
 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 

OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau) 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  

Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  

Peminatan Metode Ilmu Politik 

 

Oleh: 

DINDA ASRI 

NIM. 135120500111048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018



ii 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERBATASAN OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau) 

 

 

Disusun Oleh: 

 

Dinda Asri 

NIM. 135120500111048 

 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing: 

 

 

 

 

Pembimbing Utama 

 

 

 

Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS. 

NIP. 19520101 198203 1 006 

Tanggal: 

Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc 

NIK. 201607 880511 2 001 

Tanggal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERBATASAN OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau) 

 

Disusun Oleh: 

 

Dinda Asri 

NIM. 135120500111048 

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik 

Pada tanggal 2 Mei 2018 

 

 

Tim Penguji : 

 

Malang, 2 Mei 2018 

Mengetahui 

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak 

NIP. 19690814 199402 1 001 

Ketua Majelis Penguji 

 

 

 

Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS 

NIP. 19520101 198203 1 006 

Sekretaris Majelis Penguji 

 

 

 

Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc 

NIK. 201607 880511 2 001 

 

Anggota Majelis Penguji I 

 

 

 

Dr. Drs. Moch. Fauzie, M.Si 

NIDN: 0702026601 

 

Anggota Majelis Penguji II 

 

 

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA 

NIK. 201607 831118 1 001 



iv 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

Nama: Dinda Asri 

NIM. 135120500111048 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERBATASAN OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau) adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya 

saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar 

pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya 

peroleh dari skripsi tersebut. 

 

Malang, 2 Mei 2018 

Pembuat Pernyataan 

 

 

Dinda Asri 

NIM. 135120500111048 

 



v 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalammualaikum warrahmattullahi wabarakatuh 

Puji syukur yang sebesar-besarnya peneliti panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang melimpah, serta selalu 

memberikan kelancaran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERBATASAN OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau). 

Mengingat selama proses penyusunan proposal, penelitian dan pengerjaan 

analisis penelitian penulis dengan sadar tidak dapat menyelesaikan tanpa dukungan 

pihak-pihak sekitar. Untuk itu penulis ingin mempersembahkan ucapan dan rasa 

terimakasih secara khusus kepada: 

1. Kedua orang tua di tanah kelahiran, yang telah menjadi pendonor terbesar 

secara moril maupun materil dan berpengaruh sangat besar dalam 

keberhasilan penulis. 

2. Bapak Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS. dan Ibu Resya Famelasari, S.Sos., 

M.Soc,Sc. yang menjadi dosen pembimbing dalam pengerjaan tugas akhir 

ini dengan segala masukan, kritik yang membangun dan motivasinya. 

3. Bapak Dr. Drs. Moch. Fauzie, M.Si. dan Bapak Ibnu Asqari Pohan, S.Sos., 

MA. selaku 2 dosen penguji dalam ujian komprehensif yang juga kemudian 

memberikan arahan dalam perbaikan tugas akhir ini. 

4. Para dosen selaku tenaga pendidik, kawan diskusi dan mentor pada saat 

masa-masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Politik ini. 

5. Narasumber selama penelitian di Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan 

di Desa Entikong, Kalimantan Barat. 

6. Teman-teman organisasi HIMAPOLITIK dan PMII Rayon Pancasila. 

7. Kepada Maya Kirana Putri dan Kartika Yanuar Budhi, dua sahabat yang 

menemani perjalanan dan eksplorasi diri di Amerika Serikat serta segenap 



 

 

vi 

 

teman-teman delegasi HNMUN 2017 yakni Sarah, Vanya, Michael, Donny 

dan Fathur. 

8. Kawan-kawan terbaik selama penulis mengenyam pendidikan di 

Universitas Brawijaya: Mhd. Ridwanul Fadli, Tri Selli Martianti, 

Mochamad Achirul Ilham, Nitya, Yosi, Vanda, Tami, Ebit, Alif, Yenda, 

Reve yang telah dengan rela melibatkan dirinya untuk mengenal penulis 

dengan caranya masing-masing. Tidak terkecuali segenap teman-teman 

mahasiswa Ilmu Politik 2013. 

9. Kawan dalam jarak yang menjadi support system dalam hal diskusi 

mengenai kerumitan alam semesta: Gesa Chandra Tybatinara, Khashayar 

Goorzehi, Ryan Pollack, Valentin Piccault, Victor Prual, Vishwanath 

Puttagunta.  

10. Yang terakhir adalah ucapan terimakasih dan apresiasi kepada diri sendiri, 

terimakasih telah berhasil melawan sisi buruk diri sendiri, telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk kewajiban dan tanggung jawab serta hal-

hal menyulitkan yang secara tidak langsung membangun penulis menjadi 

pribadi yang utuh dan lebih baik dalam pikiran dan tindakannya. 

 

Penulis berharap dengan terselesaikannya tugas akhir ini dapat menambah 

wawasan bagi pembaca. Terimakasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada 

pembaca yang telah ingin meluangkan waktunya untuk mendapatkan beberapa 

informasi dalam tugas akhir ini. 

Selamat menikmati ! 

Wassalammualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 

 

Malang, 2 Mei 2018 

 

                                                                                                  Penulis 



 

 

 

 

vii 

 

ABSTRAK 

Dinda Asri. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERBATASAN OLEH BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

(Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau). Tim Pembimbing: Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS. dan 

Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc.  

 

Penelitian ini didasarkan pada kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di 

Kecamatan Entikong yang memprihatinkan. Sejak Indonesia merdeka 

pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memajukan kesejahteraan 

umum, hal ini menunjukkan ketertinggalan dibandingkan kondisi sosial ekonomi 

dengan negara tetangga yakni Malaysia. Upaya pembangunan terkait pembangunan 

infrastruktur di perbatasan Entikong mulai dicanangkan pada masa presiden 

Jokowi-Jusuf Kalla. Pembangunan ini dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019 

dengan menjadikan Perbatasan Entikong sebagai prioritas pembangunan. 

Keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai kepanjangan tangan dari 

pemerintah pusat yang memiliki tugas mengkoordinasi jalannya implementasi 

kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Entikong. Penelitian ini 

menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang berguna untuk 

mengetahui perubahan pasca implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan 

melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil yang ditemukan dari 

penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur  

yang dijalankan oleh BNPP dapat dikatakan berhasil, dengan mengacu pada 

kesesuaian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperi 

faktor komunikasi, disposisi, adanya sumber daya yang memadai dan struktur 

birokrasi. Meskipun demikian, kesesuaian antara input dan output yang diharapkan 

masih belum terlaksana secara menyeluruh, akibat adanya beberapa hambatan 

seperti lemahnya koordinasi antar sektor, kurangnya sosialisasi dari pemerintah 

pusat selaku eksekutor utama dari implementasi kebijakan serta kurangnya 

kemampuan pemerintah daerah dalam menjabarkan kebutuhan daerah kepada 

pemerintah pusat. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Perbatasan, Pembangunan 

Infrastruktur. 
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ABSTRACT 

Dinda Asri. Bachelor Degree, Department of Political Science, Faculty of 

Social and Political Sciences, University of Brawijaya Malang, 2018. 

IMPLEMENTATION OF THE  DEVELOPMENT POLICY IN 

BORDERLAND AREA BY NATIONAL INSTITUTION OF BORDER 

AREA (The Infrastructures Development in Entikong Border Area, Sub-

District Entikong, Sanggau Regency). Supervisor Team: Dr. Drs. Hilmy 

Mochtar, MS. and Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc. 

 

This research based on the condition in Malaysia-Indonesia border area in Sub-

disctrict Entikong which has been retarted back in years. Since the independence of 

Indonesia, the implementing process of development itself in border area was not 

thoroughly developed the people welfare yet, this indicates the lag of social 

economic condition between neighbor country, which is Malaysia. The exertion of 

developing the infrastructures in Entikong Border was started in presidency 

Jokowi-Jusuf Kalla period. The development of these border areas was drafted in 

RPJMN 2015-2019, by pointed Entikong Border as the leading area among the 

other borders in Indonesia. The existance of National Institution of Border Area 

(BNPP) as the continuance of central government that is assisted to do the 

coordination on the process of implementation towards the development policy  in 

Entikong border area. This research used the implementation policy theori of 

George Edward III that useful in aim to find out the change after implementation. 

This is formed as a descriptical qualitative research. The data collecting technique 

used a literature studies, interview and observation. The result of this research is 

the implementation process of infrastructures development led by BNPP is succeed, 

according to the suitability of the factors which influenced the success of the 

implementation such as communication, disposition, resources, and burreucracy 

structures. However, the suitability between the input and the output of the program 

is still not completely carried out yet, because of some obstacles as well as the low 

capability of coordination among the sectors, the lack of socialization from central 

government to the local government and the lack of ability from local governement 

in describing the local needs to the central government. 

 

 

Key Words : Policy Implementation, Border Area, Infrastructures Development. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.110 pulau, 

luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km² dan wilayah perairannya 5,8 juta km². 

Geografi yang luas ini membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan 

dengan banyak negara. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, 

Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 3092,8 km. Sementara itu, wilayah 

lautnya berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, 

Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Perbatasan laut 

ini mencakup 92 pulau kecil terdepan, mulai dari Pulau Miangas di utara hingga 

Pulau Dana di selatan.
1 

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan 

untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan 

kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan 

Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, 

paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman 

belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh 

pemerintah. Indonesia yang sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan 

                                                           
1 Sandi Nur Ikfal, (2012), KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT 

INDONESIA-MALAYSIA (Studi Evaluatif di kecamatan Entikong). Pusat Penelitian Politik, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 
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kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum 

tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya. 

Ketertinggalan pembangunan atau kesenjangan pembangunan 

antarkawasan sudah sejak lama dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah lain 

di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pembangunan yang dilaksanakan belum 

sepenuhnya memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi memang tumbuh tetapi 

tidak merata. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan kehadiran negara sebagai instrumen 

penting dalam mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum. Adapun pada 

masa orde lama, Presiden Soekarno mengumandangkan jargon Trisakti yaitu 

berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan. Jargon ini dengan serta merta berhenti karena gelora kehidupan tidak 

dibarengi dengan pembangunan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan 

masyarakat pada saat itu. Ketika rezim berakhir, ekonomi terpuruk, inflasi 

menembus persentase 600%.
2 

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menggemakan jargon trilogi 

Pmebangunan yakni mengenai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan kesejahteraan. Pada masa ini, kebijakan pemerintah lebih berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut dituangkan pada Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN. Sektor ekonomi pada 

saat ini sudah mulai diserahkan ke swasta/asing. Adapun pembangunan pada masa 

                                                           
2 M.Kholid Syeirazi, Koran Sindo (online), (2015), Meluruskan Kiblat Pembangunan, diakses pada 

laman web https://nasional.sindonews.com/read/1032879/18/meluruskan-kiblat-pembangunan-

1439519733 pada Rabu 07 Juni 2017 pukul 11.08. 

https://nasional.sindonews.com/read/1032879/18/meluruskan-kiblat-pembangunan-1439519733
https://nasional.sindonews.com/read/1032879/18/meluruskan-kiblat-pembangunan-1439519733
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ini masih belum merata karena orientasi utamanya adalah pembangunan ekonomi 

yang sentralistik, akibatnya beberapa wilayah Indonesia yang tersebar luas masih 

belum merasakan adanya pembangunan atau pembaharuan di berbagai sektor 

penunjang kehidupan mereka. 

Kemudian kekuasaan yang berada pada Presiden Habibie, Gus Dur, dan 

Megawati pada saat itu berlangsung pendek sehingga belum sampai 

mengonsolidasikan pembangunan. Setelah ini, Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono berkuasa selama 10 tahun. Salah satu kebijakan yang kontroversial 

pada masa ini adalah pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau 

dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kemudian anggaran subsidi BBM 

dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang 

mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lainnya yang menimbulkan 

permasalahan yakni adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat 

miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya 

menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk 

meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan 

infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang 

investor asing dengan janjo memperbaiki iklim investasi.3 Singkatnya, pada masa 

ini proses pembangunan nasional memang sudah demokratis dan sudah 

memerankan fungsi pemerintah daerah juga dalam menjalankan partisipasi rakyat 

daerahnya. Dengan peluang otonomi daerah telah memberikan sumbangsih yang 

                                                           
3 Afrizal WS Zaini, (2011), Pembangunan Indonesia Dari Masa Orde Lama, Orde Baru Sampai 

Era Reformasi, hal 4. 
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besar terhadap proses percepatan pembangunan nasional dan juga menjaminnya 

sistem demokrasi yang merakyat.4 

Di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, pembangunan wilayah 

perbatasan telah menjadi visi besar kepemimpinanya, yang dimaktubkan ke dalam 

Nawa Cita dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Tujuan dibangunnya 

PLBN (Pos Lintas Batas Negara) tidak hanya untuk eskistensi akan adanya batas 

langsung antara dua negara, lebih jauh lagi pembangunan PLBN juga berupaya 

untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi di perbatasan. 

Pada awal masa jabatannya, Presiden Jokowi mengambil keputusan 

bersejarah untuk mengurangi subsidi energi. Dalam beberapa hal keputusan ini 

dianggap tidak populer namun memungkinkan Pemerintah pada bulan Mei 2015 

untuk merealokasikan Rp 186 Triliun ke sembilan sektor yakni: kesehatan, 

pendidikan, pembangunan pedesaan, kawasan perbatasan, pertanian, perumahan, 

transportasi dan infrastruktur daerah.
5 

Usaha pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia terutama di 

wilayah perbatasan dan desa serta pembangunan infrastruktur diluar pulau Jawa, 

menjadi fokus di era pemerintahan Presiden Jokowi – Jusuf Kalla  (JK). Hal tersebut 

tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 

2016.
6 

                                                           
4 Ibid. 
5 UNDP Indonesia Country Office, (2016), Konvergensi Agenda Pembangunan Nawa Cita, RPJMN, 
dan ‘SDGs’. Hal 5. 
6 Anonim. PresidenRI.go.id. APBN 2016 Untuk Pemerataan Kesejahteraan. Diakses pada laman 

web http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/apbn-2016-untuk-pemerataan-kesejahteraan.html 

pada Rabu 17 Mei 2017 pukul 10.56. 

http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/apbn-2016-untuk-pemerataan-kesejahteraan.html
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Dana yang dialokasikan sebesar Rp 723,2 triliun untuk ditransfe ke daerah 

dan dana desa. Angka ini naik Rp 58,6 triliun dibandingkan yang ada dalam APBN 

Perubahan 2015 lalu.
7 Dana sebesar Rp 723,2 triliun tersebut terdiri dari anggaran 

transfer dana ke daerah sebesar Rp 685,2 triliun dan dana desa sebesar Rp 47 

triliun.
8 Komitmen ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa serta meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat desa, 

tujuan utamanya yaitu tentu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Pembangunan PLBN di Desa Entikong tidak hanya berupa tanda batas antar 

negara, namun juga melakukan pengembangan infrastruktur permukiman di 

kawasan PLBN. Pembangunan tersebut berupa pembangunan jalan, drainase, 

pengelolaan sampah, air minum dan beberapa penunjang fasilitas penunjang 

kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Entikong. 

Pada saat ini Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di pulau 

Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, salah satu negara bagian 

di Malaysia Timur. Mengingat posisinya itu, Kalimantan Barat dapat berhubungan 

langsung dengan luar negeri. Hubungan yang bersifat langsung ini dimungkinkan 

oleh adanya kesempatan bagi penduduk Indonesia untuk menyeberang langsung ke 

Serawak tanpa melewati rintangan laut, dan oleh adanya lalu lintas perdagangan 

antara Indonesia dan Malaysia. Lalu lintas tersebut terlaksana melalui sarana 

transportasi darat yang melintasi wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Lalu lintas 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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manusia maupun perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak- yang berjalan 

dalam rentangan sejarah yang cukup panjang inilah- yang ikut membentuk dan 

mempengaruhi dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan.
9 

Wilayah Kalimantan Barat pada Kecamatan Entikong berbatasan dengan 

wilayah Serawak, Malaysia. Batas terluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat 

adalah Kecamatan Entikong ini, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau. 

Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Sanggau dapat dikatakan lebih maju 

dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya karena wilayah ini telah 

ditetapkan sebagai pos lintas batas resmi, seperti Entikong-Tebedu dan Nanga 

Badau-Lubuk Antu. Disamping pos lintas batas resmi, masih terdapat beberapa pos 

lintas batas tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 

55 desa di wilayah Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak. Secara 

geografis, sangat penting untuk mengetahui secara umum panjang wilayah 

Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak sejauh 

1.200 km. Dari garis perbatasan sepanjang ini, kurang lebih 850 km berada di 

wilayah Kalimantan Barat, yang melintasi beberapa kabupaten antara lain adalah 

Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Sementara itu sisanya 

berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
10 

Di Provinsi Kalimantan Barat, Ruas Balai Karangan – Entikong – Bts 

Serawak dari total panjang jalan 850 km, pada tahun 2017 ini pihak Bina Marga 

                                                           
9 Riwanto Tirtosudarmo, (2015), Kalimantan Barat sebagai ‘Daerah Perbatasan’: Sebuah Tinjauan 

Demografi-Politik. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.  Hal 32 
10Djoko Marihandono. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sebuah Sejarah dan 

Permasalahannya. Universitas Indonesia: Paradigma, Jurnal Kajian Budaya. Jakarta. Hal 133. 
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menargetkan akan menyelesaikan 83,7 km jalan baru. Sehingga total jalan yang 

akan tembus pada akhir tahun menjadi 752,9 km dan jalan yang belum tembus 

sepanjang 133,4 km.
11 

Keberadaan daerah perbatasan bukan hanya sebagai simbol pembatas antar 

Negara, lebih dari itu daerah perbatasan memiliki pengaruh penting bagi kedaulatan 

Negara, seperti halnya daerah perbatasan adalah faktor pendorong bagi peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, kemudian daerah perbatasan 

memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang 

dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar 

negara, lalu yang terakhir adalah daerah perbatasan memiliki pengaruh terhadap 

kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun internasional. 

Beberapa faktor kuat yang menjadi penyebab ketertinggalan wilayah 

perbatasan di Indonesia khususnya di Kecamatan Entikong yang pertama adalah 

akses terhadap pendidikan. Sebagai manifestasi dari fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional, pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah dan melaksanakan wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pada kenyataannya wacana pemerintah untuk 

menggratiskan biaya pendidikan tersebut belum dapat terwujud sebagaimana yang 

diharapkan. Penyelenggaraan pendidikan tidak merata, penggratisan dan wajib belajar 

pendidikan dasar sembilan tahun lebih tampak di tempat tertentu saja.  

 

 

                                                           
11 Anonim. Batas Negeri. Presiden Jokowi Targetkan 2019 Jalan Perbatasan RI Mulus. Diakses 

pada laman web: http://www.batasnegeri.com/presiden-jokowi-targetkan-2019-jalan-perbatasan-ri-

mulus/ pada Selasa, 9 Mei 2017 pukul 17:21. 

http://www.batasnegeri.com/presiden-jokowi-targetkan-2019-jalan-perbatasan-ri-mulus/
http://www.batasnegeri.com/presiden-jokowi-targetkan-2019-jalan-perbatasan-ri-mulus/
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Tabel 1. 

Keberadaan Infrastruktur Pendidikan di Kecamatan Entikong 

NO Desa/Kelurahan KB/TK SD/MI SMP/MTs SMA 

1 Nekan 1 3 - - 

2 Semanget 2 2 1 - 

3 Entikong 7 5 2 2 

4 Suruh Tembawang 4 6 1 - 

5 Pala Pasang 1 2 1 - 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik No. 1102001.6105.220 

Dengan gambaran infrastruktur pendidikan diatas, maka sudah sangat jelas 

bahwa pendidikan di kawasan perbatasan Entikong sangat tidak layak, sehingga 

tidak heran jika kebanyakan siswa akan lebih memilih untuk mengenyam 

pendidikan di negeri Sarawah Malaysia ketimbang bersekolah di negeri sendiri. 

