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Abstrak 
Belinda Padan, Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan 

Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka 

Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan di bawah bimbingan  

Bapak  Drs.H. Muhammad Noor, M.Si dan Bapak Dr. H. Abdullah Karim, M.S.  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh 

BPKP2DT dan BPPD dalam membangun daerah perbatasan, mendeskripsikan 

dan menganalisis mengenai masalah pembangunan perbatasan di Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling, narasumber 

dengan key informan yaitu Kepala BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur, Kepala 

BAPPEDA Kabupaten Malinau dan Camat Kayan Selatan dan informan dari 

masyarakat dan kepala bidang BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dan BPPD 

Kabupaten Malinau. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dan 

Kantor BPPD Kabupaten Malinau dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui 

wawancara, observasi dan pengumpulan data-data dokumentasi dengan teknik 

analisis data model interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan 

oleh BPKP2DT provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melaksanakan upaya 

pembangunan di sektor pengembangan ekonomi meliputi bidang pertanian, 

perkebunan,dan peternakan kemudian pembangunan infrastruktur meliputi jalan, 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan fasilitas listrik dan 

pembangunan batas negara meliputi pembuatan patok batas dan dan sosialisasi 

dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa dimana pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur dan BPPD Kabupaten Malinau berkoordinsi dengan 

SKPD teknis terkait untuk melaksankan pembangunan di daerah perbatasan 

Kayan Selatan. 
Kata kunci: Strategi, Pembangunan, Kawasan Perbatasan, Badan Pengelolaan 

Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi 
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Kalimantan Timur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Malinau. 

 

PENDAHULUAN 
Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya dan wujud nyata yang 

telah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menciptakan 

masyarakat adil dan makmur yang terbingkai dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tersebar dari Sabang sampai Mareoke, pelaksanaan 

pemerintahan di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang 

ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan 

pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut 

membuktikan bahwa perbaikan sistem pemerintahan daerah terus berjalan seiring 

dengan tuntuan dan aspirasi masyarakat. 

Dari berbagai perubahan peraturan perundang-undangan mengenai sistem 

pemerintahan daerah nampak bahwa asas desentralisasi semakin mendapat 

kesempatan besar untuk diwujud nyatakan. Hubungan wewenang antara 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara 

provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.  Demi mewujudkan cita-cita 

bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

dalam alinea ke empat yang mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan semenjak jatuhnya rezim Orde 

Baru dengan adanya gerakan reformasi di semua bidang kehidupan termasuk 

sistem pemerintahan daerah. Dan dengan diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah, dan UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menegaskan di pasal 361 ayat (7) bahwa Pemerintah 

Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan 

kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.  

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara juga 

menegaskan bahwa Badan Pengelolaan adalah badan yang diberi kewenangan oleh 

Undang-Undang untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, 

dengan adanya otonomi daerah sangat bermanfaat bagi proses pembangunan dan 

kemasyarakatan, termasuk didalamnya pembangunan bagi masyarakat di pulau 

besar dan pulau-pulau kecil dimana kawasan pulau-pulau terluar menjadi batas 

negara Indonesia dengan negara lain dalam UU No. 26 tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); menyebutkan bahwa ruang 

lingkup kawasan perbatasan negara adalah wilayah “kabupaten/kota” yang secara 

geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau 

laut lepas selanjutnya kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan 

darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Dan  

dengan memperhatikan Nawa Cita Presiden RI 2014-2019 yang salah satunya 

menegaskan “perlunya dibangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
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daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan dengan meletakan 

dasar-dasar bagi dimulainya kebijakan asimetris untuk melindungi kepentingan 

nasional di kawasan-kawasan perbatasan”. 

Berdasarkan hal tersebut Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di 

Kalimantan yang memiliki kawasan pulau-pulau terluar yang berbatasan darat 

langsung dengan negara tetangga ini mengupayakan berbagai program 

perencanaan pembangunan daerah perbatasan untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan Badan ini pun berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 telah berubah nama menjadi Badan 

Pembangunan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Melalui rapat paripurna DPR pada tangal 25 Oktober 2012, wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 Provinsi dimana 5 

kabupaten di wilayah utara menjadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan utama pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, 

adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk dapat 

memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan.  

Didukung dengan model pembangunan Gerbang Dema di Kabupaten 

Malinau yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yaitu menetapkan skala 

prioritas pembangunan yang meliputi tiga pilar: (1) meningkatkan pembangunan 

(infrastruktur); (2) meningkatkan pembangunan masyarakat (sumberdaya 

manusia); dan (3) meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan (pertanian). 

