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Abstrak 

Perbatasan sebagai beranda depan negara memiliki arti penting baik secara geografis yang 

strategis maupun diplomasi terhadap negara lain. Tidak hanya membuktikan citra positif 

dalam mempengaruhi negara tetangga, tetapi juga untuk menunjukkan kedaulatan sebuah 

negara. Masih adanya penggunaan Ringgit di sepanjang perbatasan di Pulau Kalimantan 

menunjukkan Rupiah belum sepenuhnya berdaulat di Indonesia. Hal tersebut tentunya 

merugikan keamanan ekonomi Indonesia yang berdampak pada kesulitan warga 

mendapatkan akses ekonomi, berkurangnya penggunaan Rupiah, dan mengancam jiwa 

nasionalisme masyarakat perbatasan. 

Berkaca pada hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tiga langkah strategis 

bagaimana Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan penggunaan Rupiah di perbatasan. 

Pertama, melakukan perbaikan sarana prasarana dan sentra ekonomi perbatasan. Kedua, 

memperkuat kerjasama dengan TNI dan Kepolisian dalam upaya distribusi Rupiah. Ketiga, 

meningkatkan peranan dan memberikan insentif kepada perbankan dan swasta dalam 

penggunaan Rupiah di perbatasan. Selanjutnya, penulis akan menggunakan metodologi 

kualitatif dan konsep keamanan ekonomi dalam menganalisis paper ini. 

Kata Kunci: Perbatasan, Rupiah, Keamanan Ekonomi, Kedaulatan, Diplomasi. 

 

1. Pendahuluan 

Kedaulatan secara singkat bisa diartikan sebagai kekuasan tertinggi yang dimiliki oleh 

sebuah negara dalam batas wilayah yang dimiliki. Kedaulatan telah menjadi isu yang krusial 

bagi negara-negara dunia dalam hubungan internasional bahkan telah mengemuka sejak 

beberapa abad silam. Meskipun dewasa ini telah banyak didefinisikan oleh para sarjana 



 

 
 

politik dan hubungan internasional bahkan pakar hukum internasional namun setidaknya 

terdapat kesamaan esensi dimana kedaulatan ditempatkan sebagai abstraksi yang sangat 

penting bagi sebuah negara dalam menjalankan roda politik pemerintahan dan perekonomian. 

Berbicara mengenai kedaulatan sebuah negara, Indonesia yang merupakan salah satu 

negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia dihadapkan pada kondisi semakin 

tergerusnya unsur-unsur kedaulatan yang dimilikinya. Dalam konteks sebagai negara dengan 

puluhan ribu pulau, Indonesia juga dihadapkan dengan semakin terkikisnya kedaulatan 

khususnya daerah perbatasan yang merupakan beranda depan negara. Daerah perbatasan 

tersebut umumnya sangat berdekatan secara geografis dengan negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura dan Papua Nugini. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia tersebut 

adalah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Aktivitas perekonomian antara masyarakat 

Nunukan dengan Tawau misalnya dilihat dari tingkat perdagangan masih menujukkan tingkat 

interdependensi yang tinggi dimana banyak masyarakat jauh lebih intense melakukan 

perdagangan dengan masyarakat Tawau daripada dengan daerah Tarakan yang merupakan 

wilayah di teritori Indonesia.84 Ini berarti dari segi efisiensi biaya distribusi dan mobilisasi 

manusia lebih menguntungkan berjual beli dengan masyarakat Tawau daripada dengan 

masyarakat Kalimantan Utara lainnya. 

Salah satu masalah yang timbul dari perdagangan ini adalah maraknya penggunaan mata 

uang Ringgit sebagai transaksi jual beli di Kabupaten Nunukan. Rupiah seakan kalah 

bersaing di rumah sendiri, utamanya di Pulau Sebatik. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan 

adalah masyarakat perbatasan di kabupaten ini adalah wilayah yang ternyata juga lebih 

memilih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia sebagai alat transaksi daripada mata uang 

sendiri85. Mereka menegaskan lebih untung menggunakan Ringgit daripada Rupiah sebagai 

alat transaksi perdagangan. Hal ini karena Ringgit memiliki nominal uang yang lebih 

sederhana namun memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Rupiah, sebaliknya apabila 

membeli barang dengan Rupiah cenderung harganya lebih mahal dibandingkan menggunakan 

mata uang negara tetangga tersebut. 

Berkaitan dengan penggunaan uang asing di Indonesia, pihak Bank Indonesia menegaskan 

bahwa siapa pun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib 

bertransaksi menggunakan rupiah sebagai alat tukar pembayaran dan terdapat ancaman sanksi 

pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda Rp. 200 juta jika tertangkap tangan 
                                                           
84 Antara Kaltim.com, Nunukan Alami Defisit Dalam Perdagangan Dengan Malaysia, diakses melalui 
http://www.antarakaltim.com/berita/14661/nunukan-alami-defisit-dalam-perdagangan-dengan-malaysia 
85 Warta Ekonomi.co.id, Indonesia Dirugikan Beredarnya RInggit di Nunukan, diakses melalui 
https://www.wartaekonomi.co.id/read20412/indonesia-dirugikan-beredarnya-ringgit-di-nunukan.html 

http://www.batasnegeri.com/menegakkan-kedaulatan-rupiah-di-perbatasan/
http://www.batasnegeri.com/menegakkan-kedaulatan-rupiah-di-perbatasan/


 

 
 

bertransaksi menggunakan mata uang asing (mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 

2011 tentang Mata Uang)86. Jika aturan ini benar-benar ditegakkan di Kabupaten Nunukan 

tentu akan menyebabkan dampak sosial ekonomi yang besar terhadap masyarakat di 

perbatasan sepanjang Kalimantan Utara ini. 

