian dan Analisa Data 

Metode penyajian data didasarkan pada hasil penelitian dan data data yang 

terkumpul dari organisasi yang bersangkutan, kemudian penulis akan mengaudit 

dan menggambarkan serta menganalisa  hasil-hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan yang didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi secara analitis 

deskriptif dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan kuantitatif yang 

digunakan dalam mengolah data yang berwujud kasus atau peristiwa yang telah 

terjadi. 

3.4. Jangkauan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dari tahun 

2011 sampai dengan 2015, dimana waktu sangat tepat digunakan dalam melihat 

kondisi perbatasan, dimulai dari pasca berubahnya status Timor Leste menjadi 

negara yang sah sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial dan kehidupan 

masyarakat wilayah perbatasan. Wilayah Atambua, Kabupaten Belu, sendiri 
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merupakan tempat yang menjadi penampungan exodus masyarakat Pro-integrasi 

dari Timor – timur.  

Dengan melihat perubahan dari tahun ke tahun mengikuti alur sensus 

ekonomi dan penduduk, dapat dilihat bagaimana kondisi kesejahteraan 

masyarakat wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana 

Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam membuat kebijakan terhadap kondisi 

masyarakat di wilayah perbatasan tersebut, sehinga didapat data terhadap 

bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat dalam konteks economic security 

dimana yang dilihat disini adalah kondisi ekonomi, kualitas pendidikan dan juga 

derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dari tahun 

2016. 

 

3.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun ke dalam enam bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

1. Bab I PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

manfaat penelitian.  

2. Bab II KERANGKA PEMIKIRAN 
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Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran yang menjadikan landasan bagi 

penulis untuk menjawab rumusan masalah, mencakup studi terdahulu yang 

berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian, kajian konsep berupa 

penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan, operasionalisasi konsep, 

dan perumusan argumen utama.  

3. Bab III METODE PENELITIAN 

 Terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data 

untuk penelitian, teknik analisa data dan sistematika penulisan.  

4. Bab IV GAMBARAN UMUM 

 Bab ini terdiri dari gambaran umum histografi perbatasan Indonesia – Timor 

Leste, serta setting dan juga problematika perbatasan antara kedua negara. 

 

 

5. Bab V PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri dari pembahasan mengenani strategi dan kebijakan baik 

pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu human security di Kabupaten 

Belu, Nusa Tenggara Timur, serta bagaimana implikasi dan implementasinya 

terhadap kondisi human security khususnya economic insecurity di wilayah 

perbatasan antara kedua negara. 

6. Bab VI PENUTUP 
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 Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan karya tulis ini yang 

mencakup kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis beserta saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Belu 

4.1.1 Gambaran Umum Masyarakat Belu 
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Penduduk Kabupaten Belu terbagi menjadi 4 (empat) sub-etnik 

besar yang ditinjau dari segi Budaya dan Antropologis, sub etnik tersebut 

yaitu Ema Tetun, Ema Kemak, Ema Bunak dan Ema Dawan Manlea. 

Keempat sub etnik tersebut memiliki karakteristik budaya tersendiri, dan 

mendiami lokasi – lokasi tertentu beserta ciri khas penduduknya, dimana 

masing-masing sub etnik tersebut memiliki bahasa serta praktek buadaya 

yang berbeda satu sama lain namun masih tetap ada kesamaan di beberapa 

sisi dari kebudayaannya. Mayoritas dari penduduk Belu Beragama Kristen 

Katolik dan bermata pencaharian sebagai petani yang hingga sekarang 

masih dikerjakan secara tradisional.29 

Kondisi tanah di Kabupaten Belu cenderung subur dengan jenis 

tanah yang berpasir dengan warna kehitaman yang ditunjang dengan 

jumlah curah hujan yang relatif merata di sepanjang tahun. Dengan daerah 

yang  cukup subur tersebut, Kabupaten Belu memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan sebagai daerah peternakan dan pertanian. Sektor 

pendukung lainnya dari Kabupaten Belu adalah perikanan, dimana hal 

tersebut didukung dengan kawasan pantai Belu yang membentang dari 

bagian selatan hingga wilayah utara yang membantu Kabupaten Belu 

dalam upaya pemerataan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Selain dari 

sector perikanan, Kabupaten Belu juga dibantu dengan sector kehutanan 

yang turut berkontribuasi dalam pembangunan ekonomi Belu. Kayu 

cendana, eukaliptus, kayu merah dan jati merupakan hasil hutan yang 

                                                           
29 Kabupaten Belu dalam angka 2009. 
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bernilai ekonomis, dibantu dengan sector jasa, perdagangan dan industri 

membantu dalam pembentukan PDRB dan peningkatan PAD.30 

4.1.2 Sejarah Singkat Orang Belu 

Manusia Belu pertama yang mendiami wilayah Kabupaten Belu 

adalah Suku Melus, dimana orang Melus ini dikenal dengan sebutan 

Emafatuk oan ema ai oan, (manusia penghuni batu dan kayu). Tipe dari 

manusia Melus ini memiliki postur kuat, kekar dan bertubuh pendek.31 

Selain dari itu, terdapat juga para pendatang yang menghuni Belu yang 

berasal dari Sina Mutin Malaka. Malaka sendiri sebagai tanah asal-usul 

dari pendatang di Belu yang berlayar menuju Timor melalui Larantuka. 

Khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Belu ini, 

terdapat berbagai versi cerita. Namun, dari semua cerita tersebut dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat persamaan yang universal dari 

semua informasi dan data tersebut. 

Konon cerita, terdapat tiga orang bersaudara dari tanah Malaka 

yang datang dan tinggal di Belu, kemudian bercampur dengan suku asli 

Melus. Nama dari ketiga bersaudara tersebut, menurut para tetua adat dari 

masing-masing daerah berlainan. Dari tetua adat Makoan Fatuaruin 

menyebutnya Nekin Mataus (Likusaen), Suku Mataus (Sonbai), dan Bara 

Mataus (Fatuaruin). Sedangkan Makoan asal Dirma menyebutnya Loro 

Sankoe (Debuluk, Welakar), Loro Banleo (Dirma, Sanleo) dan Loro 

                                                           
30 Ibid. 
31 Ibid.  
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Sonbai (Dawan). Namun menurut beberapa makoan asal Besikama yang 

berasal dari Malaka ialah; Wehali Nain, Wewiku Nain dan Haitimuk 

Nain.32 

Dikatakan bahwa para pendatang dari Malaka tersebut bergelar raja 

atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dan dengan 

persekutuan yang akrab dari masyarakatnya. Kedatangan mereka ke tanah 

Malaka tersebut hanya untuk menjalin hubungan dagang antar daerah di 

bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan. Sedangkan dari 

semua pendatang yang mendiami Belu, tampuk kepemimpinan dipegang 

oleh Maromak Oan, Liurai Nain di Belu bagian Selatan. Bahkan menurut 

para peneliti asing,  Maromak Oan kekuasaannya juga merambah sampai 

pada sebagian daerah Dawan (Insana dan Biboki).33  

Dalam melaksanakan tugasnya di Belu, Maromak Oan memiliki 

kepanjangan tangan yaitu Wewiku-Wehali dan Haitimuk Nain. Yang 

mana, juga terdapat di Fatuaruin, Sonbai dan Suai Kamanasa serta Loro 

Lakekun, Dirma, Fialaran, Maubara, Biboki dan Insana. Maromak Oan 

sendiri kemudian menetap di Larantuka sebagai pusat kekuasaan kerajaan 

Wewiku-Wehali. Para pendatang di Belu tersebut, tidak membagi daerah 

Belu menjadi Selatan dan Utara sebagaimana yang terjadi sekarang ini, 

dimana, menurut para sejararawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian 

                                                           
32 Kabupaten Belu dalam angka 2009. 
33 Ibid. 
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Selatan dan Utara ini merupakan strategi pemerintah jajahan Belanda 

untuk mempermudah system kontrol terhadap masyarakatnya.34  

Menurut penuturan dari para tetua adat dari Wewiku-Wehali ini, 

dalam mempermudah pengaturan system pemerintahan yang ada, Sang 

Maromak Oan mengirim para pembantunya ke seluruh wilayah Belu 

sebagai Loro dan Liurai. Disini tercatat beberapa nama-nama pemimpin 

besar yang dikirim dari Wewiku-Wehali seperti Loro Dirma, Loro 

Lakekun, Biboki Nain, Herneno dan Insana Nain serta Nenometan Anas 

dan Fialaran. Ada juga kerajaan Fialaran di Belu bagian Utara yang 

dipimpin oleh Dasi Mau Bauk dengan kaki tangannya seperti Loro Bauho, 

Lakekun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat dan Lidak. Selain itu ada juga 

terdapat nama seperti Dafala, Manleten, Umaklaran Sorbau. Dalam 

perkembangan pemerintahannya kemudian muncul tiga bersaudara yang 

ikut memerintah di Utara yaitu Tohe Nain, Maumutin dan Aitoon.35  

Sesuai dengan pemikiran dari sejarawan Belu, perkawinan antara 

Loro Bauho dan Klusin yang dikenal dengan nama As Tanara membawahi 

dasi sanulu yang dikenal sampai sekarang ini. Dasi sanulu tersebut yaitu 

Lasiolat, Asumanu, Lasaka, Dafala, Manukleten, Sorbau, Lidak, Tohe 

Maumutin dan Aitoon. Dalam berbagai penuturan tetua adat di Utara 

maupun di Selatan, hal tersebut dikenal dengan nama empat jalinan terkait, 

dimana di Belu Utara bagian Barat dikenal Umahat, Rin besi hat yaitu 

                                                           
34 Ibid. 
35 Ibid.  
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Dafala, Manuleten, Umaklaran Sorbauan dibagian Timur ada Asumanu 

Tohe, Besikama-Lasaen, Umalor- Lawain.36 Dengan demikian rupanya 

keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai yang pendatang yang 

menandai asal-usul pendatang di Belu yang membaur dengan penduduk 

asli Melus yang sudah lama punah. 

4.1.3 Susunan Strafikasi Masyarakat Belu 

Dalam struktur stratifikasi dalam masyarakat, maka kita akan 

merujuk pada pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan yang ada dalam 

masyarakat dan juga terdapat dalam suatu komunitas atau persekutuan 

tertentu yang kemudian tersusun dalam suatu susunan atau lapisan-lapisan  

masyarakat yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Segala pembagian dan 

pembedaan yang ada dalam stratifikasi masyarakat Belu dibagi dalam 

kelas-kelas hirarkis yang tersebut di bawah ini, dimana kelas-kleas 

hierarkis tersebut di dasarkan pada turunan/ras yang ada sejak penduduk 

asli dan para pendatang yang masuk sampai dengan kejayaan zaman 

kerajaan. 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibid. 
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Menurut H. J. Grijzen seperti yang dikutip dalam Tulisan Rm. 

Florens Maxi Un Bria dalam “The Way To Happiness Of Belu People” 

bahwa masyarakat Belu mengenal klasifikasi masyarakatnya atas 3 (tiga) 

golongan, yang secara hierarkis terdiri dari beberapa golongan yaitu : 

1. Dasi atau golongan bangsawan yang menempati lapisan terpusat 

dan dari kelompok inilah terpilih Loro / Liurai / Na’i yang akan 

memangku jabatan kepemerintahan secara turun temurun. 

