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ABSTRAK 

 

Sejak Timor Leste terpisah dari Indonesia, keduanya telah banyak bekerjasama menyelesaikan 

masalah demarkasi wilayah di titik un-surveyed segment yang menjadi batas antara kecamatan 

Bikomi Nilulat dan sub-distrik Passabe. Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa 

lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang 

dalam Provicional Agreement tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia 

menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian 

dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode fenomenologi dan 

teori soft border, tulisan ini berpendapat bahwa makna perbatasan bagi masyarakat kecamatan 

Bikomi Nilulat erat kaitannya dengan dimensi budaya, khususnya kearifan lokal masyarakat 

suku Atoni Meto. Logika ini berbeda dengan pemahaman Westphalia yang memandang 

perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata. Pemahaman ini menjadi alasan 

masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan kedua negara dan tetap 

mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut hingga memicu konflik dengan masyarakat sub-

distrik Passabe. 

Kata kunci: konflik perbatasan, Indonesia-Timor Leste, kearifan lokal, Bikomi Nilulat, un-

surveyed segment 
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Perbatasan negara cenderung dipahami secara tradisional. Dalam konteks ini, 

perbatasan negara dianggap sebagai sebuah ruang geografis-spasial dalam menjamin 

kedaulatan dan otonomi negara. Namun, dewasa ini perkembangan globalisasi yang 

mengaburkan batas-batas fisik, turut membawa dampak pada makin luas dan 

kompleksnya isu perbatasan negara. Fakta ini mengafirmasi makin rumitnya 

penyelesaian masalah-masalah perbatasan negara hanya dengan mengandalkan logika 

tradisional Westphalia. Hal senada pun dialami dalam upaya penyelesaian perbatasan 

Indonesia dan Timor Leste. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah konflik 

komunal yang melibatkan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dengan 

masyarakat sub-distrik Passabe (Timor Leste) di titik un-surveyed segment akibat 

perbedaan logika pemahaman tersebut. Secara geografis, titik un-surveyed segment 

terletak di sektor barat (enclave sector), khususnya perbatasan antara kecamatan 

Bikomi Nilulat dengan sub-distrik Passabe dengan panjang lintasan mencapai ±14 km. 

Di lahan tersebut, terdapat 4 titik sengketa antara lain: titik Tububanat di desa Tubu 

dan Nilulat; titik Nefonumpo di desa Haumeni Ana; titik Pistana di desa Sunkaen dan 

Nainaban; dan titik Subina di desa Inbate. 

Pertanyaan yang hendak dijawab oleh tulisan ini adalah (i) Bagaimana 

masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat memahami perbatasan negara pasca 

kemerdekaan Timor Leste? (ii) Bagaimana pemahaman tersebut menjelaskan intensitas 

konflik antara masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik 

Passabe? Penulis berargumen bahwa makna perbatasan negara bagi masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat terkait erat dengan aspek budaya, khususnya kearifan lokal 

masyarakat suku Atoni Meto. Pemahaman ini menyebabkan masyarakat kecamatan 

Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan kedua negara dan tetap mengklaim 

kepemilikan lahan di titik un-surveyed segment hingga memicu konflik dengan 

masyarakat sub-distrik Passabe. 
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Gambaran Peta Letak Kecamatan Bikomi Nilulat 

 

Sumber: Wikipedia.org, 2018 

 

Teori soft border 

Perkembangan globalisasi telah memberi wajah baru bagi pemahaman 

perbatasan negara yang menekankan dinamika kearifan lokal masyarakat di wilayah 

perbatasan. Oleh karena itu penulis menggunakan teori soft border sebagai kerangka 

konseptual dalam menganalisis konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste di titik 

un-surveyed segment. 

Teori soft border menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan negara 

menggunakan sistem keamanan perbatasan lunak dengan menitikberatkan pada 

konteks lokal masyarakat yang terkait dengan aspek historis, etnis dan kulturnya. 

Penekanan pada konteks lokal ini menjadi penting, sebagaimana diungkapkan Brunet-

Jailly dalam Wuryandari (2009), sebab suatu garis perbatasan seringkali memotong 
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secara acak kelompok lingustik, adat, keagamaan, latar belakang sosial ekonomi, 

identitas budaya dan latar belakang historis yang sama dari masyarakat. Brunet-Jailly 

menambahkan, dalam mengelola perbatasan, negara perlu mempertimbangkan elemen-

elemen seperti: keterlibatan aktor-aktor lokal dan konteks lokal masyarakat perbatasan 

itu sendiri. Penekanan pada keterlibatan aktor-aktor lokal dimaksudkan agar 

pengelolaan perbatasan turut memperhatikan suara-suara dari masyarakat dan 

organisasi sosial kemasyarakatan. Aspek ini penting, agar pengelolaan perbatasan tidak 

berdampak pada kerusakan jaringan sosial yang sudah ada dalam masyarakat 

perbatasan itu sendiri. Selain itu, konteks lokal masyarakat perbatasan pun perlu 

mendapat perhatian dalam pengelolaan perbatasan negara sebab corak kehidupan 

masyarakat perbatasan masih kental dengan aspek budaya (Wuryandari, 2009). 

Konflik komunal masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan sub-

distrik Passabe di titik un-surveyed segment 

Konflik komunal antara masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dengan 

masyarakat sub-distrik Passabe berawal dari kesepakatan Indonesia dan Timor Leste 

yang menyebutkan bahwa batas territorial negara, khususnya di titik Pistana, Subina, 

Nefonumpo dan Tububanat, mengikuti kesepakatan formal kedua negara. Bertolak 

belakang dengan kesepakatan dimaksud, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan 

sub-distrik Passabe pun memiliki kesepakatan-kesepakatan tersendiri dalam 

menyelesaikan sengketa teritori perbatasan di titik tersebut. 

Kesepakatan formal kedua negara ini mengakibatkan tumpang tindih klaim 

antara masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dengan masyarakat sub-distrik Passabe. 

