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Abstrak 

Persepsi Masyarakat Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus 

Di Desa Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakm Ulu), di 

bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Bapak  Drs. H. 

Sugandhi, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

persepsi masyarakat tentang pembangunan wilayah perbatasan studi kasus di 

Desa Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Jenis 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan  pendekatan kualitatif  yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena atau masalah aktual 

yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat berdasarkan fakta yang tampak 

di lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua tahapan yaitu 

teknik quota sampling dan purposive sampling.Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data 

menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Mathew B. Miles dan 

A. Michael Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah bahwa untuk semua sektor pembangunan di wilayah perbatasan  masih 

dalam tahap dan proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

dan daerah.Saran yang dapat di rekomendasikan adalah untuk pemerintah pusat 

dan daerah agar pembangunan di wilayah perbatasan lebih di perhatikan  lagi 

dan segera di realisasikan  baik dari pembangunan kesehatan, pendidikan, 

transportasi, dan jalan agar masyarakat perbatasan dapat merasakan 

pembangunan yang merata. 

 

Kata Kunci: persepsi masyrakat, pembangunan (kesehatan, pendidikan, 

transportasi dan jalan) 

 

Pendahuluan 

 Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 

81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan yang banyak baik daerah 
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perbatasan darat (kontingen) maupun laut (maritim).Wilayah perbatasan Negara 

yang termasuk dalam rangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

umumnya wilayah dengan resiko pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan 

yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pengelolaan infrastruktur 

perbatasan, pengelolaan pertahanan dan keamanan, pengelolaan ekonomi 

masyarakat dan juga pendidikan. Keterbatasan pemerintah dalam menjangkau 

pembangunan seluruh masyarakat termasuk wilayah perbatasan menyebabkan 

perbedaan pemerataan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat 

terutama masyarakat perbatasan yang berbatasan dengan Negara tetangga. Seiring 

dengan telah ditetapkan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat 

yang tinggal didaerah perbatasan juga harus dapat merasakan pembangunan 

pemerintah daerah.Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kawasan perbatasan. Koordinasi dan sinergi perencanaan 

pembangunan antar tingkatan pemerintahan (kementerian/lembaga, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di daerah sebagai 

bagian dari keberhasilan pembanagunan nasional. Untuk itulah diselenggarakan 

upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, melaui serangkaian 

kebijakan dan strategi pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan 

sesuai dengan karakteristiknya untuk mengejar ketinggalan dari daerah sekitarnya 

yang lebih berkembang khususnya diperbatasan yang merupakan ujung tombak 

pelaksanaan pembangunan, dimana dalam pelaksanannnya pembangunan 

perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan yaitu mewujudkan 

kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan dan sejahtera. Seiring dengan 

telah ditetapkan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang 

tinggal didaerah perbatasan juga harus dapat merasakan pembangunan pemerintah 

daerah. Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

kawasan perbatasan.Koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar 

tingkatan pemerintahan (kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota) merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam mendukung keberhasilan pembangunan di daerah sebagai bagian dari 

keberhasilan pembanagunan nasional. Untuk itulah diselenggarakan upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, melaui serangkaian 

kebijakan dan strategi pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan 

sesuai dengan karakteristiknya untuk mengejar ketinggalan dari daerah sekitarnya 

yang lebih berkembang khususnya di perbatasan yang merupakan ujung tombak 

pelaksanaan pembangunan, dimana dalam pelaksanannnya pembangunan 

perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan yaitu mewujudkan 

kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan dan sejahtera. 

