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Berita kurang menyenangkan selalu terdengar bila berurusan dengan Malaysia, 
negara tetangga, mengaku serumpun, namun berperilaku bak musuh bebuyutan.  Mulai 
dari masalah kriminalisasi TKI, klaim paten batik ,lagu, tari daerah, penjarahan hasil 
kekayaan hutan dan laut, sampai persoalan serobot tanah perbatasan RI-Malaysia.  Kasus 
mutakhir tentang bergesernya patok batas, terbuat dari tugu semen sederhana, menjorok 
ke arah wilayah Indonesia di Camar Batu dan Tanjung Kampar di Kabupaten Sambas, 
Kalimantan.  Malaysia dengan cerdiknya mengakui 1.800 hektar bagian bumi Indonesia 
sebagai miliknya, menjadikan kedua kawasan masing-masing sebagai tujuan wisata dan 
hutan nasional.   

Lantas, bagaimana sikap pemerintah RI mengatasi kejadian berulang? Gampang 
diterka, pemerintah sibuk mengeluarkan sejuta alibi menampik “kecolongan” wilayah 
untuk kesekian kalinya itu.  Sungguh menyedihkan, sebuah bangsa besar,  kelihatan 
begitu kerdil, penakut, tidak berani bersikap tegas terhadap tetangganya yang nakal. 
 
Mengapa Harus Takut? 
 

Sungguhpun pemerintah RI melalui siaran pers Menteri Luar Negeri, Marti 
Natalegawa, Selasa 10 Oktober 2011, menyatakan bahwa tidak ada patok perbatasan 
bergeser.  Namun kenyataan di lapangan bahwa perbatasan memang mundur secara 
signifikan.  Semestinya pemerintah RI sigap menyikapi tamuan wakil ketua Komisi I, TB 
Hasanuddin, yang melaksanakan tugas sangat baik sebagai wakil rakyat.  Sikap lamban 
dicirikan Kemenlu hanya menambah daftar keminderan diplomasi pemerintah saja. 

Terlepas dari sikap “mlempem” pemerintah RI, sesungguhnya kita harus berbesar 
hati menerima bahwa bangsa kita memang kurang serius menjaga kedaulatan wilayah 
NKRI.  bayangkan saja untuk mengurus tapal batas wilayah RI dengan negara lain, 
terdapat sejumlah lembaga baik milik pemerintah pusat maupun daerah saling 
bersinggungan dalam tugas.  Sebut saja ada Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Air, 
TNI AL, Dinas Kependudukan, Badan Pertanahan Nasional, sampai terakhir  dibentuk 
Badan Pengelola Perbatasan.  Mereka semua, sedikit banyak, memiliki tugas serupa yaitu 
menjaga wilayah kedaulatan RI, misalnya dengan mengurus kesejahteraan penduduk RI 
di perbatasan, menjaga patok batas negara, dan menempatkan personal penjaga keamanan 
dan ketertiban, mencegah penyusupan maupun penjarahan hasil alam bumi Indonesia. 

Kenyataanya sekarang, mis-koordinasi atau “emoh” berkoordinasi antara lembaga 
pengelola perbatasan menyebabkan peristiwa tercaploknya wilayah kita  terus terjadi.  
Pengelolaan batas negara tanpa instruksi jelas dari pimpinan pemerintahan apalagi 
pendanaan tidak jelas sangatlah membahayakan bagi keberlangsungan program menjaga 
kedaulatan RI.  Kegiatan sedemikian stratejik tampak diurus dengan ala kadarnya.  Boro-
boro kesejahteraan masyarakat perbatasan diperhatikan, patok batas bergeser saja tidak 
digubris. Sepertinya, pemerintah RI lebih senang warga negaranya hidup di bawah 
bayang-bayang negara lain, lebih memilih produk asing daripada dalam negeri karena 
memang harga dan kualitas jauh lebih baik. 
 



Pengelolaan Perbatasan Pro-Rakyat 
 

Silang sengkarutnya pengelolaan perbatasan ditunjukan dengan terbitnya berbagai 
peraturan seperti……….  Rakyat kurang dilibatkan dalam pengelolaan perbatasan.  
Akibatnya, rasa kepemilikan rakyat sebagai warga negara yang memiliki kewajiban 
memelihara kedaulatan negaranya tidak akan muncul.  Kebijakan pengelolaan perbatasan 
pro-rakyat sangatlah dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah banyaknya lembaga-
lembaga mengklaim lebih berwenang mengelola perbatasan.  Mereka seharusnya sadar 
diri bahwa pembenahan diri mereka perlu dilakukan bersama dengan rakyat. 

Pelibatan masyarakat perlu segera diwujudkan karena rakyatlah yang mengalami 
ketidakadilan dalam kesehariannya di garis perbatasan.  Mereka sesungguhnya paling 
merasakan dampak negatif dari bergesernya patok batas negara RI-Malaysia, sudah tidak 
ada lagi kesempatan mereka mencari nafkah, karena sekarang mereka “terpaksa menjadi” 
warga ilegal Malaysia. Oleh karena itu, harmonisasi perundangan tentang pengelolaan 
batas negara perlu segera dilakukan. Hentikan pembentukan lembaga baru 
mengatasnamakan perbatasan karena inti masalahnya adalah koordinasi lemah antar 
lembaga sudah ada. Terakhir, sudahi pembicaraan kosong tentang RI sebagai negara 
besar kalau tidak mampu memperjuangkan batas negara.  Negara besar adalah negara 
berdaulat, disegani lawan, disenangi kawan.  Malaysia dalam hal ini jelas bukan kawan 
kita sehingga perlu disikapi dengan tegas.  
  
Pendapat ini murni pribadi tidak mewakili lembaga 