Klaim tersebut ditegaskan oleh pernyataan ketua DPRD Timor Tengah Utara 

(Kompas.com, 2016) dan Bupati Timor Tengah Utara (Kompas.com, 2016) bahwa lahan 

di titik un-surveyed segment merupakan milik masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat 

berdasarkan pemetaan batas adat yang telah dilakukan oleh para leluhur di masa 

lampau. 

Fakta tumpang tindih klaim oleh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat 

berdasarkan pemetaan batas adat dengan masyarakat sub-distrik Passabe berdasarkan 

keputusan formal negara Indonesia-Timor Leste, memicu beberapa kali konflik 
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komunal yang melibatkan masyarakat kedua negara. Tanggal 31 Juli 2012, terjadi aksi 

saling ejek disusul bentrok antara masyarakat desa Haumeni Ana dengan masyarakat 

sub-distrik Pasabbe. Aksi ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, 

Imigrasi, dan Karantina Timor Leste yang dianggap telah memasuki wilayah Indonesia 

sejauh 20 meter (Sindonews.com, 2012). Konflik yang melibatkan kedua masyarakat 

tersebut pun nyaris terjadi pada Januari 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas 

pertanian seperti menanam umbian dan jagung oleh masyarakat sub-distrik Passabe 

pada titik Nefonunpo. Masyarakat desa Haumeni Ana mengklaim aktivitas tersebut 

telah melanggar perjanjian adat untuk menjadikan titik tersebut sebagai zona bebas. 

Aktivitas ini memicu ancaman masyarakat desa Haumeni Ana untuk membabat habis 

tanaman itu yang hamper berakhir dengan bentrokan (Beritasatu.com, 2013).  

Bulan April 2013 pun hampir saja terjadi konflik antara masyarakat desa Inbate 

dengan masyarakat sub-distrik Passabe akibat pembangunan gedung pos satuan 

pengamanan Timor Leste di titik Subina. Masyarakat desa Inbate menganggap 

pembangunan tersebut melanggar perjanjian adat berupa pemberlakuan zona netral 

pada lahan itu (Kompas.com, 2013). Pada bulan Oktober 2014, terjadi pula bentrokan 

antara masyarakat desa Sunkaen dengan masyarakat sub-distrik Passabe di titik 

Pistana. Bentrokan itu disinyalir terjadi akibat aktivitas pertanian yang dilakukan 

masyarakat Passabe di titik tersebut hingga menerobos ke wilayah desa Sunkaen sejauh 

200 meter (Tempo.com, 2014). Bahkan di tahun 2017, konflik masih saja terjadi di 

beberapa titik. Menurut Lake (2017) telah terjadi konflik di titik Tububanat yang 

melibatkan masyarakat desa Nilulat dengan masyarakat sub-distrik Passabe pada bulan 

Juni. Selain itu, pada bulan Agustus terjadi lagi ketegangan antara masyarakat desa 

Sunkaen dengan masyarakat dari sub-distrik Passabe di titik Pistana. Dalam beberapa 

kali wawancara yang dilakukan penulis, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat 

menyebutkan bahwa mereka menolak hasil kesepakatan formal negara dan tetap 

berpedoman pada pelbagai perjanjian adat yang telah dilakukan masyarakat kedua 

negara. Beberapa tua adat desa Inbate bahkan menyatakan intensitas konflik makin 

menurun akhir-akhir ini, namun jauh di relung hatinya, masyarakat kecamatan Bikomi 

Nilulat menyimpan amarah atas hilangnya lahan akibat keputusan negara (Tamelab 

dkk, 2018). Obe (2018) bahkan menambahkan, satu-satunya cara dalam menyelesaikan 
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konflik di titik tersebut adalah menjadikannya sebagai zona bebas atau melakukan 

pembagian secara adil. 

Dinamika perbatasan Indonesia-Timor Leste di titik un-surveyed segment 

Konflik-konflik yang terjadi dalam rentang waktu pasca kemerdekaan Timor 

Leste merupakan buah dari pelbagai kesepakatan formal Indonesia dan Timor Leste. 

Sejak kemerdekaan Timor Leste, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah 

melakukan pelbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan perbatasan negara. 

 Pertama, tanggal 2 Februari 2002 Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan 

Wirayuda dan pimpinan UNTAET Sergio Vierra de Mello berhasil menyepakati 

penggunaan asas uti possidetis juris sebagai landasan hukum internasional dalam 

pengaturan tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste. Atas kesepakatan tersebut, 

penyelesaian perbatasan Indonesia dan Timor Leste mengacu pada kesepakatan antara 

Belanda dan Portugis sebagaimana tertuang dalam A Convention for the Demarcation 

of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904 (selanjutnya disingkat 

Traktat 1904) dan Permanent Court of Arbitration 1914 (selanjutnya disingkat PCA 

1914) (Hadiwinata, 2009).  

Kedua, menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, tanggal 8 April 2005 Menteri 

Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos 

Horta, berhasil menyelesaikan 907 titik koordinat batas atau sekitar 96% dari total 

panjang garis batas antara Indonesia dan Timor Leste yang dituangkan dalam 

Provicional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the 

Government of the Democratic of Timor Leste on the land boundary (selanjutnya akan 

disingkat Provicional Agreement). Dalam provicional agreement, disebutkan bahwa 

titik Subina, Pistana, Nefonumpo dan Tububanat telah menjadi lahan milik pemerintah 

Timor Leste (Hadiwinata, 2009; Sanak, 2012).  

Ketiga, pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan peta Annex B1 of 

Addendum No 1 to the Provicional Agreement between the Government of the Republic 

Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste (selanjutnya 

akan disingkat Peta Annex B1) terkait batas darat Indonesia dan Timor Leste. Peta 
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Annex B1 ini menerangkan bahwa titik un-surveyed segment tidak dimasukan dalam 

peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga makin menguatkan klaim 

pemerintah Timor Leste atasnya (Kemenlu RI, BIG dan Topografi TNI AD, 2013). 

 Pelbagai kesepakatan dua negara tetangga terkait titik un-surveyed segment ini 

menuai kecaman dan protes dari masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah 

perbatasan hingga berujung konflik komunal dengan masyarakat sub-distrik Passabe. 