Sehingga sesuai dengan program kebijakan BPPD Kabupaten Malinau untuk 

membangun Kecamatan yang ada di Perbatasan. 

Ada 5 kecamatan di Kabupaten Malinau yang termasuk daerah yang 

berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kecamatan Kayan Selatan yang 

jumlah penduduk menurut Kecamatan Perbatasan berjumlah 2.128 jiwa, 3.502 jiwa 

di Kecamatan Kayan Hulu, 1.578 jiwa di Kecamatan Kayan Hilir, 2.112 jiwa di 

Kecamatan Pujungan dan 1.626 jiwa di Kecamatan Bahau Hulu jumlah totalnya 

10.946 jiwa merupakan penduduk yang memiliki potensi daerah yang besar, 

sehingga strategi pembangunan yang harus ditempuh adalah dengan melaksanakan 

pembangunan secara bersamaan, sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang 

ada di Kabupaten Malinau, pembangunan di Kecamatan perbatasan diarahkan pada 

peningkatan di bidang infrastruktur, ekonomi dan pertahanan keamanan. BPPD 

Kabupaten Malinau sebagai badan yang berkoordinasi dengan BPKP2DT Provinsi 

Kalimantan Timur untuk bersama-sama membangun daerah perbatasan.  

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi 

pemerintah yang cocok untuk membangun daerah perbatasan Malinau dan upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dan BPPD 

Kabupaten Malinau walaupun telah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Baru 

Kalimantan Utara sehingga penulis mengambil judul mengenai “Strategi Badan 

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi 
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Kalimantan Timur dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan 

Kayan Selatan” 
 

KERANGKA DASAR TEORI 

1. Good Governance 

1.1 Pengertian Good Governance 

 Berikut merupakan beberapa pendapat menurut para ahli mengenai Good 

Governance yaitu, menurut Pinto (dalam Widodo 2001:18) dikatakanbahwa “ 

Governance” adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh 

pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan 

pembangunan ekonomi pada khususnya.  

 United Nations Development Programme (UNDP) dalam Widodo 

(2001:19) menegaskan “ it is the complex mechanisms, process, relationships and 

institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise 

their interests, exercise their differences”. Kepemerintahan adalah suatu institusi, 

mekanisme, proses dan hubungan yang komplek melalui warga negara (citizens) 

dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan 

hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan 

diantara mereka.  

  

 1.2 Prinsip Good Governance 

 Di dalam Kuncoro (2004 :271) Mishsra menyebutkan sepuluh prinsip tata 

kelola yang baik (good governance) yang perlu diterapkan di Indonesia, kesepuluh 

prinsip tersebut adalah :  

1. Partisipasi : mendorong semua warga negara mengekspresikan 

pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Penegakan Hukum: menjaga agar penegakan hukum dan perundingan 

adil dan tanpa diskriminasi, serta mendukung HAM dengan 

memperhitungkan semua nilai yang ada dalam masyarakat. 

3. Transparansi: membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan 

masyarakat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dan akses 

informasi yang mudah bila dibutuhkan. 

4. Responsif : meningkatkan responsitas birokrat terhadap keluhan, 

masalah, dan aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 

5. Pemerataan : memberikan peluang yang sama bagi semua warga 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

6. Visi strategik : memformulasikan suatu strategi yang didukung 

dengan sistem penganggaran yang mencukupi. 

7. Efektifitas dan efesiensi memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab 

terhadap masa depan daerah. 

8. Profesionalisme : meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan moral 

birokrat daerah sedemikian rupa sehingga mereka dapat pelayanan 

yang mudah cepat, akurat, dan dapat dijangkau. 



Strategi BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pelaksanaan 
Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan  (Belinda Padan) 

 

 

179 

9. Akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas publik bagi para 

pengambil kebijakan di pemerintahan, swasta, dan organisasi 

masyarakat pada semua bidang (politik, fiskal, anggaran) 

10. Pengawasan : melakukan kontrol dan pengawasan atas administrasi 

publik dan aktivitas pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan. 

2. Reformasi Birokrasi 

2.1 Reformasi Birokrasi Orde Lama 

 Dwiyanto (2006:223) berpendapat bahwa “Reformasi Birokrasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk 

menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel”.  