Alasannya sangat relevan dan logis, seperti sekolah di Malaysia tidak dipungut 

biaya, tenaga pengajar yang jumlahnya sebanding dengan jumlah siswa, dilengkapi 

fasilitas sarana dan prasana penunjang kegiatan pembelajaran, serta muatan 

pendidikan yang lebih baik.
12 

Faktor lainnya adalah tingkat kesehatan masyarakat. Keberadaan sarana dan 

prasana penunjang kesehatan masyarakat di Entikong dapat dilihat dalam tabel 

berikut:13 

Tabel 2. 
Keberadaan Sarana/Prasaran Kesehatan di Kecamatan Entikong14 

NO SARANA / PRASARANA JUMLAH 

1 Rumah Sakit Umum - 

2 RS Bersalin - 

3 Puskesmas - 

5 Puskesmas Pembantu 1 

                                                           
12 Kardius Richi Yosada, 2016, Pendidikan di Beranda Terdepan Negara Perbatasan Entikong, 

STKIP Persana Khatulistiwa Indonesia, hal 197. 
13 Badan Pusat Statistik Negara, Op Cit, hal 44. 
14 Ibid. 
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6 Puskesmas Keliling 1 

7 Poliklinik 1 

8 BKIA - 

9 Praktek Dokter - 

10 Praktek Bidan 1 

11 Posyandu 4 

12 Polindes 29 

13 Poskesdes 5 

14 Apotik 1 

15 Toko Obat - 
Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik No. 1102001.6105.220 

NO Tenaga Medis / Paramedis Jumlah 

1 Dokter Spesialis - 

2 Dokter Umum 2 

3 Mantri Kesehatan - 

4 Bidan 11 

5 Perawat Umum 15 

6 Dukun / Tabib / Sinsang - 

7 Dukun Bayi - 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik No. 1102001.6105.220 

Dari penjabaran data diatas, pembangunan dan penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan di Kecamatan Entikong masih belum menyentuh secara 

keseluruhan, baik dari segi penyeberan di tiap kelurahan ataupun dari segi jumlah 

adanya infrastruktur penunjang kesehatannya. Bahkan beberapa hal 

mengindikasikan bahwa sejumlah masyarakat yang tinggal di perbatasan Entikong 

lebih memilih untuk berobat lanjutan ke Kuching, Malaysia dibandingkan ke Kota 

Sanggau. Penyebabnya adalah lokasi yang jauh dari rumah sakit rujukan dan akses 

infrastruktur yang buruk.
15 

                                                           
15 Syarif Firmansyah, (2013), Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan Untuk Membangun 

Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Perbatasan, Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, hal 5. 
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Pada awalnya, isu pembangunan masyarakat adalah sebuah isu yang 

semestinya dikaji secara serius, terkhusus oleh pemerintah. Kajian mengenai proses 

pembangunan masyarakat di Entikong menjadi sebuah keharusan karena kondisi 

sosial ekonomi masyarakat di daerah ini memiliki keterbatasan yang dapat disebut 

mencolok sekali perbedaannya, ditambah dengan telah secara resmi berdiri PLBN 

Entikong yang terbilang megah. Penelitian ini membahas isu faktual dan 

momentum pembangunan yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat 

Entikong yang telah berjalan sekian lama. 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir perkembangan daerah 

perbatasan tergolong lamban. Jikapun pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan fisik, maka hal itu tidak dilaksanakan merata di beberapa wilayah 

yang menjadi daerah perbatasan. Lambannya pembangunan di daerah perbatasan 

kemudian menjadi isu untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang mesti 

dilakukan dengan tepat sehingga proses pembangunan dapat mencapai tujuan-

tujuan yang diharapkan. 

Isu-isu lain yang turut berkembang di Entikong antara lain meliputi isu relasi 

hubungan negara dengan masyarakat perbatasan dalam berbagai aspek, termasuk 

kegalauan identitas dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia di wilayah perbatasan. 

Isu tersebut hingga saat ini menjadi isu paling sentral dalam kerangka 

pengembangan wilayah-wilayah pinggiran Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) karena pada hakikatnya isu tersebutlah yang menjadi nyawa dan ruh dalam 

sebuah pembangunan. Fungsi negara adalah isu sentral yang berkewajiban menjadi 

infrastruktur utama dimana peran negara dala seluruh aspek kebangsaan dan 
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kenegaraan adalah tiang utama dalam roda organisasi NKRI di seluruh titik 

wilayahnya, termasuk di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.
16 

Kemudian beranjak pada isu berikutnya yakni mengenai hasil-hasil dari 

pembangunan dan berkaitan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara 

dan masyarakat yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Praktek-praktek 

individu dan masyarakat adalah jelmaan dari nilai identitas bangsa. Penting untuk 

digarisbawahi disini adalah, bahwa terdapat kesenjangan tingkat ekonomi 

masyarakat di wilayah perbatasan Entikong, yang kemudian akan berdampak pada 

identitas kebangsaan (nasionalisme) dan wilayah masyarakat perbatasan di negara 

tetangga (wilayah Serawak, Malaysia). 

Adapun keterkaitan ilmu politik dengan tema penelitian yang penulis angkat 

adalah bagaimana kemudian implementasi kebijakan publik ini berjalan dalam 

perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada 

awalnya hanya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien tanpa 

melihat adanya faktor lain seperti tekanan dari kelompok kepentingan, anggota 

lembaga legislatif, masyarakat dan faktor lainya dalam lingkungan politis. Hal ini 

yang kemudian menjadi pembeda implementasi kebijakan dalam perspektif 

administrasi negara dengan ilmu politik.  

Perspektif ilmu politik memberikan celah dukungan dari pendekatan sistem 

terhadap kehidupan politik, memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari 

                                                           
16 Zaenuddin Hudi Prasojo, (2013), Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan, Vol 21 Nomor 2 

November 2013, STAIN Pontianak 
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luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan referensi publik, 

teknologi baru dan pereferensi masyarakat.17 Penelitian ini berusaha untuk fokus 

pada pertanyaan antara output kebijakan dengan tujuannya dengan melihat 

implementasi kebijakan publik sebagai proses politik. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang menjadi inti dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan terkait kebijakan 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan di bawah naungan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan di Kecamatan Entikong ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah 

dibawah naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka 

meningkatkan keberadaan sarana dan prasarana di daerah perbatasan tepatnya 

di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat. 

2. Untuk menelisik sejauh apa kemudian pembangunan di kawasan perbatasan 

tersebut dilakukan dan bagaiman kemudian pembangunan tersebut menjadi 

sebuah awal baru untuk melakukan pembangunan lainnya yang menunjang 

kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

                                                           
17 Akib, Haedar, (2010), IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana, 

Universitas Negeri Makassar: Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 1 Tahun 2010, hal 6. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, luaran yang diharapkan dapat 

digunakan untuk menjadi sumber literasi yang sekaligus memberikan 

kontribusi bagi perkembangan pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

ilmu politik terutama peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang 

mengedepankan kesejahteraan di kawasan perbatasan Pos Lintas Batas Negara 

Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan dan 

pembangunan di kawasan PLBN Entikong. Adapun penjelasan secara 

menyeluruh dan mendalam mengenai kenyataan di lapangan dapat dianalisis 

untuk kemudian dijadikan tolok ukur dalam perumusan strategi pembangunan 

dalam rangka kesejahteraan masyarakat perbatasan di kawasan PLBN 

Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. 

 

1.5.Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan referensi kepada penulis 

untuk mendapatkan pembanding dan pembeda terhadap penelitian sejenis yang 

dilakukan sebelumnya. Adanya studi literatur ini memberikan penekanan bahwa 

terdapat gap academic yang berguna memudahkan untuk menganalisis sebuah 
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fenomena yang akan diteliti. Dibawah ini akan diuraikan mengenai tiga penelitian 

terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.  

Tabel 3.  

Penelitian Terdahulu 

 

NO Penulis 

Judul 

Penelitian 

Deskripsi Perbedaan Persamaan 

1 Sandy Nur 

Ikfal 

Raharjo 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Kawasan 

Perbatasan 

Darat 

Indonesia-

Malaysia 

(Studi 

Evaluatif di 

Kecamatan 

Entikong) 

Paradigma baru 

yang digunakan 

pemerintah 

Indonesia dalam 

pengelolaan 

kawasan 

perbatasan darat 

dengan 

mengkombinasikan 

pendekatan 

keamanan dan 

pendekatan 

kesejahteraan. 

Penelitian ini 

bersifat evaluatif, 

dengan 

membandingkan 

kondisi kawasan 

Entikong pada saat 

penerapan 

kebijakan dengan 

menggunakan dua 

pendekatan 

(keamanan dan 

kesejahteraan). 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kebijakan 

tersebut berpotensi 

menyelesaikan 

1. Penelitian ini 

adalah hasil 

evaluasi 

pembangunan 

dari kebijakan 

pembangunan 

di daerah 

Entikong serta 

dampaknya. 

2. Menjabarkan 

mengenai 

permasalahan 

yang di temui 

di daerah 

perbatasan 

Indonesia-

Malaysia di 

Kecamatan 

Entikong. 

3. Dampak dari 

adanya 

kebijakan 

tersebut dalam 

mengatasi 

permasalahan 

yang ada di 

Kecamatan 

Entikong. 

 

 

4. Penggunaan 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

evaluatif 

sebagai 

acuan dalam 

menentukan 

efektivitas, 

efisiensi, 

dampak serta 

relevansi. 

Dilakukan 

pada masa 

pelaksanaan 

program kerja 

(on going 

evaluation). 

5. Lokasi 

Penelitian di 

Kecamatan 

Entikong 
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masalah 

infrastruktur yang 

kurang, 

kebergantungan 

sektor perdagangan 

pada Malaysia, 

tingkat pendidikan 

yang 

rendah, ancaman 

terhadap 

nasionalisme, dan 

koordinasi 

antarlembaga yang 

lemah. Namun, 

gabungan 

pendekatan 

ini kurang 

memerhatikan 

aspek sosial budaya 

masyarakat 

perbatasan 

setempat, sehingga 

berpotensi merusak 

tatanan masyarakat 

lokal yang sudah 

ada. Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan pendekatan 

evaluatif. 

 

2 Jamiat 

Akadol 

Kebijakan 

Pembanguna

n Perbatasan 

di Kabupaten 

Sambas, 

Kalimantan 

Barat: Realita 

1. Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mendapatkan 

gambaran yang 

utuh mengenai 

kebijakan 

pemerintah 

daerah 

1. Lokasi dan 

Objek 

Penelitian 

terletak di 

tempat yang 

berbeda 

dengan lokasi 

tempat penulis 

1. Memiliki 

fokus 

penelitian 

yang serupa 

yakni tentang 

pembanguna

n yang 

dilakukan di 
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dan 

Harapannya 

Kabupaten 

Sambas dalam 

membangun 

daerah 

perbatasannya 

dengan Malaysia 

dan hasil dari 

pembangunan 

tersebut. 

2. Temuan dari 

penelitian ini 

adalah Kebijakan 

Pembangunan 

yang dilakukan di 

Kabupaten 

Sambas tanpa 

petunjuk atau 

pedoman yang 

jelas, bahkan 

hingga saat ini 

seperti apa 

konsep 

pembangunan di 

perbatasan masih 

diperdebatkan.  

3. Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

yuridis 

normatif.
18 

Kemudian 

pengunaan 

metode analisis 

normative 

akan 

melakukan 

penelitian. 

2. Lebih 

menitikberatka

n pada hasil 

dari kebijakan 

pembangunan. 

3. Menggunakan 

metode/pende

katan yuridis 

normatif. 

 

daerah 

perbatasan 

Indonesia-

Malaysia, 

walaupun 

terletak di 

Kabupaten 

yang 

berlainan. 

 

                                                           
18 Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara melihat bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun pengklasifikasian 

penelitian hukum normative ini menjadi (a) penelitian terhadap azas-azas hukum, (b) penelitian 

terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, (d) 

perbandingan Hukum (konkordasi Gregory Churchil), (e) Sejarah hukum, dan (f) hukum yang akan 

datang. 
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kualitatif karena 

penelitian ini 

bertitik tolak 

pada dari 

peraturan-

peraturan yang 

ada sebagai 

norma hukum 

positif. 

4. Jenis data dalam 

penelitian ini 

meliputi data 

sumber hukum 

primer dan data 

sekunder, namun 

penelitian ini 

menitikberatkan 

pada data 

sekunder.  

 

3.  Dendy 

Kurniadi 

Strategi 

Pengembang

an Wilayah 

Perbatasan 

Antarnegara: 

Memacu 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Entikong 

Kabupaten 

Sanggau, 

Kalimantan 

Barat.  

1. Penelitian ini 

bertujuan untuk 

merumuskan 

strategi 

pengembangan 

wilayah 

perbatasan 

Entikong ditinjau 

dari 

pembangunan 

ekonomi. 

Temuan dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

adaya 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

terjadi di 

Kecamatan 

Entikong. 

1. Fokus pada 

strategi 

pembangunan 

sektor 

perekonomian 

daerah 

Entikong. 

2. Metode 

kuantitatif. 

 

1. Kecamatan 

Entikong 

sebagai 

lokasi 

penelitian. 
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Pertumbuhan 

ekonomi yang 

terjadi memiliki 

peluang dalam 

pengembangan 

kawasan 

perbatasan, yaitu 

elemen budaya, 

kerangka kerja 

institusi, 

ketertarikan 

sektor swasta, 

pendekatan 

infrastruktur, 

kebijakan dan 

investasi. 

2. Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

3. Analisis dalam 

penelitian ini 

adalah spasial 

kawasan, struktur 

ekonomi, serta 

analisis deskriptif 

kuantitatif dan 

kualitatif yang 

menggunakan 

data-data 

sekunder dan 

primer 

(wawancara dan 

observasi). 

 

 

Sumber: diolah penulis 
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Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya pembangunan daerah 

perbatasan memiliki karakteristik yang hampir sama yang terletak pada fokus 

masalahnya, maka penulis kali ini akan mencoba melakukan penelitian yang 

berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada masalah 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya, 

mengedepankan fokus pada isu ketahanan dan pertahanan, dan pertumbuhan 

perekonomian rakyat di perbatasan. Penelitian pembangunan di wilayah perbatasan 

Entikong ini menjadi menarik untuk diteliti karena penulis memfokuskan pada 

adanya upaya pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan terkait keberadaan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat 

yang ada di Kecamatan Entikong. Penelitian ini berusaha untuk memberikan 

gambaran yang berbeda dengan melihat lingkup rentang waktu antara periode 

kepemimpinan periode sebelumnya dengan yang sekarang. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis memberikan 

gambaran dan penjelasan dengan lebih melihat pada kinerja pemerintah daerah 

dalam membangun perbatasan, dan belum ada sebuah badan yang memiliki tugas 

dan fungsi tersendiri dalam pengelolaan pembangunan di daerah perbatasan. Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan hadir sebagai badan dan kepanjangan tangan dari 

pemerintah pusat dalam mengkoordinir proses pembangunan di kawasan 

perbatasan agar nantinya yang memegang kendali pembangunan di kawasan 

perbatasan tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah. Hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu karena 

pelaksanaan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan pada saat ini 
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dikoordinir oleh badan khusus yang dibentuk dengan tugas dan fungsi tertentu 

sehingga harapan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat 

terlaksana secara efektif. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Tinjauan Teoritis 

Tinjauan teorits berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian yang akan dikaji serta berisi alur berpikir penulis 

dalam penelitian. Bagian ini juga dikatakan sebagai bagian teorisasi atau logical 

construct1
. Disini berisikan tentang uraian tentang abstraksi teori yang dihasilkan 

dari penalaran silogisma dengan mensintesiskan antara premis mayor dengan 

premis minor. Abstraksi teorisasi atau penalaran ini menunjukkan hubungan antar 

variabel. 

1.1.1. Konsep Kebijakan Publik 

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy 

memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dimana pemerintahlah 

yang memiliki otoritas atau wewenang untuk mengarahkan masyarakat dan 

bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan penegrtian 

public dalam Bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum.
2 

Kajian kebijakan dalam arti yang luas merupakan usaha pengadaan 

informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan atau 

perumusan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi sederhana an 

irasional hingga cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif pada 

                                                 
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, (2013), Pedoman 

Penyusunan Skripsi Tahun Akademik 2013/2014, hal 28. 
2 Said Zainal Abidin, (2012), “Kebijakan Publik”, Jakarta: Salemba Humanika, Edisi 2, hal 3. 
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saat ini.3 Lingkup studi kebijakan publik tergolong luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. 

Disamping itu dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, 

regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan 

gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 4 

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung 

konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat 

banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan 

berada.
5 Dengan demikian, pertanggungjawaban dari seorang administrator publik 

adalah mencakup pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal, 

pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban politis dan 

pertanggungjawaban religius. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya 

didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi 

juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral. Etika mempersoalkan 

mengapa kita harus bertindak demikian, sedangkan moral mempersoalkan 

bagaimana kita bertindak.
6 

Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

                                                 
3 Ibid, hal 4 
4 Taufiqurakhman, (2014), “KEBIJAKAN PUBLIK: Pendelegasian Tanggungjawab Negara 

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan”, Jakarta: Universitas Moestopo Beragama 

Pers, hal 3. 
5 Tachjan, (2006), “Implementasi Kebijakan Publik ”, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan 

KP2W Pusat Penelitian UNPAD, hal 15 
6 Ibid. 
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lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu.
7 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami isitlah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa 

pedoman sebagai berikut:8 

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakna 

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit 

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi 

i. Kebijakan publik mesti tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah, dan 

j. Kebijakan publik dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. 

                                                 
7 Taufiqurakhman, Op Cit, hal 2. 
8 Taufiqurakhman, Op Cit, hal 2-3 
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Kebijakan sebagai serangkaian tindakan memiliki beberapa ciri. Adanya 

sifat khusus ini dapat menjadi pembeda antara kebijakan dengan keputusan biasa 

dalam birokrasi pemerintahan. Kebijakan adalah keputusan namun tidak semua 

keputusan adalah kebijakan.  

Anderson dkk mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan tersebut sebagai 

berikut:9 

1. Public policy is purposive, goal-oriented behaviour rather than random or 

chance behaviour. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya 

pembuatan kebijakan tersebut tidak boleh hanya sekadar asal buat atau 

karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak 

perlu ada kebijakan 

2. Publi Policy consists of course of action-rather than separate, discrete 

decision, or actions- performed by government officials. Artinya suatu 

kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya, namun ia 

berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi 

pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. 

3. Policy is what government do-not what they say will do or what they intend 

to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan perkara apa 

yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. 

4. Public policy may either negative or positive. Kebijakan dapat berbentuk 

negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk 

melaksanakan atau menganjurkan. 

                                                 
9 Said Zainal Abidin, Op Cit, hal 23. 



 

 

 

 

25 

 

5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan harus 

berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa 

masyarakat mengikutinya. 

Solichin Abdul Wahab mengisyaratkan bahwa pemahaman lebih baik 

terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan 

dapat kita pahami jika merinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, 

yaitu:10 

1. Tuntutan kebijakan (Policy Demands) 

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat 

pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan 

tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah 

tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar 

pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret 

tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyrakat. 