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari 

Kabupaten Kutai Barat, yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Long 

Bagun, Long Hubung, Long Pahangai dan Long Apari. Kabupaten Mahakam Ulu 
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memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 15.315 km2 dengan jumlah 

penduduk kurang lebih 27.923 jiwa pada tahun 2012. Kerja keras dari tim 

presidium pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu pada bulan juli tahun 2010 

akhirnya ditanggapi oleh pemerintah pusat sebagai wujud dari aspirasi masyarakat 

guna menggerakkan kemajuan yang lebih baik, serta menjawab aspirasi dari 

masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pembentukan 

kabupaten Mahakam Ulu. Pengesahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2013, juga Undang-Undang Nomor 3 sampai Nomor 8 Tahun 2013, yang 

telah ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 

2013.Sebelumnya sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 

Desember 2012 sebagai pembentukan Kabupaten baru, yaitu Kabupaten 

Mahakam Ulu  sebagai kabupaten yang siap untuk melakukan penyelenggaraan 

Otonomi Baru (DOB).Terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu merupakan 

puncak  kebahagiaan dari masyarakat, terutama bagi masyarakat pedalaman bagi 

masyarakat yang tinggal dipedalaman, dan daerah yang tertinggal, kemajuan 

pembangunan di segala bidang merupakan impian bagi masyarakat perbatasan. 

Kecamatan Long Apari merupakan kecamatan yang dekat dengan Negara 

tetangga yaitu Serawak (Malaysia), kecamatan Long Apari memiliki luas sekitar 

3491.14 Km2 dan jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Long Apari 4.093 

jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.190 orang dan jumlah penduduk 

perempuan 1.903 orang dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Long 

Apari adalah 1,1jiwa/km2, sebelah utara kecamatan Long Apari berbatasan 

dengan Malaysia Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupten Malinau, 

Kecamatan Pahangai, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Kalimantan 

Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat. 

Disamping itu kecamatan Long Apari juga memiliki potensi seperti 

pertanian,perkebunan, peternakan, kehutanan, kayu gaharu, sarang burung walet, 

damar, rotan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan, potensi 

tambang yang dimiliki antara lain emas, uranium, batubara, dan lain-lain, 

meskipun daerah kecamatan Long Apari masih sangat terisolir dalam sektor 

pembangunan. 

Berdasarkan dengan aspirasi masyarakat kecamatan Long Apari yang 

merupakan bagian dari kecamatan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu,  

kecamatan Long Apari sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung 

dengan negara tetangga (Malaysia) berharap dengan sudah dibentuknya 

Kabupaten Mahakam Ulu yang sudah terbentuk selama 4 tahun besar harapan 

masyarakat terhadap adanya perwujudan kesejahteraan masyarakat dan 

meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga daerah 

perbatasan tidak merasa di pandang sebelah mata oleh pemerintah dalam bidang 

pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sebagai otonomi daerah 

adalah kualitas mutlak sebagai daerah perbatasan yang menjadi kepentingan 

kawasan strategis nasional dan sebagai beranda depan NKRI  selayaknya 

menghibahkan atau memberikan  perhatian yang khusus terhadap daerah 

perbatasan terutama kecamatan Long Apari. Tiong Ohang merupakan ibu kota 
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dari kecamatan Long Apari yag merupakan pusat dari pembangunan, dan juga 

daerah yang berdekatan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). 

 

Kerangka Dasar Teori 

Persepsi 

 Menurut Young dalam Andrian (2010:1) persepsi adalah merupakan aktivitas 

mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik 

maupun obyek sosial,dan penginderaan tersebut merupakan tergantung pada 

stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada dilingkungan. Menurut Wagner dan 

Hollenbeck mirip dengan Robbins (2003:160) persepsi merupakan suatu proses 

yang ditempuh oleh setiap individu-individu untuk mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. 

Berdasarkan penjelasan dan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

persepsi adalah rangkaian proses berfikir yang kompleks yang terjadi didalam diri 

manusia, dan disadari adanya ransangan pada indera manusia dalam 

mmenentukan sudut pandang mengenai suatu objek permasalahan yang terjadi 

dilingkungannya sehingga membentuk sikap, pandangan, dan perilaku sebagai 

bentuk respon manusia terhadap permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup 

kehidupannya. 