2. Kelompok kedua adalah Golongan Renu yang tidak lain adalah 

rakyat jelata yang merdeka. 

3. Kelompok terakhir disebut Ata atau Klason yang merupakan 

golongan hamba sahaya. Mereka yang masuk Jenilu, Atapupu) 

dalam golongan ini biasanya merupakan tawanan perangyang 

dijadikan budak untuk melayani kebutuhan masyarakat golongan 

renu atau golongan dasi. Perdagangan budak belian ini sempat 

menjadi komoditipada tahun 1892 (pada daerah Jenilu-Atapupu) 

sampai pada akhirnya di awal abad 20-an Pemerintah Belanda 

mengeluarkan “Pax Nederlandica” sehingga perdagangan budak 

dihapus.37 

Selain dari pembagian menurut golongan rasa atau keturunan 

tersebut, masyarakat Belu juga dapat ditinjau dari segi ekonomis yang 

mana, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang berpunya (the 

haves) atau disebut Ema Mak Soin, dan kelompok orang miskin (the haves 
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not) atau Ema Kmukit. Dan tolak ukur yang digunakan dalam menentukan 

kedua klasifikasi tersebut tergantung pada pendapatan yang ia peroleh dan 

cara atau pola hidupnya setiap hari.38 Dari sudut politik pemerintahan 

nasional, kita juga mengenal penggolongan masyarakat Jawa atas tiga 

golongan / tiga kelompok besar yang saling melengkapi satu dengan yang 

lain. Sama halnya dengan struktur masyarakat Belu, terdapat beberapa 

kelompok atau golongan yang dikenal dalam masyarakat, kelompok atau 

golongan masyarakat tersebut terdiri dari : 

1. Pertama adalah kelompok teratas atau kelompok raja (Nain Oan) 

masuk kelompok priyayi. 

2. Kelompok lain adalah kelompok masyarakat bawah (Hutun Renu) 

atau marjinal dan orang kecil. 

3. Antara dua kelompok itu ada kelompok penengah atau disebut 

Fukun dato.39 

Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga kelompok tersebut dapat 

terlihat secara nyata dalam kegiatan keseharian yang tersusun dalam 

program serta kegiatan kerja. Dalam hal ini adalah kelompok para Raja 

yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan membuat 

keputusan dalam pemerintahan. Kelompok Hutun Renu sebagai pelaksana 

dari program secara nyata, dan Sedangkan untuk Fukun Dato akan 

berperan sebagai mediator atau penengah antara kedua kelompok tersebut. 
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Perlu untuk di catat di sini adalah, bahwa dalam proses pengambilan 

keputusan (fui mutu lian-fui mtun ibun) akan dilakukan secara adat dengan 

diadakannya korban bakaran.40 

Perlu ditambahkan disini bahwa dalam jajaran dan tataran dari 

kelompok panutan raja atau kekerabatan horizontal tersebut dinamakan 

sebagai klaken soman, Ada juga kelompok vertical yang disebut dengan 

Tohu Larus Hudi Oan.41 Dalam catatan sejarah lokal, menuturkan bahwa 

di kerajaan Wewiku – Wehali terdapat 4 dato yang sangat berperan dalam 

fungsinya sebagai mediator yaitu, Dato Leki Nahak Tamiru Usi Hawai 

Lerek (penguasa daerah pesisir laut) atau yang disebut Meti Ketuik. Dato 

Klisuk Rae dan Klisuk Lor yang menguasai daerah enclave laut (hasan). 

Sedangkan Dato Mota menguasai daerah pesisir kali Benenai (Mota Ninin 

Here Ninin). Sehingga sesekali dalam kurun waktu tertentu seorang Dato 

wajib membawa upeti kepada rajanya.42 

4.2 GEOGRAFI 

4.2.1 KEADAAN ALAM 

Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya terletak di sebelah Timur. Secara 

astronomis, Kabupaten Belu terletak pada 1240°- 1260° Bujur Timur sampai 
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dengan 9° − 10° Lintang Selatan.43 Posisi dari Kabupaten Belu ini terletak 

pada wilayah perbatasan dengan Negara Timor Leste serta berada pada titik 

silang antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten TTU. Adapun batas 

wilayah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: 

1. sebelah utara dengan Selat Ombai, 

2. sebelah selatan dengan Laut Timor, 

3. sebelah timur dengan Negara Timor Leste  

4. serta sebelah barat dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor 

Tengan Selatan.44 

Kabupaten Belu sendiri memiliki luas wilayah sebesar 1.284,94 Km2 

dengan keadaan morfologi yang sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dan 

bergunung-gunung dengan arah kemiringan lereng sebesar lebih dari 50%.45 

Kabupaten Belu terbagi dalam 12 Kecamatan, akibat terjadinya beberapa 

pemekaran wilayah, hal ini berdasarkan pada Undang-undang no.13 tahun 

2013,yang menyebabkan terjadinya pemekaran Kabupaten Belu dengan 

Kabupaten Malaka.46 Sungai–sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir 

dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor. Dari 14 

sungai yang bermuara di bagian utara, yang banyak digunakan penduduk 

untuk pertanian adalah sungai Baukama, Malibaka, dan Talau.47 
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46 Kabupaten Belu dalam Angka 2015. 
47 Kabupaten Belu dalam Angka 2009. 



 
liv 

 

Wilayah dataran terletak di bagian selatan yang memanjang sampai ke 

tenggara dari pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%, 

sedangkan daerah dataran berombak hingga bergelombang sebanyak 40% 

hampir merata di seluruh wilayah yaitu mencapai 55.86% dari luas wilayah 

Kabupaten Belu. Wilayah pegunungan (>40%) terdapat di wilayah tengah ke 

arah Timur dengan luas wilayah sekitar 17.40%.48 Dari aspek kemampuan 

tanah, sebagian besar Kabupaten Belu bertekstur tanah sedang yang meliputi 

hampir seluruh wilayah dan sebagian kecil bertekstur tanah halus dan kasar. 

Jenis tanah yang ada seperti tanah aluvial dapat di jumpai di dataran 

Besikama, sepanjang pantai selatan dan sedikit di utara, dan pada umumnya 

jenis tanah ini sangat subur karena banyak mengandung unsur hara.49 

Intensitas pelapukan-pelapukan di wilayah ini tidak begitu besar 

disebabkan beriklim sedang. Tanah campuran aluvial dan litosol di jumpai di 

dataran Oeroki, Halilulik kemudian tanah litosol tersebar merata di Kabupaten 

Belu dan terakhir campuran tanah mediteran, renzina dan litosol tersebar di 

wilayah Malaka Tengah bersifat porous sehingga banyak di jumpai air tanah.50 

4.2.2 I K L I M 

Kabupaten Belu merupakan wilayah dengan iklim tropis yang 

memiliki musim hujan yang sangat pendek yang terjadi antara bulan 

Desember hingga bulan Maret, dan musim kemarau yang panjang mulai dari 
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bulan April sampai dengan bulan November.51 Rata-rata temperature di daerah 

Kabupaten Belu berkisar antara 24-34°C, umumnya berubah – ubah tiap 

setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan 

musim kemarau yang lebih dominan.52 Hal tersebut bisa dilihat dari data hari 

hujan dan curah hujan yang rendah. Musim hujan yang sangat singkat dimulai 

dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Letak geografis yang lebih dekat 

dengan Australia dibanding Asia, membuat Kabupaten Belu memiliki curah 

hujan yang rendah. 

4.2 Pemerintahan 

Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 dengan Atambua 

sebagai ibukota kabupaten. Saat ini wilayah Kabupaten Belu terdiri atas 12 

kecamatan, yaitu : Kecamatan Raimanuk dengan luas wilayah 179,42km2
, 

Tasifeto Barat dengan luas wilayah 224,19 km2, Kakuluk mesak 187,54 km2, 

Nanaet Dubesi 60,25km2, Kecamatan Kota Atambua sebesar 24,90 km2, Atambua 

Barat 15,55 km2, Atambua Selatan 15,73 km2, Tasifeto Timur 211,37 km2, Raihat 

87,20km2, Lasiolat 64,48km2, Lamaknen 105,90km2, dan yang terakhir adalah 

Lamaknen Selatan dengan luas wilayah 108,41 km2.53 Menurut data dari Bagian 

Pemerintahan Desa pada Kantor Bupati Belu hingga awal tahun 2009 terdapat 208 
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desa/kelurahan di Kabupaten Belu yang terdiri dari 196 desa dan 12 kelurahan, 

dimana semuanya telah berstatus definitif.54 

4.3 PENDUDUK & TENAGA KERJA 

4.3.1 P E N D U D U K 

Permasalahan kepedudukan merupakan suatu masalah yang selalu 

muncul menjadi suatu hal yang cukup menarik dan hangat untuk 

diperdebatkan dan diperbincangkan karena mempunyai kaitan erat dengan 

tingkat kesejahteraan hidup manusia. Tingakt perkembangan penduduk 

yang pesat tanpa diimbangi dengan tersedianya resourses yang memadai 

akan membuat jumlah penduduk yang banyak tersebut menjadi beban bagi 

pembangunan baik ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya. 

Sebaliknya percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lamban dari 

percepatan peningkatan sumber daya dan sumber dana yang ada maka 

penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi 

modal pembangunan yang sangat berharga dimasa mendatang. 

Pemerintah dalam berbagai strategi perencanaan pembangunan 

akan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka 

acuannya sebagai wujud kerja nyata dalam pembangunan, karena 

penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku 

sentral sekaligus sebagai objek yang akan menikmati hasil dari 

pembangunan secara lebih adil dan berkeprikemanusiaan. Penduduk yang 
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banyak dengan kualitas yang tinggi akan menjadi asset yang berharga bagi 

kelancaran proses pembangunan, sedangkan apabila sebagian besar dari 

masyarakat tidak memiliki kualitas manusia yang baik, maka tentu akan 

menjadi sumber kemiskinan dan keterbelakangan yang tidak lain juga 

menjadi musuh utama dari misi pembangunan bangsa. 

Dari hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Belu 

tahun 1990 sebanyak 216.019 jiwa dan meningkat menjadi 277.484 jiwa 

pada tahun 2000, dengan pertumbuhan rata–rata 2,54%. Tingkat 

pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan 1980-1990 

yang hanya 1,78%.  Jumlah penduduk Kabupaten Belu 2008 dari 384.182 

jiwa, dengan tingkat kepadatan rumah tangga rata-rata 4 orang dan 

kepadatan penduduk 157 orang per Km². Dibandingkan tahun sebelumnya 

angka pertumbuhan penduduk periode 2000-2008 tergolong cukup tinggi 

yakni 4,15%. Hal ini karena selain perkembangan penduduk secara 

alamiah, juga diakibatkan oleh adanya eksodus ex pengungsi Timor Timur 

ke wilayah Kabupaten Belu yang pada Sensus Penduduk 2000 belum 

terhitung.55 

Faktor migrasi juga termasuk dalam pemicu tingginya angka 

pertumbuhan penduduk mengingat kedudukan wilayah geografis 

Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste 

akan menjadi daerah transit bagi penduduk dari luar untuk expansi usaha 

ke negara baru tersebut. Selain itu dengan adanya pergeseran paradigma 
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Keluarga Berencana dari Norma Keluarga Kecil Bahagia menjadi 

Keluarga Berkualitas nampak disalah tafsirkan sebagai peluang untuk 

banyak anak asal bisa/mampu menghidupinya. Pada kasus ini, hidup layak 

sebuah keluarga menjadi relatif dan sangat tergantung pada pandangan 

kepentingan yang bersifat subjektif. 