2. Keputusan kebijakan (Policy decisions) 

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 

dimaksudkan untuk memberikaan arah terhadap pelaksaan kebijakan publik. 

Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk mencipatkana ketentuan-

ketentuan dasar, ketetapan-ketetapan, ataupun penafsiran terhadap undang-

undang. 

 

 

                                                 
10 Taufiqurakhman, Op Cit, hal 5. 
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3. Pernyataan kebijakan (Policy statements) 

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik 

tetrentu. Misalnya: ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, 

keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang 

menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

4. Keluaran kebijakan (Policy outputs) 

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan 

dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna 

merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan 

kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin 

dikerjakan oleh pemerintah. 

5. Hasil akhir kebijakan (Policy outcomes) 

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh 

maysarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai 

konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah 

dalam masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. 

1.1.2. Implementasi Kebijakan Publik 

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai 

bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah 

ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara 

beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau 



 

 

 

 

27 

 

privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama 

guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.11 

Di negara berkembang, dibawah konteks politik domestik, konflik laten, 

institusionalisasi politik yang tidak matang, ditambah globalisasi “predator”; 

negara-negara berkembang harus lebih menyandarkan keberhasilan perkembangan 

pada sisi implementasi.  

Gambar 1. 

Bagan Derajat Kebijakan menurut Dr. Riant Nugroho 

 

Pembuatan atau perumusan kebijakan berkontribusi sebesar 20% dari total 

keberhasilan. 60% akan menjadi implementasi kebijakan. 20% akan menjadi 

kontrol kebijakan. Membandingkan rencana bisnis korporasi, kebijakan publik 

mempunyai lebih banyak rintangan. Pertama, kebijakan publik berjalan di area yang 

                                                 
11 Abdul Wahab, Solichin, (2012), “Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik)”, Jakarta: Bumi Aksara, hal 133. 
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relatif tidak terbatas yakni area publik. Kedua, pemerintah sebagai 

pengimplementasi utama kebijakan menghadapi fakta bahwa mereka tidak dapat 

me-manage orang agar dapat langsung mengimplementasikan kebijakan, seperti 

kebijakan yang dilakukan perusahaan.  

Implementasi kebijakan berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu kebijakan publik tertentu. 

Literatur mengenai implementasi kebijakan publik secara umum terbagi menjadi 

dua kutub model yaitu model dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) 

dan model dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). 12 

Model dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai 

aktor sentral dalam suatu implementasi kebijakan. Model top-down juga 

memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat 

sentral atau pada variabel yang bersifat makro.
13 Model top-down selalu diawali 

dengan keputusan-keputusan kebijakan publik yang dibuat oleh para pejabat 

pemerintah pusat. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai 

pelaksanaan secara tepat tujuan yang telah dirancang pada tingkat atas oleh para 

pelaksana tingkat lapangan. Dalam model ini, implementasi dianggap sebagai 

sebuah proses untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan.
14 

                                                 
12 Muchlis Hamdi, (2004), Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia. hal 37. 
13 Ibid, hal 98. 
14 Ibid.  
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Sementara, model bottom-up menekankan pada dua hal, yaitu kelompok-

kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Dalam model bottom-up didasarkan 

pada pemikiran bahwa kebijakan harus dibuat dari tingkat lokal. Sehingga model 

bottom-up yang dimaksud, berfokus pada hal yang bersifat mikro.
15 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan model implementasi 

kebijakan George C.Edward sebagai pisau analisis guna menjawab beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa teori ini sesuai 

dengan apa yang telah digambarkan oleh penulis, yakni peneliti mencoba mencari 

tahu bagaimana proses pembangunan yang ada di daerah perbatasan Entikong 

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ini.  

Gambar 2. 

Model Implementasi Edward III 

 

Sumber : Dwiyanto Indiahono. 2017. Kebijakan Publik Berbasis 

Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media 

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra 

implementasi program/kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya keempat 

variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan sebagai alat untuk 

                                                 
15 Ibid. 
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menganalisis suatu kebijakan yang sedang berjalan. Aplikasi mode ini dalam kajian 

implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 

Aplikasi Konseptual Model Edwards III Perspektif Implementasi 

Kebijakan16 

Aspek Ruang Lingkup 

Komunikasi 

a. Siapa yang mengeksekusi/pelaksana dari  

jalannya suatu kebijakan ? 

b. Bagaimana sosialisasi formulasi dari sebuah 

kebijakan sehingga dapat dikatakan berhasil ? 

- Metode yang digunakan 

- Intensitas komunikasi/ frekuensi  

Sumber daya 

a. Kemampuan pelaksana kebijakan terkait:  

- Tingkat pendidikan  

- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan 

sasaran serta aplikasi detail program 

- Kemampuan menyampaikan program dan 

mengarahkan  

b. Ketersediaan dana 

- Berapa dana yang dialokasikan 

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk 

implementasi program/kebijakan tersebut 

Disposisi 

Karakter pelaksana 

- Tingkat komitmen dan kejujuran: dapat diukur 

dengan tingkat kosistensi antara pelaksanaan 

kegiatan dengan guideline yang telah 

ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline 

maka semakin tinggi komitmennya 

- Tingkat demokratis: dapat diukur dengan 

intensitas pelaksana melakukan proses sharing 

dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari 

masalah yang dihadapi dan mencari diskresi 

yang berbeda dengan guideline guna mencapai 

tujuan dan sasaran program. 

Struktur birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami 

b. Struktur organisasi 

- Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk 

pimpinan dan bawahan dalam struktur 

organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti 

semakin rumit, birokratis dan lambat untuk 

merespon perkembangan program.  

                                                 
16 Ibid, hal 34. 
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Tabel diatas menyebutkan empat variabel yang berperan penting dalam 

pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:17 

a. Komunikasi, menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program 

(kebijakan) dengan para kelompok sasaran (group target). Tujuan dan sasaran 

dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat 

menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting 

karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan 

mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program 

dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber 

daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.  

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting yang harus dimiliki 

oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. 

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program 

yang telah ditetapkan dalam guideline program. Sikap yang demokratis akan 

meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota 

kelompok sasaran. Sikap ini menurunkan resistensi dari masyarakat dan 

                                                 
17 Dwiyanto Indiahono, (2017), Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta. 

Penerbit: Gava Media, hal 31. 
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menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap 

implementor dan program/kebijakan. 

d. Struktur birokrasi, menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal 

penting yang pertama adalah mekanisme, dan yang kedua adalah struktur 

organisasi itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah 

ditetapkan melalui standart operating procedure (SOP) yang dicantumkan 

dalam guideline kebijakan. SOP yang baik mencakup kerangka yang jelas, 

sistematis, tidak berbelit dan mudah untuk dipahami oleh siapapun karena akan 

menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi 

pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan 

kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya 

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. 

Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur telah didesain secara ringkas dan 

fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan 

birokratis.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi yang dimiliki 

oleh George C. Edward III, dengan alasan akan ditemukannya data yang sesuai 

berdasarkan gambaran sebelum terjun ke lapangan dengan keadaan di lapangan 

yang sebenarnya yang didasarkan pada poin-poin konsep implementasi yang 

dikemukakan oleh George Edward.  

Selain itu, dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards memulai 

dengan mengajukan dua buah pertanyaan yang krusial yang penting untuk dijawab 
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dalam setiap masalah penelitian mengenai implementasi kebijakan, yakni: 

prakondisi-prakondisi seperti apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi 

kebijakan dikatakan berhasil ? ini artinya penulis berusaha melihat perbedaan apa 

yang terlihat diantara waktu sebelum dan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. 

Terkait dengan ini pula penulis ingin melihat sejauh mana dampak perubahan yang 

diberikan dalam proses pembangunan di daerah perbatasan di Entikong dalam 

kurun waktu masa pemerintahan presiden Jokowi. Dan berikutnya adalah 

hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi itu gagal?. 

Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan ini dengan membicarakan 

empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan yang dalam hal 

ini adalah komunikasi, sumber daya, struktur organisasi dan disposisi. 

1.2. Tinjauan Konseptual 

Bagian ini menjelaskan tentang konsep utama/kunci yang menjadi dasar 

penelitian dan diberikan penjelasan tentang definisi, variabel-variabel pada konsep 

tersebut18
. Penelitian ini menggunakan dua tinjauan konseptual dengan 

memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai Kawasan Lintas Batas dan yang 

kedua adalah mengenai Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan. 

1.2.1. Kawasan Perbatasan 

Dalam bahasa Inggris, kata perbatasan atau border  mempunyai arti sebagai 

pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah 

perbatasan (border regions) lebih dikenal sebagai suatu arca terpencil yang 

                                                 
18 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Pedoman Penyusunan 

Skripsi Tahun Akademik 2013/2014, hal 28 
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memegang peranan penting dalam kompetisi politik antara dua negara yang 

berbeda.
19 

Arti wilayah perbatasan yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau 

lebih negara yang berbeda, namun wilayah perbatasan ini dapat juga ditemui di 

dalam suatu negara, contohnya: suatu kota atau desa yang berada di bawah dua 

yurisdiksi yang berbeda, wilayah perbatasan antar desa dan kota atau wilayah 

oerbatasan ini dapat juga berupa koridor jalan yang memisahkan antara distrik yang 

berbeda.
20 Pada intinya wilayah perbatasan adalah suatu area (dapat berupa kota, 

jalan atau wilayah) yang membatasu antara dua kepentingan, yurisdiksi atau distrik 

yang berbeda. 

Apabila dilihat secara umum, kawasan perbatasan dalam tataran 

pembangunan Indonesia dikategorikan sebagai kawasan khusus yaitu kawasan 

yang mempunyai peranan dan ditetapkan di tingkat nasional, serta mempunyai nilai 

strategis, yang dapat tercakup di dalam kawasan pedesaan dan atau perkotaan, juga 

dapat merupakan kawasan budidaya dan atau kawasan lindung menurut dominasi 

kegiatan tertenutu. Nilai strategis kawasan khusus tersebut adalah nilai yang 

ditentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan 

tersebut, yaitu:21 

1. Mempunyai potensi sumberdaya yang besar pengaruhnya terhadap aspek 

ekonomi, demografi, politis, dan hankam serta pengembangan ruang wilayah 

disekitarnya;  

                                                 
19 Indra Budiman Syamwil, (2005), Pembangunan Wilayah di Perbatasan Negara Kasus 

Kalimantan Barat, Laporan Akhir Rev. 02a. Bandung: Institut Teknologi Bandung, hal 11 
20 Ibid. 
21 Ibid, hal 12. 
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2. Mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun 

kegiatan lainnya.  

3. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;  

4. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang 

dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional 

maupun regional. 

Pendapat lain mengatakan perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain, dan 

batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku.
22 

Pengelolaan perbatasan negara adalah kegiatan pelayanan, pemberdayaan 

dan pembangunan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara 

geografis berbatasan dengan negara tetangga. Setiap kawasan perbatasan memiliki 

ciri khas masing-masing dan potensi yang berbeda antara satu kawasan dengan 

kawasan lainnya. Potensi wilayah perbatasan Entikong bernilai ekonomis cukup 

besar yakni berupa sumber daya alam (hutan, tambang mineral, dan perkebunan) 

yang terbentang sepanjang dan seluas wilayah kecamatan Entikong.  

                                                 
22 P. Nurdjaman dan Rahardjo, (2005), Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar 

Negara. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat 

Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Jakarta, hal 26 
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Secara umum kebutuhan dan kepentingan percepatan pembangunan 

wilayah perbatasan menghadapi tantangan antara lain mencakup delapan aspek 

kehidupan sebagai berikut:23 

1. Aspek geografis yang meliputi kebutuhan jalan penghubung, landasan pacu 

dan sarana komunikasi yang memadai untuk keperluan pembangunan wilayah 

perbatasan antar negara. 

2. Aspek demografis, yang meliputi pengisian dan pemerataan penduduk untuk 

keperluan sistem hankamrata24 termasuk kekuatan cadanganyya melalui 

kegiatan transmigrasi dan pemukiman kembali penduduk setempat 

3. Aspek sumber daya alam (SDA), yang meliputi survey dan pemetaan sumber 

daya alam guna menunjang pembangunan dan sebagai objek yang perlu 

dilindungi pelestarian dan keamanannya 

4. Aspek ideologi yang meliputi pembinaan dan penghayatan ideologi yang 

mantap untuk menangkal ideologi asing yang masuk dari negara tetangga dan 

tidak sejalan dengan prinsip ke-Indonesiaan masyarakat di perbatasan. 

5. Aspek politik, yang meliputi pemahaman sistem politik nasional, 

terselenggaranya aparat pemerintahan yang berkualitas sebagai mitra aparat 

hankam dalam pembinaan territorial setempat. 

                                                 
23 Reza Satria Putra, Muhammad, 2016, Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Negara 

Dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan 

Barat), Universitas Brawijaya Malang, hal 15 
24 Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004. Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat 

semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta 

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, 

berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap 

bangsa dari setiap ancaman. 

 



 

 

 

 

37 

 

6. Aspek ekonomi yang meliputi pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang 

dapat berfungsi sebagai penyangga wilayah sekitarnya 

7. Aspek sosial budaya, yan meliputi peningkatan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan yang memadai untuk mengurangi kerawanan di 

bidang keamanan, serta nilai sosial budaya setempat yang tangguh terhadap 

penetrasi budaya asing 

8. Yang terakhir adalah aspek hankam, yang meliputi pembangunan pos-pos 

perbatasan, pembentukan sabuk pengamanan (security belt), dan pembentukan 

kekuatan pembinaan territorial yang memadai serta perangkat komando dan 

pengendalian yang mencukupi. 

Pengelolaan perbatasan negara harus didasarkan pada permasalahan 

pembangunan di perbatasan. Permasalahan di wilayah perbatasan negara yang 

membutuhkan penanganan adalah berkaitan dengan tiga aspek yaitu: yang pertama 

adalah aspek demarkasi dan deliniasi batas, yang kedua adalah aspek kesenjangan 

pembangunan baik dengan wilayah lainnya di Indonesia maupun dengan negara 

tetangga, dan yang terakhir adalah aspek politik, hukum dan keamanan. 

1.2.2. Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan 

Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan nantinya akan dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non 

kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan 

teknis tersebut dilaksanakan berdasarkan rencana induk dan rencna aksi 

pembangunan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan ditetapkan oleh 
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Presiden atas usum Menteri Dalam negeri selaku Kepala BNPP.
25 Dalam 

pengelolaan perbatasan negara, BNPP bertugas sebagai koordinator dan bersinergi 

dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pekerjaan teknis 

dalam pemenuhan kebutuhan di perbatasan, dimulai dengan pembangunan tapal 

batas seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangan potensi lokal hingga 

pembangunan infrastruktur lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat di 

kawasan perbatasan seperti akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian guna 

menuju masyarakat di kawasan tersebut sejahtera.  

Tabel 5. 

 Kewenangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan26 

Tingkatan Pemerintah Rincian Kewenangan 

Pusat 

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan 

pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan; 

2. mengadakan perundingan dengan negara lain 

mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 

dan hukum internasional; membangun atau 

membuat tanda Batas Wilayah Negara; 

3. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau 

dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;  

4. memberikan izin kepada penerbangan 

internasional untuk melintasi wilayah udara 

teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

5. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal 

asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan 

kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

6. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang 

diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan 

                                                 
25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Perbatasan. 
26 Firkan Maulana, Formulasi Kelembagaan untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 
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7. menghukum pelanggar peraturan perundang-

undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau 

saniter di dalam Wilayah Negara atau laut 

teritorial; 

8. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi 

oleh penerbangan internasional untuk pertahanan 

dan keamanan; 

9. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara 

dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun 

sekali; dan 

10. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan 

Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. 

 

Provinsi 

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan 

menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka 

otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

2. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan 

Perbatasan 

3. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan 

antar-pemerintah daerah dan/atau antara 

pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 

4. melakukan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan Kawasan Perbatasan yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Kabupaten/Kota 

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan 

menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka 

otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

2. menjaga dan memelihara tanda batas; 

3. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di 

wilayahnya 

4. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan 

antar-pemerintah daerah dan/atau antara 

pemerintah daerah dengan pihak ketiga 

Berdasarkan uraian konseptual diatas, strategi pembangunan kawasan 

perbatasan dapat dipandang sebagai langkah-langkah cermat dan terencana yang 

diarahkan khusus kepada bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam 

sepanjang batas wilayah negara Indonesia guna mewujudkan suatu sistem sosial 
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yang lebih baik. Dengan adanya pembagian kewenangan diharapkan pembangunan 

yang ada di perbatasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Strategi pembangunan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai langkah-

langkah yang memudahkan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan wilayah 

perbatasan, dan mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan. Secara garis besar 

strategi pengelolaan kawasan perbatasan terdiri atas dua komponen yaitu strategi 

dasar dan strategi khusus. Strategi dasar mengacu pada platform Penanganan 

Permasalahan Perbatasan Antarnegara yang berorientasi pada Human Development 

Centered, sehingga kerja sama yang aman, harmonis dan menjadikan pusat 

pertumbuhan serta sebagai pintu gerbang bagi perekonomian nasional harus 

dikedepankan. Sedangkan strategi khusus dibutuhkan karena kawasan perbatasan 

satu dan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tentu saja 

membutuhkan penanganan dan perlakuan yang berbeda. Strategi khusus ini lebih 

mengacu pada potensi wilayahnya masing-masing.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ibid, hal 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 3.  

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah penulis (2017) 

 

Alur pikir dari penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

Adanya pembangunan yang dilakukan di Kawasan Perbatasan Indonesia 

Malaysia tepatnya di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau 

terlaksana karena program tersebut sudah menjadi visi besar kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran (perbatasan). 

Adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara yang baru di Kecamatan Entikong 

tidak hanya berhenti sampai disitu. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara tersebut 

menjadi motivasi untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek di 

Badan Pengelola Perbatasan Negara 

bersama dengan Kementerian dan 

Lembaga pemerintahan Republik 

Indonesia menyusun agenda 

pembangunan kawasan perbatasan 

Dasar Hukum pelaksanaan 

pembangunan di perbatasan: 

1. Peraturan Presiden Nomor 

44 Tahun 2017  
2. Peraturan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan 

(BNPP) Nomor 1 Tahun 

2015  

Implementasi 

Keterlibatan Aktor: 

 Pemerintah Pusat 

(BNPP beserta 

kementerian dan 

lembaga) 

 Pemerintah Daerah 

 

Dimulai dengan: Pembangunan Pos 

Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong 

Dampak Pembangunan: 

Penggunaan infrastruktur yang 

tepat guna 
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Kecamatan Entikong. Pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan luaran 

berupada eksistensi beberapa infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat di 

kawasan perbatasan. Yang hendak diteliti oleh penulis adalah bagaimana kebijakan 

pembangunan di kawasan perbatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

di bawah naungan BNPP selaku koordinator pembangunan di kawasan perbatasan. 

Pembangunan yang ditarget dalam RPJMN 2015-2019 terkait keberadaan 

infrastruktur komersil yang berguna untuk menunjang keberlangsungan hidup 

masyarakat di kawasan perbatasan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Bab tiga mengulas mengenai proses, prinsip dan prosedur yang digunakan 

penulis dalam mendekati problem dan mendapatkan jawaban atau yang biasa 

disebut dengan pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian1
. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

pendekatan yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan 

tujuan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus, bukan hanya perilaku terbuka 

namun juga proses-proses yang tak terucapkan, dengan sampel kecil/pusporsif; 

memahami peristiwa yang memiliki makna historis; menekankan adanya perbedaan 

individu; mengembangkan hipotesis (teori) yang terkait oleh konteks dan waktu; 

membuat penilaian etis/estetis atas fenomena (komunikasi) spesifik2
. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan tujuan 

untuk memberikan deskripsi yang mendetail mengenai topik yang hendak menjadi 

fokus penelitian. Adapun dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti akan 

melakukan penggalian informasi dengan cara wawancara tak 

berstruktur/mendalam, pengamatan berperan serta, analisis dokumen, studi kasus, 

studi historis, serta penafsiran mengenai hasil temuan akan ditekankan alih-alih 

memberikan pengamatan yang objektif.  

