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EXECUTIVE SUMMARY 

KERJASAMA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI 
SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MENGEGAH KERAWANAN SOSIAL 

 

 

Kepemilikan atas sebuah pulau tidak dapat lagi didasarkan atas pertimbangan geografis 

atau histories semata tetapi juga ekonomis strategis. Sebuah pulau mempunyai nilai 

ekonomis strategis bila dari pulau tersebut dapat ditarik keuntungan ekonomis 

berdasarkan garis batas laut atau garis batas landas kontinen berikut garis batas zona 

ekonomi. Atau dengan kata lain perlu pemahaman nilai-nilai strategis dan ekonomis dari 

pulau-pulau yang berada pada titik terluar perbatasan sebuah negara, sekalipun pulau-

pulau itu tidak berpenduduk.  

Khusus daerah perbatasan, problema dasarnya adalah disamping secara geografi jauh dari 

pusat kekuasaan baik secara ekonomi, politik maupun keamanan, daya tarik dan atensi ke 

daerah perbatasan lazimnya juga minim. Bagi Kabupaten Sangihe dan Talaud di Provinsi 

Sulawesi Utara melalui indikasi jumlah penduduk yang justru makin berkurang, itu 

berarti banyak problem yang tengah dihadapi masyarakatnya. Yang paling nyata adalah 

masalah sumber daya manusia, masalah ekonomi dan yang tak kalah pentingnya adalah 

masalah lingkungan hidup. Kabupaten Sangihe dan Talaud berada di jalur utara territorial 

Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina, dilihat dari aspek geografi, wilayah 

ini menjadi corong alur lalu lintas internasional yang tentunya sarat dengan berbagai 

kepentingan. Posisi strategis dan sekaligus rawan itu, saat ini wilayah Sangihe dan Talaud 

berada pada pusaran konflik teritorial dan konflik komunal. Di sebelah utara berhadapan 

dengan daerah konfik yang terjadi di Filipina Selatan, di sebelah selatan berhadapan 

dengan daerah konflik komunal Poso, sedangkan di wilayah Tenggara berhadapan 

dengan daerah konflik Maluku Utara dan Maluku. 

Kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) telah dimulai sejak awal tahun 1990-an yang ditandai dengan dicantumkannya 

substansi percepatan pembangunan KTI pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

Pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 1993 dan 
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terakhir Pembentukan Kementrian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 

pada tahun 2000 serta Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada era 

Kabinet Indonesia Bersatu.  Percepatan pembangunan KTI sesuai dengan GBHN dan 

Program Pembangunan Nasional yang pada dasarnya mempunyai 4 tujuan, yaitu : (1) 

mengurangi ketimpangan regional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; 

(3) meningkatkan kesiapan KTI menghadapi era perdagangan bebas, dan (4) 

mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat tujuan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka memacu 

pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan 

di atas, maka Presiden selaku Ketua Dewan Pengembangan KTI (DPKTI) telah 

menetapkan keputusan DPKTI Nomor 1 tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan timur Indonesia (JAKSTRANAS PPKTI) 

dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan 

kebijakan tersebut telah ditetapkan Instruksi  Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

Pelaksanaan JAKSTRANAS PPKTI . 

Dimana dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Propinsi Sulawesi Utara 

melibatkan lembaga-lembaga seperti Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA), 

Badan Pengembangan KAPET, Dewan Maritim Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan, 

Komite Penanggulangan Kemiskinan, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur  

dan Forum Kerjasama Regional.   Pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelola 

(BP) yang terdiri dari unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota ataupun unsur swasta. Tugas BP Kapet mengendalikan dan mengawasi 

kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan Tim 

Pengarah.  

Dengan diprioritaskannya masalah perbatasan dalam agenda nasional membuat masalah 

tersebut menjadi isu politis yang mengundang berbagai pihak untuk ikut terlibat 

menangani perbatasan.  Keterlibatan berbagai pihak dalam masalah ini bukannya 

menyelesaikan masalah tetapi semakin menambah masalah. Pelibatan berbagai pihak 

tersebut tentunya berimplikasi pada banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk 

instansi-instansi tersebut termasuk biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan 
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penanganan lokasi perbatasan. Anggaran operasional tersebut kalau dikumpulkan dan 

dialokasikan langsung ke lokasi perbatasan tentunya akan lebih signifikan jumlahnya 

sehingga dapat dijadikan modal untuk percepatan pembangunan perbatasan. 