 

Masyarakat 

 Kata masyarakat dalam bahasa Inggris adalah “society” yang berasal dari kata 

‘’socius’’ yang berarti kawan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang 

secara relatif mandiri, hidup bersama-sama, mendiami suatu wilayah tertentu, dan 

memiliki kebudayaan yang sama, selain itu juga melakukan sebagian besar 

kegiatannya dalam kelompok tersebut. Menurut An-Nabhani bahwa masyarakat 

adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki perasaan, serta sistem 

atau aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan 

tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat. 

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan 

organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-

kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut An-Nabhani bahwa 

masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki perasaan, 

serta sistem atau aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena 

kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat. 

 

 

Persepsi Masyarakat 

 Persepsi masyarakat menurut Rahmat (2003:51) adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain bahwa 

persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Berdasarkan 

dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa proses pembentukan persepsi 

merupakan proses yang terjadi pada diri individu. Persepsi masyarakat yang 
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dimaksudkan dalam penelitian ini ialah persepsi beberapa individu yang dianggap 

dapat mewakili masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama dalam memberikan 

pandangan-pandangan terhadap gejala-gejala sesuatu.  
Persepsi masyarakat menurut Rahmat (2003:51) adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain bahwa persepsi memberikan 

makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Berdasarkan dari pengertian 

diatas, maka dapat diketahui bahwa proses pembentukan persepsi merupakan 

proses yang terjadi pada diri individu.  

 

Pembangunan 

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, 

seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 

kelembagaan dan budaya. (Alexander 1994) tujuan pembangunan terbagi atas 2 

bagian, yaitu: 

a) Tujuan Umum Pembangun adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan 

dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik  atau masyarakat 

ideal terbaik yang dapat dibayangkan. 

b) Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka 

pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu 

program tertentu. 

 

Wilayah  

Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik 

tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. 

a) Berikut ini beberapa pengertian wilayah yang diungkapkan oleh para ahli 

geografi: 

1) Menurut Cressey: Wilayah (region) adalah keseluruhan dari lahan, air, 

udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. 

Setiap region merupakan satu keutuhan (entity) yang batasnya jarang 

ditentukan secara tepat. 

2) Menurut R.E.Dickinson: Wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat 

sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-

tipe ekonomi tertentu. 

3) Menurut A.I Herberston; Wilayah adalah suatu kesatuan yang 

kompleks dan tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang 

dipandang dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-

sama membentuk suatu ciri tertentu diatas permukaan bumi. 

4) Menurut Fanneman: Wilayah adalah area yang mempunyai 

karakteristik kenampakan permukaan yang sama dan kenampakan ini 

sangat berbeda dengan kenampakan-kenampakan lain di darah 

sekitarya. 
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Perbatasan  

(Rijal Darmaputera,2009:3) Perbatasan secara umum adalah sebuah garis 

demarkasi antara dua Negara yang bedaulat.Pada awalnya perbatasan sebuah 

negara atau state border dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk 

yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak 

jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara 

mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai 

kewargenegaraan yang berbeda. 

Definisi perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Boundaries dan 

Frontier kedua dari definisi tersebut mempunyai arti dan kegunaan yang berbeda 

meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi 

kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut flontier karena posisinya yang 

terletak di depan front dari suatu Negara, sedangkan istilah boundary digunakan 

skarena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or limit) suatu unit 

politik, dalam hal ini adalah Negara (Suryo Sakti Hadiwijoyo,2011:63). 

 

Pembangunan Wilayah Perbatasan 

Daerah perbatasan dalam  kerangka pembangunan, mempunyai dua domain 

yang penting yaitu pembangunan kesejahteraan, pembangunan keamanan dan 

pertahanan, dimana pembangunan  kesejahteraan menguatkan akan eksistensi 

keamanan. Oleh karena itu pada hakekatnya pembangunan di daerah perbatasan 

merupakan bagian integral  dari pembangunan nasional, dimana peran pemerintah  

pusat dalam  penentuan kebijakan  pembangunan daerah perbatasan sangat besar. 