                                                 
1 Deddy Mulyana, (2010), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 145. 
2 Ibid. hal 147. 
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1.2. Lokasi dan Fokus Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti agar memudahkan dalam penggalian 

data dan informasi terkait fokus masalah penelitian sehingga mendapatkan temuan 

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini akan dilaksanakan dan 

diamati secara langsung di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia tepatnya 

di kawasan perbatasan di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten 

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 

Penelitian ini merujuk pada fokus penelitian yang tidak jauh dari rumusan 

masalah penelitian. Adanya fokus penelitian berfungsi agar bahasan penelitan tidak 

melebar terlalu jauh dengan objek yang hendak diteliti. Fokus penelitian ini adalah 

bagaimana pemerintah dalam hal ini BNPP mengelola dan menjalankan kebijakan 

pembangunan terkait pembangunan infrastruktur bersama dengan elemen 

pemerintahan lain seperti perangkat daerah di kawasan perbatasan Entikong 

Kecamatan Entikong.  

1.3. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian implementasi kebijakan terkait pembangunan 

infrastruktur di kawasan perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, penulis 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini mengumpulkan pihak-pihak 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian3
. Teknik ini juga merupakan teknik pengambilan data 

melalui informan dengan adanya beberapa pertimbangan, bahwa pihak yang 

dijadikan informan adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

                                                 
3 J Lexy Moleong, (2012), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hal. 45 
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harapkan, dapat dikatakan pula pihak yang secara substansial lebih memahami 

seluk beluk terkait hal-hal yang menjadi rumusan masalah penelitian. Adapun 

dalam rencana penelitian ini, penulis telah memilah dan memilih beberapa 

informan yang sekiranya diharapkan mampu memberikan informasi yang valid dan 

faktual.  

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terdiri dari beberapa macam, yaitu:4 

a. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini yang 

akan ditargetkan sebagai informan kunci antara lain: Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau meliputi Bidang Perencanaan 

Ekonomi dan Litbang serta Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah. 

Penentuan informan kunci tersebut didasarkan lebih kepada peran yang 

bersangkutan di dalam instansi pemerintaha sebagai pihak / subjek 

pembangunan yang dilakukan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, 

tepatnya di kawasan lintas batas Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi 

Kalimantan Barat. 

b. Informan Utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi 

atau fenomena sosial yang diteliti. Adapun beberapa pihak yang menjadi 

informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Camat Kecamatan 

Entikong dan juga Kepala Desa Entikong. Pemilihan Kepala Camat dan Kepala 

                                                 
4 Bagong Suyanto, (2005), Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 

hal 37 



46 

 

Desa Entikong adalah karena secara wilayah pembangunan infrastruktur 

perbatasan ini dilaksanakan di kawasan kecamatan dan lebih spesifik lagi di 

kawasan desa Entikong, maka dari itu penulis merasa kedua pihak ini harus 

ada dalam proses penggalian informasi, karena terkait langsung dengan 

pembangunan, masyarakat sekitar dan juga pemerintah pusat dalam hal ini 

BNPP. 

c. Informan Pendukung adalah mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun pada hakikatnya tidak langsung terlibat dalam interaksi atau 

fenomena sosial yang diteliti. Informan pendukung ini antara lain adalah warga 

sekitar kecamatan Entikong, Aparatur Desa, Tenaga Medis di Puskesmas 

Kecamatan Entikong, dan Tenaga Pendidik di Kecamatan Entikong. 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis sumber data pada penelitian ini. Kedua jenis data tersebut 

adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif sumber data 

primer primer biasanya berupa kata-kata dan tindakan yang biasanya berbentuk 

buku, laporan, dokumen, data statistik, foto atau sumber data tertulis lainnya, yang 

didapatkan secara langsung di lapangan dari objek yang berkaitan langsung dengan 

bahasan penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data yang dapat mendukung dan 

melengkapi kepustakaan dari data primer. 

Data sekunder tidak harus berhubungan langsung dengan penelitian namun 

memiliki relevansi yang yang kuat dengan fokus masalah penelitian ini. Adapun 

sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu dalam wujud laporan, 
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dan sumber-sumber lainnya yang kredibel dalam memberikan sumbangan kepada 

perkembangan penelitian ini. 

1.4.1. Observasi 

Menurut Guba dan Lincoln terdapat beberapa alasan mengapa dalam 

penelitian kualitatif memerlukan adanya observasi atau pengamatan5
. Jika ditarik 

secara ringkas alasan secara metodologis penggunaan observasi adalah untuk 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya; observasi memungkinkan peneliti 

untuk melihat fenomena yang ada sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup 

pada saat itu, menangkap arti dari fenomena dari segi pengertian subjek, 

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada 

keadaan waku itu; observasi memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek6
. 

Pengamat/peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 

dalam penggalian data penelitian dengan menjadi pengamat dan minim dalam 

keikutsertaan di lapangan / tidak sepenuhnya bertindak sebagai pemeranserta tetapi 

tetap melakukan fungsi pengamatan secara langsung. Beberapa data yang diperoleh 

kemudian dianalisis oleh peneliti untuk dijadikan temuan yang tertulis secara 

deskriptif dan sistematis. 

1.4.2. Wawancara  

                                                 
5 Lexy J Moleong, (2012), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal 174 

6 Ibid, hal 175. 
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Demi tercapainya tingkat pemahaman terhadap fenomena yang terjadi itu 

tentunya memerlukan langkah penggalian data yang handal. Disinilah penggunaan 

wawancara sebagai teknik penggalian data dibutuhkan. Wawancara adalah 

percakapan yang dilakukan antara pewawancara dan terwawancara dengan 

maksud tertentu7
. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pendekatan 

menggunakan petunjuk umu wawancara yang berisi garis besar pokok-pokok yang 

dirumuskan yang terkait dengan penelitian. Pelaksanaan wawancara dan 

pengurutan pertanyaan nantinya akan disesuaikan dengan keadaan responden 

dalam konteks wawancara yang sebenarnya.  

Selama kegiatan wawancara berlangsung akan dilakukan pencatatan data 

yang dimana hal ini sangat penting sekali karena data yang akan dianalisis 

didasarkan atas kutipan hasil wawancara. Adapun alat bantu kegiatan wawancara 

ini nantinya berupa catatan untuk pencatatan selama wawancara dilakukan dan 

bukan tidak mungkin penggunaan tape recorder juga dapat menunjang pencatatan 

data agar hasil yang diperoleh lebih tepat dan memudahkan untuk kemudian 

dianalisis.  

 

 

1.4.3. Studi Literasi dan Dokumentasi 

 

Dokumen telah lama digunakan dalam metode penggalian data penelitian 

sebagai sumber data karena keberadaannya dimanfaatkan untuk menguji, 

                                                 
7 Ibid, hal 186. 
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menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu fenomena yang terjadi. Dokumen 

dapat memberikan pandangan yang mungkin saja berbeda terhadap fenomena 

serupa yang hendak diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam membuat 

gambaran terhadap hasil penelitian nantinya. Peneliti dapat melakukan kajian 

terhadap aneka ragam dokumen dari mulai kertas pribadi (yang dapat berupa surat 

ataupun laporan) hingga sejarah. 

1.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data hanya akan dapat dilakukan ketika peneliti sudah 

mengumpulkan dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun 

pengertian dari analisis data itu sendiri adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola dan menemukan apa yang 

penting sehingga dapat memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain8
. 

Data yang telah didapat melalui informan-informan tersebut kemudian akan 

dianalisis secara mendalam. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dapat 

dilakukan melalui teknik yang mengacu pada interactive model, yakni: 9 untuk 

melakukan analisis data terdapat teknik yang dapat digunakan dengan mengacu 

pada interactive model. Adapun empat tahapan dalam analisis data, yakni:10 

a. Kondensasi Data 

                                                 
8 Ibid, hal 248. 
9 Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuntitatif Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, hlm 247. 
10 Ibid. 
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Kondensasi adalah proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemusatan 

perhatian, pemilihan, transformasi data yang besar yang terdapat dalam 

catatan-catatan tertulis sesuai fokusnya. Kondensasi data merupakan 

komponen pembaharuan dari reduksi data. Sedangkan reduksi data adalah 

bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan yang tidak penting, dan 

menyusun kata, sehingga mendapat kesimpulan yang aktual. Reduksi data ini 

dilaksanakan hingga sesudah penelitian lapangan hingga pada laporan. 

b. Penyajian Data (File Display) 

Data yang sudah dilakukan reduksi, selanjutnya yakni menyajikan data 

dengan melakukan penyedederhanaan melalui uraian singkat, sehingga 

dihasilkan sebuah kesimpulan yang berupa teks dan angka yang diuraikan 

dalam bentuk kata dan kalimat. Penyajian data ini sering digunakan dalam 

penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan 

dari hasil data-data yang sudah direduksi dan disajikan sebelumnya, sehingga 

dengan dilakukannya penarikan kesimpulan akan memberikan jawaban yang 

lebih fokus dan jelas sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

1.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian. Menurut Patton, triangulasi sendiri dapat 
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dibedakan menjadi empat macam yakni dengan memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori11
. Pada penelitian ini, dari keempat macam 

triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber. Artinya adalah peneliti akan melakukan keabsahan data 

dengan membandingkan triangulasi sumber dengan hasil wawancara terhadap 

objek penelitian. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh satu informan dengan informan 

yang lainnya. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Hasil perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-

alasan yang terjadinya perbedaan. 

                                                 
11 Sutopo, HB. Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2006, hal 92. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

1.1. Profil Kecamatan Entikong 

Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang terletak 

di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini 

berbatasan dengan Subdistrik Tebedu, Distrik Serian, Negara Bagian Sarawak, 

Malaysia Timur. Dengan wilayah seluas 506,89 km2
. Kecamatan Entikong sendiri 

dihuni oleh 16.652 penduduk pada tahun 2014. Populasinya tersebar ke lima desa, 

yaitu Nekan, Semanget, Entikong, Suruh Tembawang dan Pala Pasang terdapat 34 

Dusun dan 78 RT.
1
  

Secara deifinitif Kecamatan Entikong berdiri berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 

oleh Gubernur Kalimantan Barat, yang sebelumnya wilayah Entikong merupakan 

bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam dengan sebutan Perwakilan Kecamatan 

Sekayam.  

Tabel 6.   

Nama-nama Desa dan Dusun Wilayah Kecamatan Entikong 

NO Nama Desa Nama Dusun Keterangan 

1 Entikong 

1. Entikong  

2. Sontang  

3. Serangkang  

4. Merau Pengembangan baru 

                                                 
1 Sandy Nur Ikhfal, (2016), KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA 

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, 

KALIMANTAN BARAT, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Volume 13 No. 1 Juni 2016, hal 57. 
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5. Entikong Benuan Pengembangan baru 

6. Entikong Tapang Pengembangan baru 

7. Serangkang Raya  

2 Semanget 

1. Semanget  

2. Semeng  

3. Panga Pengembangan baru 

4. Semanget Nijau Pengembangan baru 

5. Sekunyit Pengembangan baru 

6. Panga Bintawa  

3 Nekan 

1. Nekan  

2. Punti Tapau  

3. Punti Engkaras Pengembangan baru 

4. Punti Kayan Pengembangan baru 

5. Punti Meraga  

6. Grama Jaya  

4 Pala Pasang 

1. Entabang  

2. Mangkau Pengembangan baru 

3. Pala Pasang  

4. Suruh Engkadok  

5 Suruh Tembawang 

1. Suruh Tembawang  

2. Pool  

3. Gun Jemak  

4. Badat Lama Pengembangan baru 

5. Sekajang Pengembangan baru 

6. Senutul Pengembangan baru 

7. Badat Baru Pengembangan baru 

8. Gun Tembawang Pengembangan baru 
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9. Kebak Raya  

10. Gita Jaya Pengembangan baru 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Entikong Dalam Angka. Diunduh 

pada laman web https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98 pada Rabu, 

07 Juni 2017 pukul 09:08. 

Tabel diatas menjelaskan keberadaan desa dan pembagian dusun yang 

ada di kecamatan Entikong dengan jumlah 15 dusun adalah dusun yang baru 

dibentuk dalam kurun waktu 2014-2016, sisanya memang sudah berdiri sejak 

kecamatan Entikong dibentuk.  

a. Batas Wilayah Kecamatan. 

Kecamatan Entikong termasuk wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Negara Malaysia Bagian Timur, terletak pada koordinat 1,130 Lintang 

Utara hingga 0,370 Lintang Selatan dan 1040 sampai 111,190 Bujur Timur 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekayam dan Kabupaten 

Landak. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. 

 

 

 

 

 

https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
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c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin dan KK di Kecamatan 

Entikong 

Tabel 7 .   

Jumlah penduduk berdasarkan kelamin dan KK di Kecamatan Entikong 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Entikong Dalam Angka. Diunduh 

pada laman web https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98. 

d. Sarana Transportasi Yang Digunakan Masyarakat Di Kecamatan 

Entikong. 

Tabel 8. 

Sarana transportasi di Kecamatan Entikong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Entikong Dalam Angka. 

Diunduh pada laman web https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98. 

 

Dua tabel diatas menyajikan angka mengenai penduduk berdasarkan jenis 

kelamin di Kecamatan Entikong dan saran transportasi di Kecamatan Entikong. 

Tabel pertama menunjukkan Desa Entikong adalah desa terpadat dengan 

No Nama Desa Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah KK 

1 

2 

3 

4 

5 

Entikong 

Semanget 

Nekan 

Pala Pasang 

Suruh Tembawang 

6.727 

2.502 

2.389 

1.017 

2.828 

3.273 

1.266 

1.219 

528 

1.443 

3.454 

1.236 

1.170 

489 

1.385 

1.452 

574 

695 

254 

599 

 

J u m l a h 

 

15.463 

 

7.729 

 

7.734 

 

3.574 

No Kecamatan Desa Sarana Transportasi 

 

1 

 

Entikong 

 

Entikong Kendaraan roda dua & empat 

Semanget Kendaraan roda dua & empat 

Nekan Kendaraan roda dua & empat 

Pala Pasang Motor air 

Suruh Tembawang Motor air 

https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
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perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bisa dibilang cukup 

sebanding. Perbedaan kepadatan ini terjadi karena lokasi Desa Entikong lebih dekat 

dengan pusat kecamatan serta desa ini berada persis di sepanjang jalur menuju pos 

lintas batas negara Entikong, pusat ekonomi dan pendidikan, serta kantor pelayanan 

masyarakat, sehingga menyebabkan berkerumunnya warga membangun hunian. 

Tabel kedua adalah keberadaan transportasi di kecamatan Entikong. Tiga 

dari 5 desa yang ada sudah memiliki akses untuk kendaraan darat namun dua desa 

terdalam dan terjauh hanya mampu dijangkau menggunakan jalur air yakni 

menggunakan motor air. Hal ini menyebabkan susahnya distribusi barang-barang 

kebutuhan pokok masyarakat dikala air sungai surut, itupun harus membayar Rp 1 

juta rupiah per perahu per sekali antar. 

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan 

Entikong. 

Tabel 9. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan 

Entikong. 

Sumber :Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Entikong Dalam Angka. Diunduh pada 

laman web https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98. 

No Desa 

 

Tidak 

Tamat 

SD 

Tamat Perguruan Tinggi 

SD SLTP SLTA Diploma S I S II 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Entikong 

Semanget 

Nekan 

Pala Pasang 

Suruh 

Tembawang 

 

1.070 

413 

407 

370 

539 

 

 

1.418 

955 

818 

277 

416 

 

1.396 

96 

165 

58 

57 

 

268 

47 

75 

17 

21 

 

14 

6 

2 

- 

2 

 

25 

8 

- 

- 

1 

 

4 

- 

- 

- 

- 

       J u m l a h 2.799 3.884 1.772 428 24 34 4 

https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
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Tabel diatas menyajikan data tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan 

Entikong. Sebagain besar penduduk yang dapat mengakses pendidikan mulai dari 

SD SLTP SLTA hingga Diploma Sarjana dan Magister adalah penduduk di desa 

Entikong. Semakin jauh ke desa terdalam yakni Suruh Tembawang maka semakin 

sulit mereka mendapatkan akses ke pendidikan karena minimnya keberadaan 

infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar, jika harus menempuh pendidikan ke 

pusat kecamatan maka jarak yang ditempuh akan sangat membebani yakni lebih 

dari 30km.  

1.2. Keberadaan Sarana dan Prasarana 

Di sisi Malaysia, terdapat Subdistrik (daerah kecil) Tebedu yang berbagi 

garis sepanjang 44 km dengan wilayah Indoensia. Dengan luas 421 km2
. Tebedu 

hanya dihuni oleh 11.434 penduduk, yang tersebar di 29 kampung/rumah 

panjang.
2Dari data ini terlihat bahwa populasi warga Entikong lebih banyak 

dibanding warga Tebedu. Walaupun demikian, besarnya populasi di Entikong tidak 

serta merta menjadikan masyarakat Entikong lebih memiliki kesejahteraan 

dibanding warga Tebedu. Berdasarkan konsep Sustainable Livelihood Approach, 

kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial di Kecamatan Entikong dapat 

diukur dengan beberapa jenis aset/modal yang dimilikinya, dimana beberapa modal 

akan dijabarkan dalam tulisan ini. 

Modal-modal tersebut merupakan sesuatu yang bersumber dari internal 

masyarakat Entikong sendiri. 

                                                 
2     Ibid. 
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a. Modal Alam (Lingkungan) 

Modal alam meliputi keberadaan tanah, air, biodiversitas, dan sumber daya 

lingkungan. Untuk ketersediaan tanah sebagai penghidupan, dari total luas 

kecamatan Entikong adalah 50.689 ha (506,89 km2), sekitar 78,9%-nya digunakan 

untuk pertanian bukan sawah, yaitu kebun warga, ladang, perkebunan, dan hutan 

rakyat (2014). Sisanya warga mengusahakan sawah irigasi dan tadah hujan.
3 

Komposisi tersebut masih cukup menggembirakan karena sebagian besar 

lahan tersebut masih dimiliki dan diusahakan sendiri oleh warga lokal. Mereka 

mengandalkan lada (sahang) dan karet untuk ditanam di kebun/ladang mereka. 

Namun yang perlu diwaspadai disini adalah perkembangan perkebunan kelapa 

sawit dan perusahaan besar yang sekarang sudah mulai merambah wilayah 

Kecamatan Entikong, bahkan hingga daerah aliran Sungai Sekayam.  

Pada tahun 2014 perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 1.275 ha dari 

sebelumnya hanya 600 ha pada tahun 2013. Luas kebun kelapa sawit sudah jauh 

diatas luas kebun lada yaitu 877 ha yang mengalami penurunan dari sebelumnya 

937,30 ha pada tahun 2013.
4 Padahal kebun lada menyerap tenaga kerja paling 

banyak yaitu 43,95 % dari total petani di Entikong. Sementara jumlah petani di 

perkebunan sawit hanya tercatat 3,52%.
5 Dari sini sudah barang tentu seharusnya 

ada peraturan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh 

perusahaan besar, agar warga lokal di Entikong dapat menghadapi tahun-tahun 

penuh perkembangan selanjutnya.  