Sampai saat ini pengorganisasian secara khusus melalui lembaga khusus pula belum 

dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengorganisasian berbagai instansi 

sektoral baik pusat maupun daerah yang dilakukan selama ini masih cenderung kurang 

jelas. Dari instansi pusat, lembaga yang terkait antara lain Kementerian Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal (KPPDT), Bappenas, Departemen Perikanan dan 

Kelautan (DKP), Kementerian bidang Pekerjaan Umum dan sebagainya. Pada tingkat 

daerah, beberapa instansi yang terlibat antara lain Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara 

dan Pemerintah Kabupaten Sangihe dan Talaud. 

Pada tingkat nasional, selama ini Kementerian Percepatan Pembangunan  Daerah 

Tertinggal (KPPDT) mengkoordinasikan Dewan KTI (Kawasan Timur Indonesia). 

Pengorganisasian pada tingkat pusat masih cenderung dapat terkelola oleh Kementerian 

tersebut. Namun, untuk menyentuh pada level operasional di kabupaten, Kementerian ini 

tidak dapat berbuat banyak. Untuk dapat masuk ke wilayah Kabupaten di perbatasan 

Sulawesi Utara, KPPDT harus berhadapan dengan beberapa otoritas daerah termasuk 

KAPET Manado-Bitung, dan Pemerintah Kabupaten di daerah tersebut yang 

sebagaimana pemerintah kabupaten lainnya telah mendapat mandat otonomi berdasarkan 

UU Pemerintah Daerah baik yang sebelum maupun sudah direvisi. 

Koordinasi vertikal dan horisontal juga dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. 

Secara vertikal, Bappeda berperan dalam intermediasi kebijakan dan implementasinya 

antara pusat dan kabupaten/kota. Secara horisontal, Bappeda mengkoordinasikan 

berbagai instansi lintas sektoral dalam provinsi. Selama ini, menurut Bappeda koordinasi 

tersebut tidak bermasalah. Namun, pada level kabupaten di wilayah perbatasan masih 

dihadapkan pada kendala lemahnya kompetensi sumber daya aparatur dan sulitnya daya 

jangkau geografis ke daerah perbatasan tersebut. 

Salah satu bentuk kerjasama sub regional yang mendukung pengembangan kerjasama 

ekonomi ini adalah kerjasama ekonomi antara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia 

dan Philippines atau dikenal dengan Brunei Darussalam- Indonesia- Malaysia- Phillipnes 
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East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kerjasama sub regional ini selain diarahkan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara anggota, juga diarahkan untuk 

menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi, khususnya wilayah-wilayah yang 

berbatasan langsung. Proyek-proyek yang dijalankan dalam kerjasama BIMP-EAGA 

mengajak pemerintah terkait terutama pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan 

usaha daerah yang belum diberdayakan sepenuhnya. Proyek yang dijalankan juga 

mendapat dukungan yang baik dari pemerintah pusat sehingga mereka dapat 

mempromosikan perkembangan yang seimbang di dalam negaranya.  

Tujuan utama dari kerjasama BIMP-EAGA adalah mewujudkan pengembangan skala 

ekonomi dan kawasan sub regional dengan upaya meningkatkan perdagangan, pariwisata 

dan penanaman investasi secara langsung. Untuk mencapai tujuan utama, maka langkah-

langkah strategis yang telah disepakati adalah memberikan kelonggaran pada pergerakan 

pengadaan barang dan jasa sehingga dapat merangsang perluasan akses pasar dan factor 

produksi, rasionalisasi pengembangan dari infrastruktur vital dalam sub regional, 

koordinasi system manajemen ekosistem dan sumber daya alam yang dapat 

meningkatkan perkembangan yang berkesinambungan, mengembangkan kerjasama 

dengan pihak swasta dan orientasi pada pasar dan kerjasama dengan pihak swasta. 

Permasalahan utama adalah relatif masih kurangnya frekuensi pertemuan diantara 

kalangan swasta, sehingga tidak banyak diketahui komoditas unggulan yang dimiliki 

anggota BIMP-EAGA yang satu, yang diperlukan oleh anggota BIMP-EAGA lainnya. 