Daerah perbatasan merupakan  kewenangan penuh dari pemerintah pusat, karena 

menyangkut masalah negara. 

 

Pembangunan Desa  

Menurut Siagian (2003:108), pembangunan desa adalah keseluruhan dari 

proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa 

dengan tujuan untuk meningkatkan tarf hidup masyarakat desa serta memperbesar 

kesejahteraan dalam desa. Kemudian menurut Raharjo Adisasmita 

(2006:20),pembangunan desa yang dilakukan dengan pendekatan multisektoral, 

partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan 

secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalisasi. 

 

Metode Penelitian 
Sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu Persepsi Masyarakat 

Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Di Desa Tiong Ohang 

Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu) maka jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan segala fenomena 

penelitian yang didapat dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan pada perumusan masalah. 
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Pada penelitian ini yang menjadi target penelitian penulis adalah Desa Tiong 

Ohang, desa yang merupakan Ibu kota dari Kecamatan Long Apari dan 

merupakan pusat pembangunan. Tempo waktu yang dibutuhkan penulis untuk 

melaksanakan penelitian ini terhitung dari bulan September 2017 sampai dengan 

selesai. Untuk itu subjek penelitian ini ditentukan oleh peneliti seorang key 

informan, yaitu pimpinan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Uludan 

informan yaitu Kepala Desa Kepala Adat dan Masyarakat yang ada di Desa Tiong 

Ohang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah : (1) studi 

kepustakaan (library research), (2) penelitian lapangan (field work research) dan 

(3) dokumentasi.Adapun pokok-pokok isi wawancara penelitian ini adalah (1) 

Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Transportasi, (4) Jalan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Persepsi 

Masyarakat Tentang Pembangunan Wialyah Perbatasan (Studi Kasus di Desa 

Tiong Ohang Kecamatan Long Apari kabupaten Mahakam Ulu). Adapun persepsi 

masyarakat mengenai pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, transportasi 

dan jalan. 

1. Kesehatan  

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan disuatu wilayah kegiatan tersebut 

bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan kepada warga 

masyarakat yang ada di desa Tiong Ohang.Pembangunan bidang 

kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh 

pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. 

Hal tersebut pada dasarnya sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten 

Mahakam ulu terutama untuk masyarakat yang memiliki ekonomi yang 

rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman perbatasan dan 

daerah terpencil. Dengan adanya upaya tersebut sangat diharapkan akan 

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan 

masyarakat secara umum. 

2. Pendidikan  

Pendidikan merupakan asset bagi masyarakat/bangsa dimasa yang akan 

datang, baik buruknya suatu masyarakat atau bangsa dimasa yang akan 

datang tergantung dari sarana pendidikan. Sehingga untuk menciptakan 

suatu masyarakat yang berkualitas dimasa mendatang harus dimulai 

dengan penyediaan sarana pendidikan dalam mewujudkan pendidikan 

yang berkualitas dan merata bagi generasi mendatang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pembangunan 

dibidang pendidikan masih kurang terutama dalam pembangunan 

LAB.Komputer yang sampai saat ini belum dibangun terutama untuk 
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pendidikan tingkat SMA sedangkan pendidikan tingkat SMA sangat 

perlu/penting adanya fasilitas yang lengkap dan juga untuk sarana Online 

sangat penting utuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi di daerah 

perbatasan. Namun saat ini bukan hanya masalah pembangunan tetapi 

disamping itu juga masalah penghasilan guru-guru yang tidak lancar. 