                                                 
3 Badan Pusat Statistik: Statistik Daerah Kecamatan Entikong 2016, hal 7.    
4 Raharjo, Nur Ikfal Sandy, Op Cit, hal 58 
5 Ibid. 
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Untuk ketersediaan air, dari lima desa tiga diantaranya merupakan daerah 

aliran sungai, yakni Suruh Tembawang, Pala Pasang dan Entikong. Secara umum 

warga Entikong tidak memiliki kesulitan dalam mengakses air. Biasanya air juga 

disalurkan dari sungai yang terletak di bukit ke pemukiman warga melalui pipa-

pipa yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat Entikong. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas air yang didapat tergolong 

hampir tidak layak pakai, hal ini disinyalir karena keberadaan tambang emas yang 

ada di dipinggir sungai yang secara langsung membuat kualitas air menjadi keruh. 

Penggunaan merkuri dalam pemisahan emas dengan tanah dan zat lainnya adalah 

bentuk pencemaran air sungai yang menyebabkan gatal-gatal di badan jika 

digunakan untuk mandi. Kebiasaan warga membuang kotoran babi dan 

membiarkan mereka berkeliaran di sekitar rumah dan pinggiran sungai, padahal 

warga menggunakan air sungai untuk keperluan mandi dan memasak. Sudah tentu 

jika penambangan emas dan peternakan babi ini dikelola secara lebih baik dengan 

langkah-langkah preventif terhadap pencemaran air, maka akses terhadap air dapat 

menjadi salah satu aspek modal yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat di 

Entikong, mengingat air merupakan unsur utama pembentuk kehidupan. 

b. Modal Fisik 

Modal Fisik adalah ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur dasar 

seperti transportasi, listrik dan komunikasi. Pada aspek transportasi, tiga desa sudah 

dapat ditempuh melalui jalur darat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Sementara itu dua desa yang letaknya paling jauh dari kecamatan, Pala Pasang 

(30km) dan Suruh Tembawang (42km), belum tersedia akses jalur darat. Warga 
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hanya dapat menggunakan transportasi sungai (perahu motor) dengan waktu 

tempuh minimal 4 jam jika aliran sungai sedang baik dan biaya perahu berkisar 

antara 1-1,4 juta rupiah atau antara 50 ribu sampai 100 ribu rupiah per 

penumpangnya untuk sekali jalan. 

Transportasi yang tergolong sulit dan mahal ini menyebabkan pelayanan 

pemerintahan terhambat karena distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga 

terhadap warga di dua desa tersebut menjadi terbatas. Akibatnya mereka lebih 

bergantung pada pelayanan dan distribusi barang dari Malaysia yang dapat 

ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 3 jam.  

Saat ini pemerintah sedang membangun jalan arteri perbatasan mulai dari 

Balai Karangan sampai ke PLBN Entikong. Pelebaran jalan utama Balai Karangan 

– Entikong dari 25m menjadi 50m dengan 4 jalur, hal ini adalah upaya pemerintah 

menjadikan PLBN Entikong sebagai urat nadi Kalimantan Barat. Pembangunan 

jalan ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa baik ke dalam negeri 

maupun yang akan menuju negara tetangga. Semakin baiknya akses transportasi di 

Entikong dapat menopang upaya mensejahterakan masyarakat secara langsung. 

Pada infrastruktur telekomunikasi, masyarakat di perbatasan Entikong 

sudah dilayani oleh beberapa operator seluler nasional seperti Telkomsel dan 

Indosat. Namun jaringan tersebut belum menjangkau desa-desa di ujung Pala 

Pasang dan Suruh Tembawang. Pada tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika sebenarnya sudah memberikan bantuan pemancar sinyal seluler 

Telkomsel bertenaga panel surya, namun alat tersebut rusak dan aparatur desa tidak 



 

 

 

 

61 

 

dapat memberbaikinya, sehingga alat tersebut terbengkalai dan tidak dapat 

digunakan. 

Untuk akses informasi satu arah, warga Entikong di dua desa tersebut sudah 

banyak yang mempunyai radio dan televise berpemancar parabola, yaitu 147 

parabola di Pala Pasang dan 500 parabola di Suruh Tembawang pada tahun 2014.
6 

Pembangunan jalan paralel di perbatasan menjadi harapa bagi warga 

Entikong, khususnya di dua desa tersebut untuk dapat menjadi pembuka jalan 

dibangunnya Base Transceiver Station (BTS) telepon seluler, sehingga 

memudahkan dalam melakukan komunikasi dua arah. 

c. Modal Keuangan 

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Entikong bekerja di sektor 

pertanian/perkebunan/peternakan. Dalam data Kabupaten Sanggau tahun 2014, 

sektor ini turut menyumbang 35,59% dari Produk Domestik Regional Bruto atau 

PDRB, baru kemudian disusul dengan industri pengolahan sebesar 19,46%.  

Jika dilihat dari jumlah penabung di bank-bank umum dan bank perkreditan 

rakyat, jumah penabung di Kabupaten Sanggau saja pada tahun 2014 masih sangat 

sedikit, yaitu hanya terdapat 1.365 rekening.
7 Dengan menggunakan asumsi rasio 

jumlah penduduk Entikong terhadap jumlah penduduk Kabupaten Sanggau yang 

mencapai 3,79%, maka rata-rata pemilik tabungan bank di Entikong hanya 

mencapai 52 orang saja.
8 Kecilnya jumlah penabung kemungkinan disebabkan oleh 

                                                 
6 Badan Pusat Statistik: Kecamatan Entikong Dalam Angka 2016. 
7 Badan Pusat Statistik: Kabupaten Sanggau, 2015, Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2015, hal 

340-341. 
8 Ibid. 
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minimnya keberadaan bank umum yang beroperasi di Kecamatan Entikong, yang 

saat ini hanya terdapat 4 buah dan hanya terletak di Kota Kecamatan. 

Asumsi lain yang mungkin adalah interaksi  masyarakat Kecamatan 

Entikong dengan Malaysia menyebabkan banyak warga yang menyimpan uangnya 

dalam bentuk ringgit. Hal ini menurut mereka memudahkan ketika akan berbelanja 

dengan nilai tukar yang dianggap lebih stabil disbanding rupiah. Apalagi 

kebanyakan pasar, toko dan kios di Entikong kebanyakan menerima ringgit sebagai 

alat pembayaran. 

d. Modal Manusia 

Modal manusia memperlihatkan kualitas sumber daya manusia warga 

Entikong seperti tingkat pendidikan (angka melek huruf, dll), kesehatan, dan 

kemampuan untuk bekerja.  

Tabel 10. 

Statistik Pendidikan di Kecamatan Entikong  

Statistik Pendidikan Kecamatan Entikong tahun 

2015 

Jumlah Sekolah di 

Kecamatan Entikong 

tahun 2013-2015 

Tingkat Pendidikan Murid Guru Rasio 2013 2014 2015 

SD/Sederajat 2.691 142 18,95 18 18 18 

SMP/Sederajat 786 50 15,72 4 5 5 

SMA/Sederajat 445 42 10,60 2 2 2 
Sumber :Katalog Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Entikong Dalam Angka. Diunduh pada 

laman web https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98. 

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sangat erat kaitannya 

dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, dengan 

jumlah guru sebanyak 142 dan murid sebanyak 2.691. berarti seorang guru 

menanggung sekitar 19 murid di tingkat pendidikan dasar. Sedangkan untuk tingkat 

https://sanggaukab.bps.go.id/index.php/publikasi/98
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sekolah menengah pertama / sederajat satu orang guru menanggung sekutar 16 

murid dan tingkat sekolah menengah atas/sederajat satu orang guru menanggung 

sekitar 11 murid. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin bekrurang 

pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan 

cenderung semakin rendah. 

Walaupun terdapat peningkatan, tetapi kondisi tersebut masih belum ideal, 

karena lebih dari separuh warga masih berpendidikan SD dan tidak lulus SD. 

Padahal tingkat pendidikan sangat penting sebagai modal dalam rangka 

membangun daerah dan kesejahteraan di dalamnya. 

 

 

 

Sumber: Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau: Statistik Kecamatan Entikong 2016 

hal 6. 

Untuk tingkat kesehatan, warga di Kecamatan Entikong sudah dapat 

mengakses fasilitas puskesmas di kecamatan dan pondok bersalin desa (polindes) 

di masing-masing desa. Namun, dokter hanya ada di pusat kecamatan yakni Desa 
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Entikong yang hanya berjumlah dua orang, sementara yang berada di polindes 

adalah bidan/perawat. 

Pada tahun 2015 di Kecamatan Entikong terdapat satu puskesmas dan 28 

posyandu. Jumlah fasilitas kesehatan belum terlalu mengalami pengingkatan yang 

signifikan selama setahun terakhir, terhitung dari data terakhir yang didapat yakni 

tahun 2015. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat satu dokter gigi, dua 

dokter umum, sepuluh bidan dan sepuluh perawat.9 

Pada tahun 2014, jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Kecamatan 

Entikong totalnya mencapai 14.079 kunjungan pasien. Dari kunjungan tersebut 

pasien yang paling banyak adalah kunjungan jamkesda (Jaminan Kesehatan 

Daerah), yakni sebesar 89% dari total jumlah kunjungan. Ini memperlihatkan 

bahwa jaminan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan warganya sudah cukup 

baik. Demikian pula untuk penanganan bayi usia di bawah satu tahun, semuanya 

mengikuti kegiatan posyandu yang dengan kata lain bayi-bayi di Kecamatan 

Entikong terpantau perkembangan kesehatannya. 

Keadaan topografi Kecamatan Entikong bervariasi dengan dominasi bentuk 

permukaan daratan bergelombang, perbukitan rendah sampai pegunungan yang 

meliputi 90% dari luas wilayahnya. Fisik lingkungan yang berupa deretan 

pegunungan, secara geografis terletak membujur dari Timur ke Barat sepanjang 

garis perbatasan negara. Bentang alam ini  dapat dibilang suatu potensi alam yang 

secara alamiah membentuk batas pemisah antar negara (Indonesia-Malaysia). 

                                                 
9Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau: Statistik Kecamatan Entikong 2016, hal 6. 
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Curah hujan di kawasan ini cukup tinggi yaitu rata-rata 2.856 mm/tahun 

dengan rata-rata hujan 196hari/tahun. Secara hidrologis kecamatan ini dilalui oleh 

Sungai Sekayam yang merupakan anak Sungai Kapuas. Keadaan sungai inipun 

memiliki peran yang penting dalam memacu tumbuhnya pusat pemukiman 

penduduk di sekitarnya selain itu juga sungai ini digunakan sebagai jalur 

transportasi air yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Entikong.  

Penggunaan lahan di Kecamatan Entikong didominasi oleh area hutan dan 

pertanian. Sekitar 60% wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung (30.413 Ha), 

dan hanya 40% (20.276 Ha) yang merupakan kawasan budidaya. 

Sumber pelayanan air bersih untuk Kecamatan Entikong diusahakan oleh 

PDAM Cabang Entikong yang saat ini berasal dari sumber air baku Sungai 

Sekayam dengan kapasitas 5L/dt dan mata air etentik dengan kapasitas 2,5L/dt. 

Sebagian besar dari kapasitas air bersih yang berasal dari air baku Sungai Sekayam 

digunakan untuk melayani kebutuhan rumah tangga sedangkan air bersih dari 

sumber air baku mata air etentik digunakan untuk melayani kegiatan perdagangan. 

Pelayanan listrik di Kecamatan Entikong saat ini berasal dari PLN Wilayah 

Cabang Sanggau yang memproduksi listrik sebesar 34.600.000 KWH. Dari 

produksi listrik tersebut untuk Kecamatan Entikong hanya dilayani sebesar 3,5%. 

1.3. BNPP dan Skema Kebijakan Pembangunan di Kawasan Perbatasan 

BNPP lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Proses politik lahirnya BNPP merupakan amanah dari UU Nomor 43 Tahun 2008 
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Tentang Wilayah Negara Pasal 1 Ayat 11 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2010 Tentang BNPP Pasal 1 ayat 3. 10 

Badan ini dibentuk sebagai bentuk respons pemerintah atas dinamika dan 

situasi politik serta tuntutan kebutuhan obyektif untuk mempercepat upaya 

penanganan ketertinggalan perbatasan dan tanggung jawab negara terhadap 

permasalahan pembangunan di perbatasan. Tugas BNPP tersebut memberikan 

ruang kekuasaan yang besar untuk melaksanakan program pembangunan dalam hal 

ini pembangunan infrastruktur.  

Dengan rencana pembangunan kawasan perbatasan yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, membuktikan 

adanya kehadiran negara dan keseriusan pemerintah pusat yang direalisasikan oleh 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam RPJMN 2015-2019 yang menjadikan 

pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas. Dengan demikian kemudian 

disusunlah payung hukum yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan 

pembangunan di kawasan perbatasan. 

Adanya Prioritas Nasional Daerah Perbatasan sebagai forum untuk 

membahas usulan pembangunan kawasan perbatasan adalah sebagai ruang khusus 

yang disediakan pemerintah pusat.  

Aapun perencanaan terintegrasi pembangunan kawasan perbatasan seperti 

gambar dibawah ini 

                                                 
10

 Saiman, (2017), Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan 

Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jurnal Sospol 

Universitas Muhammadyah Malang Vol 3 No. 1, hal 144 
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Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Tema, Arah 

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017, slide 62. 

Bentuk/skema kebijakan dan alur koordinasi perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan dan pembangunan perbatasan adalah sebagai betikut: 
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Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2015-2019. Diakses pada 

https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-

Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019 

pada Minggu 22 April 2018 

Strategi yang digunakan dalam membangun kawasan perbatasan di dalam 

RPJMN 2015-2019 adalah melalui pendekatan dimensi pengelolaan Batas Wilayah 

Negara, Pengelolaan Lintas Batas Negara, Pembangunan Kawasan dan pengeuatan 

kelembagaan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Strategi tersebut kemudian 

diadopsi ke dalam perencanaan tahun 2016 untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2017 dimana digunakan lima Program Prioritas Nasional (PPN) untuk dapat 

mengintegrasikan Kementerian/Lembaga dalam membangun Kawasan Perbatasan 

dengan pendekatan holistic – Integratif, Tematik dan Spasial. 

https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019
https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019
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Sedikit berbeda dari Daerah Tertinggal, secara umum ruang lingkup 

pembangunan Kawasan Perbatasan dibagi menjadi dua, yaitu batas wilayah dan 

kawasan perbatasan. Batas wilayah fokus pada upaya penjagaan dan pengamanan 

batas wilayah negara. Isu strategis terkait batas wilayah adalah adanya kegiatan 

illegal di sekitar batas wilayah negara (illegal fishing, illegal logging, human 

trafficking, perdagangan illegal, transaksi narkoba dan aktivitas illegal lainnya), 

penggeseran dan pengrusakan tanda batas, dan penyelesaian kesepakatan batas 

wilayah. Sementara itu pada aspek kawasan yang ditekankan adalah pembangunan 

infrastruktur untuk dapat mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat kawasan 

perbatasan.  

Dari dua lingkup kawasan perbatasan tersebut kemudian dijadikan dasar 

untuk menentukan sasaran pembangunan kawasan perbatasan sebagai berikut: 

1. Terlaksananya pengelolaan batas wilayah 

2. Terlaksananya aktivitas lintas batas negara yang kondusif 

3. Terlaksananya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di berbagai 

bidang 

4. Terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan perbatasan negara,  

Empat sasaran tersebutlah yang menjadi basis arah kebijakan dan program 

dari setiap sektor dalam membangun Kawasan Perbatasan Negara khususnya di 

Perbatasan Entikong. 

BNPP sebagai Badan Pengelola di tingkat pusat sama seperti Badan 

Nasional lain yang dibentuk oleh Peraturan Presiden berkedudukan dan memiliki 

tanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas antara lain: 
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1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan 

2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan  

4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah 

negara dan Kawasan Perbatasan 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengalaman pemerintah dalam rangka mengelola dan melakukan 

pembangunan di perbatasan sangat tergantung kepada situasi dan potensi wilayah. 

Keterbatasan dan perhatian kepada pertumbuhan nasional sebagai tolok ukur dan 

korrdinasi vertikal dan horizontal memberikan dampak penanganan sporadis dan 

tanggung (piecemeal) yang tidak menyeluruh dalam setiap langkah pengelolaan 

wilayah perbatasan antar negara.  

Penanganan wilayah batas seringkali ditangani melalui diplomasi dan 

koordinasi di tingkat pusat, pemerintah daerah di wilayah setempat kurang 

dilibatkan. Hal ini pun juga yang terjadi dalam hal pembangunan di wilayah 

perbatasan Entikong, karena yang berwenang dan bertanggung jawab atas 

pembangunan perbatasan adalah pemerintah pusat dengan adanya andil dari 

pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antar negara 

menjadi jarang mendapat perhatian, karena bisa saja pemerintah hanya fokus pada 

pembangunan fisik dan tidak menyentuh ke akar permasalahan penting lainnya 

seperti akses pendidikan untuk anak-anak usia wajib belajar dan akses kesehatan.  

Adapun institusi setingkat Bappeda memiliki perananan yakni melaksanakan 

perencanaan, sedangkan kebijakan untuk pembangunan yang memegang kendali 

adalah pemerintah pusat. Bappeda kemudian hanya memberia rekomendasi terkait 

penampakan di lapangan, contohnya seperti pembangunan pasar, akses jalan utama 
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yang dibenahi serta adanya wisma yang diperuntukkan kepada tenaga kerja asal 

indonesia yang bekerja di negara tetangga Malaysia maupun Brunei Darussalam.
1 

Kabupaten Sanggau merencanakan melakukan perkuatan hubungan yang 

telah terbentuk secara tradisional selama ini dengan Sarawak dengan 

mengembagkan sarana dan prasaran perbatasan di Entikong sebagai pusat 

pertumbuhan pendukung aktifitas perkebunan dan pengembangan SDA yang 

berada di wilayah Sarawak dengan harapan adanya nilai tambah yang mengalir dari 

penguatan tersebut kepada perekonomian lokal melalui interaksi saling 

menguntungkan dari kedua wilayah yang berseberangan negara.  

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau 

termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan 

Entikong sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dna berfungsi sebagai 

penunjang sistem dan pusat pertumbuhan wilayah dengan potensi utama yaitu 

perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan 

perbatasan negara sebagai beranda depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.2 

 

 

                                                 
1 Hasil wawancara oleh penulis dengan Bpk Hendra, SE selaku Kepala Bidang Ekonomi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau pada Selasa 12 September 2017 pukul 

09.00 WIB. 
2 RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019, hal 11 
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1.1. Variabel Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kawasan 

Perbatasan oleh BNPP 

Implementasi kebijakan dengan merujuk pada teori George Edward III dijabarkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 11. 

Aplikasi Terapan Model Implementasi Edward III dalam Kebijakan Pembangunan 

Perbatasan Entikong di Wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat 

Aspek Ruang Lingkup 
Kondisi Wilayah Kecamatan 

Entikong 

Komunikasi 

a. Siapakah 

implementor dan 

kelompok sasaran 

dari 

program/kebijakan 

tersebut ? 

b. Bagaimana 

sosialisasi program/ 

kebijakan efektif 

dijalankan ? 

- Metode yang 

digunakan ? 

- Intensitas 

komunikasi  

 

- Implementor kebijakan 

pembangunan wilayah perbatasan 

di Entikong diemban oleh 

pemerintah pusat dengan pengisian 

posisi pada struktkur kelembagaan 

yang melibatkan instansi 

pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah setempat 

(kawasan perbatasan). 