 2.2 Reformasi Birokrasi Orde Baru 

  Pada masa orde baru menurut Thoha (2011:103), reformasi birokrasi 

pemerintah diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang 

dimulai untuk menyelenggarakan stabilitas di segala sektor. Maka visi 

pemerintahan dijalankan secara sentralistik melahirkan PP Nomor 44 dan 45 Tahun 

1974, dimana semua organisasi dan sistem diatur secara seragam dan sentral. Pada 

masa orde baru pembaharuan sistem birokrasi publik yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan melakukan penataan kembali struktur organisasi 

pemerintahan dan peningkatan profesionalisme pegawai melalui berbagai macam 

pelatihan-pelatihan pegawai (Dwiyanto,2006:34). 

 

 3. Konsep Strategi 

 3.1 Defenisi Strategi  

 Dirumuskan oleh Hax dan Majluf dalam Salusu (1996:100), rumusan yang 

komprehensif tentang strategi sebagai berikut : 

Strategi : 

a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral; 

b. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran 

jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya; 

c. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; 

d. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan 

memberikan respon yang tetap terhadap peluang dan ancaman dari 

lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya; 

e. memberikan semua tingkat hierarki dari organisasi. 

 Menurut McNichols dalam Salusu (1996:101), dikatakan bahwa 

pengertian strategi yang lebih sederhana, yaitu Strategi ialah suatu 

senimenggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi 

yang paling menguntungkan. 
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3.2   Tingkat-Tingkat Strategi 

 Dikatakan oleh Dan Schendel dan Charles Hofer, dalam Salusu 

(1996:101) dijelaskan ada empat tingkatan strategi yaitu, Master Strategy 

mencakup enterprise strategy, corporate strategy, business strategy,  dan 

functional strategy. 

a. Enterprise Strategy 

 Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi 

mempunyai hubungan dengan masyarakat, masyarakat adalah kelompok yang 

berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat ada 

pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok 

politik dan kelompok sosial lainnya yang memiliki berbagai tuntutan terhadap 

organisasi. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan 

masyarakat luar, yang dapat menguntungkan organisasi dan menampakan bahwa 

organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha memberikan pelayanan yang 

baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan respons terhadap keinginan 

masyarakat perlu diberi perhatian dengan pertimbangan-pertimbangan etis. 

b. Corporate Strategy 

 Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut 

grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 

Bagaimana misi itu dijalankan penting dan memerlukan keputusan-keputusan 

stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap 

organisasi. 

c. Business Strategy 

 Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di 

tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, 

para pengusaha, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. 

Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik 

yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang 

lebih baik. 

d. Functional Strategy 

 Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang 

suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu, 

(1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang 

memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang 

sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber 

daya, penelitian dan pengembangan. 

(2) Strategi fungsional manajeman, mencakup fungsi-fungsi manajemen, 

yaitu, planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, 

motivating, communicating, decision making, representing, dan 

integrating; 

(3) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik 

situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum 

diketahui atau selalu berubah. 
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4. Pengertian Pembangunan 

 Pada dasarnya konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, 

dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih 

baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah 

dan masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Tjokroamidjojo (dalam Yansen 2013 : 204) 

“Tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (nation building) atau 

perkembangan secara ekonomi”.  

 

4.1 Pembangunan Berkelajutan 

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang 

mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dengan 

menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan dengan 

memanfaatkan teknologi. Perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup juga 

berdasarkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   

 

4.2 Paradigma Pembangunan Daerah 

Menurut Kuncoro (dalam Wally 2013:15), teori pembangunan yang ada 

selama ini memang belum berhasil mengulas secara tuntas mengenai kegiatan-

kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah, paradigma baru pembangunan 

ekonomi daerah mencakup : Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan 

potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan 

pembangunan, pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi 

semata, melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti 

sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lain-lain. Pembangunan dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan memiliki pengaruh untuk 

menggerakan sektor lainnya secara cepat. Beberapa ahli menganjurkan bahwa 

pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga nilai menurut Kuncoro dan 

Todaro (dalam Kuncoro 2004:63): 

1. Ketahanan (Sustenance) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk 

mempertahankan hidup 

2. Harga diri (Self Esteem) : pembangunan haruslah memanusiakan orang. 

Dalam artian pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan 

kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

3. Freedom From Servitude : Kebebasan bagi setiap individu suatu negara 

untuk berpikir, berkembang, berprilaku, dan berusaha untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

  4.3  Pengertian Desa 

  Desa berdasarkan  UU No.32 Tahun 2004  pengertian desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Menurut Kartodikusuma (dalam Yansen 2013:195) desa adalah suatu 

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah tersendiri. 