Hal ini, mengacu pada Brunet-Jailly, diakibatkan oleh mekanisme penyelesaian 

perbatasan negara yang cenderung state sentric tanpa melibatkan peran aktor-aktor 

lokal. Tendensi ini nampak dalam perumusan awal kesepakatan kedua negara yang 

hanya mengacu pada hukum internasional dan berakibat pada pemberlakuan Traktat 

1904 dan PCA 1914. Demikian pun dalam provicional agreement, implikasi dari 

penerapan Traktat 1904 dan PCA 1914, negara tidak lagi mengedepankan aspek kearifan 

lokal dan gagal dalam melibatkan aktor-aktor lokal. Dengan kata lain, pasca 

kemerdekaan Timor Leste, penyelesaian tapal batas negara tidak pernah didiskusikan 

dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat yang memahami 

sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste secara komperhensif. 

Pemahaman masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat tentang perbatasan 

negara 

Perkembangan globalisasi dewasa ini menyebabkan pemahaman perbatasan 

negara mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional yang mengutamakan 

kedaulatan fisik-teritorialitas kepada pendekatan non tradisional dengan penekanan 

pada dinamika kehidupan yang kompleks dan erat kaitannya dengan aspek budaya 

masyarakat perbatasan. Logika ini senada dengan pemahaman masyarakat kecamatan 

Bikomi Nilulat yang mengklaim kepemilikan lahan pada 4 titik un-surveyed segment 

berdasarkan warisan sejarah dan pelbagai perjanjian adat yang dilakukan masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat dan sub-distrik Passabe.  

Menurut mereka, perbatasan negara tidak saja dipahami sebagai sebuah ruang 

geografis-spasial yang secara kasat mata memisahkan masyarakat kedua negara dengan 

kultur budaya, rumah adat dan garis keturunan yang sama. Dalam kesatuan kultur, 

rumah adat dan garis keturunan dimaksud, perbatasan negara seringkali memiliki 



8 
 

kompleksitasnya sendiri sebab ia tak dapat dilepas-pisahkan dari kearifan-kearifan 

lokal masyarakat suku Atoni Meto. Cakupan makna kearifan lokal ini mesti dipahami 

secara luas dan tidak terbatas pada karakter adat dan hukum adat belaka. Masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat memahami bahwa dalam kearifan lokal terdapat 

kebijaksanaan tersendiri yang memiliki nilai lintas batas dan lintas suku (Obe, 2018; 

BNPP NTT, 2017; BPP Setda TTU, 2017). Dalam cara pandang yang demikian, 

keterlibatan aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, para tokoh adat, tokoh 

masyarakat, organisasi kemasyarakatan lokal, perguruan tinggi dan bahkan masyarakat 

yang menghuni perbatasan itu sendiri sangat penting dalam proses penyelesiaan 

sengekta perbatasan negara.  

Konsepsi yang demikian senada dengan teori soft border yang menekankan 

aspek konteks lokal masyarakat perbatasan dan perlu mempertimbangkan peran aktor-

aktor non negara yang hidup dalam zona keragaman kultur. Pelbagai kesepakatan 

formal tentang perbatasan Indonesia dan Timor leste berdasarkan hukum internasional 

(Traktat 1904 dan PCA 1914) dianggap oleh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat 

sebagai anomali; pada satu sisi, hukum internasional tidak mengenal dinamika kearifan 

lokal, sedangkan di sisi lain, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat masih memegang 

teguh kearifan lokal dan tidak memahami produk hukum internasional (BPP Setda 

TTU, 2017). Dengan kata lain, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat memahami 

perbatasan negara secara non tradisional - merujuk pada kearifan lokal yang dibuktikan 

dengan adanya perjanjian/sumpah adat, uang perak, proses perkawinan, senapan 

tumbuk, dan pohon atau bebatuan yang telah disepakati bersama oleh kedua 

masyarakat. 

Klaim masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat pada titik un-surveyed 

segment 

Kesepakatan formal kedua negara pada titik un-surveyed segment menuai 

kecaman dan protes dari masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat. Mereka menolak secara 

tegas kesepakatan tersebut sebab ia menafikan dinamika kearifan lokal yang terangkum 

dalam pelbagai aktivitas masa lampau seperti kesepakatan/perjanjian lisan secara adat 
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yang dibuktikan dengan adanya upacara/ritus non pah1, uang perak, senapan tumbuk, 

dan gunung, sungai, pepohonan atau bebatuan dalam menentukan batas kerajaan 

kedua wilayah. 

Penolakan dan klaim kepemilikan oleh masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat ini 

mengakibatkan adanya benturan klaim dengan masyarakat sub-distrik Passabe yang, 

pada saat yang sama, juga mengklaim titik tersebut berdasarkan kesepakatan formal 

kedua negara. Klaim masyakat kecamatan Bikomi Nilulat didasarkan pada 

kesepakatan/perjanjian adat yang menyebutkan bahwa sebelum batas ditentukan oleh 

para penjajah, yang kemudian dijadikan sebagai patokan dalam penyelesaian 

perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, telah ada batas antar kerajaan. Dalam 

Sanak (2012) disebutkan batas kerajaan antara Ambenu dengan kerjaan sekitarnya 

mengikuti alur sungai/Noel Besi, Noel Kol Unu, bukti Nainaban hingga Noel Ekat, 

berlanjut ke Noel Meto di Napan menuju Noel Banain, kemudian mengikuti deretan 

perbukitan Manamas hingga menembus Noel Meto di Wini dan akhirnya bermuara ke 

pantai Utara. Selain itu, klaim masyarakat sub-distrik Passabe mengikuti keputusan 

formal negara yang menyebutkan bahwa batas kedua negara dimulai dari sungai/Noel 

Besi, deretan perbukitan Naikake, Noel Besi hingga Manusasi, perbukitan Tubu dan 

Nilulat, mengikuti tepi jalan raya Haumeni Ana, deretan perbukitan Nainaban, Noel 

Ekat mengikuti Noel Meto di Napan hingga bertemu Noel Banain, kemudian mengikuti 

deretan perbukitan Manamas berlanjut ke Noel Meto di Wini dan akhirnya bermuara di 

pantai utara (Sanak, 2012). Tumpang tindih klaim yang berujung konflik komunal 

antara kedua masyarakat tersebut menjadikan lokasi sengketa territorial ini 

digolongkan sebagai titik un-surveyed segment. Artinya titik sengketa yang telah 

disepakati sebagai lahan kepemilikan pemerintah Timor Leste, namun tidak/belum 

ditindaklanjuti dengan survei dan sosialisasi (Vivo.com, 2016; Sanak, 2012, 

Wuryandari, 2009). 