Analisis kependudukan tahun 2008 memperlihatkan indikator 

sebagai berikut:  

1. Angka sex ratio pada tahun 2008 sebesar 100,52 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit 

lebih tinggi dari penduduk perempuan yakni setiap 101 

penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk 

perempuan. 

2. Dilihat dari struktur umur penduduk memperlihatkan 

bahwa sebagaian besar penduduk Belu berada pada usia 

muda, dimana konstruksi piramida penduduknya masih 

berbentuk ekspansif. Dari 384 182 pada tahun 2008 

40,65%, merupakan penduduk usia muda yang berumur 0 – 

14 tahun. 

3.  Angka ketergantungan (Dependency Ratio) pada tahun 

2008 adalah 79 yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang 
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penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 79 

orang yang belum atau tidak produktif.56 

4.3.2 KETENAGAKERJAAN 

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 

10 tahun keatas, sedangkan khusus dalam Sensus Penduduk 2000 dan 

Sakernas 2008 menggunakan konsep penduduk berumur 15 tahun keatas.57 

Penduduk usia kerja tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal 

dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( T P A K). TPAK 

mengkikuti pola huruf *U* terbalik.58 Angka ini rendah pada usia muda 

(usia sekolah), kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur sampai 

mencapai puncaknya pada umur 25–29 tahun, yang selanjutnya turun lagi 

perlahan pada umur-umur berikutnya (antara lain karena pensiun, 

kesehatan yang tidak memungkinkan dan telah mencapai usia tua).59 

Selama kurun waktu 2000-2008, TPAK Kabupaten Belu sedikit 

berfluktuasi yakni 77,64 di tahun 2000, 61,35 pada tahun 2005, 61,00 

tahun 2006, tahun 2007 68,28% dan 2008 ini bergerak turun menjadi 

67,20%.60 Diduga fluktuasi TPAK ini erat kaitannya dengan situasi 

kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar masyarakat. Pada kondisi 

ekonomi masyarakat secara umum relatif baik maka ada sebagian 

                                                           
56 Ibid.  
57 Kabupaten Belu dalam Angka 2009. 
58 Ibid.  
59 Ibid. 
60 Ibid. 



 
lx 

 

penduduk usia kerja terutama ibu rumah tangga tidak aktif mencari 

nafkah.61 

Sebaliknya ketika kondisi ekonomi tingkat rumah tangga sedang 

dalam kondisi yang sulit, maka sebagian ibu rumah tangga terpaksa ikut 

mencari nafkah melalui usaha antara lain kerajinan rumah tangga, 

perdagangan eceran atau sebagai pekerja keluarga pada sektor pertanian.62 

Angka kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang 

bekerja dengan angkatan kerja. Pada tahun 2008 angka kesempatan kerja 

Kabupaten Belu tergolong tinggi yakni 96.87%. Ini berarti angka 

pengangguran terbuka pada tahun 2008 hanya sebesar 3,13% atau lebih 

sedikit dibanding hasil sensus SP 2000 sebesar 7,44%.63 Kendatipun 

demikian, tingkat pengangguran terbuka relatif kecil, namun bila 

dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita penduduk yang masih 

rendah menunjukkan bahwa sebenarnya angka setengah pengangguran dan 

pengangguran terselubung di Kabupaten Belu terutama pada sektor 

pertanian di pedesaan masih cukup tinggi.64  

Komposisi penduduk yang bekerja pada tahun 2008 

memperlihatkan bahwa sebagian besar yakni 60,09 % dari penduduk yang 

bekerja, mempunyai lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian. 

Sementara sisanya masing-masing bekerja pada sektor sekunder 12,84% 
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dan sektor tersier 27,07%. Bila di bandingkan dengan hasil sensus 

penduduk tahun 1990 dan 2000 di mana penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian masing masing 68,28% dan 76,15% maka selama lebih dari dua 

dekade terakhir ini sedikit sekali terjadi transformasi tenaga kerja dari 

sektor primer ke sektor ekonomi moderen.65 Padahal kunci dari kemajuan 

pembangunan ekonomi terletak pada akselarasi kinerja dari sektor-sektor 

ekonomi moderen yang dimanifestasikan lewat semakin besarnya porsi 

tenaga kerja yang bekerja pada sektor sekunder dan tersier. 

Lambatnya transformasi tenaga kerja ke sektor moderen sangat erat 

kaitannya dengan tingkat pendidikan dari para pekerja. Data hasil 

Sakernas 2008 memperlihatkan bahwa sekitar 73,10% penduduk yang 

bekerja berpendidikan paling tinggi hanya merupakan tamatan dari 

Sekolah Dasar (SD).66 Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan maka 

kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi produksi yang 

lebih baik maupun pikiran kreatif untuk menyeleksi aktivitas ekonomi 

yang lebih menguntungkan menjadi relatif terbatas. Penyebaran penduduk 

yang bekerja menurut jumlah jam kerja selama seminggu memperlihatkan 

bahwa sebagian besar pekerja kita masih memiliki ethos kerja yang 

rendah. Dari 187 820 penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sekitar 

51,62% di antaranya bekerja dibawah jam kerja normal yakni rata-rata di 
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bawah 6 jam perhari. Penduduk yang bekerja di atas 35 jam perminggu 

atau lebih dari 7 jam perhari sekitar 48,38%.67 

Untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan pekerja 

dapat di amati dari status pekerjaannya. Dari jumlah pekerja pada tahun 

2008 memperlihatkan bahwa 20,43% (38 378 Jiwa) diantaranya adalah 

pekerja keluarga/pekerja tidak di bayar sementara sisanya masing-masing 

bekerja di bantu dengan buruh tidak di bayar/pekerja keluarga 41,22% 

berusaha sendiri dan di bantu buruh di bayar masing masing 17,28 % dan 

2,17 % buruh karyawan 18,28 dan pekerja bebas cuma 0.45 % .68 

4.4 KONSUMSI & KEADAAN RUMAH TANGGA 

4.4.1 KONSUMSI 

Pengeluaran konsumsi perkapita merupakan salah satu indikator 

yang menggambarkan tingkat kemampuan rata-rata penduduk suatu 

wilayah dalam membiayai kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Indikator 

ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

terutama dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan kebutuhan komplementer lainnya.69 Pengeluaran rata-

rata perkapita sebulan menurut hasil susenas 2007 di kabupaten Belu 

mencapai Rp177.744. Dari jumlah pengeluaran rata rata perkapita 177.744 

perbulan sebesar 71,43 % atau Rp 126.992 di antaranya adalah 

                                                           
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 Kabupaten Belu dalam agka 2009. 



 
lxiii 

 

pengeluaran untuk kebutuhan makanan sedangkan sisanya 28,55 % adalah 

pengeluaran non makanan seperti perkiraan sewa rumah, aneka barang dan 

jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain.70 

Bila diamati data hasil susenas sejak tahun 1993-2004, 

memperlihatkan bahwa belum terjadi pergeseran pola konsumsi secara 

berarti karena selama kurun waktu tersebut pengeluaran konsumsi 

makanan masih berkisar antara 69-72% dari total pengeluaran. Ini 

memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Belu masih relatif 

rendah sehingga sebagian besar dari porsi pendapatannya dibelanjakan 

untuk kebutuhan makanan, bukan untuk kebutuhan yang selevel lebih 

maju seperti kebutuhan sekunder dan tersier. Dibandingkan dengan tahun 

2005 yang lalu, rata-rata pengeluaran perkapita secara nominal mengalami 

peningkatan. Kenaikan yang cukup tajam ini diduga tidak saja disebabkan 

karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin baik 

namun juga karena meningkatnya harga nominal berbagai kebutuhan 

pokok. 

 

Pola meningkatnya pengeluaran semacam ini diprediksikan akan 

terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, hal ini dikarenakan 

fenomena kenaiakan harga kebutuhan pokok yang masih tetap menjadi isu 

sensitive dalam krisis ekonomi negara Indonesia yang belum terselesaikan 
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sampai dengan saat ini. Untuk pengeluaran makanan masyarakat pada 

tahun 2007 sekitar 40,53% diantaranya dibelanjakan untuk bahan pangan 

jagung, padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sementara 

sisanya masing-masing, digunakan untuk membeli ikan, daging, telur dan 

susu 15,49%, sayur-sayuran dan buah-buahan 16,86%, tembakau dan sirih 

pinang 8,67%, minyak dan lemak 4,11%, bahan minuman dan makanan 

jadi 4,03%, bumbubumbuan, alkohol dan konsumsi lainnya 3,25%. Untuk 

pengeluaran perkapita non makanan sebesar Rp.50.752 dimana sekitar 

44,68% diantaranya adalah perkiraan sewa rumah, 20,89% untuk aneka 

barang dan jasa, 9,47% untuk pakaian dan alas kaki, 5,71% untuk biaya 

kesehatan, 5,60% untuk pendidikan, 7,87% untuk keperluan pesta, 4,20% 

untuk barang tahan lama serta pembayaran pajak dan asuransi 1,59%.71 

4.4.2 KEADAAN RUMAH TANGGA 

Dari aspek sumber penerangan rumah tangga data Susenas 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2008 dari 94.495 rumah tangga 

ternyata sekitar 26,05% dijangakau oleh listrik PLN dan 3,57% listrik non 

PLN dan sisanya 69,17% menggunakan lampu minyak tanah atau pelita. 