Kalangan swasta Mindanao pada prinsipnya siap untuk lebih meningkatkan hubungan 

dengan kalangan swasta di negara-negara anggota BIMP-EAGA lainnya.  

Di luar Pemerintah Provinsi, BIMP-EAGA ternyata belum memberikan perhatian khusus 

terhadap pembangunan daerah perbatasan. Sementara ini lembaga tersebut cenderung 

lebih memfokuskan pada pembangunan daerah  cepat tumbuh yaitu Manado-Bitung. Ke 

depan, dengan jaringan internasional yang dimilikinya lembaga ini tentunya diharapkan 

dapat juga memfokuskan pembangunannya pada daerah perbatasan. Di samping itu, 

lembaga lainnya, KAPET, juga belum banyak difungsikan secara langsung untuk 

mengelola perbatasan. Sampai saat ini peran lembaga ini adalah penataan ruang wilayah 

setempat atau RTRW.  
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Surplus neraca perdagangan kedua negara lebih condong kepada Indonesia, dimana 

jumlah barang yang masuk ke Mindanao dari Indonesia lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah barang yang keluar dari Mindanao. Dalam pertemuan 1 st  BIMP-EAGA SME 

Development Working Cluster Meeting, di Davao City menghasilkan sebuah proyek 

yang mampu meningkatkan investasi dan perdagangan di kawasan EAGA. Terdapat 

sektor potensial yang dapat digarap bersama antara kalangan swasta di BIMP-EAGA RI-

Philipina  antara lain : sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata  

Selain kerjasama di bidang ekonomi kedua negara,   Indonesia dan Filipina juga menjalin 

kerjasama dalam bidang kependudukan. Warga Negara Indonesia pemukim di Mindanao 

yang telah berlangsung  bertahun-tahun sebagai warga yang ”undocumented” dapat 

dikategorikan sebagai ”illegal entrance”. Pemerintah Filipina menawarkan tiga opsi, yaitu 

: Legalisasi, Repatriasi, dan  Naturalisas serta menetapkan bahwa setiap warga asing yang 

telah diregistrasi harus membayar biaya registrasi (Alien Certificate Registration/ACR).  

Pada dasarnya perjanjian kerjasama lintas batas mempunyai tujuan untuk mempermudah 

pengawasan di wilayah perbatasan, termasuk di dalamnya para pelintas batas kedua 

negara. Perjanjian kerjasama tersebut berisi  tentang (1) Pembentukan Border Committee; 

(2) Patroli perbatasan dengann Corpaphilindo (antara TNI AL dengan AL Philipina); (3) 

Membentuk Border Crossing System; dan (4) Lain-lain : seperti (a) Pertukaran Liaison 

Officer di Davao dan Manado, (b) Pertukaran informasi, intelligence dan publikasi, dan 

(c) Komunikasi elektronika. Dengan terwujudnya perjanjian kerjasama yang baru ini 

yang merupakan penyempurnaan dari perjanjian kerjasama sebelumnya, diharapkan 

dapat menjadikan suasana di wilayah perbatasan semakin aman dan tertib dibandingkan 

dengan beberapa waktu yang lalu.  

Ada beberapa  lembaga pemerintah di Filipina  yang terlibat dalam pengelolaan di bidang 

kelautan antara lain Departemen Luar Negeri  dan Maritime and Ocean Affairs Center 

(MOAC). Dimana Dalam rangka pemanfaatan forum BIMP-EAGA, dibentuk beberapa 

instansi pemerintah maupun swasta yang terletak di Davao City, yakni : Mindanao 

Economic Development Council (MEDCO), Regional Field Unit XI, Departement of 

Agriculture (DOA-XI), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,  Departement of 

Agriculture, Davao City Investment Promotion Center, Technical Education and 
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Development Administration (TESDA), Departement of Trade and Industry-XI (DTI-

XI), Mindanao Business council (MBC) dan Davao City Chamber of Commerce and 

Industry (DCCCI). Sedangkan dalam kerjasama di bidang pertahanan keamanan institusi-

institusi yang terlibat dalam kerjasama kedua negara tersebut  adalah sebagai berikut  :  

Negara Filipina : SOUTHCOM COM, NAV FOR SOUTHERN MINDANAO, DOF, 

Customs, DOJ, Alien Control Officer, DFA, Chief Treaties Div, DND, OASPP 

sedangkan Indonesia : PANGKOWILHAN III, PANGDAM, Customs, Immigration, 

Internal Affairs dan Defense and Security.  