Sedangkan Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, 

sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam 

hubungan dan penggaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. 

4.4 Paradigma Pembangunan Pedesaan 

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan pedesaan selalu terkait 

dengan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di pusat dan wilayah tertentu, 

ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya wilayah, 

ketimpangan informasi yang berkaitan dengan pasar (information gap) Hareuman 

(dalam Kuncoro, 2004), tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dan masih 

besarnya kesenjangan perkembangan antara desa dan kota karena pembangunan 

ekonomi sebelumnya cenderung bias kota. 

Kecenderungan stigma yang melekat pada masyarakat pedesaan selalu 

diidentikkan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional, yang 

dilawankan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern. 

Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan 

disebabkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit 

untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, 

merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan subsistem (kebutuhan pokok 

yang paling dasar), dan budaya shared poverty (berbagi kemiskinan bersama) 

(Prakoso dalam Wally 2013:16). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang 

dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bagi 

pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based 

development), antara lain mencakup; (1) pengembangan ekonomi lokal; (2) 

pemberdayaan masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) 

pengembangan kelembagaan.  

 

4.5  Wilayah Perbatasan 

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan 

dalam pembukaan UUD 1945 bukan hanya ditujukan kepada daerah tertentu. 

Upaya tersebut harus dapat diwujud nyatakan dalam tujuan nasional melalui 

pembangunan nasional dan daerah kepada segenap bangsa Indonesia tanpa adanya 

diskriminasi. 

Selanjutnya dalam naskah seminar peserta khusus reguler angkatan 

XXXVII, (Lemhanas : 2004), memberikan definisi perbatasan adalah batas terluar 

wilayah darat, laut, dan udara, suatu negara yang memisahkan kedaulatan negara 

dengan negara lain, baik yang dibatasi oleh garis batas negara atau, garis batas 

imajiner. Dapat pula dikatakan sebagai wilayah terdepan yang menghadapi garis 

batas dengan negara tetangga atau wilayah internasional. 
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Menurut Patton (2004:1) dijelaskan bahwa upaya untuk pemerataan 

pembangunan perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat yang ada di daerah-daerah 

perbatasan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

 

5. Potensi Ekonomi Daerah 

 Sejak lahirnya otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kota/kabupaten 

dituntut untuk menyiapkan diri agar mampu menarik investasi masuk ke 

daerahnya. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap 

investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan potensi ekonomi daerah. Berdasarkan kriteria komite pemantau 

pelaksanaan otonomi daerah KPPOD, 2005 (dalam Wally, 2013:17).  

Faktor-faktor yang menentukan daya tarik suatu daerah terhadap investasi 

daerah adalah faktor kelembagaan, keamanan, politik sosial dan budaya, ekonomi 

daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik. Potensi daerah adalah basis 

pembangunan suatu daerah. Potensi menjadi dasar pemetaan kapasitas dan 

perumusan strategi. Setiap daerah memiliki potensinya tersendiri sehingga 

perencanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

daerah tersebut. 

 

6.   Koordinasi 

 6.1 Pengertian Koordinasi 

 Menurut Stoner (dalam Pasolong 2008:85), Coordinating adalah suatu 

proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target atau tujuan dari berbagai unit 

kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Tanpa 

koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju 

arah yang berlainan dengan irama/ kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula, 

tanpa koordinasi, masing-masing bekerja sesuai dengan kepentingan masing-

masing dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Terry (dalam Diansyah, 2013:10) dikatakan bahwa koordinasi 

adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu 

yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang 

seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.  

 

6.2 Masalah-Masalah dalam Koordinasi  

Lawrence dan Lorch (dalam Diansyah, 2013: 11), diungkapkan empat tipe 

perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, 

yaitu: 

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu; 

2. Perbedaan dalam orientasi waktu; 

3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi; 

4. Perbedaan dalam formalitas struktur. 
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6.3 Tipe-Tipe Koordinasi 

Menurut Hasibuan (dalam Diansyah, 2013:12), terdapat dua tipe 

koordinasi, yaitu:  

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang 

dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja 

yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. 

2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau 

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. 