Kondisi rumah tangga dari aspek kesehatan menunjukkan bahwa pada 

tahun 2008 dari 94.495 rumah tangga ternyata yang mempunyai sumber 

air minum ledeng hanya 6,27% sementara sisanya masing-masing sumur 

48,30%, mata air 33,66%, sungai dan lainnya 1,07%. Sementara ini untuk 
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bahan dinding perumahan masih didominasi rumah dengan dinding bebak 

66,04% dan tembok hanya 16,10%.72 
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Kondisi Economic Security di Kabupaten Belu Tahun 2011 - 2016 

5.1Kemiskinan 

Kondisi human security di perbatasan negara diindikasikan oleh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Ekonomi, Pendidikan dan 

Kesehatan.73 Dalam konteks pengelolaan perbatasan, human secuity dipandang 

sebagai pendekatan yang lebih sesuai daripada hanya mementingkan state security 

semata. Hal ini dikarenakan, tanpa melihat pembangunan kesejahteraan 

masyarakat, keamanan nasional mungkin tidak akan terlindungi dengan baik. Hal 

ini merujuk pada kondisi masyarakat perbatasan sebagai lini depan dalam 

menangkal serangan maupun doktrin dari negara tetangga. Dalam sesi wawancara 

yang dilakukan oleh penulis dengan kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Kabupaten Belu, Bapak Yohanes Andes Prihatin, diketahui bahwa, 

”Pemerintah Indonesia sedang gencar dalam membangun wilayah 

perbatasan dengan negara tetangga, yaitu Timor Leste. Pemerintah tidak 

memandang perbatasan sebagai halaman belakang, melalui UU no 43 

tahun 2008, pemerintah memulai pembangunan di wilayah perbatasan. 

perbedaan pembangunan wilayah batas dari negara Timor Leste telah 

memberikan dampak bagi negara Indonesia, hal ini terkait dengan 

nasionalisme warga perbatasan sebagai pilar batas yang harus 
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diperhatikan. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman yang harus 

diperhatikan secara sungguh-sungguh”.74  

Selain dari pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu membangun 

kekuatan ekonomi masyarakat sebagai bentuk penguatan nasionalisme masyarakat 

wilayah perbatasan terhadap kerentanan indoktrinisasi yang dilakukan oleh negara 

Timor Leste. Sebagai contoh, mengapa pemerintah perlu secara sungguh-sungguh 

memperhatikan pembangunan nasionalisme wilayah perbatasan adalah pemekaran 

dari Kabupaten Malaka pada tahun 201375, hal ini terjadi akibat ancaman yang 

diberikan warga Malaka dengan keinginan untuk bergabung dengan Timor Leste 

jika tidak dipenuhinya keinginan mereka untuk menjadi Kabupaten sendiri.  

Dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal 

ini merujuk pada economic security, hal yang dilihat adalah bagaimana kondisi 

pendapatan ekonomi masyarakat sekarang dan kedepannya, bagaimana kondisi 

kemapanan ekonomi ini ditujukan untuk menjamin kehidupan mereka dimasa 

depan, termasuk pendidikan dan kemampuan dalam menjamin terjangkaunya 

akses terhadap sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Dengan demikian 

kehidupan masyarakat dimasa mendatang lebih baik lagi. Maka ketiga poin 

tersebut yang akan menjadi tolok ukur kuat ataupun lemahnya economic security 

masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

Aspek ekonomi biasanya dapat diukur dengan beberapa indikator,indikator 

tersebut biasanya digunakan negara untuk melihat seberapa besar tingkat 
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kesejahteraan suatu masyarakat. Indikator tersebut antara lain adalah pendapatan 

perkapita, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan juga kondisi rumah 

tangga. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator utama yang sering 

digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya pendapatan masyarakat disuatu 

wilayah. Pendapatan perkapita Kabupaten Belu pada tahun 2014 sebesar 

Rp.7.052.000, yang mana, disini dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita 

masyarakat Belu masih cukup kecil yang jika dirata-rata perhari tidak mampu 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga kemungkinan jika ada yang terkena 

masalah kesehatan dan pengeluaran tak terduga lainnya.  

Jika dilihat dengan baik, maka pendapatan yang kecil membuat 

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan harian mereka dengan baik, hal ini 

dapat dihubungkan dengan laju inflasi kebutuhan pokok yang kian memberatkan 

kehidupan masyarakat. Laju inflasi menurut kebutuhan pokok di Kabupaten Belu 

dapat dilihat pada tabel berikut ini ; 

Tabel 5.1 Laju Inflasi Menurut Kebutuhan Pokok di Kabupaten Belu 

2015 

Jenis barang 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahan makanan 16,35 17,18 12,14 6,64 7,78 7,69 2,88 

Makanan jadi, rokok dan tembakau 9,27 3,45 0,56 3,33 2,61 9,88 38,98 

Perumahan  8,62 6,73 4,75 4,87 1,31 1,46 0,01 

Sandang  4,86 2,17 3,06 3,26 0,61 4,72 3,78 

Kesehatan  1,52 2,19 2,55 0,00 3,51 0,00 16,98 

Pendidikan, rekreasi dan olahraga 2,07 1,58 0,00 0,96 0,66 0,22 2,92 

Transportasi dan komunikasi 0,01 0,22 0,00 1,30 13,56 9,76 0,16 

Inflasi umum  8,23  7,57 5,47 4,34 5,38 5,82 3,45 

Sumber : Kabupaten Belu dalam Angka 2016 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju inflasi di Kabupaten Belu 

cukup tinggi, yang dalam hal ini adalah untuk kebutuhan makanan jadi, rokok dan 

tembakau serta kesehatan. Dengan laju inflasi yang seperti ini, masyarakat 

diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya, 

termasuk dalam hal kesehatan. Jika dihubungkan dengan pendapatan perkapita 

masyarakat yang masih rendah maka, kebutuhan utama masyarakat saja akan 

mengalami sedikit kesulitan, dan kebutuhan akan hal lainnya termasuk kesehatan 

juga akan mengalami kesulitan yang lebih lagi karena kebutuhan dasar saja masih 

belum terpenuhi secara maksimal. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa 

pengeluaran perkapita masyarakat dalam satu bulan juga mengikuti laju inflasi 

kebutuhan pokok tersebut. jika laju inflasi tinggi namun angka pengeluaran masih 

cukup kecil, terdapat dua opsi disini, masyarakat dapat mengatasi masalah 

tersebut atau tidak mampu memenuhi kebutuhan secara baik. Maka perlu 

diperhatikan seberapa besar pengeluaran perkapita masyarakat, yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini ; 

Tabel 5.2 Penduduk di Kabupaten Belu/Malaka Menurut Golongan 

Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2015 

Golongan Pengeluaran  Persentase  

100.000 – 149.999 - 

150.000 – 199.999 1,11 

200.000 – 299.999 16,16 

300.000 – 499.999 45,32 

500.000 – 749.999 22,50 

750.000 – 999.999 7,89 

≥ 1.000.000 7,03 

Jumlah total 100,00 
     Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015, BPS 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran masyarakat 

masih dibawah Rp.750.000, per bulan, dengan laju inflasi kebutuhan pokok yang 

tinggi, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan hariannya secara baik. Jika dirata-rata perhari, maka pengeluarannya 

hanya mencapai Rp.25.000 perhari. Angka tersebut tentu tidak mencukupi 

kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti 

pendidikan dan kesehatan yang juga memmbutuhkan biaya yang cukup besar, 

termasuk jika dibandingkan dengan nilai inflasi yang ada yang membuat harga 

kebutuhan pokok serta lainnya menjadi tinggi. Hal ini akan bertambah berat jika 

kondisi ekonomi masyarakat tidak didukung dengan pendapat yang cukup, yang 

mana masih terdapat banyak pengangguran dan pengangguran terselubung yang 

menambah berat beban ekonomi masyarakat. 

Selain dari angka pengangguran serta pendapatan perkapita masyarakat, 

indikator perekonomian dari masyarakat dapat diukur juga dari tingkat 

kemiskinan yang dialami oleh masyarakat serta dihubungkan dengan banyaknya 

perumahan yang tidak layak huni. Hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi dalam kehidupan demi berlangsungnya kehidupan di masa 

mendatang agar lebih fokus dalam mencari kebutuhan lainnya. maka hal tersebut 

harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah dalam menentukan strategi yang 

tepat dalam mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan. Tingkat 

kemiskinan dan perumahan tidak layak masyarakat perbatasan di wilayah 

Kabupaten Belu dapat dilihat secara detail pada tabel berikut : 

Tabel 5.3 Banyaknya Fakir Miskin dan Perumahan Tidak Layak di 
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Kabupaten Belu Menurut Kecamatan ,2013. 

 

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belu 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang hidup 

dalam kemiskinan dan rumah tidak layak masih cukup tinggi di Kabupaten Belu, 

hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih membutuhkan 

fokus perhatian khusus dari pemerintah guna mensejahterakan masyarakat di 

wilayah perbatasan. Dapat dilihat bahwa tiga wilayah dengan jumlah penduduk 

tinggi dan tingkat kemiskinan yang juga tinggi di Kabupaten Belu terdapat pada 

Kecamatan Kota Atambua dengan jumlah penduduk 29.081, Tasifeti Timur, 

dengan jumlah penduduk 22.722, dan Tasifeto Barat 23.945. Angka kemiskinan 

yang tinggi ini mengindikasikan bahwa campur tangan Pemerintah masih belum 

kongkrit serta lemahnya kapasitas Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan, 

pembangunan serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat. 
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Jumlah kemiskinan juga dapat diindikasikan melalui kondisi rumah tangga 

masyarakat di suatu wilayah itu sendiri. Menurut data statistik pada tahun 2015 

menyebutkan bahwa kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah batas masih 

bertempat dirumah tidak layak huni (Semi permanent) yang atapnya terbuat dari 

seng atau daun rumbia, dengan konstruksi bangunan dari kayu dan dinding 

bangunan terbuat dari kayu bebak. Dan rumah presentase rumah bukan milik 

sendiri sebesar 8,67%.76 Hal ini mengindikasikan bahwa rumah yang dibangun 

oleh masyarakat di wilayah perbatasan masih tidak layak huni dan juga masih ada 

masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga belum mampu 

memiliki tanah sendiri. 

Selain diindikasikan oleh kualitas bangunan rumah, kondisi rumah tangga 

juga ditunjukkan pula oleh jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan, 

bahan bakar untuk memasak, sumber air minum, jenis lantai, atap dan dinding 

rumah. Menurut data dari sensus penduduk, BPS tahun 2010, sebanyak 45.739 

rumah tangga di Kabupaten Belu masih menggunakan penerangan selain listrik 

PLN, artinya menggunakan sumber penerangan lain seperti lampu pelita, 

kemudian sebanyak 13.519 rumah tangga menggunakan listrik PLN, 15.485 

menggunakan listrik PLN tanpa meteran, dan sisanya sebanyak 3.510 rumah 

tangga menggunakan listrik Non-PLN. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga 

yang menggunakan sumber penerangan dari listrik PLN sudah meningkat yang 
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mana mencapai 70,80%, dan sisanya sebanyak 29,20% yang menggunakan 

sumber penerangan selain listrik PLN.77 

Untuk sumber air minum, rumah tangga yang menggunakan air dari sumur 

tak terlindung sebesar 8,29%, sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar 

sebanyak 21.223 rumah tangga masih belum memiliki jamban sendiri. Sedangkan 

untuk kondisi rumah yang masih berlantai tanah sebesar 13,94%.78 Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat perbatasan masih sangat 

memprihatinkan, dimana tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan masih cukup 

tinggi. 

Bentuk rumah masyarakat di perbatasan masih didominasi oleh rumah 

yang berdinding kayu bebak,yang dibuat dengan pondasi dari semen. Rumah ini 

dikategorikan sebagai rumah semi permanen yang kebanyakan beratapkan seng. 

Selain itu, kebanyakan dari masyarakat juga masih belum memiliki tempat buang 

air besar sendiri, sehingga keadaan tersebut belum dikatakan layak dan masih 

kurang dari sejahtera. Dengan sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani 

dan peladang, maka kondisi alam menjadi faktor utama dalam menentukan 

pendapatan masyarakat. Hal ini yang dapat berakibat pada tingginya angka 

pengangguran terselubung yang ada di Kabupaten Belu. Jika terjadi bencana 

kekeringan maka masyarakat dapat dipastikan akan mengalami masalah ekonomi 

yang serius. Jika kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat tidak segera diatasi 
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maka keadaan tersebut juga akan membatasi keinginan mereka untuk membangun 

hunian yang lebih layak untuk ditinggali. 