- Sejauh ini sosialisasi yang 

dilakukan bersifat satu arah, yakni 

datangnya pemerintah pusat 

bersama beberapa kementerian dan 

lembaga beserta Presiden Jokowi 

untuk memberikan imbauan agar 

masyarakat turut dapat 

bekerjasama dalam proses 

pembangunan. Pertemuan-

pertemuan in juga dilakukan 

melalui institusi-institusi 

pemerintah yang telah ada seperti: 

acara yang terpusat di Kantor 

Kecamatan Entikong , Kantor 

Desa, ibu PKK, kelompok petani di 

Entikong, dll. 

 

Sumber daya 

 

 

 

 

 

a. Kemampuan 

implementor 

b. Ketersediaan dana  

- Berapa besar dana 

yang dialokasikan 

- Kemampuan pemerintah pusat 

sebagai implementor dalam 

program pembangunan di 

perbatasan Entikong tergolong 

sudah baik, dilihat dari sudah 

terintegrasinya kesesuaian kerja 
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- Prediksi kekuatan 

dana dan besaran 

biaya untuk 

implementasi 

program/kebijakan. 

 

dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, dengan 

kementerian dan beberapa 

lembaga yang turut mengambil 

peran secara terfokus. 

- Dana yang digelontorkan untuk 

Kabupaten Sanggau sendiri 

berjumlah Rp 64 Miliar, yang 

berupa Dana Alokasi Khusus 

(DAK) yang diperuntukkan untuk 

pembangunan fisik dan berasal 

dari APBN. Dana tersebut jika 

dilihat dari proses pembangunan 

yang telah berjalan dinilai akan 

mencukupi hingga target 

pembangunan yang telah 

direncanakan karena total dana 

desa yang dialirkan pada tahun 

2017 meningkat sebanyak Rp 58,6 

Triliun dari tahun 2015 silam.
3 

 

Disposisi Karakter pelaksana:  

- Tingkat komitmen 

dan kejujuran  

- Tingkat demokratis 

- Tingkat komitmen dan kejujuran 

dalam pembangunan di wilayah 

perbatasan ini dapat diukur 

dengan tingkat konsistensi 

pelaksana kebijakan dalam hal ini 

pemerintah pusat yang 

melaksanakan pembangunan 

sudah berdasarkan target, SOP 

dan guideline yang ada, dengan 

memberikan laporan per-enam 

bulan yang berisi pembangunan 

apa saja yang telah dicapai, masih 

dalam proses dan belum 

dilaksanakan. Transparansi 

seperti ini juga dapat dilihat 

sebagai tolok ukur dalam melihat  

komitmen pemerintah pusat 

dalam melaksanakan 

pembangunan di wilayah 

perbatasan. 

- Tingkat demokratis diukur 

dengan seberapa intens 

implementor dalam hal ini 

                                                 
3 Anonim. PresidenRI.go.id. Loc Cit.  
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pemerintah melakukan 

komunikasi dengan masyarakat 

setempat. Pembangunan 

dikatakan demokratis jika 

komunikasi yang terjalin antara 

pemerintah dengan masyarakat 

terjadi secara dua arah. Di 

penelitian ini ternyata komunikasi 

pemerintah hanya bersifat satu 

arah, dengan diadakannya jajak 

pendapat sampai dengan 

kunjungan presiden beserta 

beberapa menteri terkait progress 

pembangunan di Entikong terlihat 

hanya bersifat birokratis, yakni 

cenderung mengikuti perintah dan 

aturan yang dibuat dari 

pemerintah pusat, sehingga 

fleksibilitas dalam pembangunan 

kemungkinan kecil terjadi. 

Struktur 

Birokrasi 

a. Ketersediaan SOP 

yang mudah 

dipahami 

b. Struktur organisasi 

- Adapun beberapa capaian atau 

target dalam pembangunan 

kawasan perbatasan ini 

dikelompokkan menjadi dua 

bagian yang pertama fokus pada 

pengembangan pusat ekonomi di 

perbatasan PKSN dan Lokpri 

(Lokasi Prioritas) dan yang kedua 

adalah peningkatan keamanan dan 

kesejahteraan masyarakat 

perbatasan. Adanya target seperti 

ini memudahkan pemerintah 

sebagai implementor dalam 

melaksanakan pembangunan, 

sehingga hasil pembangunan 

dapat ditilik ulang kembali jika 

terdapat kekeliruan. 

- Pelaksanaan pembangunan di 

perbatasan melibatkan beberapa 

instansi pemerintah yang berada 

di bawah kementerian dan 

lembaga pemerintahan Republik 

Indonesia, dengan setiap 

kementerian dan lembaga 

memiliki peranan masing-masing 

yang memiliki fokus dalam 
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pembangunan di wilayah 

perbatasan Entikong.  
 

1.1.1. Faktor Komunikasi 

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian/penghantaran/pem-

publikasian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana 

kebijakan. Menurut Winarno, semakin banyak lapisan atau actor pelaksana suatu 

kebijakan yang terlibat dalam implementasu kebijakan, maka semakin besar 

munculnya kemungkinan hamabatan atau distorsi yang akan dihadapi.4 

Beberapa pertanyaan penting terkait variable isi dari implementasi 

pembangunan di kawasan perbatasan Entikong adalah seperti: Siapakah 

implementor/pelaksana dan kelompok sasaran dari program/kebijakan tersebut? 

bagaimana bentuk sosialisasi program/kebijakan tersebut bisa efektif saat 

dijalankan ?  

Implementor kebijakan terkait pembangunan di kawasan perbatasan di 

Kecamatan Entikong diemban dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh 

pemerintah pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan atau BNPP selaku koordinator pembangunan kawasan perbatasan. 

BNPP pun kemudian tidak berdiri sendiri dalam melakukan tugasnya, dalam tubuh 

organisasi BNPP sendiri diisi oleh beberapa instansi pemerintah pusat setingkat 

Kementerian dan Lembaga yang menekuni bidang nya masing-masing dalam hal 

pembangunan dan penyediaan infrastruktur di kawasan perbatasan. 

                                                 
4 Budi Winarno. (2005). Teori & Proses KEbijakan Publik. Media Pressindo: Yogyakarta. Hal 129 
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Sosialisasi yang dilakukan sampai sejauh ini bersifat satu arah, yakni 

dengan berkunjungnya pemerintah pusat bersama beberapa kementerian dan 

lembaga beserta Presiden Jokowi dalam rangka memberikan imbauan agar 

masyarakat turut dapat bekerjasama di dalam proses pelaksanaan pembangunan.  

Pertemuan-pertemuan ini juga dilakukan melalui institusi-institusi 

pemerintah yang telah ada seperti: acara khusus yang terpusat di Kantor Kecamatan 

Entikong, Kantor Desa, ibu PKK, kelompok tani di Entikong, dll.5 

1.1.2. Faktor Sumber Daya 

Keberadaan sumber daya merupakan poin penting dalam upaya 

implementasi kebijakan. Dalam hal pembangunan kawasan perbatasan sekalipun, 

sumber daya menjadi bahan bakar utama untuk merealisasikan sebuah kebijakan. 

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini mencakup beberapa hal seperti: 

1. Bagaimana kemudian implementor/pelaksana kebijakan memiliki 

kemampuan yang memungkinkan agara suatu kebijakan dapat dikatakan 

berhasil. 

2. Ketersediaan dana dengan catatan seberapa besar dana yang dialokasikan 

untuk implementasi kebijakan tersebut, serta prediksi kekuatan dana dan 

besaran biaya untuk implementasi kebijakan pembangunan kawasan 

perbatasan di Kecamatan Entikong ini. 

Kinerja BNPP yang bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat 

dan pemegang kendali penuh terhadap kebijakan pembangunan kawasan 

                                                 
5 Hasil wawancara dengan Raden Nurdin (Kepala Desa Entikong) pada Rabu 20 September 2017 

pukul 09.00 WIB. 
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perbatasan negara, dapat digolongkan dalam kategori yang baik. Artinya, 

kesesuaian pembangunan infrastruktur yang dibangun dapat menjadi tolok ukur 

bagaimana BNPP telah sukses berintegrasi dengan institusi pemerintah pusat 

maupun daerah.  

Kemudian, dana berperan penting sebagai modal finansial dalam 

pembangunan kawasan perbatasan. Dalam hal ini dana yang telah digelontorkan 

untuk Kabupaten Sanggau sendiri berjumlah Rp 64 Miliar yang berupada Dana 

Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan berasal 

dari APBN. artinya diluar wewenang pemerintah pusat pun, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sanggau telah memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut 

dalam rangka pembangunan. Dana tersebut jika dilihat dari proses pembangunan 

yang telah berjalan, dinilai akan mencukupi hingga target pembangunan yang telah 

direncanakan karena total dana desa yang dialirkan pada tahun 2017 meningkat 

sebanyak Rp 58,6 Triliun dari tahun 2015 silam.  

1.1.3. Faktor Disposisi/Sikap 

Edward mengemukakan bahwa disposisi dapat diartikan sebagai keinginan-

keinginan, kecenderungan, atau faktor yang berpotensi memiliki konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Pelaksana 

implementasi kebijakan hendaknya memiliki sikap yang positif dan mendukung 

terhadap implementasi kebijakan tersebut, sehingga target keberhasilan diawal 

perencanaan dapat tercapai.  

Idealnya, sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebjakan  

harus punya pemikiran yang luas dikarenakan suatu kebijakan diharuskan memiliki 
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pemikiran luas, terbuka dan mendalam dikarenakan suatu kebijakan dibuat 

memiliki tujuan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Implementor 

harus mengetahui apa yang mereka sedang lakukan, tidak hanya sebatas tau namun 

mereka juga harus mampu memperhitungkan untung rugi, dampak dan juga solusi 

jika terdapat hambatan pada pengeimplementasian kebijakan tersebut dikemudian 

hari. Menurut Bapak Suparman selaku Kepala Camat di Kecamatan Entikong, 

menyatakan sebagai berikut: 

“Kami selaku perangkat pemerintah di kecamatan sebagai 

penyampai informasi dan menampung keluhan –keluhan yang ada di 

masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Kami selaku pemerintah 

yang secara nyata berada lebih dekat dengan masyarakat daripada 

pemerintah pusat, sudah menjadi kewajiban kami untuk membuat orang-

orang disini mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, 

apa yang akan dibangun, fungsinya apa dan apakah pembangunan 

tersebut nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dalam 

kehidupannya sehari-hari. ” 

Bapak Raden Nurdin sebagai Kepala Desa Entikong juga menyatakan hal 

yang serupa bahwa sebagai penjembatan atau penyambung lidah dari Pemerintah 

Pusat untuk masyarakat yang hidup di sekitar kawasan perbatasan, berikut 

pernyataannya: 

“Kami sebisa mungkin dan berusaha dengan maksimal akan 

memberikan informasi terkait pembangunan infrastruktur, dan secara 

rutin melaporkannya kepada masyarakat di sini. Masyarakat disini juga 

tidak sekedar diberitahu saja tentang adanya pembangunan besar-

besaran yang sedang dilakukan pemerintah pusat, namun kami juga ada 

upaya untuk memberikan edukasi seperti tentang pentingnya untuk 

melakukan transaksi perdagangan secara legal yang melewati PLBN, 

bukannya melalui jalan-jalan tikus di dalam hutan.” 

Dari kedua argument di atas bahwa bentuk disposisi dalam hal tingkat 

komitmen dan kejujuran pemerintah desa/kecamatan yang juga berperan dalam 

implementasi pembangunan menunjukkan tanda-tanda positif. Tingkat komitmen 
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dan kejujuran dalam pembangunan di kawasan perbatasan ini kemudian penulis 

mencoba mengukur melalui tingkat konsistensi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini 

BNPP mengimplementasikan kebijakan pembangunan infrastruktur dapat diatakan 

sudah berdasarkan acuan atau skema kebijakan yang direncanakan sejak awal, SOP 

dan guideline yang ada. Dapat dikatakan demikian karena BNPP ada memberikan 

laporan per-enam bulan yang berisi beberapa capaian dalam pembangunan, apa 

yang masih dalam proses dan belum dilaksanakan.  

Transparansi seperti ini juga dapat dilihat sebagai tolok ukur dalam melihat 

komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di kawasan 

perbatasan dan di kawasan lainnya.  

Kemudian, dalam disposisi juga adanya yang namanya tingkat demokratis. 

Tingkat demokratis diukur dengan seberapa intens implementor melakukan 

komunikasi dengan masyarakat setempat. Pembangunan dikatakan demokratis jika 

komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara dua 

arah. Dala penelitian ini, sayangnya komunikasi yang terjalin ternyata tidak lebih 

sering hanya sebatas komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. Jajak pendapat 

pernah dilakukan dibuktikan dengan datangnya Presiden Jokowi dan jajaran 

menteri bersama tentu saja BNPP sebagai koordinator tunggal pembangunan ini. 

Implementasi kebijakan pembangunan di Entikong terlihat sebatas bersifat 

birokratis, yakni cenderung mengikuti perintah dan regulasi yang dibuat dari 

pemerintah pusat, sehingga fleksibilitas dalam pembangunan kemungkinan kecil 

terjadi. 



 

 

 

 

81 

 

1.1.4. Faktor Struktur Birokrasi 

Keberadaan birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana sebuah kebijakan. Implementasi 

kebijakan yang bersifat kompleks dan menyeluruh terjadi karena keterlibatan dan 

kerjasama dari banyak pihak. Struktur birokrasi haruslah kondusif, jika tidak maka 

akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya sebuah kebijakan. 

Faktor struktur birokrasi dalam implementasi model Edward terbagi 

menjadi dua bahasan penting, yang pertama mengenai ketersediaan SOP yang 

mudah dipahami oleh instansi yang bekerjasama saat implementasi kebijakan, serta 

masyarakat yang berada di sekitar kawasan pelaksanaan implementasi. Yang kedua 

adalah ketetapan dari struktur birokrasi yang ada. 

Capaian atau target dalam pembangunan kawasan perbatasan ini 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yang pertama fokus pada peningkatan 

pertahanan dan keamanan atau pengamanan batas wilayah negara dan yang kedua 

adalah pembangunan kawasan perbatasan itu sendiri, seperti pengadaan sarana dan 

prasarana penunjang yang mendukung dan memudahkan aktivitas masyarakat di 

kawasan tersebut. 

1.2. Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan 

Entikong Kecamatan Entikong 

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan publik. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. 
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Peran dasar keberadaan infrastruktur sebagai mediator antara sistem 

ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam 

menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan 

memberikan dampak yang besar bagi manusia, sebaliknya infrastruktur yang terlalu 

berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya 

dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakekatnya akan kembali 

merugikan manusia termasuk juga makhluk hidup lainnya. Berfungsi sebagai suatu 

sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu 

dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat 

kebijakan.
6 

Dalam mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 

dibutuhkan kebijakan asimetris untuk pengelolaan keuangan negara dalam 

pembangunan kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan publik di kawasan 

perbatasan termasuk infrastruktur dasar wilayah, sosial dasar, pemerintahan, dan 

berbagai bidang lainnya. 

Capaian penting dalam pengembangan kawasan perbatasan dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu: (1) Pengembangan pusat ekonomi di perbatasan PKSN 

dan Lokpri (Lokasi Prioritas); dan (2) peningkatan keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat perbatasan yang difokuskan pada pengembangan pulau-pulau kecil 

terluar. Melihat rencana pencapaian atau target pembangunan wilayah perbatasan 

                                                 
6 Kule Jesly, (2016), Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Kecamatan 

Kayan Selatan Kabupaten Malinau), eJournal Pemerintahan Integratif No 4 Volume (3):404-418, 
hal 411. 



 

 

 

 

83 

 

dengan bertumpu pada RPJMN 2015-2019, maka pembangunan beberapa bidang 

di entikong dapat kita jabarkan sebagai berikut: 

Tabel 12. 

Capaian BNPP dalam pengembangan kawasan perbatasan 

K/L Tugas Progres 

Menkopolhukam Memberikan pengarahan dan 

pengawasan umum dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

Sudah dilakukan 

Mendagri Memfasilitasi percepatan 

penyelesaian status BMN/BMD 

Sudah dilakukan 

dan dalam proses. 

Bappenas Memastikan keberlangsungan 

kegiatan dan pencapaian sasaran 

program. 

Sudah dituangkan 

di dalam arah 

kebijakan 

RPJMN dan RKP. 

Kemen PUPR Legalisasi masterplan, pembangunan 

gedung, menyediakan jaringan 

transportasi, penyediaan SPAM, 

penyediaan system sanitasi dan 

drainasi, dan menyediakan 

perumahan petugas. 

Sudah dilakukan 

terutama untuk 

pembangunan 

gedung serta 

sarana prasarana 

pendukung. Pada 

tahun selanjutnya 

difokuskan pada 

pembangunan 

kawasan 

pendukung dan 

perumahan 

petugas. 

Kemen LHK Mempercepat penyelesaian 

permasalahan lahan. 

Sudah dilakukan 

terutama untuk 

zona inti PLBN. 

Menkeu Percepatan pengalihan BMN dan 

melengkapi sarpras kepabeanan. 

Sudah dilakukan, 

beberapa sarpras 

kepabeanan 

sudah dilengkapi 

Kemen PUPR 

sehingga perlu 

koodrinasi untuk 

tugas tersebut. 

ATR/BPN Legalisasi asset pada lokasi 

pembangunan PLBN. 

Sudah dilakukan 

terutama untuk 

zona inti PLBN. 
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Menhub Menyediakan sarana prasarana 

transportasi dan pembangunan 

terminal barang. 

Dalam proses 

pembahasan dan 

perencanaan. 

Kemen ESDM Penyelesaian sarpras 

ketenagalistrikan. 

Sudah dilakukan 

dan dalam proses. 

Menkumham Menyediakan sarpras keimigrasian. Beberapa sarpras 

kepabeanan 

sudah dilengkapi 

Kemen PUPR 

sehingga perlu 

koodrinasi untuk 

tugas tersebut. 

Kemendag Menyediakan pasar perbatasan dan 

memperlancar kegiatan 

perdagangan.tata niaga lintas batas 

negara. 

Dalam proses. 

Kemenkominfo Membangun pemancar dan jaringan 

telkomunikasi dan informasi. 

Dalam proses. 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan 

Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2015-2019. Diakses pada 

https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-

Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019 pada 

Minggu 22 April 2018 

1.2.1. Pembangunan dan Modernisasi PLBN Entikong 

Sasaran pembangunan PLBN Terpadu difokuskan pada pembangunan fisik 

gedung dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan. Pembangunan PLBN 

Terpadu rencananya diupayakan untuk diintegrasikan dengan PKSN (Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional) Darat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat 

pelayanan, dan aktivitas lintas batas negara yang diharapkan dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi lokpri. Semasa orde lama, di Kecamatan Entikong belum 

dibangun pos lintas batas seperti yang sekarang dapat disaksikan. Pos lintas batas 

baru dibuka pada masa orde baru untuk menjadikan Entikong sebagai pintu resmi. 

Indikasi dari adanya peningkatan kegiatan libtas batas secara simbolik ditunjukkan 

https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019
https://www.scribd.com/presentation/249010804/Arah-Kebijakan-dan-Strategi-Pengembangan-Kawasan-Perbatasan-dalam-Rancangan-Awal-RPJMN-2015-2019
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oleh keberadaan kantor imigrasi bea dan cukai di Entikong yang secara khusus 

bertugas dalam urusan aktivitas lintas batas barang dan manusia.  