 

6.4 Syarat-Syarat Koordinasi 

Dikatakan Hasibuan (dalam Diansyah, 2013:13) terdapat empat syarat 

koordinasi, yaitu : 

1. Sense of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari 

sudut bagian per-bagian bidang pekerjaan, bukan orang per-orang; 

2. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan 

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk 

mencapai tujuan; 

3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling 

menghargai; 

4. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, 

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 

 

7. Partisipasi Masyarakat 

Menurut Soetomo (2010: 439), partisipasi masyarakat adalah adanya 

keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan 

mendorong keterlibatan tersebut. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan 

masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan 

kesadarannya tentang arti keterlibatan tersebut. Oleh sebab itu, partisipasi 

masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses 

pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan 

kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan 

menikmati hasil.  

 

8. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Koryanti, Hidayat 

dan Tangkilisan (2004:2), merupakan suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh 

konsisteni dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari 

mereka yang mematuhi keputusan tersebut. James E. Anderson dalam 

(fuadinotkamal.wordpress.com diakses pada 18 November 2014) memberikan 

pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan suatu masalah tertentu.  
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METODELOGI PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitianya adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono 

(2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variable mandiri, baik satu variable ataupun lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variable 

yang lain. Selanjutnya Menurut Moleong (2006:11) penelitian deskriptif adalah 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan agka-angka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian, laporan penelitian dapat berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen 

resmi lainnya.  

 

Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini ditentukan fokus penelitian dari Strategi Badan 

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi 

Kalimantan Timur dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kayan Selatan 

yaitu :  

1. Strategi Pengembangan Ekonomi  

2. Strategi Pembangunan Infrastruktur 

3. Strategi Pembangunan Batas Negara 

 

Sumber Data dan Jenis Data 

 Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) dikatakan 

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber 

memperoleh data. Dan pemilihan responden menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Adapun yang menjadi narasumber yang dibutuhkan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah : 

1. Key Informan yaitu Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan 

Daerah Kabupaten Malinau, Kepala Bappeda Kabupaten Malinau, 

Camat Kayan Selatan. 

2. Informan yang terdiri dari Kepala bidang dari BPK2DT Provinsi 

Kalimantan Timur, Kepala bidang dari BPPD Kabupaten Malinau, 

Camat Kayan Hulu,Pegawai di kantor Camat Kayan Selatan, dan 

masyarakat Kayan Selatan. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009: 156), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data 

1. Interview (Wawancara) 

Sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. 

2. Observasi  

Dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2009:165), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara kategorisasi dan klasifikasi bahan yang tertulis 

maupun berupa gambar. 

 

Teknik Analisis Data 

Menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan 

Huberman  yang diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi (1992:16-21) analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Reduksi Data, 

Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan / Verifikasi. Reduksi data dimaksudkan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transpormasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Kemudian dari data itu dipilih yang relevan dan tidak relevan 

dengan permasalahan dan fokus penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Strategi Pengembangan Ekonomi 

Pengembangan ekonomi merupakan bagian dari upaya peningkatan yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah, serta kebutuhan dan 

kemampuan daerah menjalankan pembangunan daerah. Melalui pengembangan 

ekonomi diharapkan dapat membangun perekonomian daerah yang mandiri dan 

maju. BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dan BPPD Kabupaten Malinau hanya 

mengurusi kebijakan penganggaran, kemudian berkoordinasi dengan instansi 

teknis terkait yang mana daerah perbatasan butuhkan, yang pernah dilakukan 

adalah mengajak dinas Perindagop Provinsi Kalimatan Timur untuk pelatihan 

pengemasan minyak angin, pelatihan pembuatan selai tapi sayang terkendala 

dengan listrik karena proses penggunaan alat seperti pengemasan itu menggunakan 

mesin, jadi mesin yang ada tidak terpakai, program-program yang ada “stak” 

program hanya sekedar menghabiskan anggaran saja, padahal anggaran yang ada 

itu untuk pelatihan SDM menggunakan alat/mesin-mesin agar lebih mudah, namun 
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karena aksesibilitas karena mahalnya biaya kendala di pemasaran karena biaya 

angkut mahal, BPKP2DT hanya sebagai “pematik” yang mengajak dari SKPD 

teknis terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas yang dibutuhkan untuk 

membuka peluang usaha mereka. 