Daerah perbatasan mulai mengalami pembangunan, namun masalah 

kekeringan yang terjadi di wilayah perbatasan membuat kehidupan masyarakat 

sulit akibat tidak dapat melakukan produksi pertanian. Selain itu, masyarakat juga 

terpaksa beralih mencari alternative lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal 

ini didapat dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak 

Damianus, 36 Tahun, seorang Pegawai Negeri Sipil di desa Silawan, Kecamatan 

Tasifeto Timur, yang kemudian mengungkapkan bahwa : 

“air kurang akibat kekeringan, sehingga mau tidak mau produksi 

pertanian menjadi berkurang. Di kecamatan Tasifeto Timur terdapat 

empat titik sumur bor, namun tidak memiliki debit air. masyarakat yang 

memiliki pekerjaan sebagai petani dan peladang, pada saat terjadi 

kekeringan dan tidak bisa melakukan kegiatan bercocok tanam, maka 

sebagian dari mereka akan beralih mencari asam untuk dijual pada 

tengkulak. Bahkan mereka dapat melintasi batas secara ilegal untuk 

mencari dan mengumpulkan asam dan mete untuk dijual. Di daerah 

silawan sudah diperhatikan pemerintah, sudah ada perbaikan jalan dan 

perbaikan infrastruktur, bantuan pemerintah dalam program jambanisasi 

tidak berjalan, sudah berbulan-bulan namun baru satu dari 39KK yang 
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sudah terbangun, dan Hanya terdapat satu puskesmas yang di wilayah 

Desa Silawan”. 79 

Dari sini dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di 

wilayah perbatasan dalam kategori insecure, sehingga mereka rela mengambil 

tindakan melintasi batas secara ilegal hanya untuk mencari asam untuk dijual 

kembali demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika hal ini tidak ditangani secara 

serius, maka ini akan berdampak buruk bagi hubungan bilateral antara kedua 

negara jika terjadi terus-menerus pelintasan batas secara ilegal tersebut, dan dapat 

berimbas pada nilai nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri. 

Kemiskinan kemudian juga memperngaruhi pola kehidupan masyarakat, 

baik dalam pola kegiatan sehari-hari maupun dalam konteks konsumsi dari 

masyarakat yang kemudian berpengaruh pada tingkat kesehatan dari masyarakat 

itu sendiri. Kesehatan merupakan salah satu kunci dalam kehidupan masyarakat, 

dan merupakan bagian yang fundamental terkait pelaksanaan kehidupan sehari-

hari. Kehidupan perekonomian dan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya 

kondisi kesehatan yang baik. kondisi kehidupan yang baik ini dipengaruhi oleh 

gaya hidup yaitu perilaku hidupa sehat, pengetahuan yang memadai (pendidikan), 

serta kecukupan pangan dan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan 

(ekonomi). Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui Angka Kematian 

Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Status Gizi Masyarakat serta angka usia 

harapan hidup. 
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Di Kabupaten Belu hingga Mei 2015, tercatat ada sekitar 475 anak Balita 

menderita gizi buruk. Jika merujuk pada data berat badan menurut umur maka, 

dari 13.587 balita yang ditimbang di posyandu terdapat 74,5 persen. (10.122) anak 

gizi baik, 21,9 persen (2.975) anak gizi kurang dan 3,5 persen (476,5) anak gizi 

buruk. dari 36 anak kategori kurus sekali, enam anak diantaranya divonis 

menderita marasmus. Dan dua di antaranya meninggal dunia akibat menderita 

penyakit TBC dan HIV/AIDS. Anak yang menderita gizi buruk hampir merata di 

seluruh puskesmas di Belu namun yang paling banyak dari Kecamatan Halilulik, 

Nualain, Wedomu dan Atambua Selatan.80 Salah satu penyebab anak menderita 

gizi buruk di Kabupaten Belu ini antara lain pola asuh terhadap anak-anak, 

dimana di Belu sendiri, banyak anak yang kemudian diasuh oleh nenek atau 

kakeknya sementara orangtuanya merantau ke Malaysia atau kalimantan. 

Usia harapan hidup juga menjadi salah satu petunjuk tinggi rendahnya 

kualitas kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup di Kabupaten Belu hanya 

mencapai 62,31% di tahun 2014, usia harapan hidup ini tergolong masih rendah 

jika dibandingkan dengan usia harapan hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 

mana mencapai angka 65,91%, dan juga, jika dibandingkan dengan Kabupaten 

lain, Kabupaten Belu juga menjadi salah satu terendah pada tahun 2014, dimana 

Kabupaten Belu menduduki peringkat ketiga terendah.81 Di Kabupaten Belu juga 

tercatat, penyebaran penyait HIV/AIDS yang cukup menghakhawatirkan, dimana 

hingga Maret 2016, tercatat 241 orang Belu meninggal dunia karena HIV/AIDS. 

Total penderita 914 orang terdiri dari HIV 376 orang dan AIDS 576 orang. Dari 
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jumlah ini, 241 orang meninggal dunia. Hal tersebut merupakan data yang 

disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Belu. Data 

914 penderita HIV/AIDS merupakan akumulasi dari tahun 2004 hingga Maret 

2016. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan tren penurunan jumlah kasus 

yang terjadi. Pada tahun 2012 sempat mencapai 143 orang lalu menurun menjadi 

92 kasus di tahun 2013, naik menjadi 104 kasus tahun 2014, kemudian turun lagi 

95 kasus di tahun 2015. Pada Maret 2016 terjadi 38 kasus.82 

Berdasarkan data yang diperoleh, jika dirincikan dari 12 kecamatan di 

Belu maka ada enam kecamatan dengan kasus HIV/AIDS terbanyak, yakni 

Atambua Selatan 125 kasus, Atambua Barat 126 kasus, Kakuluk Mesak 113 

kasus, Kota Atambua, 100 kasus, Tasifeto Timur 95 kasus dan Tasifeto Barat 84 

kasus. Dengan kondisi yang demikian, akan berdampak buruk jika tidak 

tertangani dengan serius, dimana berdasarkan usia maka paling banyak penderita 

berusia produktif 20 tahun sampai 49 tahun sebanyak 778 orang, dan enam puluh 

persen dari penderitanya adalah laki-laki.83 

Dari sini dapat dilihat bahwa, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya 

kualitas pendidikan, serta derajat kesehatan kesehatan masyarakat merupakan 

salah gambaran buruk rendahnya kapasitas governability pemerintah dalam 

menyikapi dan menyelesaikan masalah pelik yang melanda masyarakat 

perbatasan. Kualitas dari governability pemerintah merupakan faktor penting 

dalam mewujudkan pembangunan yang baik. Jika pemerintah memiliki 
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governability yang baik maka dapat dipastikan pembangunan akan berjalan 

dengan baik pula, dan akan mengankat derajat kehidupan masyarakat, dimulai 

dengan peningkatan pendapatan perkapita, rendahnya angka buta huruf 

masyarakat, angka kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk yang dialami 

masyarakat perbatasan. Maka pemerintah perlu meningkatkan kapasitas 

governability agar pembangunan dapat diusahakan semaksimal mungkin dalam 

meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. 

Rendahnya penghasilan, pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakat 

Kabupaten Belu, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste membuat kondisi 

masyarakat perbatasan masuk kedalam kategori kondisi economciinsecurity, hal 

ini merupakan kealpaan dari pemerintah dalam masuk dan hadir secara konkrit 

untuk melihat kondisi riil masyarakat. Ini sangat penting untuk menunjukkan arti 

penting pemerintah bagi masyarakat. Hal yang terpenting disini adalah pemerintah 

harus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui pembangunan 

ekonomi, pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta infrastruktur pendukung 

yang memadai bagi terciptanya derajat kehidupan masyarakat yang baik. Jika 

tidak ditangani secara serius maka akan berdampak pada berkurangnya rasa 

kebangsaan dan juga nilai nasionalisme bagi masyarakat perbatasan.  

Ketika sense of belonging masyarakat terhadap negara mulai luntur, 

ditakutkan akan menjadi momok yang akan menumbuhkan semangat disintegrasi 

yang kuat dari masyarakat perbatasan. Bisa jadi, masyarakat perbatasan akan 

melirik kehidupan di negara tetangga dimasa depan yang lebih menjanjikan 

dibanding di negara sendiri. Jika negara tetangga lebih memberikan prospek 
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kehidupan yang lebih baik, memperhatikan kondisi masyarakatnya, akses 

terhadap pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan dan usaha lebih prospektif 

dan menguntungkan, serta sarana dan prasarana lebih menunjang untuk kehidupan 

masa depan yang lebih baik, bukan tidak mungkin masyarakat sendirilah yang 

akan menanggalkan status kewarganegaraannya, demi kehidupan masa depan 

yang lebih baik. Kedaulatan dan keutuhan bangsa dipertaruhkan, jika memang 

pemerintah tidak memberikan perhatian lebih bagi masyarakat di wilayah 

perbatasan. 

5.2 Pengangguran  

Menurut data statistik pada tahun 2015, menunjukkan bahwa angka 

pengangguran terbuka di Kabupaten Belu sebesar 3,16%84, angka tersebut dapat 

dikatakan kecil namun jika dilihat dari pendapatan perkapita yang juga kecil 

mengindikasikan bahwa di Kabupaten Belu angka penduduk setengah 

pengangguran dan pengangguran terselubung masih cukup tinggi. Penduduk 

setengah pengangguran ini tercermin dari aktifitasnya terutama yang bekerja 

sebagai petani, dimana terdapat musim tertentu yang tidak menunjukkan adanya 

aktifitas yang berarti seperti waktu istirahat pasca panen sesuai dengan musim 

kerja. Hal ini dapat diperburuk dengan adanya kekeringan yang melanda 

Kabupaten Belu pada tahun 2015 akhir hingga sekarang.  

Angka pengangguran terselubung ini juga dapat dilihat dari jumlah pencari 

kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja dan penempatan, dimana 
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jumlah pencari kerja sebesar 86%, atau sekitar 175.347, dan untuk permintaan 

tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja masing-masing hanya sebesar 7%. Para 

pencari kerja ini didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SD dan 

sederajat, sebanyak 445 orang, sarjana S1 menempati urutan kedua sebesar 192 

orang, diikuti dengan SMTA sebanyak 84 orang, dan DIII sebanyak 58 diikuti 

SMTP sebanyak 52 orang.85 Hal ini menandakan bahwa lapangan kerja yang 

tersedia bagi para pencari kerja sangat sedikit, dan menjadikan kompetisi dalam 

mencari pekerjaan semakin ketat dan menciptakan tingkat pengangguran yang 

semakin tinggi. 

Banyaknya pengangguran ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

masyarakat yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan 

merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia 

dalam suatu negara. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam melanjutkan 

arah pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan pendidikan maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan yang baik akan berdampak baik pula pada bidang-bidang lainnya 

seperti ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka bidang ini harus 

diperhatikan secara serius pula oleh pemerintah jika ingin masyarakatnya semakin 

maju dan berkembang.  