3. Transportasi   

Transportasi menurut fungsinya adalah untuk melayani orang, barang dan 

jasa lokal, regional, nasional, dan internasional serta berfungsi sebagai 

pendukung pembangunan sektor lainnya.Pelayanan jasa transportasi yang 

diharapkan masyarakat yaitu tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran 

dan kenyamanan selama dalam perjalanan.Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis dapatkan bahwa pembangunan dibidang transportasi dapat 

dipahami  pandangan masyarakat di Tiong Ohang sangat setuju dengan 

adanya program Bupati dalam menetapkan SOA (Subsidi Ongkos 

Angkut) sehingga dapat mengurangi beban masyarakat di daerah 

perbatasan. Namun disamping itu untuk transportasi darat masih dalam 

tahap pembangunan, dan juga untuk transportasi udara sampai sekarang 

belum ada di Tiong Ohang.Jadi masyarakat perbatasan sangat berharap 

kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk merealisasiakn segera 

pembangunan transportasi darat yang sampai saat ini masih dalam tahap 

pembangunan. 

4. Jalan  

Jalan merupakan sarana penghubung di bidang transportasi darat yang 

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting untuk 

memperlancar akses kegiatan masyarakat dalam perekonomian.Prasarana 

jalan pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik secara 

aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun ketahanan dan keamanan.Sarana 

jalan sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/ 

peningkatan pembangunan, serta menciptakan keseimbangan 

pembangunan antar wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya didalam 

penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi 

dimasyarakat berbeda.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan 

bahwa pembangunan dibidang jalan saat ini masyarakat Tiong Ohang 

kurang puas dengan pembangunan yang dilkasanakan oleh kontraktor, 

karena masih banyak jalan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka 

pada bagian ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang 

dibuat oleh penulis, baik secara observasi, wawancara, dokumentasi atau melalui 

dokumen-dokumen yang memperkuat pernyataan penulis dalam menarik 

kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa untuk semua sektor 

pembangunan di wilayah perbatasan masih sangat kurang/belum optimal baik dari 
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pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan jalan.Hal ini dapat 

dilihat dari indikator-indikator penelitian sebagai berikut: 

1. Kesehatan  

Pembangunan dibidang kesehatan saat ini masih belum memadai seperti alat-

alat medis, obat-obatan dan tenaga medis yang masih kurang. 

Sedangkan untuk pembangunan dibidang kesehatan sangat penting dilengkapi 

fasilitas yang masih kurang guna meningkatkan dan memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakatperbatasan. 

2. Pendidikan  

Pembangunan dibidang pendidikan masih sangat kurang terutama 

pembangunan LAB.Komputer, sarana on-line dan tenaga kerja yang belum 

lengkap.Disamping itu adapun hal yang menjadi masalah dalam pendidikan 

seperti gaji-gaji guru yang di perbatasan yang sering macet oleh pemerintah 

pusat. 

3. Transportasi  

Untuk pembangunan dibidang transportasi saat ini memang tidak ada masalah 

seperti transportasi air,karena sudah ditetapkan peraturan Bupati yaitu Subsidi 

Ongkos Angkut(SOA) sehingga dapat mengurangi beban masyarakat 

perbatasan, tetapi disamping itu untuk transportasi udara saat ini tidak ada 

bandara. 

4. Jalan  

Untuk pembangunan jalan saat ini masih sangat kurang, masyarakat Tiong 

Ohang sampai saat ini belum puas dengan hasil pembangunan jalan yang 

dilaksanakan oleh kontraktor, bukan masakah itu saja tetapi masyarakat sendiri 

yang menjadi kendala dalam pembangunan tersebut.Karena masyarakat Tiong 

Ohang komplen minta kompensasi/minta pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas 

maka penulis mengemukakan beberapa rekomendasi-rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperhatikan 

daerah perbatasan yang masih kurang dalam pembangunan dan fasilitas apa-

apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat perbatasan seperti pembangunan 

dibidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan jalan, karena masih banyak 

pembangunan yang dibutuhkan masyarakat perbatasan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

2. Ditingkatkan dorongan dan partisipasi masyarakat untuk melancarkan 

pembangunan diwilayah perbatasan. 

3. Diharapkan dana yang diberikan untuk pembangunan tidak disalah gunakan, 

namun benar-benar dialokasikan untuk pembangunan di Tiong Ohang dan 

merupakan kebutuhan publik.  
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