 

2.Strategi Pembangunan Infrastruktur 

Strategi Pembangunan Infrastruktur dapat diketahui merupakan faktor 

pendukung kemajuan pembangunan di daerah perbatasan salah satu contohnya 

jalan sebagai prasarana penghubung di bidang transportasi darat, air dan udara 

merupakan unsur yang penting dalam mempermudah dan memperlancar kegiatan 

perekonomian masyarakat jalan yang menghubungkan kecamatan satu dengan 

kecamatan lain yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Malinau dibangun oleh 

Pemerintah Provinsi menggunakan dana APBN dan dana DAK, sedangkan 

pemerintah kabupaten Malinau membangun jalan yang kecil-kecil saja seperti jalan 

antar desa dengan menggunakan dana Gerdema, karena provinsi maupun 

Kabupaten saling berkoordinasi agar daerah perbatasan ini maju, usaha Bupati 

Kabupaten Malinau sangat berani untuk membuka jalan dari Kabupaten Kutai 

Barat Long Bagun sampai ke Kabupaten Malinau di Kecamatan Kayan 

Hulu,merupakan langkah yang berani demi menciptakan perubahan bahwa di 

daerah dengan kondisi yang terisolasi dan sulit dijangkau harus dibukakan akses 

jalan sehingga dengan sendirinya pembangunan dibidang lainnya bisa ikut 

menyusul dan ikut terbangun. 

 

3.Strategi Pembangunan Batas Negara 

Strategi pembangunan batas negara merupakan bagian yang terpadu dari 

pembangunan daerah antara masyarkat dengan lingkungannya, keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan dengan lingkungan mereka, pembangunan batas 

negara haruslah memanusiakan orang dalam artian pembangunan daerah haruslah 

meningkatkan kebanggan sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

Masalah diperbatasan tidak hanya mengenai infrastruktur saja, tapi 

masalah patok batas juga menjadi hal yang penting karena patok batas 

berhubungan dengan tanah Indonesia jangan sampai wilayah kita ini berkurang 

sejengkal tanah pun, jangan sampai masyarakat di Indonesia lebih memihak pada 

negara tetangga. Caranya dengan mensosialisasikan “bela negara” hal ini pernah 

disosialisasikan supaya masyarakat ikut serta dalam membantu pemerintah dan 

TNI/Polri untuk bekerjasama melindungi wilayah negara, pengertian seperti ini 

harus sering-sering dibicarakan agar masyarakat sadar betapa luasnya daerah kita 

di perbatasan, dan pemerintah juga harus betul-betul memperhatikan daerah 

perbatasan karena perbatasan adalah gerbang depan negara, dapat diketahui bahwa 
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BPPD Kabupaten Malinau ikut mengambil peran dalam mendidik masyarakat 

untuk ikut membela negara, peran pemerintah baik dari Provinsi Kalimantan Timur 

adalah berupa bantuan dana dari Pemerintah Pusat di bantu dengan TNI/Polri 

dalam rangka pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, 

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

KESIMPULAN 

Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah 

Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan 

Kecamatan Kayan Selatan : 

a) Bidang Ekonomi : pengembangan ekonomi merupakan bagian dari 

upaya peningkatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

potensi daerah, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan 

pembangunan daerah melalui pengembangan ekonomi maka 

diharapkan dapat membangun perekonomian daerah yang mandiri dan 

maju, sektor ini memiliki peran penting untuk meningkatkan taraf 

produktivitas daerah, pembangunan ekonomi yang dilakukan di 

Kecamatan Kayan Selatan meliputi bidang pertanian, peternakan dan 

perkebunan yang dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh 

BPKP2DT Provinsi Kalimantan Timur dan BPPD Kabupaten Malinau 

adalah berupa bentuk bantuan dana dan mengkoordinasikan kepada 

SKPD teknis terkait untuk melakukan pelatihan dan pembangunan di 

Kecamtan Kayan Selatan 

b) Bidang Infrastruktur : merupakan faktor pendukung kemajuan 

pembangunan di perbatasan dalam rangka pembangunan bidang fisik 

di daerah Kecamatan Kayan Selatan meliputi pembangunan jalan, 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listik dan BPKP2DT 

bersama BPPD Kabupaten Malinau saling berkoordinasi agar 

pembangunan infrastruktur di perbatasan cepat terbangun dan dalam 

pelaksanaan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan skala prioritas 

pembangunan. 

c) Bidang Batas Negara : merupakan pembangunan yang terpadu antara 

masyarakat dengan lingkungannya, diharapkan pembangunan yang 

dilakukan memanusiakan masyarakat dalam artian masyarakat yang 

bangga akan daerahnya, berbagai kegiatan seperti meningkatkan rasa 

nasionalisme, menjaga patok batas merupakan hal yang harus menjadi 

kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah harus dapat merangkul 

masyarakat untuk bekerjasama menjaga wilayah perbatasan, 

memberikan kepastian hukum, dan mendidik masyarakat untuk ikut 

bela negara. 
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