Terdapat beberapa hal yang mengindikasi kualitas pendidikan masyarakat 

suatu daerah. Hal tersebut antara lain tingkat pendidikan masyarakat, jumlah 

penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin 
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dan tingkat kelulusan siswa. Berikut merupakan data mengenai tingkat pendidikan 

masyarakat di wilayah Kabupaten Belu menurut ijasah tertinggi yang dimiliki. 

Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah 

Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belu,2015 

Pendidikan yang ditamatkan Laki – laki Perempuan  

Tidak atau belum memiliki 

ijasah 

11,97  10,30 

Sekolah Dasar 22,80 21,12 

SLTP 24,82 21,71 

SMU Umum 28,09 33,93 

SMU Kejuruan  2,01 1,01 

D I, II 0,66 2,02 

D III 2,16 3,86 

Universitas 7,49 6,05 

Total 100 100 
  

 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015, BPS  

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendidikan masyarakat perbatasan masih 

rendah. presentase jumlah ijasah yang dimiliki paling tinggi adalah Sekolah Dasar 

kebawah, dimana jumlah laki – laki sebesar 34,77%, dan perempuan sebesar 

31,42%. Dan sisanya adalah SLTP dan SMU sederajat, serta yang menempuh 

pendidikan tinggi yang sangat sedikit sekali. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa angka putus sekolah masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dan 

diperkuat melalui tabel Angka putus sekolah berikut ini : 
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Tabel 5.5 Presentase Penduduk 7-24 Tahun yang Masih Sekolah, 

Tidak/Belum Pernah Sekolah, dan Tidak Sekolah Lagi Menurut Kelompok 

Umur di Kabupaten Belu, 2013 

Golongan Umur  Masih Sekolah Tidak/Belum 

Pernah Sekolah 

Tidak Sekolah 

Lagi 

7 – 12 95,61 1,69 2,69 

13 – 15 83,35 1,31 15,34 

16 – 18 63,00 1,41 35,60 

19 – 24 13,84 7,42 78,74 

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2013, BPS 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka putus sekolah masyarakat 

Kabupaten Belu cukup tinggi, dimana angka putus sekolah setingkat SMP 

mencapai 15,34%, SMA sebesar 35,60%, dan tidak melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi sebesar 78,74%. Dengan tingkat Pendidikan yang seperti akan mengurangi 

jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kesulitan mencari pekerjaan 

akibat kalah dalam persaingan dalam mencari pekerjaan. Angka putus sekolah ini 

diakibatkan salah satunya oleh tingkat perekonomian masyarakat yang juga 

rendah dan tidak mampu menjangkau biaya pendidikan sekarang ini. 

Disi lain angka buta huruf di Kabupaten Belu juga cukup besar, dimana 

hal ini turut menyumbang rendahnya tingkat pendidikan, dimana tercatat pada 

tahun 2013, jumlah angka buta huruf mencapai 13,09%.86 Angka ini cukup besar, 

sehingga pemerintah perlu penangan khusus untuk mengurangi angka buta huruf 

ini. Angka melek huruf Kabupaten Belu sendiri merupakan salah terendah di 
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Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pada tahun 2014, angka melek huruf di 

Kabupaten Belu hanya mencapai 11,41%.87 Angka buta huruf pada tahun 2015 

oleh pemerintah dikatakan telah menurun namun menurut salah satu anggota dari 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Adriana Dian Ekawaty Luan mengatakan bahwa 

“Angka buta huruf di Kabupaten masih tetap tinggi, tidak seperti yang 

dilaporkan, dan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sia-sia, karena 

program tidak dijalankan dengan baik. Mereka hanya datang memberikan 

pelajaran beberapa hari dan langsung memberikan sertifkat bebas buta 

huruf. Bahkan di Desa Salala, Kecamatan Weliurai, anak SD kelas 5,6 

pun masih kesulitan membaca, dan untuk mendapatkan nilai yang baik 

saat ujian, cukup mengumpulkan kayu dan dibawa ke sekolah”88 

Masalah pendidikan lainnya adalah tingkat rasio guru yang tidak 

sebanding dengan murid yang ada, dimana menurut peraturan pemerintah rasio 

ideal untuk sekolah SD, SMP, dan SMA adalah 1:2089, namun di Kabupaten Belu 

yang terjadi adalah jumlah guru dan murid tidak sebanding, yang mana terdapat 

sekolah yang perbandingan guru dan muridnya melebihi rasio tersebut, dan dilain 

tempat terjadi kekurangan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tasifeto Barat, 

dimana terdapat 12 sekolah dasar dengan murid mencapai 2.435 siswa dan 98 

guru. Jika dibagi, maka setiap sekolah akan mendapat 8 guru dengan siswa 

sebanyak 203 orang, maka rasionya menjadi 1: 25, hal ini akan menambah beban 

guru untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mendidik murid. Hal tersebut 
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juga terjadi di Kota Atambua dimana jumlah sekolah sebanyak 9 dengan 78 guru 

dan 2.858 siswa, dimana perbandingannya menjadi 1:39 siswa.90 Hal ini berarti 

rasio guru dan murid tidak seimbang, ditambah dengan jumlah tenaga pendidikan 

yang belum berkualitas dimana, masih banyak guru yang belum bergelar sarjana 

di Kabupaten belu, rata – rata guru masih berpendidikan SMA. 

Berdasarkan data dari Bappeda untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri, pada 

tahun 2014/2015 terdapat sebanyak 212 guru berlatar belakang pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), 106 guru berlatar D2, 7 guru berlatar D1, dan 11 

guru berlatar D3. Untuk guru PNS tercatat sejumlah 419 guru dan untuk non PNS 

sebanyak 191 guru. Selain persoalan terbatasnya jumlah guru yang berkualitas, 

persoalan utama yang ada di Belu adalah ketersedian tenaga pengajar untuk 

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Akibat minimnya ketersediaan 

jumlah guru PAUD dan TK, kemampuan membaca anak-anak di Belu menjadi 

rendah. Padahal, PAUD dan TK dibutuhkan agar akselerasi pemahaman bahasa 

Indonesia dalam diri anak-anak usia dini dapat terwujud.91 

Menurut salah satu guru yang bertugas di daerah pelosok, Elisa Goncalves, 

56 tahun, guru Sekolah Dasar Katolik Atapupu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara 

Timur mengatakan bahwa kemampuan membaca anak-anak diperbatasan sangat 

memprihatinkan, masih banyak anak didiknya yang mengalami kesulitan dalam 

membaca. Bersama salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, Save 

The Children berusaha untuk membantu agar anak-anak dapat memiliki 
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kemampuan membaca yang baik sejak dini. Sampai 2015 ini, berdasarkan temuan 

dari Save The Children, ada 59,7 persen dari 700 anak berusia 8-10 tahun di Belu 

masih kesulitan membaca. Dimana dalam salah satu program, Save the Children 

menilai bersama Indiana University terhadap 674 siswa kelas 2 dari 35 sekolah 

dasar di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, dimana didapat hasil yang 

menunjukan bahwa 25 % dari siswa tidak dapat membaca satu pun dari 20 kata, 

49% tidak dapat membaca sebuah bacaan sederhana yang terdiri atas 100 kata, 

dan 61 % dari total siswa yang diwawancarai tidak dapat membaca dan menjawab 

pertanyaan yang dibacakan.92 

Dengan kata lain, masih terdapat anak usia sekolah yang buta aksara. Hal 

ini menambah besar jumlah angka buta aksara di Kabupaten Belu, belum lagi 

ditambah dengan minimnya fasilitas pendukung belajar-mengajar dan juga angka 

putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Belu 

masih sangat rendah dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk 

menanggulangi masalah tersebut untuk lebih memperbaiki kualitas sumber daya 

manusia. Dengan melihat kondisi ini maka kehidupan ekonomi masyarakat akan 

sulit berubah jika tidak tertangani secara serius oleh pemerintah.  

 

5.3 Faktor Penyebab Economic insecurity di Kabupaten Belu 

                                                           
92 Kemampuan Baca Anak di NTT Butuh Perhatian Khusus. tempo.co. diakses pada tanggal 21 
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 Dalam rangka pencarian solusi akan suatu problematika, maka akar 

permasalahan yang menjadi penyebab harus digali dan dicermati secara seksama 

sebelum mengambil tindakan penanggulangan yang tepat dalam menyelesaikan 

problematika yang sudah terjadi tersebut. sehingga solusi yang diambil dapat 

mengenai sasaran dengan tepat dan dapat menanggulangi segala problematika 

dengan baik. dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu, wilayah 

perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. 

5.3.1 Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan yang telah melanda perbatasan disebabkan oleh 

beberapa hal yang terkait dengan rendahnya kapasitas para pengambil 

kebijakan dalam hal ini Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, 

faktor kultural dari masyarakat dan juga sistem bertani, berladang dan 

beternak yang masih secara tradisional. Masalah ekonomi yang 

menghimpit masyarakat perbatasan disebabkan oleh rendahnya kapabilitas 

dari pemerintah dalam menarik masyarakat keluar dari garis kemiskinan 

yang melanda mereka. Rendahnya kesejahteraan masyarakat ini akibat dari 

kurangnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat serta kurang 

tepat sasaran dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi 

masyarakat di wilayah perbatasan, salah satunya adalah sarana dan 

prasarana yang kurang memadai dalam mendukung perekonomian 

masyarakat.  
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Karena itu sangat dibutuhkan suatu kapasitas yang mumpuni dari 

pemerintah (Governability) dalam mengambil dan mengeluarkan 

kebijakan yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Intervensi 

yang dilakukan oleh pemerintah dirasa sangat dibutuhkan dan penting 

dalam mendorong dan memperkuat perekonomian rakyat itu sendiri. Jika 

pemerintah memiliki kapabilitas yang baik dalam menanggapi dan melihat 

kondisi riil masyarakat, maka angka kemiskinan dapat ditekan dengan 

berbagai kebijakan seperti bantuan modal usaha, pendampingan dan 

pelatihan, serta mendorong masuknya investasi ke daerah perbatasan 

dalam mengoptimalkan potensi daerah dan memudahkan pemasaran, 

mendorong pertumbuhan UKM, serta membangun sarana dan prasarana 

yang memadai dalam rangka melancarkan aktivitas ekonomi di wilayah 

perbatasan. 

Dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kebijakannya, terdapat 

beberapa kebijakan yang kurang tepat sasaran, salah satunya adalah 

kebijakan transmigrasi, dimana masyarakat kurang mampu yang belum 

memiliki rumah dan tanah sendiri diberikan tanah dan tempat tinggal yang 

baru di wilayah lain, yang mana, menurut penuturan masyarakat wilayah 

tersebut jauh dari pusat kota, sehingga menyulitkan bagi mereka untuk 

melakukan kegiatan perekonomian mereka termasuk bersekolah. Dengan 

alasan ini, mereka memilih untuk tidak pindah dan ada yang menjual 

kembali rumah dan tanah tersebut. Jika demikian, maka dapat dikatakan 

bahwa kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. selain itu, pemerintah 
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lebih fokus pada pemberian bantuan dan melupakan sektor pemberdayaan 

masyarakat, sehingga membuat masyarakat terlena dengan mengharapkan 

bantuan yang diberikan kepada mereka. 

