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Abstrak 
 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifkasi dan menganalisis 

Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas (PLB), 

mengidentifikasikan dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan Pos Lintas 

Batas dalam upaya administrasi dan pengawasan Barang Ekspor-Impor.Teknik 

pengumpulan data dengan Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

deskripsi serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model 

interaktif dari Miles dan Hubermen, yang diawali dengan  Reduksi Data, 

Penyajian Data, serta Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi.Dari hasil 

penelitian ini diperoleh gambaran secara umum mengenai Pengawasan Barang 

Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas, yang dalam melaksanakan pengawasan 

distribusi barang yaitu adanya kerjasama antara TNI AD dan Tantara Diraja 

Malaysia, sedangkan faktor penghambatnya belum adanya pihak dari beacukai di 

jalur lintas batas khususnya di perbatasan Krayan Desa Long Midang. Sehingga 

perlunya kerjasama yang baik dari aparat Pos Lintas Batas (PLB) maupun para 

pelintas batas untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku  sehingga proses 

pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci: pngawasan barang ekspor-impor, pos lintas batas  

 

Pendahuluan   

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara 52 Tahun 2011),  aparat 

keimigrasian mmilki tugas menegakkan hukum dan keamanan dalam rangka ikut 

serta memelihara stabilitas di Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan nilai-

nilai dan tujuan  Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang 

berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk  menjamin 

kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu 

diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan  ke luar orang dari 

wilayah Indonesia. Setiap negara selalu saling membutuhkan, yang mana dipicu 
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aktif dalam pergaulan antar bangsa, karena berpengaruh  kepada keterbukaan dan 

kerja yang saling menguntungkan.  Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya 

stabilitas dan kepentingan  Nasional, menajaga  kedaulatan  Negara, keamanan 

dan ketertiban umum serta kewaspadaan  terhadap dmpak negatif yang timbul 

akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang luar negeri 

di wilayah Republik Indonesia demi mewujudkan prinsip selective policy maka 

penting melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian 

secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan bagi orang luar negeri maupun orang dalam negeri untuk 

menjamin kemanfaatan orang asing tersebut. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganga Pasal 98 

ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. ayat (2), Menteri dalam melakukan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang 

melakukan: a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah 

untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang 

diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang Perdagangan; dan/atau b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. 

Kecamatan Krayan terletak di bagian barat Kabupaten Nunukan dan 

berbatasan dengan Serawak Malaysia. Terdiri dari 65 desa yang berpusat 

pemerintahan di Long Bawan, jumlah penduduknya 1.150.438 jiwa yang sebagian 

besarnya ialah penduduk asli pedalaman Kalimantan yaitu Suku Dayak 

Lundayeh. Kecamatan Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten 

Nunukan, yaitu Beras Adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak 

dipasarkan ke Malaysia dan Brunei. Daerah ini juga memiliki komoditi unik yaitu 

Garam Gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram. Sebagian wilayah 

kecamatan ini berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang kaya dengan 

keanekaragaman hayati.  

Hal ini yang menarik, orang asing yang datang berkunjung ke daerah 

perbatasan Kecamatan Krayan. Meski menjadi wilayah perbatasan, hingga saat ini 

Kalimantan Utara belum maksimal memiliki Pos Lintas Batas (PLB) seperti 

beberapa tempat lain di Indonesia. sesungguhnya manfaat PLB mempunyai fungsi 

strategis yang sangat berperan bagi kehidupan masyarakat di perbatasan sehingga 

seluruh kegiatan keluar-masuk NKRI dapat terpantau dengan baik. Berbeda 

dengan wilayah lain yang ada di Kaltara, seperti Sebatik, Krayan sendiri dianggap 

telah layak.  

Selama ini, kegiatan keluar-masuk di wilayah perbatasan masih dianggap 

ilegal. Sebab barang yang masuk seperti; Transportasi Mobil, Miras dan bahan 

Logistik lainnya, bahkan maraknya peredaran Narkotika seperti salah satu  contoh 

kasuspada tanggal 28 April 2017 seorang Rakyaat Malaysia ditahan  dengan 

membawa 50 gram sabu yang di bawanya ke wilayah Perbatasan krayan. 