Kebijakan Pemerintah Filipina dalam pengembangan kawasan perbatasan tertera dalam 

10 Agenda Program Strategis Pemerintah Presiden Arroyo untuk pengembangan 

Mindanao yakni : pencapaian anggaran berimbang; pembangunan instalasi listrik dan air 

di setiap wilayah perkampungan (barangay); pembangunan pusat-pusat perumahan; 

jaringan perhubungan roll on-roll off; pembangunan infrastruktur digital; otomatisasi 

proses pemilihan umum; penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan agri bisnis dan 

UKM; menindaklanjuti proses perdamaian; pembangunan sarana dan prasarana 

infrastruktur baru; percepatan proses desentralisasi pemerintahan.     

Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan daerah perbatasan yang lebih 

mengedepankan daerah perbatasan sebagai halaman depan atau pintu gerbang negara, 

maka untuk menyelenggarakan pembangunan daerah perbatasan diperlukan suatu 

kerangka penanganan daerah perbatasan yang menyeluruh dan terpadu, meliputi berbagai 

sektor pembangunan dan koordinasi serta kerjasama yang efektif mulai dari tingkat pusat 

sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Kerangka penanganan tersebut dapat dijabarkan 

melalui penyusunan program/proyek terpadu, disusun berdasarkan proses yang 

partisipatif, yang melibatkan semua stakeholders. Untuk itu, perlu disusun satu dokumen 

perencanaan yang memuat Program Pembangunan Daerah Perbatasan Terpadu, sesuai 

karakteristik daerah perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk kebutuhan penyusunan 

program pembangunan daerah perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara akan merujuk pada 

JAKSTRANAS-PPKTI dan dipadukan dengan Propeda Provinsi Sulawesi Utara. Secara 

khusus, untuk program pembangunan daerah perbatasan   Kepulauan Sangihe dan 

Kepulauan Talaud  perlu diprioritaskan pada bidang-bidang pembangunan SDM dan 
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pembangunan sarana dan prasarana, hal ini perlu diupayakan kerjasama antara institusi 

terkait.  

Pemanfaatan lembaga yang sudah ada dan memiliki kompetensi yang memadai tentunya 

akan lebih efisien. Dalam hal ini, BIMP-EAGA cukup potensial untuk dimanfaatkan. 

Lembaga ini sudah memiliki jaringan internasional serta kompetensi yang memadai 

untuk melakukan negosiasi dengan berbagai pihak asing. Kompetensi ini sangat 

diperlukan mengingat daerah perbatasan banyak bersinggungan dengan negara lain yang 

berbatasan. Untuk perbandingan, Pemerintah Philippina sangat memperhatikan 

kompetensi aparatur di kawasan perbatasan. Aparatur tersebut harus dapat bernegosiasi, 

menguasai substansi pembangunan kawasan, serta dapat berbahasa asing.  

Dari segi hukum internasional, khususnya hukum internasional tentang kewilayahan, 

perjanjian internasional dan suksesi negara, serta perjanjian bilateral Indonesia-Filipina, 

status hukum Pulau Miangas adalah jelas dan tegas yakni suatu pulau milik Indonesia 

yang berada dalam kedaulatan penuh Indonesia. Pernyataan kekhawatiran mengenai 

kemungkinan lepasnya Pulau Miangas dari Indonesia sebenarnya justru menunjukkan 

ketidakfahaman atas prinsip-prinsip hukum internasional dan apabila terus 

dikumandangkan tidak hanya kurang tepat tetapi juga menyesatkan. Persoalan pulau 

Miangas yang utama sebenarnya bukan dari ada tidaknya kedaulatan Indonesia, tetapi 

lebih kepada bagaimana Indonesia melaksanakan kewajibannya secara nyata dalam 

upaya pemajuan kemakmuran dan pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan 

di kalangan penduduk di pulau tersebut. Langkah-langkah konkrit penanganan perlu 

dilakukan dengan cara pemecahan yang menyeluruh dan terpadu, terkoordinasi serta 

partisipatif mencakup aspek-aspek budaya, ekonomi, hukum, kesejahteraan sosial, 

lingkungan, psikologis sosial, hubungan bilateral, stabilitas politik serta pertahanan 

keamanan demi terwujudnya komitmen nasional tentang pengembangan daerah 

perbatasan. 