Salah satu penyebab lainnya adalah faktor kultural, dimana faktor 

tersebut kurang kondusif bagi pengembangan perekonomian masyarakat. 

Tradisi masyarakat dan kurangnya sumber daya alam yang memadai ini 

tidak sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, dimana saharusnya 

pemerintah hadir disana dalam mencari dan menemukan solusi yang tepat 

dalam mensiasati masalah tersebut. tidak dapat dipungkiri, rendahnya 

governability ini menjadi bagian dari kemiskinan yang menghimpit 

masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu hadir disini 

dalam menemukan jalan tengah dalam mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh kemiskinan akibat kultural tersebut, dengan kata lain, 

kebijakan pemerintah yang baik sekalipun akan dihadapkan dengan 

masalah kultural dan juga sumber daya alam yang minim, maka 

pemerintah harus lebih tanggap dan mau turun melihat kondisi masyarakat 

sehingga kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya baik namun tepat sesuai 

dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. 

Salah satu budaya masyarakat yang turut memberikan beban pada 

kehidupan perekonomian masyarakat, dimana hal ini bersifat pemborosan 

yang berlebihan. Pemborosan yang berlebihan ini adalah pada masalah 

upacara adat, kemudian pesta perkawinan, dan upacara kematian. Pada 

upacara kematian, masyarakat mengeluarkan biaya hingga puluhan juta 



 
lxxxix 

 

bahkan hingga ratusan juta. Dalam tradisi masyarakat timor, pasca 

seseorang meninggal dunia, dari prosesi pemakaman hingga malam 

ketujuh, masyarakat akan datang kerumah duka untuk menunggu meja 

tempat menaruh jenazah, pada saat ini, masyarakat akan dijamu dengan 

hidangan untuk disantap sembari menunggu meja jenazah. Acara ini masih 

berlanjut hingga pengeluaran meja, hingga peringatan hari berkabung, 

dimana keluarga telah melewati masa duka selama satu tahun lebihnya. 

Setelah itu, akan diadakan pesta kore metan, yang tujuannya untuk 

melepas masa duka tersebut. Dan itupun akan mengeluarkan biaya hingga 

puluhan juta. 

Begitu pula dengan upacara perkawinan, dimana adat juga 

berperan penting disini. Dalam tradisi budaya kemak dan bunak, 

belis/mahar kawin untuk pengantin wanita sangatlah mahal, pengantin pria 

harus menanggung biaya belis dan juga biaya pernikahan, yang juga bisa 

menghabiskan biaya hingga puluhan juta. Hal ini tentu suatu bentuk 

pemborosan, dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat 

yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun ini merupakan tradisi turun 

– temurun yang sulit untuk dihapus, pemerintah disini harus dapat 

memberikan solusi guna membantu perekonomian masyarakat dan 

mengurangi pemborosan tersebut. 

5.3.2 Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat 
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Sama halnya dengan paparan sebelumnya, rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat juga merupakan akibat dari beberapa faktor. Disini 

setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai 

faktor penyebab dari lemahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Belu, 

yaitu faktor internal yang berupa kurangnya akses pendidikan karena 

kapasitas governability yang rendah dari pemerintah, serta faktor eksternal 

dari masyarakat yaitu dari kebiasaan masyarakat setempat. 

Dalam pembangunan kualitas pendidikan masyarakat, hal yang 

sangat menentukan adalah ketersediaannya sarana dan prasarana 

pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai. Hal ini merupakan salah 

satu akibat dari kealpaan pemerintah dalam menyediakan hal tersebut. 

berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya tentang pendidikan, 

menunjukkan bahwa kualitas guru dan jumlah guru kurang memadai dan 

tidak seimbang sehingga pendidikan di Kabupaten Belu sedikit 

menghadapi hambatan. Selain hal tersebut, trend putus sekolah yang 

terjadi juga turut menyumbang potret buruknya pendidikan di wilayah 

perbatasan negara, dimana anak yang bersekolah setingkat Sekolah Dasar 

saja masih banyak yang kesulitan membaca, apalagi yang putus sekolah. 

Disamping permasalahan kealpaan dari pemerintah ini, faktor yang 

tidak dapat dipungkiri juga dalam menyumbang rendahnya kualitas 

pendidikan masyarakat perbatasan adalah faktor internal dari masyarakat 

itu sendiri. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya peran 

pemerintah disini. Dimana, persoalan ekonomi masyarakat merupakan 
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faktor dominan yang menghambat anak-anak usia sekolah diperbatasan. 

Selain dari permasalahan tersebut, terdapat faktor kebiasaan masyarakat 

yang kurang kondusif dimana anak dibawah umur dipekerjakan untuk 

membantu perekonomian keluarga. Hal ini menambah pelik masalah 

pendidikan yang ada diperbatasan, hal ini juga merupakan akibat dari 

rendahnya kehidupan perekonomian masyarakat perbatasan yang mana 

harus segera diatasi oleh pemerintah. 

 5.3.4 Penyebab Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat 

kesehatannya juga tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya 

rendah, kualitas penduduknya juga dinilai rendah. Secara keseluruhan 

dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih 

tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesehatan penduduk ini, antara lain 

dipengaruhi oleh faktor makanan, lingkungan, fasilitas kesehatan, dan 

ketersediaan tenaga medis (perawatan dan dokter). Tingkat kesehatan 

penduduk suatu negara dapat dinilai dari tinggi rendahnya angka kematian 

kasar, angka kematian bayi, dan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan 

penduduk dikatakan tinggi apabila angka kematian kasar dan angka 

kematian bayinya rendah, tetapi umur harapan hidupnya tinggi. 

Sebaliknya, suatu negara dikatakan tingkat kesehatannya rendah apabila 

negara tersebut mempunyai angka kematian kasar dan angka kematian 

bayi tinggi serta umur harapan hidupnya rendah. 
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Kurangnya sarana kesehatan dan tenaga medis di wilayah 

perbatasan akan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang baik. hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya 

derajat kesehatan masyarakat. Banyak ibu hamil dan orang sakit yang 

memerlukan pelayanan yang cepat, namun dikarenakan kurangnya tenaga 

ahli dan fasilitas medis yang memadai ini, masyarakat harus bersedia 

dilarikan ke rumah sakit umum di pusat kota untuk mendapatkan 

perawatan yang lebih baik dan memadai. Hal ini terkadang menyebabkan 

keterlambatan dalam penanganan orang sakit dan ibu hamil yang hendak 

melahirkan. Kurangnya sarana dan prasarana seperti puskesmas dan 

puskesmas pembantu serta tenaga medis di wilayah perbatasan ini 

mengindikasikan bahwa betapa perhatian pemerintah disini masih sangat 

rendah dalam menjamin kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. 

Ditambah lagi dengan kebiasaaan masyarakat yang gemar 

mengkonsumsi alkohol, menambah buruk kondisi kesehatan masyarakat. 

Kebiasaan mengonsumsi alkohol ini sudah merupakan hal biasa, dimana 

setiap acara adat maupun kegiatan lainnya pasti hidangan minuman 

beralkohol selalu disajikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, 

masyarakat kerap mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini juga 

pastinya mengganggu waktu produktif masyarakat, juga dapat 

menimbulkan gangguan sosial akibat pengaruh mengonsumsi alkohol 

tersebut. Telah kita ketahui bersama bahwa minuman keras merupakan 

salah satu faktor turunnya ketahanan tubuh, sehingga tubuh mudah 
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terserang penyakit. Selain hal tersebut, minam beralkohol ini turut 

menyumbang dalam tingginya tingkat kriminalitas dan masalah sosial 

lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebiasaan buruk 

masyarakat ini dapat dihentikan, bukan malah dibiarkan sebagai salah satu 

kebiasaan masyarakat yang membudaya. 

Selain masalah kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol, 

salah satu masalah yang turut menyumbang rendahnya derajat kesehatan 

masyarakat adalah kurangnya fasilitas air bersih dan juga perumahan yang 

tidak layak huni. Ini merupakan salah satu syarat penting dalam 

mewujudkan kualitas kesehatan yang baik. air bersih merupakan sumber 

kehidupan, jika tidak dipenuhi maka dapat dipastikan kehidupan dan 

kualitas kesehatan masyarakat akan menurun. Di Kabupaten Belu sendiri 

air bersih merupakan barang langka, sehingga masyarakat perlu untuk 

membeli pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini diperparah 

lagi dengan kondisi kekeringan yang sering melanda daerah perbatasan, 

dimana curah hujan di Kabupaten Belu juga sangat rendah.  

Selain dari kurangnya pasokan air bersih, masalah jamban juga 

merupakan masalah penting yang harus diwujudkan pemerintah di wilayah 

perbatasan, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki 

jamban sendiri. Bantuan dari pemerintah dalam program jambanisasi juga 

terkesan lamban, dimana di salah satu dusun di Kecamatan Tasifeto 

Timur, pelaksanaan pembangunan jamban ini sudah berbulan-bulan 

namun hanya beberapa saja yang sudah dibuat, sisanya masih berupa patok 
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yang ditancapkan dan belum dibangun sama sekali. Hal ini menambah 

buruk kualitas kehidupan masyarakat. Masalah rumah juga merupakan hal 

yang perlu diperhatikan, dimana masyarakat disana kebanyakan masih 

menggunakan rumah yang berdindingkan kayu bebak, sehingga 

kualitasnya kurang begitu baik. Kurang dapat melindungi masyarakat dari 

udara malam dan kondisi udara yang kurang baik. 

 

5.3.5 Warga baru (Pengungsi Ex Timor - Timur)  

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengungsi dari Timor-timur yang 

sekarang disebut sebagai warga baru menjadi beban tersendiri bagi 

pemerintah. Bagi masyarakat setempat sendiri, warga baru menjadi 

sumber masalah sosial dan dianggap sebagai penggangu dan tidak 

diharapkan, sehingga hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah 

dalam menangani masalah warga baru ini. Pada saat kedatangan warga 

baru di Kabupaten Belu, pemerintah banyak memberikan bantuan, namun 

oleh warga baru dianggap bahwa mereka belum diperhatikan, dan hingga 

saat ini mereka masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan 

alasan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah karena mereka 

kehilangan harta benda serta tempat tinggal mereka dan lebih memilih 

untuk menjadi bagian dari Indonesia, sehingga mau tidak mau pemerintah 

harus memperhatikan mereka. 
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Program pemerintah yang telah dijalankan masih terdapat 

ketimpangan dalam pelaksanaan dilapangan. Dimana, dalam salah satu 

sesi wawancara yang dilakukan penulis di desa Tihar, Kelurahan Manu 

Mutin, salah satu dari warga yang merupakan warga baru, Lidya 

Goncalves, 39 Tahun, seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah pernah 

mengenyam pendidikan mengatakan bahwa,  

“Pemerintah kurang memperhatikan mereka. Mereka hidup 

dengan kondisi ekonomi yang sulit, dimana kebutuhan akan air 

pun harus mereka penuhi dengan membeli termasuk dengan kayu 

yang juga harus mereka beli, belum ditambah lagi dengan biaya 

lainnya termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka, bahkan 

banyak dari warga baru ini yang belum memiliki tanah sendiri, 

dimana tanah yang mereka tempati sekarang adalah milik 

masyarakat yang dipinjamkan untuk ditinggali dan sewaktu-waktu 

bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Pemerintah tidak 

memberikan bantuan, hanya pada awal kedatangan mereka pada 

tahun 1999 sampai 2002. Bantuan raskin pun hanya pilih-pilih”93 

Beberapa dari mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh 

lepas tangan dari hal ini, karena ini merupakan kesalahan dari pemerintah. 