Klaim masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat di titik un-surveyed segment 

memiliki sejarah yang panjang dan terkait erat dengan fenomena perkawinan, 

pembunuhan dan tukar guling masyarakat suku Atoni Meto yang dilakukan pada masa 

                                                             
1 Ritual adat yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan keamanan batas-batas kerajaannya 
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lampau. Dalam peristiwa tersebut, termaktub pula kesepakatan atau perjanjian adat 

masyarakat Bikomi dan Ambenu sebagai warisan budaya suku Atoni Meto. Mengacu 

pada teori sotf border dari Brunet-Jailly, peristiwa-peristiwa dan implikasinya berupa 

perjanjian adat dimaksud, merupakan konteks lokal, yang mesti dipertimbangkan oleh 

negara dalam menyelesaikan demarkasi batas wilayah antara Indonesia dan Timor 

Leste. Analisis pada bagian ini diawali dengan uraian fenomena historis tersebut. 

Klaim di titik Tububanat 

Menurut Dassi (2018) dan Obe (2018) sebelum kedatangan Portugis dan 

Belanda, telah ada batas kerajaan antara kerajaan Miomaffo dan kerajaan Bikomi 

dengan kerajaan Ambenu di titik Noel Kol Unu (kali burung tekukur). Batas ini 

ditentukan berdasarkan kesepakatan adat para raja Timor, yang disusul dengan 

upacara-upacara adat sebagai bentuk implementasi ketaatan terhadap kesepakatan 

batas dimaksud. Di samping itu, sebagaimana dalam tradisi suku Atoni Meto yang 

sering melakukan sistem perkawinan lintas kerajaan, maka pada tahun 1743, Raja 

Ambenu (Tua Amu) mempersuntingkan Sani Kono, yang merupakan anak perempuan 

Raja Miomaffo (Raja Kono). Perkawinan itu disertai dengan penyerahan sebidang lahan 

garapan oleh Raja Miomaffo kepada Raja Ambenu dan Sani Kono, dari titik Noel Kol 

Unu (kali burung tekukur) sampai pada titik Aijaouskono (pohon cemara yang ada 

tumpukan batu). Dalam periode yang sama, putra Raja Ambenu (Tua Amu) kembali 

mempersunting Kusi Kono yang juga merupakan putri Raja Miomaffo (Raja Kono). 

Dalam proses tersebut, raja Miomaffo turut menyerahkan pula sebidang lahan garapan 

kepada putra Raja Ambenu dan Kusi Kono, dari titik Aijaouskono (pohon cemara yang 

ada tumpukan batu) sampai pada titik Hue La Fatu (pohon kayu putih yang menjepit 

batu) (BPP Setda TTU, 2017).  

Selain faktor perkawinan, pada tahun 1893 terjadi juga peristiwa pembunuhan di 

Oelnasi terhadap Ulan Tule (warga Ambenu). Pembunuhan oleh Kono Lake yang 

merupakan turunan dari Raja Miomaffo ini, dikarenakan tindakan pencurian kayu 

cendana yang dilakukan Ulan Tule. Berdasarkan peristiwa tersebut, Kono Lake didendai 

secara adat dengan memberikan sebidang lahan garapan kepada keluarga Ulan Tule, 

dari titik Hue La Fatu (Pohon kayu putih yang menjepit batu) sampai pada titik 
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Ampupu Malak (Pohon kayu putih yang diberi cap). Denda ini disusul dengan 

kesepakatan adat bahwa lahan tersebut hanya boleh digarap selama 8 tahun (1893-

1901) dan setelahnya harus dikembalikan kepada Raja Miomaffo. Sejak saat itu Ampupu 

Malak diberi cap oleh kedua belah pihak untuk dijadikan tanda batas garapan. Setelah 8 

tahun berlalu, lahan Ampupu Malak tetap diklaim warga Ambenu dan tidak 

dikembalikan kepada Raja Miomaffo (BPP Setda TTU, 2017). 

Selanjutnya klaim masyarakat Ambenu yang mendapat dukungan dari Portugis 

terus berlanjut hingga adanya kesepakatan Belanda dan Portugis, sebagaimana terdapat 

dalam Traktat 1904. Titik Ampupu Malak digeser oleh Portugis secara perlahan demi 

meningkatkan eksploitasi tanaman cendana dan menyebarkan ajaran agama. 

Penggeseran batas ini kemudian menimbulkan kemarahan masyarakat Nilulat sehingga 

menimbulkan konflik dan menelan satu korban dari pihak Ambenu bernama Puin To’af 

(Sanak, 2012; Obe, 2018). 

Pada tahun 1963, Portugis yang terus menggeser batas mendapat perlawanan 

dari masyarakat Nilulat hingga berujung konflik dan menyebabkan terbunuhnya Fuka 

Anunut –salah satu panglima perang Raja Bikomi- dalam mempertahankan garis batas 

tersebut (BPP Setda TTU, 2017; Sanak, 2012). Menurut Dassi (2018) dan Obe (2018) di 

titik Tububanat itulah, jenazah Fuka Anunut dikebumikan yang ditandai dengan adanya 

tumpukan batu. 
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Pemetaan klaim di titik Tububanat 

 

 

Sumber: BPP Setda TTU, 2017 

Klaim di titik Nefonumpo 

Dalam mendeteksi klaim masyarakat di titik Nefonumpo, batas antar kerajaan 

yang telah disepakati oleh para raja perlu dijadikan rujukan awal guna memahami 

klaim masyarakat desa tersebut. Batas antara kerajaan Ambenu dengan kerajaan 

Bikomi dan kerajaan Miomaffo, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terletak 

di titik Noel Kol Unu (Kali Burung Takukur). Dalam perjalanan waktu, titik tersebut 

digeser secara sepihak oleh Portugis karena kepentingan eksploitasi cendana. Selain 

ingin mengeksploitasi cendana, menurut Obe (2018), penyebaran agama oleh para 

misionaris Portugis pun gencar dilakukan hingga ke wilayah kerajaan Miomaffo dan 

kerajaan Bikomi. Penyebaran agama ini menyebabkan Portugis secara sepihak 

menancapkan kayu berbentuk salib (cruz) di titik Ni Kome yang terletak di puncak 

gunung Passabe. Penancapan cruz tersebut disertai klaim batas wilayah secara sepihak 
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oleh Portugis di titik Ni Kome. Akibatnya terjadi pergeseran tapal batas dari titik Noel 

Kol Unu ke titik Ni Kome.  