Beberapa diantaranya mengelabui petugas penjaga PLB dengan menjadi penjual 

bahan pokok makan seperti sayuran dan komoditi tumbuhan lainnya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Serawak
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Long_Bawan,_Krayan,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Lundayeh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Lundayeh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kayan_Mentarang
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(http://www.bharian.com.my/node/276834?1 diakses 03 Mei 2017). Hal ini 

membuktikan tidak stabil dan tegasnya pengwasan PLB tersebut, begitupun  

administrasi  masyarakat yang melintas mestinya mempunyai dokumen yang 

melewati lembaga keimigrasian. Namun karena belum maksimalnya pelayanan 

PLB, maka kegiatan masyarakat tidak terkawal dengan ketat serta kurangnya 

Pengawasan Pos Lintas Batas (PLB). Fenomena yang sama juga terjadi ketika 

terjadi transaksi baik dalam bentuk bahan makanan maupun barang dari daerah 

kecamatan Krayan ke Malaysia seperti Beras Adan dan Garam Gunung yang 

tidak memenuhi standar atau SNI yang berlaku. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul: “PENGAWASAN BARANG EKSPOR-IMPOR PADA POS LINTAS 

BATAS (PLB) DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DESA LONG 

MIDANG KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN”. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Pengawasan 

Menurut Maman Ukas (2004:337) menyatakan bahwa Pengawasan adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu 

melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan . Menurut George R. Terry (2007:33) mendefenisikan istilah 

pengawasan adalah “control is to determine what is accomplished, evaluate it, 

and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the 

plan.” (pengawasan adalah menentukan apa yang  telah dicapai, mengevaluasi 

dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai 

dengan rencana. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah 

proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat 

dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganagan 

dalam Pasal 100 ayat (2) membahas tentang pengawasan “Petugas 

pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus 

membawa surat tugas yang sah dan resmi”. 

Ayat (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: 

a) Perizinan di bidang Perdagangan; 

b) Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; 

c) Distribusi Barang dan/atau Jasa; 

d) Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait 

dengan keamanan, 

e) Keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 

f) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; 

g) Pendaftaran Gudang; dan 

http://www.bharian.com.my/node/276834?1
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h) Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting 

Menurut Al-Amin (2006: 49) adalah agar proses manajemen dalam 

melaksanakan kegiatannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Klasifikasi pengawasan (dalam Al-Amin 2006: 53) terbagi 

menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut: 

1) Dari segi pelaksanaannya, adakalanya pengawasan intern dan pengawasan 

ekstern 

a) Pengawasan Intern 

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit Organisasi 

itu sendiri. Dalam Organisasi tersebut terdapat unit pengawasan, yaitu 

Inspektorat Jendral. Berarti Inspektorat Jendral adalah unit pengawasan 

didalam departemen atau lembaga pemerintah non departemen (LNDP). 

b) Pengawasan Ekstern  

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawasan 

dari luar organisasi yang diawasi. Maksudnya adalah organisasi 

pengawasan ini berdiri sendiri, bukan didalam organisasi departemen atau 

LNDP, seperti halnya Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien.  

Pengawasan menurut Manulang (2005:43) menyimpulkan pengawasan sebagai 

suatu penilaian akan pekerjaan bawahan baik yang sedang dikerjakan maupun 

yang sudah dikerjakan dengan maksud menjalakan tindakan perbaikan bila perlu 

agar benar-benar dapat dihasilkan tujuan yang sudah digariskan semula. Dengan 

kata lain pengawasan adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan 

sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pengawasan adalah suatu 

mengetahui keadaan lebih dalam yang dilakukan secara merata dengan 

mengadakan menguji yang seharusnya dan yang adanya. 

Menurut Nawawi (2000:115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses 

mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas dan tingkat 

efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian 

tujuan organisasi. Dimana keadaan menjaga keamanan yang ada, dibutuhkan 

indikator untuk mengukur dan menilai melalui keteptan waktu dan tidak borosnya 

memakia anggaran sehingga memberikan dampak dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

Menurut Brantas (2009:195) adapun langkah-langkah proses pengawasan 

melalui beberapa  tahap sebagai berikut: 

a. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan 

b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 
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c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpaangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana 

d. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan 

e. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 

f. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpaangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana 

Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses penyelidikan berdasarkan gejala-

gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan pemeriksaan, mengukur atau 

memperkirakan sejauh mana kekuatan kemampuan yang ada berjalan secara 

efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat 

diawasi sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan feedback, artinya 

apabila pelaksanaan tidak berjalan dengan rencana atau terjadi penyelewengan 

dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali. 

 

Ekspor-Impor        

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada 

pasal 38 Ayat (1),“Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri 

melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor” Perizinan 

ekspor dan impor ditegaskan dalam  pasal 49 ayat (1), “Untuk kegiatan Ekspor 

dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan 

yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan”. 

Pasal 50, Larangan dan pembatasan ekspor dan impor. Semua Barang dapat 

diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh 

undang-undang. 

Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional 

dengan alasan: untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, 

termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk melindungi hak kekayaan 

intelektual; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, 

hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. 
Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Ekspor-Impor 

merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara. Setiap 

negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri sehingga terjadi saling 

membutuhkan produk antar negara. Kegiatan ini disebut Ekspor yang merupakan 

kegiatan menjual barang  atau jasa keluar negeri. Sedangkan Impor merupakan 

kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri.  

Pasal 55,  

1. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesiayang berbatasan langsung dengan negara 

lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara 

lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. 
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2. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah. 

3. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 56, 

 (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling 

sedikit memuat: 

a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; 

b. jenis Barang yang diperdagangkan; 

c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk 

dibawa ke dalam Daerah Pabean; 

d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan 

e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan. 

2 Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, 

imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas 

masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Ekspor-Impor merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan antar 

negara. Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri sehingga 

terjadi saling membutuhkan produk antar negara. Kegiatan ini disebut Ekspor 

yang merupakan kegiatan menjual barang  atau jasa keluar negeri. Sedangkan 

Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri.  

Menurut Departemen Jendral Perdagangan Internasional (dalam Basuki 2014: 

193) Kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor. Kegiatan 

demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara. Impor adalah kegiatan 

memasukan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang 

melakukan kegiatan impor tersebut d isebut dengan Importir. 

Menurut Purwosutjipto (1984: 4) Ekspor Impor adalah prestasi penjual dalam 

usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor 

dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di 

luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada 

pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli 

perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada 

umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembyaran luar 

negeri.  

Manfaat kegiatan ekspor dan impor  

1) Dapat memenuhi kehidupan masyarakat 

2) Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa. 

3) Meningkatkan perekonomian rakyat 

4) Mendorong berkembangnya kegiatan industri. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Lintas Batsa (PLB) Desa Long Midang 

Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Dengan Key Informan pada penelitian 

ini adalah Bapak Mohammad Azril, S.T.HAN dan Informan adalah Kepala Desa 

Long Midang. Penelitian ini Menggunakan metode Purposive Sampilng.  

Penelitian ini bersifat Deskriftif Kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) penelitian kepustakaan (Library Research), (2) 

Penelitian Lapangan (Field Work Reseacrh), (a) observasi, (b) Wawancara (c) 

Penelitian dokumen.  

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan teknik 

analisis, yaitu (1) metode pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, 

(4) Penarikan Kesimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pengawasan Barang Ekspor-Impor dilakukan oleh Aparat Pos Lintas Batas, 

Pemerintah Desa dalam rangka  menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau 

dijalankan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan semua 

pergerakan barang atau orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dengan 

kerangka hukum. 

Dalam melaksanakan Pengawasan Barang Ekspor-Impor, sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berlaku 

dalam pelaksanaan ekspor-impor antara kedua Negara. Dengan melihat 

transportasi yang ada di perbatasan Krayan sangat susah oleh karena itu 

Kecamatan Krayan mengambil keputusan bahwa untuk memakmurkan dan 

memajukan masyarakat Desa Long Midang Masyarakat Kecamatan Krayan 

mengambil barang-barang dari Malaysia dengan mempertimbangkan adanya 

transportasi yang kurang. 

Dalam Perdangan atau Barang yang diawasi, dilarang dan diatur Aparat Pos 

Lintas batas (PLB) dan Pemerintah Desa Long Midang telah menetapkan jenis-

jenis barang yang dilarang dan diperbolehkan masuk ke Desa Long Midang agar 

tidak menberikan dampak negatif pada mastarakatnya. 

Dalam Pengawasan, jenis barang apa saja yang dilarang dan diatur 

(diperbolehkan) dalam pengawasan yaitu seperti Minuman Keras, Sembako 

subsidi, BBM, Obat-obatan terlarang seprti Narkoba, Senjata api dan bahan 

peledak serta Kendaran Mobil maupun Motor yang tidak memiliki surat 

sedangkan barang yang diatur dalam pengawasan yaitu contohnya seperti Ternak 

yang sudah memiliki surat perijinan dari dinas peternakan serta  barang yang 

tidak termasuk dalam subsidi. Kemudian cara mengatasi kendala yang terjadi 

dalam pengawasan PLB yaitu dengan cara mengecek kartu identitas setiap 

pelintas batas yang menyalahi atutran lintas batas misalnya ilegal dan melebihi 

kapasitas akan kami tahan setelah itu dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti 

Imigrasi maupun pihak Kepolisian adapun jumlah personil (petugas) yang ada 
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ketika melakukan Pengawasan Ekspor-Impor Barang yaitu 4 orang yang terdiri 

dari 2 personil dari TNI AD dan 2 personil dari Tentara Diraja Malaysia. 

 Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan distribusi 

barang dan jasa, Untuk faktor pendukung dalam pengawasan distribusi barang 

yaitu adanya kerjasama antara TNI AD dan Tantara Diraja Malaysia sehingga 

pengawasan di Pos Lintas Batas dapat dilaksanakan dengan baik dibantu dengan 

pihak Imigrasi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum adanya pihak dari 

beacukai di jalur lintas batas khususnya di Kecamatan Krayan sehingga 

pengawasan kegiatan Ekspor-Impor tidak dapat dilakukan denga maksimal.   

 ketentuan atau dasar hukum yang ditetapkan dalam Pengawasan Ekspor-Impor 

barang, Dasar atau ketentuan hukum dalam Pengawasan Ekspor-Impor di 

perbatasan untuk TNI sendiri adalah mengacu pada UU No 34 Tahun 2004 

Tentang Peran Serta TNI dalam membantu pemerintah guna menjaga wilayah 

perbatasan. Seperti contoh mencegah terjdinya pelanggaran Illegal loging dll. 

untuk ketertiban administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan, Administrasi 

yang di pertanggung jawabkan yaitu bagaimana dilihat dari penyalahgunaan 

aturan oleh pelintas batas baik dari Malaysia maupun Indonesia yang sudah 

ditentukan. Apabila aturan tersebut dilanggar oleh pelintas batas yang menyalahi 

aturan akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan akan diproses hukum.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi  
Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan 

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, baik secara 

observasi, wawancra, dokumentasi atau melalui dokumen-dokumen yang 

memperkuat pernyataan penulis dalam menarik kesimpulan. 

Kesimpulan dalaam penelitian ini yaitu adanya kesatuan pendapat dan 

kerjasama antara pemerintah desa, kepala adat dan aparat Pos Lintas Batas dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap barang ekspor-impor. Adapun dalam 

kerjasamanya yaitu melakukan pengecekan terhadap orang/barang yang melintasi 

batas wilayah kemudian kartu tanda pengenal atau yang di sebui IC ditunjukan 

pada saat melintasi wilayah perbatasan pada Pos Lintas Batas indonesia maupun 

malaysia. Pengecekan yang telah diterapkan kepada para pelintas batas bertujuan 

untuk  mencegah masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan peraturan 

(Ilegal) seperti barang-barang bersubsidi dari negara tetangga 

(malaysia),Narkoba, Minuman beralkohol dan sejenisnyasehingga dengan adanya 

pengawasan dengan melakukan pengecekan tersebut diharapkan dapat mengatasi 

maslah yang tidak diinginkan atau di hindari. 

Bentuk pengawasan terhadap barang Ekspor-impor adalah melakukan yang 

pertama pengecekan barang dan jumlah barang yang melewati batas wilayah, 

pemeriksaan kartu tanda pengenal atau di sebut IC.kegiatan ini dilaksanakan oleh 

aparat Pos Lintas Batas (PLB) . adapun yang kedua adalah operasi razia gabungan 
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jika dilihat keadaan Desa terlihat kacau (banyak kriminalitas) Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh aparat-aparat yang terkait di desa Long Midang beserta 

perangkat adat. kedua bentuk pengawasan ini adalah untuk menciptakan dan 

memelihara keamanan serta kenyamanan masyarakat di setiap waktunya. 

 Dari kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis 

menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah desa, 

lembaga adat dan aparat Pos Lintas Batas desa Long Midang Kecamatan Krayan 

Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan Pengawasan Terhadap Barang Ekspor-

impor antara lain : 

1. Penambahan personil Aparat Pos Lintas Batas. 

Penambahan pesonil aparat Pos Lintas Batas di rasa perlu karena 

pengawasan yang ada dirasa masih kurang dengan ditambahkannya 

Aparat Pos Lintas Batas diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan 

menjadi lebih baik. 

2. Menatapkan putusan akhir yang tegas bagi pelanggar aturan sehingga ada 

rasa takut dari masyarakat untuk melakukan penyelewengan. 

Dengan mempertegas pemberian sangsi bagi pihak-pihak yang melanggar 

diharapkan dapat menumbuhkan rasa takut terhadap pihak-pihak yang 

merasa berkeinginan untuk melakukan pelanggaran. Karena selama ini 

masyarakat merasa tidak akan diberikan sanksi. 

3. Memberikan surat peringatan dan denda langsung kepada para pelintas 

batas yang tidak memenuhi kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Masyarakat melakukan pelanggaran lebih banyak didominasi oleh 

rendahnya perekonomian masyarakat itu sendiri dengan diberikannya 

denda diharapkan masyarakat lebih mematuhi peraturan yang ada 

4. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk 

aparat Pos Lintas Batas agar menumbuhkan kesadaran untuk tetap patut 

pada peraturan yang telah ditetapkan.  
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