Tahun 2010, tercatat PLBN Entikong telah menghasilkan devisa ekspor 

sebesar US$ 3.434.879.51/tahun (senilai 34.348.795.100) serta pajak dan bea masuk 

impor sebesar Rp 12.163.284.955.
7 Pada tahun 2014, terjadi peningkatan nilai 

ekspor melalui PPLB Entikong dari hanya US$ 2,25 juta pada tahun 2013 menjadi 

sebesar US$ 31,5 juta atau sebesar 4,8% dari total nilai ekspor Kalbar.
8 Hal ini 

memperlihatkan bahwa PLBN Entikong turut menyumbang devisa yang berguna 

pagi perekonomian di Kalimantan Barat bahkan negara. Hal ini menunjukkan, 

selain sebagai pintu gerbang lintas batas (manusia) internasional, PLBN Entikong 

juga berperan besar dalam perdagangan lintas batas dengan negara tetangga. 

Kondisi juga telah melatarbelakangi pembangunan Dry Port di area PLBN 

Entikong. Pembangunan Dry Port tersebut memiliki tendensi terdahap sektor 

ekonomi makro, dengan adanya Dry Port maka diharapkan tidak hanya sembako 

yang bisa dengan leluasa keluar masuk PLBN Entikong akan tetapi juga CPO 

(Crude Palm Oil), hasil tambang dan lainnya yang juga dapat diekspor oleh 

Indonesia khususnya barang dan jasa yang ada di Kecamatan Entikong. Yang mana 

rencana tersebut awalnya telah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri (Kabinet 

Indonesia Bersatu jilid II) pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang 

                                                 
7 Badan Pusat Statistik Provnsi Kalimantan Barat 2015. Kalimantan Barat Dalam Angka 2015. 
BPS Kalimantan Barat: Kalimantan Barat, hal  
8 Ibid, hal  
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Yudhoyono, yakni Garmawan Fauzi pada September 2012 silam.
9 Namun rencana 

pembangunan Dry Port tersebut tidak kunjung terealisasi dengan alasan kesulitan 

dalam pendanaan dan kendala persiapan lahan. 

Pembangunan Dry Port kemudian kembali digalakkan saat ini di era 

pemerintahan presiden Jokowi dengan membangun Tempat Penimbunan 

Sementara (TPS). Ekspor – impor melalui jalur Entikong saat ini ditutup karena 

belum adanya Dry Port yang berfungsi sebagai pelabuhan darat, maka untuk itu 

sementara dibangun TPS agar perdagangan internasional disana kembali normal 

sembari menunggu Dry Port diselesaikan pembangunannya, karena otoritas di 

Entikong – Tebedu saat ini hanya melayani perdagangan dari para pemegang Kartu 

Identitas Lintas Batas yang dimana nominal atau besar jumlah belanjanya dibatasi 

yakni RM 600 / bulan untuk setiap orangnya. 

1.2.2. Upaya Peningkatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan 

Dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan di perbatasan 

Entikong, kebijakan pemerintah sudah lama diterapkan, sehingga saat ini TNI yang 

juga masuk dalam lingkaran koordinasi BNPP mengambil peran besar. TNI 

Mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan 

tradisional dan nontradisional.  

Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya yaitu 

dengan mendirikan tiga pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan 

                                                 
9 Pontianak Tribunnews. “Pembangunan Dry Port Entikong Mulai Tahun 2013”. Diakses melalui 

laman web http://pontianak.tribunnews.com/2012/09/18/pembangunan-dry-port-entikong-mulai-

2013 pada Kamis, 4 Januari 2018. 

http://pontianak.tribunnews.com/2012/09/18/pembangunan-dry-port-entikong-mulai-2013
http://pontianak.tribunnews.com/2012/09/18/pembangunan-dry-port-entikong-mulai-2013
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Bersama (Gabma).
10 Pos Gabma ini merupakan bentuk kerja sama militer Indonesia 

dan Malaysia dalam menjaga perbatasan mereka. Adanya isu-isu perpindahan tapal 

batas saat ini agak sulit untuk dikonfirmasi, tetapi menurut pengakuan aparat TNI 

hal itu tidak terjadi karena titik tapal batas ditentukan melalui koordinat, bukan 

bentuk tapal secara fisik. Sementara itu untuk pertahanan nontradisional , TNI 

melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui 

program TNI Masuk Desa. Di Entikong sendiri mereka bertugas membantu dan 

memperlebar jalan desa atau antar dusun di satu desa yang merupakan program 

kerja pemerintah kecamatan Entikong. Dengan hal ini diharapkan masyarakat 

merasa dekat dan terbantu dan citra TNI di perbatasan yang dianggap sebagai 

penghalang bisa hilang berangsur-angsur. 

Tindakan lain yang dilakukan dalam rangka upaya pertahanan dan 

pengamanan di wilayah perbatasan adalah untuk mewujudkan kedaulatan wilayah, 

serta mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang banyak terjadi di kawasan 

perbatasan. Dalam kurun waktu hingga 2014, jenis-jenis tindakan ilegal yang terjadi 

di wilayah Entikong antara lain adalah penyelundupan dan peredaran narkoba, 

penyelundupan kayu, illegal logging, permasalahan kelengkapan surat 

dokumentasi perdagangan lintas batas.  

Berbagai bentuk modus aktivitas-aktivtas ilegal terjadu di Entikong karena 

wilayah ini merupakan jalur lalu lintas barang dan manusia. Hal ini terbukti dengan 

adanya beberapa kasus yang terungkat seperti penyelundupan narkoba, barang 

                                                 
10 Raharjo, Sandy Nur Ikhfal, Op Cit, hal 76 
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pangan ilegal, dan human trafficking terkesan memanfaatkan posisi strategis di 

perbatasan.  

Upaya pengamanan terhadap tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan 

oleh beberapa instansi terkait seperti TNI, Polri, BNN, BIN, dan Dirjen Bea dan 

Cukai di Kecamatan Entikong cukup berjalan dengan baik. Ini terbukti dari adanya 

berita penangkapan dan pengungkapan kasus yang berhasil dilaksanakan seperti 

penggalangan perdagangan manusia11, pengamanan bahan pangan ilegal12, dan 

penggagalan penyelundupan narkoba. 

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara singkat dengan beberapa tokoh 

masyarakat, tindakan-tindakan penyelundupan barang-barang ilegal terjadi bukan 

hanya melalui border PLBN Entikong tetapi juga melalui beberapa jalan 

setapak/tikus yang menghubungkan beberapa dusun di kecamatan Entikong dengan 

wilayah Malaysia. 

1.2.3. Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi  

Apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah yang 

berbatasan langsung dengan negara yang lebih maju tidak diperbaiki, maka kondisi 

ini lama kelamaan dapat berpotensi mengundang kerawanan di bidang politik, 

karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan 

                                                 
11 Anonim. RRI. Polsek Entikong Selamatkan enam Korban Perdagangan Manusia. Diakses pada 

lama web 

http://www.rri.co.id/entikong/post/berita/456623/peristiwa/polsek_entikong_selamatkan_enam_k

orban_perdagangan_manusia.html pada Kamis 4 Januari 2018 pukul 14.26 WIB. 
12 Anonim. Pontianak Tribunnews. Polisi Amankan 100 Karung Gula Ilegal. Diakses pada laman 

web http://pontianak.tribunnews.com/2015/01/13/polisi-entikong-amankan-100-kg-gula-ilegal> 

diakses pada Kamis 4 Januari 2018 

http://www.rri.co.id/entikong/post/berita/456623/peristiwa/polsek_entikong_selamatkan_enam_korban_perdagangan_manusia.html
http://www.rri.co.id/entikong/post/berita/456623/peristiwa/polsek_entikong_selamatkan_enam_korban_perdagangan_manusia.html
http://pontianak.tribunnews.com/2015/01/13/polisi-entikong-amankan-100-kg-gula-ilegal
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sosial, namun terdapat kecenderungan untuk bergeser ke sosial politik. Di samping 

itu, kehidupan ekonomi warga di perbatasan yang relatif sangat tergantung pada 

perekonomian negara tetangga, cukup menguji harkat dan martabat bangsa. 

Pemerintah daerah Kalimantan Barat mengklasifikasikan daerah perbatasan 

menjadi dua bagian. Pertama daerah perbatasan lini I, yaitu daerah yang langsung 

berhadapan dan melekat pada tapal batas dengan Sarawak (Malaysia Timur). Kedua 

adalah daerah perbatasan lini II, yakni daerah yang secara tidak langsung 

berhadapan dengan wilayah Sarawak akan tetapi masih terkena pengaruh langsung 

sebagai akibat berbatasan dengan Sarawak. 

Kecamatan Entikong termasuk kedalam daerah perbatasan lini I, daerah ini 

langsung berhadapan dan melekat dengan Sarawak. Entikong kemudian menjadi 

satu-satunya daerah yang dilalui jalan tembus lintas antarnegara, yaitu Kota 

Kuching (Sarawak) dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat). Daerah perbatasan 

Entikong cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah perbatasan daratan 

lainnya yang berada di Kalimantan Barat maupun provinsi lainnya di Pulau 

Kalimantan. Daerah Entikong sudah dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung 

tumbuhnya kota, seperti terminal, warung, telepon, hotel, pertokoan dan tepat 

karaoke. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar tengah 

menyiapkan layanan perbankan untuk memudahkan transaski keluar masuk barang 

di perbatasan.
13  

                                                 
13 Krisno, Odie, Ekonomi Bisnis: SINDONEWS, PLBN Memicu Pertumbuhan Ekonomi di 

Perbatasan, diakses pada laman web https://ekbis.sindonews.com/read/1253305/33/plbn-memicu-

pertumbuhan-ekonomi-di-perbatasan-1509454465 pada Jumat 5 Januari 2018 pukul 17.30 

https://ekbis.sindonews.com/read/1253305/33/plbn-memicu-pertumbuhan-ekonomi-di-perbatasan-1509454465
https://ekbis.sindonews.com/read/1253305/33/plbn-memicu-pertumbuhan-ekonomi-di-perbatasan-1509454465
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Fasilitas pendukung dalam rangkai berjalannya administrasi pemerintahan 

juga sudah memadai seperti kantor karantina, imigrasi, bea dan cukai.  

1.2.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal 

Masyarakat Entikong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 

Sebagai petani musiman ataupun tahunan. Data terakhir pada tahun 2015 

menunjukkan 80,01 persen dari total seluruh lahan di Kecamatan Entikong 

difungsikan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Entikong yang digunakan 

sebagai lahan perkebunan adalah seluas 975 Ha, yang sebagian besar untuk 

perkebunan lada.
14 Terdapat beberapa komoditi seperti perkebunan kelapa sawit, 

karet, lada, kakao, kelapa dalam, dan kopi. Komoditi dengan produksi terbesar 

adalah lada dan kakao. Produksi lada di Kecamatan Entikong pada 2015 mencapai 

347 ton yang mana merupakan ke-2 terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain di 

Kabupaten Sanggau. Sedangkan produksi komoditi lainnya sebesar 188 ton kakao, 

660 ton karet, 5 ton kelapa dalam dan 7 ton kopi.15 

Berdasarkan kalkulasi sederhana, dapat diketahui bahwa tersedianya lahan 

pertanian sebesar 39.999 Ha yang dapat digunakan sebagai lahan produksi sumber 

daya alam lokal di Kecamatan Entikong. Keberadaan lahan pertanian dan jumlah 

tumah tangga usaha pertanian yang terbilang tinggi merupakan potensi yang baik 

untuk mengembangkan komoditas-komoditas unggulan lokal untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Potensi pengembangan komoditas-komoditas pertanian 

                                                 
14 Badan Pusat Statistik, (2015), Statistik Kecamatan Entikong, hal 7 
15 Ibid. 
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tersebut pada perkembangannya diharapkan dapat menjadi struktur perekonomian 

wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Entikong. 

Untuk mewujudkan kawasan Kawasan Entikong sebagai pusat 

pertumbuhan baru di kawasan perbatasan, ketersediaan komoditas unggulan 

menjadi sangat penting untuk dioptimalkan dimana beberapa komoditas unggulan 

tersebut berdasarkan luas lahannya dapat menjadi sasaran dalam upaya 

pemanfaatan sumber daya alam lokal. 

Adapun beberapa rintangan yang ditemui sebagai masalah dalam 

pengelolaan bidang pertanian tersebut sebagai komoditas unggulan, dalam 

kerangka pemanfaatan sumber daya alam lokal ini adalah kondisi sarana produksi 

yang terbatas seperti saluran irigasi, kelompok usaha tani, dan mesin-mesin 

pengolahan komoditas unggulan di Kecamatan Entikong. Hal ini mengakibatkan 

pola kegiatan ekonomi yang ada di kawasan ini ini sebagian besar hanya 

berorientasi pada kegiatan produksi saja. 

Upaya pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Entikong belum menunjukkan adanya hasil yang 

memuaskan, baik dalam hal kelengkapan sarana produksi maupun dalam aspek 

peningkatan sumber daya masyarakat. Dalam hal sarana produksi, tidak adanya 

pusat pengolahan hasil-hasil pertanian di kecamatan Entikong menyebabkan 

minimnya peluang masyarakat dalam menambah nilai jual pertaniannya, karena 

komoditas yang dijual berupa bahan mentah sehingga tidak ada opsi lain 

memasarkan jenis komoditasnya. Kemudian, keberadaan Kelompok Usaha Tani 
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yang ada terkesan tidak produktif dan tidak berhasil menambah produktivitas 

pertanian masyarakat. 

Menurut asumsi penulis hal diatas terjadi dikarenakan beberapa faktor. 

Yang pertama adalah tidak adanya upaya pengembangan pola produksi hasil-hasil 

pertanian dan kondisi masyarakat yang sudah merasa nyaman pada tradisi pertanian 

lama seperti pertanian subsisten dan ladang berpindah yang menyebabkan sulitnya 

penerimaan terhadap ide-ide baru serta kurangnya mitra stratetis atau kerjasama 

masyarakat yang seharusnya berperan sebagai pembentuk informal leader dalam 

pengembangan aktivitas pengelolahan sumber daya alam lokal. 

Di satu sisi, status hutan lindung yang ada di Kecamatan Entikong menjadi 

penghambat masyarakat untuk membuka perizinan pembukaan lahan sawah untuk 

menanam padi. Padahal beberapa masyarakat sudah menginisiasikan percetakan 

sawah yang lebih luas kepada pemerintah namun usulan ini ditolak dengan alasan 

perizinan yang melewati garis batas hutan lindung. Logikanya adalah jika 

pemerintah memberikan legalitas kepada petani untuk dapat menanam padi dan 

memutihkan status hutan lindung, maka ini dapat disebut sebagai upaya 

pemanfaatan sumber daya alam, yang dimana masyarakat lokal mampu 

memberdayakan dirinya sendiri dan juga besar kemungkinan untuk melakukan 

ekspor beras jika pemerintah mau bermitra.    

1.2.5. Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) 

Pengembangan pelayanan sosia dasar mencakup beberapa pelayanan dalam 

berbagai bidang seperti layanan pendidikan, kesehatan, pemukiman, kesejahteraan 

sosial dan komunikasi, yang semuanya dapat memberikan nilai tambah pada Indeks 
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Pembangunan Manusia di Kecamatan Entikong sebagai masyarakat kawasan 

perbatasan antar negara. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana 

penduduk di daerah tersebut memiliki aksesibiltas ke hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 

Secara administratif, Kecamatan Entikong adalah bagian wilayah 

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan 

tanggung jawab pembangunan wilayah Kecamatan Entikong sebagai kawasan 

perbatasan berada di tangan ketiga level pemerintahan tersebut ditambah dengan 

tanggung jawab khusus dari pemerintahan pusat. Dalam menjelaskan hasil 

perkembangan pelayanan sosial dasar di kecamatan Entikong dalam kurun waktu 

2015 – 2019 yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 dilakukan penulis dengan 

mendeskripsikan kondisi faktual masing-masing layanan dan tingkat Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi dan Kabupaten. Untuk sementara ini IPM 

Kecamatan Entikong secara spesifik, tidak digunakan karena ketersediaan data 

yang tidak ada. 

Pelayanan pendidikan khususnya dalam aspek fisik sudah cukup tersedia 

kecuali jenjang pendidikan menengah atas. Keberadaan SMA ini diperlukan di 

Entikong masih dalam tahap rencana dan untuk saat ini sebagai alternatifnya adalah 

adanya Sekolah Menengah Kejuruan yang menampung pelajar yang telah lulus 

SMP untuk melanjutkan ke yang lebih tinggi. Kebutuhan akan SMA sudah mulai 

dirasakan oleh masyarakat di wilayah Entikong hal ini menurut penulis tidak lain 

karena masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran untuk akses pendidikan lebih 
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lanjut yakni perguruan tinggi. Masyarakat menilai untuk masuk ke perguruan tinggi 

akan lebih baik dilakukan jika sebelumnya menempuh Sekolah Menengah Atas.   

Peningkatan nilai IPM di Kabupaten Sanggau sendiri diikuti oleh beberapa 

kebijakan yang dibuat tidak hanya oleh pemerintah pusat sebagai pihak yang 

memiliki otoritas dalam pembangunan kawasan perbatasan negara, pemerintah 

daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya merencanakan 

dengan serius untuk peningkatan kualitas pendidikan mulai dari menggalakkan 

program pendidikan usia dini sampai dengan membuat rancangan pendirian 

perguruan tinggi yang nantinya masuk dalam RPJMD 2018 Kabupaten Sanggau. 

Program Sanggau Pintar adalah salah satu langkah Pemerintah Daerah untuk 

mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menunjang dana 

pendidikan, program satu desa satu paud dan juga mengangkat guru tenaga kontrak 

daerah.
16 Selain itu juga pemerintah daerah harus melibatkan adanya tanggung 

jawab sosial perushaaan dalam pendidikan. Pembangunan fasilitas pendidikan 

seperti gedung sekolah baru, ruang kelas baru, rehab gedung sekolah, perpustakaan 

sampai dengan adanya laboratorium praktik. 

Tantangan di tahun-tahun sebelumya mengenai kurangnya tenaga pengajar 

yang sulit menjangkau daerah perbatasan karena tergolong sangat jauh dari pusat 

Kabupaten Sanggau ataupun Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah 

mulai menemukan solusinya yaitu dengan dibentuknya kerjasama pengembangan 

SDM dengan berbagai Perguruan Tinggi seperti Unitri Malang, Unnes, Poltekkes, 

                                                 
16 Anonim, (2017), PontianakPost, Baru 3,29 Persen Mengenyam Pendidikan Tinggi, diakses pada 

laman web http://www.pontianakpost.co.id/baru-329-persen-mengenyam-pendidikan-tinggi pada 

Jumat 5 Januari 2018 pukul 18.30  

http://www.pontianakpost.co.id/baru-329-persen-mengenyam-pendidikan-tinggi
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SPP/SMA, UGM dan Universitas Brawijaya dan STKIP Melawi Entikong.
17 Dalam 

beberapa waktu, penulis berkesempatan menemukan beberapa pegawai 

pemerintahan kecamatan yang menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan 

tingginya di Unitri Malang. 

Untuk akses pelayanan kesehatan di Kecamatan Entikong secara umum 

menghadapi masalah yang sama terkait dengan faktor letak dan kondisi wilayahnya 

yang bisa dibilang jauh dari pusat kota kabupaten sendiri yakni 145km dan sejauh 

317km dari pusat ibu kota provinsi Kalimantan Barat yakni Pontianak. Hal lain 

yang turut mempengaruhi kurangnya akses terhadap layanan kesehatan disebabkan 

keterbatasan sarana dan fasilitas kesehatan terutama keberadaan tenaga medis yang 

krusial yang enggan untuk bertugas di daerah terpencil.  

Berdasarkan pemantauan terhadap kunjungan lokpri pada 2011-2013, 

pelayanan kesehatan yang tersedia masih banyak berupa puskesmas, masyarakat 

harus mencapai kabupaten tetangga bahkan negara tetangga untuk mendapatkan 

rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang lebih tanggap dan lebih lengkap. 