Demi keleluasaan mengeksploitasi tanaman cendana, Portugis terus menggeser 

batas dan mengklaimnya secara sepihak hingga ke titik Nefonumpo. Hal ini kemudian 

berdampak pada letak tetu2, dari yang semula berada dalam wilayah kerajaan Bikomi 

menjadi wilayah yang dikuasai Portugis dan Ambenu. Dengan kata lain, menurut Obe 

(2018) di wilayah Passabe terdapat tetu Bikomi yang merupakan altar persembahan 

masyarakat Bikomi ketika hendak melakukan upacara adat. Pembuktian bahwa tetu 

yang terletak di puncak gunung Passabe tersebut merupakan milik masyarakat Bikomi, 

memang sulit jika mengacu pada bukti-bukti tulisan dan sebagainya. Namun 

pembuktian secara lisan dapat ditelusuri berdasarkan ungkapan syair-syair adat yang 

kerap didaraskan masyarakat suku Atoni Meto, baik itu masyarakat Bikomi maupun 

masyarakat Passabe, ketika sedang melakukan upacara adat di lokasi tersebut. 

Kebenaran ini bersifat mutlak sebab, sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat suku 

Atoni Meto, penyimpangan dalam mendaraskan syair-syair adat ketika melakukan 

upacara adat di tetu tersebut dampat berdampak pada kematian si pendaras tersebut. 

Selanjutnya, penetapan batas secara sepihak oleh Portugis dan Belanda terus 

dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal hingga menghasilkan Traktat 1904. 

Peristiwa ini terus berlanjut demi memudahkan akses terhadap tanaman cendana, 

hingga menyebabkan pada tahun 1963 Portugis secara sepihak mendirikan Pal 1 sebagai 

batas Indonesia dan Timor Portugis (BPP Setda TTU, 2017; Sanak, 2012; Obe, 2018). 

Pembangunan Pal 1 ini pun kemudian melahirkan konflik di antara masyarakat lokal 

tersebut dengan masyarakat Ambenu dan Portugis. Peristiwa konflik ini dikisahkan 

secara detail oleh Obe (2018) yang saat itu bertugas sebagai komandan pos Nilulat. 

Menurutnya, ia bersama pasukannya sempat melakukan perlawanan terhadap Sufa 

Atolan (pemimpin wilayah Passabe) dan Atlelo (komandan tentara Portugis) hingga 

terjadinya insiden penembakan kepada Laurensius Lake, komandan pos Haumeni Ana. 

Atas dasar insiden tersebut, Raja Lake (kerajaan Bikomi) dan Tua Amu (kerajaan 

Ambenu) mengadakan pertemuan di lokasi dimaksud untuk membahas tindak lanjut 
                                                             
2 Tetu merupakan tutur Atoni Meto yang artinya altar persembahan. Dalam tradisi masyarakat suku Atoni Meto, 
tetu ini erat hubungannya dengan pelaksanaan upacara adat. 
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dari insiden tersebut. Raja Lake yang geram atas kematian Laurensius Lake pun 

menuntut pertanggungjawaban Tua Amu hingga menghasilkan kesepakatan 

penyerahan lokasi tersebut kepada Raja Lake: “Usi Lake, neno’i au aumaten hit bale. 

Hit kaisa a’tbulaol nai. Mpanat hit toba. U’naatko kenat, hem mpao hit pah, he nte 

namunit kais anmui atoin mat fe’u” (Raja Lake, saya sudah datang ke tempat ini, ke 

wilayah kerajaanmu. Kita akhiri sengketa ini. Kuburkan Laurensius Lake. Saya berikan 

senapan ini, jika ada lagi warga saya yang memasuki wilayah ini, gunakanlah senapan 

ini untuk menembaki mereka). Bukti berupa senapan tumbuk yang diberikan kepada 

Raja Lake hingga kini masih disimpan di rumah adat suku Lake. 

Pemetaan Klaim di titik Nefonumpo 

 

 

Sumber: BPP Setda TTU, 2017 
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Klaim di titik Pistana 

Dalam konteks klaim masyarakat Sunkaen dan Nainaban, menurut Obe (2018), 

lahan Pistana merupakan bagian dari wilayah kerajaan Bikomi dan telah dikelola oleh 

masyarakat desa Sunkaen dan Nainaban sejak dahulu. Pengalihan status pengelolaan 

dan kepemilikan oleh masyarakat sub-distrik Passabe berawal dari adanya proses 

perkawinan antara Tana Mona, wanita keturunan Raja Lake, dengan pria asal Ambenu. 

Proses perkawinan tersebut disertai dengan penyerahan sebidang lahan oleh Raja Lake 

kepada Tana Mona, yang dalam tutur Atoni Meto disebut Pisa Tan Tana Mona. Berawal 

dari penyebutan Pisa Tan Tana Mona inilah, titik tersebut kemudian diberi nama 

Pistana.  