Mereka merupakan korban politik seperti yang diungkapkan oleh Geomar 

Carvalho, 65 Tahun, dari Keluran Manu Mutin, yang mengatakan bahwa, 

                                                           
93 Luan A.D. (2016, Agustus 19). Pengungsi dan Buta Aksara. (B.A. Soekendro, Interviewer). 
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“Kami datang menjadi pengungsi dan meninggalkan semua harta 

benda kami di Timor-Timur, datang tanpa membawa apa-apa 

karena politik yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga 

pemerintah harus pmemperhatikan kami. Kami sekarang hidup 

susah karena pemerintah, maka pemerintah harus 

bertanggunjawab atas semuanya, jangan lepas tangan begitu 

saja.”94 

Sebenarnya, pemerintah telah memberikan bantuan namun oleh 

warga baru masih dirasa belum cukup. Selain masalah tersebut, 

pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat setempat dikarenakan 

terlalu memperhatikan para warga baru, sedangkan mereka sendiri masih 

hidup dalam himpitan ekonomi. Keadaan ini mengharuskan pemerintah 

untuk hadir secara konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan 

memberikan solusi yang tepat dan adil bagi penduduk setempat dan juga 

warga baru tersebut. Program bantuan rumah yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah masih kurang tepat sasaran dikarenakan pemilihan lokasi 

untuk mendirikan bangunan rumah bantuan tersebut kurang tepat, dimana 

lokasi tersebut tidak memiliki sumber air dan juga kurang strategis bagi 

kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Adriana Dian Ekawaty Luan, bahwa, 

                                                           
94 Carvalho. G. (2016, Agustus 16). Kehidupan Pengungsi Eks Timor-Timur. (B.A.Soekendro, 
Interviewer). 
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”Pemerintah dalam memilih lokasi Resettlement kurang melihat kondisi 

apakah ada air atau tidak, jika tidak air maka masyarakat tidak bisa 

bercocok tanam. Ditambah lagi kondisi yang jauh dari pusat kota, ketika 

berangkat kesekolah saja membutuhkan biaya, dengan kondisi air yang 

tidak ada, maka apa yang harus mereka tanam dan mereka makan selama 

satu tahun.”95 

Dengan alasan ini kebanyakan dari warga baru enggan untuk 

menempati rumah bantuan tersebut, bahkan ada yang menjual kembali 

rumah dan tanah tersebut. Kondisi ini tentu saja menambah sulit posisi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi warga baru dan 

juga penduduk setempat tersebut. Selain dari permasalahan tersebut, warga 

baru juga turut menyumbang tingginya angka kemiskinan dan juga 

kualitas pendidikan di Kabupaten belu, dimana selain tidak memiliki 

rumah dan tanah, rata-rata para warga baru ini kebanyakan adalah buta 

huruf dan berpendidikan rendah.  

Di Desa Tihar, Kelurahan Manumutin sendiri yang merupakan 

salah tempat transmigrasi dari para warga baru ini, sebanyak 15 kepala 

keluarga yang kebanyakan orang tua disana adalah buta huruf. Dan mereka 

tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam sesi wawancara dengan mereka, 

mereka mempertanyakan kinerja pemerintah disini, termasuk dari janji 

kampanye yang telah mereka terima, dimana mereka dijanjikan 

pengaspalan jalan dan juga bantuan air bersih. Mereka juga mengatakan 

                                                           
95 Luan A.D. (2016, Agustus 19). Pengungsi dan Buta Aksara. (B.A. Soekendro, Interviewer). 
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bahwa bantuan pemerintah seperti raskin tidak sampai kepada mereka, dan 

menyebutkan bahwa yang menerima adalah Pegawai Negeri yang 

notabene hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih baik daripada mereka. 

Dalam kondisi yang seperti ini, kebanyakan dari mereka pasrah 

dengan keadaan dan kesulitan untuk membangun kehidupan ekonomi 

mereka dan hanya berharap pemerintah terus memberikan bantuan pada 

mereka. Dengan kondisi tidak memiliki apa-apa karena kehilangan harta 

benda yang ditinggalkan di Timor Leste, serta terpisah dari sanak family, 

membuat mereka kehilangan harapan hidup. Jika pemerintah ingin 

merubah kondisi ini, seharusnya pemerintah datang bukan hanya untuk 

memberikan bantuan lalu pergi begitu saja. Pemerintah diharapkan dapat 

membangun kepercayaan diri warga baru untuk dapat memulai kehidupan 

baru yang lebih baik. Factor pemberdayaan inilah yang luput dari program 

pemerintah sehingga membuat warga baru ini menjadi dimanjakan, dan 

hanya menyalahkan pemerintah atas kehidupan mereka dan pemerintah 

harus bertanggungjawab, sehingga mereka hidup dalam mengharapkan 

bantuan berkelanjutan dari pemerintah akibat terlena dengan bantuan yang 

diberikan terus-menerus oleh pemerintah. 

Dengan kondisi yang seperti ini, warga baru yang buta huruf dan 

yang berpendidikan rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar ini kemudian 

mudah terhasut dan sering dimanfaatkan dalam suatu kampanye politik, 

terutama janji-janji politik saat pemilukada. Hal ini telah terbukti, di Desa 

Tihar, yang telah dijanjikan untuk pembangunan jalan dan ketersediaan air 
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bersih, namun janji tersebut tidak terpenuhi hingga saat ini. Warga masih 

tetap harus membeli air bersih, dan jalan tak kunjung diperbaiki. Kondisi 

ini sungguh sangat memprihatinkan, mengingat kondisi ekonomi mereka 

yang sulit sejak pindah ke Kabupaten Belu. Pemerintah seharusnya 

membantu warga baru ini untuk keluar dari kondisi mereka saat ini, hal 

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan untuk 

memutus rantai kemiskinan dan derajat pendidikan yang rendah dari warga 

baru tersebut. Sekali lagi, pemerintah harus turun dan hadir secara konkrit 

dalam memberikan solusi yang tepat, bukan hanya datang memberikan 

bantuan dan pergi begitu saja tanpa ada program yang berarti bagi 

terciptanya kehidupan perekonomian warga baru yang lebih baik. 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Mengacu pada analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi ekonomi 

masyarakat di perbatasan masih sangat lemah dan dalam posisi insecure, hal ini 

terindikasi dari tingginya angka kemiskinan, pendidikan, dan juga derajat 
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kesehatan masyarakat yang rendah. Maka dari itu, pemerintah seyogyanya 

memperhatikan strategi pendekatan yang lebih mengarah pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Selain mengandalkan pendekatan tersebut, pemerintah 

harus memperhatikan segi pemberdayaan masyarakat yang luput dalam strategi 

yang diterapkan pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengentaskan masalah 

ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat tanpa membuat masyarakat manja 

dengan hanya mengharapkan bantuan dan perhatian pemerintah secara 

berkelanjutan. 

 Pemerintah diharapkan dapat hadir secara konkrit di dalam masyarakat dan 

mengerti permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang 

tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah perbatasan. 

Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan arti penting pemerintah dalam 

menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam kehidupan mereka. Hal ini akan 

membawa dampak yang baik bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan menguatkan semangat nasionalisme yang ada pada diri masyarakat. Dengan 

demikian keamanan wilayah perbatasan dapat ditingkatkan dari dalam, karena 

masyarakat wilayah perbatasan merupakan barisan terdepan dalam melindungi 

kedaulatan Negara. 

 Rendahnya kondisi economic security dan menjadikan kondisi masyarakat 

dalam kondisi Economic insecurity diwilayah perbatasan ini disebabkan oleh 

kurangnya kapasitas pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang menyentuh 

aspek kesejahteraan masyarakat, dimana perbatasan kurang diletakkan sebagai 

prioritas utama dalam pembangunan daerah, sehingga masalah yang dihadapi 
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masyarakat di wilayah perbatasan terus menghimpit masyarakat. Seharusnya 

pemerintah tahu bahwa perbatasan saat ini sangat membutuhkan penerapan 

strategi yang lebih mengarah pada pembangunan ekonomi masyarakat daripada 

menerapkan pendekatan militer semata. Hal ini lebih penting guna membangun 

masyarakat yang berjiwa nasionalisme tinggi dalam menjaga keamanan, keutuhan 

dan kedaulatan Negara, yang mana merupakan tujuan Negara dalam mencapai 

kepentingan nasional di wilayah perbatasan. 

6.2. Saran  

 Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh penulis dalam tulisan ini, 

maka terdapat beberapa saran yang akan direkomendasikan kepada pemerintah 

Kabupaten Belu dan juga pemerintah pusat dalam mengelola wilayah perbatasan 

Indonesia dan Timor Leste. Yang pertama adalah, untuk mewujudkan 

pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan, pemerintah daerah perlu 

melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat agar 

pembangunan daerah Kabupaten Belu dapat disinkronkan dan diintegrasikan 

dengan program-program dari pemerintah baik provinsi maupun pusat dalam 

konteks penanganan wilayah perbatasan yang lebih baik. 

 Saran yang kedua adalah penting bagi pemerintah daerah untuk 

memberikan perhatian lebih dalam upaya untuk mengurangi dan meminimalisir 

tingkat kemiskinan, memperbaiki kualitas pendidikan, serta rendahnya derajat 

kesehatan masyarakat perbatasan dengan cara membangun dan memperbaiki 

berbagai infrastruktur serta mengoptimalkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
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juga pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelayanan dasar lainnya. Ketiga, upaya 

pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam 

pengelolaan perbatasan yang berorientasi pada pendekatan keamanan harus 

dibatasi, sehingga dapat lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat karena, hal 

tersebut sangat penting dalam melepaskan masyarakat wilayah perbatasan dari 

himpitan kemiskinan dan masalah-masalah lain yang dialami masyarakat. 

 Saran yang terakhir adalah pemerintah pusat sebaiknya lebih 

mengedepankan pendekatan kesejahteraan daripada pendekatan keamanan, hal ini 

dilakukan agar masalah lemahnya kesejahteraan masyarakat yang dihadapi oleh 

masyarakat wilayah perbatasan dapat diatasi, dimana terbukti bahwa pendekatan 

keamanan tidak mampu untuk menjawab permasalahan kesejahteraan yang terjadi 

di wilayah perbatasan. Jika pendekatan keamanan terus diterapkan maka tidak 

mustahil bahwa dikemudian hari akan terjadi ancaman dari dalam wilayah sendiri 

bagi keamanan dan keutuhan Negara. 
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