Selama kurun waktu 2010-2014, peningkatan pelayanan kesehatan di 

Kecamtan Entikong tidak memperlihatkan perubahan yang begitu berarti. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sanggau tahun 2014, masyarakat Entikong 

dapat mengakses fasilitas puskesmas di pusat kecamatan (Desa Entikong), 

Posyandu dan Polindes di masing-masing desa. Sementara satu-satunya puskesmas 

pembantu yang berada di desa Palapasang pada akhir tahun 2014 sudah berhenti 

                                                 
17 Ibid. 
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beroperasi. Untuk tenaga kesehatan pada tahun 2014, hanya terdapat satu orang 

dokter yang mayoritas mobilisasinya hanya di pusat kecamatan yakni Desa 

Entikong dan hanya bertambah menjadi dua orang dokter pada tahun 2015 

berikutnya. Kondisi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 5 tahun 

belakangan. Kondisi ini belum memperlihatkan wujud dari pemerataan tenaga 

kesehatan di Kecamatan Entikong sebagai sebuah PKSN yang diprioritaskan 

pengelolaannya tidak kunjung menuai hasil selama periode RPJMN ke-2 (2010 – 

2014 ) pada masa pemerintahan presiden SBY. 

Kepala Puskesmas Kecamatan Entikong mengkonfirmasi keterbatasan 

aksesibilitas transportasi menyebabkan pelayanan kesehatan yang terbatas. dr. 

Hidayat Samiaji sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Entikong mengakui bahwa 

pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perhuluan hanya bisa 

dilaksanakan tiga bulan sekali, karena sulitnya medan dan tidak ada jalan darat 

walaupun sekarang untuk akses jalan sedang dibuat. Misalnya saja di desa terujung 

tapal batas yakni Palapasang dan Suruh Tembawang yang masing-masing berjarak 

30 km dan 42 km dari pusat kecamatan. Layanan kesehatan untuk umum, harian 

dan tanggap darurat di desa tersebut dikerahkan kepada bidan dan perawat, 

sementara para petugas medis dari puskesmas Entikong terbatas hanya pada 

pelayanan penyuluhan kesehatan, pengobatan, pelayanan KB dalam kurun waktu 

tiga bulan sekali. Kenyataan ini begitu logisnya telah mengidentikkan target 

meningkatkan pelayanan kesehatan pada 2010 – 2014 terkesan begitu muluk ketika 

dihadapkan dengan realita dan nihilnya upaya terobosan dalam peningkatan jumlah 

fasilitas kesehatan dan petugas medis hingga tahun 2014. 
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Pada bulan Juli 2017, Kabupaten Sanggau telah mendapat transfer Dana 

Alokasi Khusus (DAK) fisik afirmasi keshatan sebesar Rp 64 Milyar dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN).
18 dana tersebut nantinya akan diperuntukkan 

untuk penguatan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat yang berada di jalur 

perbatasan Entikong. Berdasarkan pengamatan penulis upaya peningkatan taraf 

kesehatan masyarakat di perbatasan masih hanya seputar penyediaan sarana dan 

prasaran namun belum diimbangi dengan adanya tenaga medis yang menetap dan 

dapat dijangkau bahkan untuk masyarakat di desa terdalam sekalipun yaitu 

Palapasang dan Suruh Tembawang. Keberadaan sarana dan prasarana yang 

direncanakan hanya akan terintegrasi dengan keberadaan PLBN yang dibangun 

dengan megah oleh pemerintah pusat. 

Tidak sedikit pula kasus masyarakat Entikong yang lebih memilih 

pelayanan kesehatan negara tetangga walaupun lokasi mereka tergolong dekat 

dengan puskesmas kecamatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat-alat medis di 

puskesmas Entikong menjadikan layanan kesehatan di Malaysia adalah satu-

satunya alternatif untuk beberapa jenis penyakit yang tergolong berat seperti kanker 

dan jantung. Tidak jarang pula mereka memilih untuk mengeluarkan biaya yang 

lebih untuk mereka yang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan.  

                                                 
18 Muliani, Dewi, (2017), Radio Republik Indonesia: Ada DAK Afrimasi Rp 64 Milyar, Pemkab 

Sanggau Bisa Perkuat Fasilitas Kesehatan di Perbatasan, diakses pada laman web 

http://rri.co.id/entikong/post/berita/418594/kesehatan/ada_dak_afirmasi_rp64_milyar_pemkab_sa

nggau_bisa_perkuat_fasilitas_kesehatan_di_perbatasan.html pada Sabtu 6 Januari 2018 pukul 

11.22  

http://rri.co.id/entikong/post/berita/418594/kesehatan/ada_dak_afirmasi_rp64_milyar_pemkab_sanggau_bisa_perkuat_fasilitas_kesehatan_di_perbatasan.html
http://rri.co.id/entikong/post/berita/418594/kesehatan/ada_dak_afirmasi_rp64_milyar_pemkab_sanggau_bisa_perkuat_fasilitas_kesehatan_di_perbatasan.html
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Dalam pandangan penlis, menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas 

dan menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali dalam bingkai bangsa negara 

(nation state) layaknya Indonesia adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah 

sebagai kelompok representatif dari masyarakat. Dalam ranah praktis, masyarakat 

pada umumnya berhak memilih untuk menggunakan layanan kesehatan manapun 

baik layanan kesehatan nasional maupun mancanegara. Namun ini juga tergantung 

pada pemahaman maysarakat hidup berbangsa dan bernegara, yang lebih sering 

disebut nasionalisme. Dimana masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga negara dan disitu pula mereka mendapatkan haknya untuk dapat menghidupi 

dirinya dengan layak yang dimanifestasikan dengan mendapatkan layanan di 

berbagai bidang kehidupan sosial dan budaya. Terlebih bagi masyarakat di 

Kecamatan Entikong yang hidup dekat dan berdampingan dengan tatanan sosial 

negara tetangga, dimana sentuhan wawasan dan pendidikan politik dalam artian 

luas sangat diperlukan untuk melekat dalam pelayanan sosial dasar, termasuk juga 

kesehatan.  

1.2.6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Kawasan Perbatasan 

Berdasarkan Peraturan BNPP No.1 Tahun 2015, adapun strategi pemerintah 

dalam penguatan kapasitas kelembagaan di perbatasan adalah mengembangkan 

kebijakan tentang penataan kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di kawasan perbatasan negara, berdasarkan UU No 43 Tahun 2008, 

tentang Wilayah Negara mengamanatkan bahwa peran pewenangan dan 

kelembangaan dalam penyelenggaraan di kawasan perbatasan negara berada di 

tangan Camat (juga senada dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah).
19 Hal ini dikarenakan kekhususan karakteristik perbatasan, 

sehingga camat memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan camat pada 

kecamatan lainnya (non-perbatasan).  

 Namun demikian, kondisinya di lapangan masih belum terealisasikan 

dengan baik, peran khusus camat tersebut tidak didukung dengan perangkat-

perangkat hukum yang mengatur tentang sejauh mana pengelolaan perbatasan 

tersebut dapat dilakukan. Strategi mengembangkan kebijakan penataan 

kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan 

perbatasan merupakan solusi atas permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut. 

Berdasarkan ketetapan perundang-undangan, lembaga yang diberi 

wewenang oleh negara untuk mengelola kawasan perbatasan adalah BNPP (Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan). 

BNPP memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan program 

pebangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, 

mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan 

pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan. (Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2012). 

Secara fungsional lembaga ini menunjukkan integrasinya beberapa sektor 

dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

memiliki fungsi kompleks mulai dari penyusunan rencana induk hingga fungsi 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Secara rinci fungsi BNPP sesuai dengan 

ketentuan Perpres No. 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:20 

                                                 
19 Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015, hal 242 
20 Manalu, Boy Bolang, (2016), Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Kawasan 

Perbatasan di Kecamatan Entikong, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal 101. 
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1. Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan 

Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

2. Pengoordinasian penetapan kebijakan da pelaksanaan pembangunan, 

pengeollaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 

3. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas 

Wilayah Negara 

4. Inventarisasi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan 

ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di 

Kawasan Perbatasan 

5. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana 

perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan. 

6. Penyusunan anggara pembangunan di kawasan perbatasan 

7. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan 

Fungsi BNPP dalam implementasinya merupakan cakupan kewenangan 

yang dimiliki oleh lembaga ini guna mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu 

gerbang ekonomi yang berbasiskan pada kesejahteraan, keamanan dan kelestarian 

lingkungan. 

Penyusunan rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan oleh BNPP 

merupakan sebuah kewenangan atau otoritas yang baik, mengingat pembangunan 

dan pengembangan wilayah perbatasan membutuhkan sebuah road map yang 
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berkelanjutan dan dapat diandalkan. Tugas dan wewenang BNPP menunjukkan 

bahwa kapasitas lembaga ini berada dalam posisi yang strategis . 

Jika dilihat dari kacamata kelembagaan, BNPP sendiri melibatkan beberapa 

kementerian strategis terkait. Struktur kepengurusan di BNPP terdiri dari ketua 

pengarah, wakil ketua pengarah I, wakil ketua pengarah II, kepala BNPP, dan 

anggota. Pengisian posisi pada struktur kelembagaan ini melibatkan instansi 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat (kawasan perbatasan), 

sebagai berikut: 

 Jabatan Keterangan 

1 Ketua Pengarah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan 

2 Wakil Ketua 

Pengarah I 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

3 Wakil Ketua 

Pengarah II 

Menteri Koordinator Bidang Pembanguan 

Manusia dan Kebudayaan 

4 Wakil Ketua 

Pengarah III 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

5 Kepala BNPP Menteri Dalam Negeri 

6 Anggota BNPP - Menteri Luar negeri 

- Menteri Pertahanan 

- Menteri Hukum dan HAM 

- Menteri Keuangan 

- Menteri Kesehatan 

- Menteri Perindustrian 

- Menteri Perdagangan 

- Menteri ESDM 

- Menteri PU-PR 

- Menteri Perhubungan 

- Menteri Komunikasi dan Informatika 

- Menteri Pertanian 

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

- Menteri Kelautan dan Perikanan 

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi 

- Menteri Agraria dan Tata Rang/Kepala Badan 

Pertahanan Nasional 
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- Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

- Menteri Badan Usaha Milik Negara 

- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah 

- Panglima Tentara Nasional Indonesia 

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa 

- Kepala Badan Intelijen Negara 

- Kepala Badan NArkotika Nasional 

- Kepala Badan Informasi Geopasial 

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme 

- Kepala Badan Keamanan Laut 

- Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan 

negara (dalam hal ini Gubernur Provinsi 

Kalimantan Barat) 
Sumber : diolah penulis (2018) 

Berdasarkan analisis kelembagaan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kapasitas BNPP sebagai lembaga yang diberi tugas oleh negara dalam mengelola 

perbatasan secara konseptual sangat memadai, terlebih melihat tugas dan fungsi 

dari lembaga ini memiliki aspek integrasi yang kuat dengan instansi pemerintah 

pusat lainnya. Namun harus diperhatikan kembali tanggung jawab utama mengelola 

perbatasan oleh BNPP dengan leading sector yaitu Kementerian Dalam Negeri juga 

menuai banyak tantangan. Selain kondisi wilayah perbatasan yang membutuhkan 

penanganan yang berbeda-beda di setiap wilayah, tanggung jawab tersebut juga 

terkendala karena minimnya ruang gerak BNPP. Adanya BNPP sebagai lembaga 

pengelola perbatasan yang telah didahului oleh eksistensi lembaga sektoral 

setingkat kementerian membuat ruang gerak BNPP terbatas dalam fungsi 

koordinasi dan integrasi rencana pengelolaan. Sebelum BNPP ada, beberapa aspek-

aspek pengembangan perbatasan sudah telah ada di beberapa kementerian dan 

berada di bawah koordinasi kementerian-kementerian tersebut. Tanpa adanya 
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transformasi kelembagaan yang menyeluruh dalam penangananan pengelolaan 

perbatasan, hal ini berarti fungsi pelaksanaan tetap berada di tangan kementerian 

terkait.  

Melihat struktur kelembagaan yang dibentuk dan keterlibatan sejumlah 

kementerian dalam lembaga di dalamya, terlihat bahwa BNPP cenderung hanya 

bersifat lembaga koordinatif. Dalam tataran operasional, adanya berbagai instansi 

yang selama ini merupakan pemangku kepentingan bidang pengelolaan perbatasan 

kerap kali kesulitan melakukan koordinasi antara satu dengan yang lain. Hal itu 

disebabkan karena tumpang tindihnya penanggung jawab persoalan perbatasan 

yang seharusnya dapat didefinisikan dan dibagi tanggung jawabnya secara jelas 

berdasarkan ruang lingkup kerja setiap instasi. Seharusnya dengan adanya BNPP, 

idealnya secara operasional hambatan tersebut dapat diatas melalui strategi 

peningkatan koordinasi antar instansi dan pendeskripsian tanggung jawab setiap 

instansi secara rinci dan jelas dengan merujuk pada Rencana Induk dan Rencana 

Aksi Pembangunan Perbatasan dalam RPJMN 2015-2019. Namun untuk kapasitas 

BNPP sebagai koordinator dan integrator di level pusat bisa dikatakan sejalan 

dengan komitmen masing-masing kementerian terkait dalam 

mengimplementasikan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan kawasan 

perbatasan. Kapasitas BNPP tersebut jika ditopang dengan komitmen yang kuat 

dari kementerian terkait akan berpengaruh besar terhadap masa depan kawasan 

perbatasan. Kemudian pengawalan terhadap komitmen tersebut dilakukan dengan 

instrumen perundangan yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang kawasan perbatasan, 

yang menyatakan dengan tegas bahwa pembangunan perbatasan adalah 
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kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat, sehingga mengharuskan sektor 

berkomitmen dalam membangun perbatasan. 

Jika ditinjau lebih lanjut, kapasitas lembaga pengelola perbatasan yang 

berada di tingkat pemerintah pusat memiliki peluang untuk overlapping. Dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera dalam UU No 25 tahun 

2004, terdapat dua unsur penyelenggara pembangunan yaitu pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, yang mana daerah diberikan kewenangan dalam 

melaksanakan agenda pembangunan di daerah. Landasan hukum tersebut 

melegitimasi adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

berlaku sebagai pedoman pembangunan di tingkat daerah. Sehingga untuk daerah-

daerah yang mengemban status perbatasan, sangat mungkin untuk memiliki 

rencana strategis pengelolaan perbatasan yang berpedoman terhadap arah kebijakan 

pemerintah daerah setempat. Terlebih lagi rencana tersebut disusun perangkat 

daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa integrasi pengelolaan perbatasan di tingkat pusat dan daerah terlihat seperti 

berada dalam dua titik simpul yang berbeda. 
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BAB VI 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan  

Tujuan pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong yakni 

menjadikan kawasan tersebut sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan 

yang berbasis kesejahteraan dan berwawasan lingkungan dengan tidak hanya 

membangun Pos Lintas Batas Negara yang megah melainkan juga diiringi 

pembangunan infrastruktur lainnya seperti pusat perdagangan, sarana dan prasarana 

pelayanan publik, puskesmas, sekolah, dan infrastruktur penunjang lainnya. 

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan di kawasan 

perbatasan diemban oleh pemerintah pusat dibawah naungan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan Republik Indonesia memberikan hasil: 

1. Penyusunan rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan oleh BNPP 

merupakan sebuah kewenangan atau otoritas yang baik, mengingat 

pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan membutuhkan sebuah 

road map yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Tugas dan wewenang BNPP 

menunjukkan bahwa kapasitas lembaga ini berada dalam posisi yang strategis. 

2. Pembangunan kawasan perbatasan pada periode-periode presiden sebelumnya 

dalam penelitian terdahulu memberikan hasil yang kurang signifikan, hal ini 

dapat diakibatkan karena belum adanya badan khusus yang mengkoordinir 

bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan 

seharusnya dilaksanakan. Keberadaan BNPP sangat memberi dampak pada 
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proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan 

perbatasan Entikong, karena BNPP tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi 

dengan beberapa kementerian dan juga melibatkan pemerintah daerah. 

3. Keberadaan kantor BNPP tidak tersebar di setiap kawasan perbatasan 

melainkan penempatannya bersamaan dengan dimana pemerintah pusat berada 

yakni di Jakarta. Hal ini justru akan menghambat komunikasi dan hubungan 

kerja berjalan efektif antara BNPP dengan pemerintah daerah sendiri selaku 

eksekutif yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan perbatasan di 

daerahnya. Ini juga menyebabkan pemerintah daerah kurang bisa memberikan 

gambaran kebutuhan program di kawasan perbatasan secara khusus karena 

ketidakmampuan dalam menjelaskan keadaan riil di lapangan dan minimnya 

upaya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk mengupayakan 

bersama penyusunan bersama bentuk kebijakan dalam rangka pembangunan di 

kawasan perbatasan.  

4. Pembagian porsi kewenangan antara pemerintah daerah dengan BNPP selaku 

pemerintah pusat masih belum terlihat tegas pembedaannya, karena yang 

terlihat sampai saat ini hanya pembangunan yang dirumuskan dari pemerintah 

pusat namun belum terlihat adanya pembangunan yang dirumuskan oleh 

pemerintah daerah dilaksanakan. 

5. Proses pembangunan kawasan perbatasan meliputi penyelesaian penetapan dan 

penegasan batas wilayah negara, peningkatan upaya pertahanan, keamanan, 

serta penegakan hukum, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan 
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perbatasan, pengembangan pelayanan sosial dasar, serta penguatan kapasitas 

kelembagaan dalam pengembangan kawasan secara terintegritas. 

6. Dokumen perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan dari BNPP selaku 

pemerintah pusat masih terlalu general untuk menggambarkan kebutuhan 

konkrit di kawasan perbatasan. 

1.2. Saran  

1. Alur perumusan kebijakan yang top-down perlu direvisi menjadi alur yang 

bottom-up, mengingat pembangunan di kawasan di perbatasan juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah untuk menentukan sendiri kebutuhan dan 

prioritas di daerah administratifnya. Perumusuan kebijakan top-down -

cenderung menciptakan kerancuan karena ketidaksamaan visi, sasaran, dan 

tujuan pembangunan kawasan perbatasan itu sendiri antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah.  Pembangunan di kawasan perbatasan juga sering 

dilakukan oleh masyaralat secara swadaya, ini memperlihatkan aparatur 

daerah/kecamata/desa juga memiliki potensi untuk ikut terlibat dalam proses 

pembangan infrastruktur walaupun masih dalam skala kecil. 

2. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya mengacu pada 

tujuan dan sasaran kebijakan, melainkan juga mengacu pada keberlanjutaan 

pemanfaatan dari keberadaan infrastruktur tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa harus adanya sinkronisasi tugas antara pemerintah pusat sebagai 

implementor utama dengan pemerintah daerah yang kemudian melaksanakan 

peremajaan infrastruktur tersebut sehingga pembangunan tidak hanya sebatas 
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realisasi bentuk fisiknya saja, sehingga pengelolaan aset yang diserahkan pusat 

ke daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. 

3. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebaiknya juga melihat 

keadaan masyarakat sekitar seperti di kecamatan Entikong yang sebagian besar 

masyarakatnya bekerja sebagai produsen lada. Namun hingga saat ini belum 

ada program yang mengarah pada bagaimana proses produksi dan distribusi 

komoditi tersebut agar mencapai target yang maksimal, sehingga masyarakat 

di kawasan perbatasan Entikong dapat dikatakan mandiri secara ekonomi 

karena memiliki potensi perkebunan yang besar.   
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