Selanjutnya penguasaan Portugis atas wilayah Ambenu menyebabkan lahan 

Pistana tetap diklaim sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Portugis demi 

mengeksploitasi tanaman cendana yang tumbuh subur di wilayah tersebut. Penguasaan 

wilayah oleh Portugis pada titik tersebut, menurut Obe (2018), berdampak pada hasil 

kesepakatan Belanda dan Timor Leste sebagaimana yang tertera dalam Traktat 1904 

dan PCA 1914, yang menjelaskan bahwa titik Pistana merupakan wilayah kekuasaan 

Portugis. 
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Pemetaan klaim di titik Pistana 

 

 

Sumber: BPP Setda TTU, 2017 

Klaim di titik Subina 

Menurut beberapa tokoh adat desa Inbate (Tamelab dkk, 2018; Kaet, 2018), 

klaim masyarakat desa Inbate di titik Subina didasarkan pada batas yang jelas antar 

kerajaan Bikomi dan Ambenu di deretan perbukitan Nainaban. Batas ini menjadikan 

dasar pengelolaan lahan di titik Subina oleh masyarakat desa Inbate. Namun dalam 

kurun waktu tertentu, pengolahan lahan tersebut diambil alih oleh masyarakat sub-

distrik Passabe karena peristiwa perkawinan antara Suni Funit dari Inbate dengan 

pemuda dari Ambenu. Perkawinan ini disertai dengan penyerahan sebidang lahan 

untuk diolah kepada Suni Funit dan suaminya di titik Subina. Referensi yang lain (Obe, 
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2018) menyebutkan klaim masyarakat Inbate di titik Subina dikarenakan adanya 

makam Suni Funit yang merupakan leluhur masyarakat Inbate.  

Selanjutnya, penguasaan Portugis atas wilayah Ambenu menyebabkan lahan 

Subina tetap diklaim sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Portugis demi 

mengeksploitasi tanaman cendana yang tumbuh subur di wilayah tersebut. Hal ini 

menyebabkan Portugis secara sepihak membangun pagar dari tumpukan batu sebagai 

batas wilayah kekuasaan Belanda dan Portugis. Penguasaan wilayah oleh Portugis pada 

titik Subina pun berdampak pada hasil kesepakatan Belanda dan Timor Leste 

sebagaimana yang tertera dalam Traktat 1904 dan PCA 1914, yang menjelaskan bahwa 

titik Subina merupakan wilayah kekuasaan Portugis (Obe, 2018). 

 Pasca Traktat 1904 dan PCA 1914, polemik mengenai kepemilikan lahan di titik 

Subina terus berlanjut antara Belanda dan Portugis maupun masyarakat lokal demi 

memenangkan pertarungan dalam merebut tanaman cendana yang ada. Pada tanggal 15 

Juli 1966, polemik ini coba diselesaikan dengan kesepakatan antara Petrus Son 

(penguasa wilayah Inbate) dengan Tasi Lopo (penguasa wilayah Passabe) yang 

dituangkan dalam secarik kertas dan ditandatangani bersama dan disaksikan oleh 

pemerintah Indonesia dan Portugis. Hasilnya berupa penyerahan kembali lahan Subina 

kepada Petrus Son dengan bukti saling menukarkan uang perak antar kedua belah 

pihak. Namun dalam kenyataannya, kesepakatan tersebut tidak diikuti dengan sikap 

masyarakat Passabe yang tetap mengklaim dan menggarap lahan tersebut (Tamelab 

dkk, 2018).  
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Pemetaan Klaim di titik Subina 

 

 

Sumber: BPP Setda TTU, 2017 

Pada saat integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia, titik un-surveyed 

segment dianggap bukan merupakan sebuah persoalan yang berarti, mengingat adanya 

hubungan kekerabatan sebagai sesama anggota suku Atoni Meto kedua masyarakat 

tersebut. Hal ini pun berlanjut pada tahun 1988 ketika dilakukannya penanaman pilar 

perbatasan provinsi antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Timor Timur, 

yang mana pilar tersebut ditanam mengikuti klaim masyarakat Ambenu dengan alasan 

adanya hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat Bikomi dan Ambenu. (Obe, 

2018; Sanak, 2012).  

Setelah Timor Leste resmi terpisah dari Indonesia dan berdiri sebagai sebuah 

negara merdeka, penentuan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste 

merupakan tuntutan yang ultim dan mendesak. Akibatnya, garis batas di titik un-

surveyed segment yang semula mengikuti garis batas provinsi, digunakan sebagai data 
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oleh Indonesia dalam melakukan perundingan dengan Timor Leste hingga 

menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Provicional Agreement 

(BPP Setda TTU, 2017; Obe, 2018, Tamelab dkk, 2018).  

Provicional Agreement antara Indonesia dan Timor Leste, yang mana negara 

mengakui Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai batas resmi negara, mendapat penolakan 

dari masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat, khususnya desa Tubu (71 KK), Nilulat (72 

KK), desa Haumeni Ana (77 KK), desa Sunkaen (27 KK), desa Nainaban (33 KK) dan 

desa Inbate (53 KK). Menurutnya kesepakatan formal negara tersebut hanya dilakukan 

secara sepihak dan tidak mempertimbangkan dinamika kearifan lokal yang salaam ini 

berkembang di masyarakat suku Atoni Meto (BPP Setda TTU, 2017 dan 2014).  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan formal antara 

Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment sebagaimana yang tertuang 

dalam Provicional Agreement tahun 2005, ditentukan berdasarkan pilar yang secara 

administrasi membatasi teritori provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur. 

Penamanan pilar tersebut pun merujuk pada hasil kesepakatan antara Belanda dan 

Portugis yang tertuang dalam Traktat 1904 dan PCA 1914. Padahal jauh sebelum adanya 

Traktat 1904 dan PCA 1914, telah ada batas kerajaan dan pelbagai kesepakatan adat 

lainnya terkait dengan kasus pembunuhan dan sistem perkawinan lintas kerajaan dan 

tukar guling lahan yang dilakukan oleh kerajaan Bikomi dan kerajaan Ambenu. 

Dalam konteks teori soft boder Brunet-Jailly, kondisi yang terjadi di titik un-

surveyed segment menunjukan arogansi negara dalam menyelesaikan persoalan 

demarkasi wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Artinya negara cenderung 

memandang dirinya sebagai aktor penting (state actor) dalam hubungan internasional 

dan mengabaikan pentingnya peran dari aktor-aktor lokal seperti para tokoh adat dan 

tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan persoalan demarkasi di titik tersebut. 