Dari segi perhubungan dan telekomunikasi, kawasan perbatasan terpencil ini kurang 

mendapat informasi mengenai negaranya sendiri dan lebih banyak mengenal negara 

tetangganya. Dengan jarak yang relatif dekat, masyarakat Miangas dan Marore lebih 

dapat memenuhi kebutuhannya dari Filipina. Pembangunan kawasan terpencil di 
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perbatasan ini memerlukan perhatian untuk dapat memperkenalkan lebih banyak tentang 

Indonesia melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi  dan transportasi yang cukup 

dengan tujuan utama, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan  dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat perbatasan yang terpencil di kawasan Miangas-Marore. 

Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tentunya akan menjadi kebanggaan bangsa 

Indonesia terutama bagi Pemerintah Daerah Sangihe dan Talaud di Propinsi Sulawesi 

Utara. 

Dalam pertemuan Komisi Bersama Republik Indonesia (RI)-Republik Filipina (RF), 

kiranya perlu dilibatkan pihak terkait dari daerah sebagai anggota delegasi Indonesia 

sehingga masalah yang dihadapi oleh aparat lapangan sejalan dengan kesepakatan yang 

akan tertuang dalam Komisi bersama RI-RF tersebut.  

Perlu ada pembaruan MoU Sister City antara Manado dan Davao City antara Manado dan 

Davao City dapat segera dilaksanakan, mengingat dari perjanjian tersebut dapat digarap 

beberapa kerjasama ekonomi, sosial,  pendidikan, budaya serta people to people contact 

di antara kedua kota tersebut. Dengan telah adanya yang menghubungkan kedua kota, 

diharapkan hubungan antara penduduk kedua kota akan saling meningkat. 

Perlunya kerjasama antara kalangan swasta dengan pihak pemerintah untuk 

menginventaris permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kalangan swasta dalam 

upaya mengeksploisir kerjasama ekonomi di antara sesama anggota BIMP-EAGA, 

khususnya antara Kawasan Selatan Filipina dan KTI. Filipina khususnya Kawasan 

Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan industri pertanian, perkebunan dan 

perikanan. Sebaliknya KTI juga kaya dengan sumber alam seperti ikan, perkebunan, 

bahan-bahan mineral dan pertambangan, obyek-obyek wisata alam. Potensi ini kiranya 

dapat dijadikan sebagai sasaran kerjasama dari kedua kawasan. 

Belum tersosialisasikannya forum BIMP-EAGA, sehingga Pemerintah Daerah maupun 

Kadinda belum banyak mengetahui mengenai forum BIMP-EAGA, yang pada akhirnya 

berdampak pada kenyataan bahwa potensi-potensi yang dipunyai juga tidak banyak 

diketahui oleh negara-negara anggota BIMP-EAGA lainnya, termasuk Filipina. Untuk 

itu, diperlukan sosialisasi forum BIMP-EAGA. 
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Diperlukan political will dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk 

pemberian insentif bagi kalangan swasta yang akan menanamkan modalnya di KTI dan 

juga pembangunan berbagai sarana dan prasarana produksi untuk menarik kalangan 

swasta menanamkan modalnya di KTI. 

Mengingat letak Pulau Miangas cukup strategis, maka perlu diciptakan masyarakat  yang 

memiliki security minded atau intelegence minded terutama para nelayan sehingga jika 

mereka mengetahui atau menemui hal-hal yang mengancam wilayah RI maupun 

merugikan potensi ekonomi, mereka dapat segera melaporkan kepada aparat keamanan di 

pulau tersebut sebagai bentuk early warning system dalam aspek keamanan. Perlunya 

peningkatan kehadiran patroli kapal TNI-AL di sekitar perairan pulau sebagai upaya 

deterrence kepada pihak-pihak  di Filipina yang masih mempermasalahkan kepemilikan 

pulau-pulau Miangas. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan selain sebagai usaha untuk 

memperkuat posisi perundingan batas perairan antara Indonesia-Filipina, juga untuk 

menunjukkan keseriusan Indonesia dalam pengamanan wilayah perbatasan/maritim.  
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