Sikap yang demikian ditunjukan dalam keputusan negara yang menggunakan tapal 

batas provinsi sebagai data dalam melakukan diplomasi dengan Timor Leste tanpa 

melakukan kooordinasi dengan masyarakat lokal kecamatan Bikomi Nilulat. Selain itu, 

sebagai state actor negara selalu memandang perbatasan hanya dalam aspek fisik-

teritorialitas belaka dan mengabaikan dinamika kearifan lokal seperti kesepakatan-
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kesepakatan adat sebagaimana yang ada dan menjadi tradisi masyarakat suku Atoni 

Meto. 

Dampak dari Konflik di Titik Un-surveyed segment 

Konflik perbatasan di titik un-surveyed segment ini memiliki beberapa implikasi 

sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, dalam penyelesaian 

masalah batas negara, selalu dan hanya berpedoman pada Traktat 1904 dan PCA 1914 

serta kurang memperhatikan pendekatan sosial budaya masyarakat suku Atoni Meto 

yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kesepakatan 

tersebut ternyata lebih mengutamakan aspek hukum internasional dibanding aspek-

aspek primordial masyarakat lokal. Padahal dalam kenyataannya, masyarakat yang 

tinggal di perbatasan kecamatan Bikomi Nilulat dan sub-distrik Passabe tidak 

mengetahui adanya kesepakatan antara Belanda dan Portugis tersebut sehingga masih 

menggunakan batas-batas sebagaimana diatur dalam perjanjian adat/kearifan lokal. 

Hal ini menunjukan bahwa aspek-aspek primordial masyarakat lokal sebagai bagian 

dari suku Atoni Meto justru lebih kuat dibandingkan dengan produk hukum 

internasional.  

Kedua, konflik yang terjadi di perbatasan sektor barat antara Indonesia dan 

Timor Leste memunculkan adanya gap pemahaman antara masyarakat kecamatan 

Bikomi Nilulat (society) dan negara (state). Dalam konteks ini, perbatasan negara yang 

dikonstruksi oleh negara (state) hanya memandang perbatasan negara dari aspek fisik-

teritorialitas semata. Logika ini erat kaitannya dengan pendekatan Westphalia yang 

mengartikan perbatasan negara sebagai ruang geografis-spasial untuk menegakan 

kedaulatan negara dalam batas-batas wilayahnya tanpa adanya intervensi dari pihak-

pihak lain pun (sovereignity, teritory and autonomy). Sementara itu, masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat (society) memandang perbatasan negara sebagai bagian dari 

dinamika kehidupan masyarakat yang kental dengan aspek kearifan lokal (local 

wisdom) suku Atoni Meto. Dinamika kearifan lokal ini ditunjukan dengan adanya 

perjanjian atau kesepakatan adat antara para raja terdahulu dan masyarakatnya dalam 

mengolah dan menyelesaikan persoalan perbatasan.  
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Merujuk pada teori soft border dari Brunet-Jailly, gap pemahaman antara state 

dan society tentang perbatasan negara ini diakibatkan oleh mekanisme penyelesaian 

perbatasan negara yang cenderung state sentric tanpa melibatkan peran aktor-aktor 

lokal. Tendensi ini nampak dalam perumusan awal kesepakatan kedua negara yang 

hanya mengacu pada hukum internasional dan berakibat pada pemberlakuan Traktat 

1904 dan PCA 1914. Demikian pun dalam Provicional Agreement, implikasi dari 

penerapan Traktat 1904 dan PCA 1914, menyebabkan negara tidak mengedepankan 

aspek kearifan lokal dan gagal dalam melibatkan aktor-aktor lokal yang memahami 

sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste secara komperhensif. Adanya gap 

pemahaman antara negara (state) dan masyarakat lokal (society) ini pun dalam 

kenyataannya menimbulkan penolakan masyarakat lokal yang lebih memilih untuk 

berpedoman pada kearifan lokal/perjanjian yang sudah diwariskan secara turun-

temurun oleh para leluhur yang didasari pada rasa persaudaraan dan kebersamaan 

serta tidak berpedoman/mengerti akan kesepakatan yang tertuang dalam Traktat 1904 

dan/dokumen lainnya. 

Ketiga, adanya gap pemahaman antara state di satu sisi dan society di sisi lain 

mengakibatkan terjadinya proses dekonstruksi sekaligus rekonstruksi identitas 

masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat sebagai bagian dari suku Atoni Meto. Menurut 

penulis, logika negara yang memandang perbatasan negara hanya sebagai batas fisik 

belaka pun dapat diafirmasi sebagai konstruksi negara Indonesia dan Timor Leste 

dalam mengelola perbatasan kedua negara tersebut. Konstruksi perbatasan yang 

dipahami negara pada kenyataannya melupakan identitas masyarakat kecamatan 

Bikomi Nilulat sebagai bagian dari suku Atoni Meto. Dengan kata lain, konstruksi 

negara yang demikian tidak diterima tidak mengakomodasi kekayaan budaya, 

khususnya nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hidup dan menjadi tradisi 

masyarakat suku Atoni Meto. 

Ketidaksepakatan hasil konstruksi negara tentang perbatasan Indonesia dan 

Timor Leste yang melupakan identitas suku Atoni Meto, mengakibatkan masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat melakukan dekonstruksi atas pemahaman negara dimaksud. 

Dekonstruksi pemahaman tentang perbatasan negara yang dilakukan masyarakat 

tersebut serentak melahirkan rekonstruksi pemahaman tentang perbatasan bahwa 
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perbatasan negara tidak saja dipahami dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam 

bentuk artifisial yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat 

kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe dalam kesatuannya 

sebagai anggota suku Atoni Meto. Dalam konteks ini, mereka mengafirmasi teori soft 

border dari Brunet-Jailly yang menjelaskan bahwa perbatasan negara juga identik 

dengan konteks lokal masyarakatnya, khusunya kearifan lokal sebagai nilai-nilai 

kebijaksanaan yang mutlak ditaati bersama dalam kesatuannya sebagai anggota suku 

Atoni Meto. Karena itu, penetapan batas antara Indonesia dan Timor Leste di titik un-

surveyed segment mestinya perlu mempertimbangkan batas antara kerajaan 

sebagaimana yang telah diikrarkan oleh para raja-raja Timor pada masa lampau atau 

setidaknya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat yang telah dilakukan oleh 

masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe sebagai 

bagian dari suku Atoni Meto. 

Pemetaan klaim di 4 titik un-surveyed segment 

 

Sumber: BPP Setda TTU, 2017 
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Upaya pemerintah daerah menyelesaikan konflik di titik un-surveyed 

segment 

Menurut Lake (2018) wewenang untuk menyelesaikan persoalan sengketa 

perbatasan negara di titik un-surveyed segment antara masyarakat Bikomi Nilulat 

dengan masyarakat sub-distrik Passabe merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. 

Pemeritah daerah, khususnya kecamatan Bikomi Nilulat sejahu ini hanya sebatas 

melakukan koordinasi dan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat dengan 

para tokoh adat. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah tingkat kecamatan Bikomi 

Nilulat hanya menenangkan dan meredam amarah masyarakat kecamatan Bikomi 

Nilulat bilamana terjadi gesekan dan konflik di titik un-surveyed segment tersebut. 

Sejalan dengan itu, Banamtuan (2018) dalam wawancara dengan penulis menegaskan 

bahwa wewenang dan tanggung jawab BNPP NTT hanya terbatas pada memfasilitasi 

pertemuan antara pemerintah pusat dengan para tokoh adat kedua negara, termasuk 

mempertemukan Moen Ha, Nai Ha (Liurai Sila, Sonbai Sila, Afo Sila dan Benu Sila).  

Adapun pemerintah daerah sejauh ini telah menggelar pelbagai pertemuan lintas 

sektor dalam menyelesaikan persoalan di titik un-surveyed segment. Mengacu pada 

pemikiran Brunet-Jailly dalam Wuryandari (2009) yang menekankan kerja kolaboratif 

antara aktor negara dan non negara dalam mengelola perbatasan negara, pemerintah 

daerah telah menggelar pelbagai pertemuan dengan melibatkan pemerintah pusat dan 

tokoh-tokoh lokal yang cakap dalam menguraikan benang sejarah perbatasan Indonesia 

dan Timor Leste. Di dalamnya, pemerintah pusat kiranya perlu mendengarkan dan 

mengkaji tutur adat lisan yang disampaikan oleh para tokoh adat yang menjadi saksi 

hidup kesepakatan adat tersebut. Uraian benang sejarah perbatasan dimaksud dapat 

dijadikan sebagai acuan/dasar dalam membahas perbatasan kedua negara, sebab ia 

menyertakan sumpah-sumpah adat yang pelanggarannya bisa berakibat pada kematian.  

Pemerintah daerah sejauh ini telah berhasil mempertemukan raja-raja besar 

Pulau Timor seperti Liurai Sila, Afo Sila, Sonbai Sila dan Benu Sila dengan beberapa 

kesepakatan penting antara lain (BNPP NTT, 2017; BPP Setda TTU, 2017): (1) 

Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai dan adat istiadat 

yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni 
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Pah Meto; (2) Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah 

dititahkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara; (3) 

Menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di 

bidang sosial, budaya dan ekonomi; (4) Mengakui dan memperteguh batas-batas adat 

antar kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Afo Sila dan Benu Sila sesuai dengan sumpah 

mereka; (5) Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi 

selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan; (6) Hasil pertemuan 

perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara; (7) Mendorong 

pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di 

Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit; (8) Mendorong 

dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas 

yang belum diselesaikan. 

Beberapa gelaran pertemuan tersebut merekomendasikan kesepakatan-

kesepakatan serta buktinya yang telah dilakukan masyarakat perbatasan itu. Dalam 

konteks ini, pembahasan sengketa perbatasan tidak lagi menekankan pada aspek 

kedaulatan, melainkan memberi ruang pada konteks lokal masyarakat perbatasan 

tersebut. Adanya keterbukaan negara untuk menerima masukan dari aktor non negara, 

bisa berdampak pada terpeliharanya konteks lokal masyarakat perbatasan itu sendiri, 

khususnya kearifan lokal sebagai nilai-nilai kebijaksanaan yang bersifat lintas batas dan 

lintas suku. 

Simpulan 

Berdasarkan uraian konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang 

melibatkan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat dan masyarakat sub-distrik Passabe 

di titik un-surveyed segment, konsepsi masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat yang 

relevan untuk melihat perbatasan negara berbeda dengan konsepsi perbatasan negara 

dalam pendekatan tradisional. Konsep perbatasan negara yang terakhir menjelaskan 

bahwa perbatasan negara merupakan ruang geografis-spasial di mana negara dapat 

menjalankan kedaulatan dan otonomi dalam batas-batas teritorialnya. Di dalamnya 

perbatasan negara cenderung dipahami dari aspek fisik-teritorialitas semata. Padahal, 

perbatasan negara mencakup makna yang luas dan kompleksitas, semenjak hadirnya 
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perkembangan globalisasi yang mengaburkan sekat-sekat fisik perbatasan. Dalam 

konteks ini, perbatasan negara juga dapat dipahami sebagai kesatuan aspek fisik-

teritorialitas dengan konteks kultur masyarakat perbatasan khususnya kearifan lokal 

yang telah hidup dan berkembang sebagai bagian dari tradisi masyarakat penghuni 

perbatasan. Cakupan makna kearifan lokal tersebut mengandung kompleksitasnya 

sendiri yang melampaui karakter adat atau hukum adat belaka. Ia mencakup makna 

yang lebih luas dan penuh dengan nuansa kebijaksanaan yang memiliki nilai lintas 

batas dan lintas suku. Dalam cara pandang yang demikian, keterlibatan aktor-aktor 

lokal yang menghuni perbatasan itu sendiri sangat penting dalam menjelaskan 

kebenaran sejarah perbatasan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses 

penyelesiaan sengekta perbatasan negara.  
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