Sebenarnya masalah dominasi penggunaan Ringgit di Nunukan bukanlah isu baru dalam 

keamanan ekonomi Indonesia. Isu itu sebenarnya telah mengemuka sejak Era Pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)87. Kabupaten ini sebenarnya telah meraup 

banyak perhatian sebagai pulau strategis, yakni: etalase dan beranda terdepan Indonesia. 

Namun, kurangnya political will yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk segera 

menyelesaikan masalah perbatasan ini menyebabkan Ringgit semakin menjamur di 

kabupaten ini pada wilayah perbatasan sehingga masyarakat setempat bisa dikatakan gemar 

bahkan bergantung pada mata uang Ringgit daripada Rupiah sebagai alat tranksaksi 

perdagangan. Dualisme penggunaan mata uang dengan mata uang asing mendominasi alat 

tukar dan pembayaran di wilayah Indonesia hendaknya menjadi salah satu prioritas kebijakan 

pemerintah Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan konsep “Nawacita” 

khususnya membangun Indonesia dari perbatasan karena bagaimanapun harus diingat bahwa 

Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia di wilayah Indonesia. 

Konsep membangun perbatasan di sepanjang Kabupaten Nunukan bisa dilakukan dengan 

kebijakan-kebijakan pembangunan strategis yang mengarah para perbaikan di berbagai segi. 

Meskipun saat ini Nunukan, khususnya pada Pulau Sebatik dihadapkan pada kepemilikan 

yang terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia, namun Pemerintah Indonesia hendaknya 

harus segera mengambil beberapa langkah dan kebijakan strategis untuk mengamankan 

kepemilikan tersebut. Ini karena dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia di wilayah 

perbatasan karena jika dilihat dari potensinya, kondisi pulau-pulau di Kabupaten Nunukan 

tidak hanya memberikan ancaman bagi keamanan ekonomi Indonesia di Pulau Sebatik saja 

tetapi juga ancaman kedaulatan secara fisik. 

Jika suatu hari persengketaan atas kepemilikan pulau-pulau maupun perairan di Kabupaten 

Nunukan mulai diwacanakan oleh Pemerintah Malaysia, bukan tidak mungkin jika berbagai 

wilayah tersebut dapat menjadi milik Malaysia karena banyak simbol-simbol Malaysia, 

seperti  di Pulau Sebatik. Pada wilayah tersebut tidak hanya menjamurnya penggunaan 

                                                           
86 Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, diakses 
melalui http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf 
 
87 Rima News.com, Ironi di Perbatasan Garuda di Dadaku Ringgit di Kantongku, diakses melalui 
http://www.rimanews.com/read/20140315/147742/ironi-di-perbatasan-garuda-di-dadaku-ringgit-di-kantongku/. 

http://www.batasnegeri.com/menegakkan-kedaulatan-rupiah-di-perbatasan/
http://www.batasnegeri.com/menegakkan-kedaulatan-rupiah-di-perbatasan/


 

 
 

Ringgit, melainkan juga pemenuhan barang sehari-hari yang berasal dari negara tetangga, 

yang menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan terhadap Malaysia dan kehidupan yang 

lebih terjamin dan sejahtera di wilayah yang berada di negara tetangga. Artikel ini akan 

berupaya menjabarkan beberapa langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan 

penggunaan mata uang Rupiah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

 

2. Tinjauan Literatur 

A. Kedaulatan Negara dan Keamanan Ekonomi Negara: Sebuah Tinjauan Teoritis 

Stephen Krasner menyebut kedaulatan sebagai ‘kemunafikan terorganisir’ (Krasner, 

1999:42). Menurut Krasner, meski lembaga kedaulatan menegaskan prinsip-prinsip non-

intervensi dalam urusan negara-negara lain, dalam kenyataannya intervensi selalu menjadi 

hal wajar dari hubungan internasional. Konseptualisasi kedaulatan dari Krasner ini memiliki 

keterbatasan mendasar bahwa pada dasarnya konsepsi adalah statis. Sehingga hal ini tidak 

memberikan pemahaman akan pentingnya tantangan pada kedaulatan maupun kemungkinan 

terjadinya transformasi. Berbeda dengan penjelasan dari Hinsley yang menyebutkan 

kedaulatan sebagai otoritas politik final dan mutlak dalam masyarakat politik dan tidak ada 

otoritas final dan mutlak di tempat lain (Hinsley, 1986:26). Sementara James (1986:40) 

mendefinisikan kedaulatan dari segi kemandirian konstitusional sebagai sebuah otoritas yang 

berasal dari konstitusi negara, yang berada dalam dirinya masing-masing. 

Untuk diakui sebagai negara yang berdaulat, kontrol efektif atas ruang territorial sangat 

penting. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara menetapkan 

wilayah yang ditetapkan, Bersama dengan penduduk tetap, pemerintah dan kapasitas untuk 

memasuki hubungan dengan negara-negara lain sebagai kriteria minimal bagi kenegaraan di 

bawah hukum internasional (Shaw, 1997:140). Pengakuan kedaulatan suatu negara ini erat 

kaitannya dengan unsur-unsur negara territorial di mana gagasan Rousseauian menyebutkan 

bahwa negara yang diakui harus menjadi ungkapan dari kehendak rakyat. Negara yang 

merupakan ungkapan sejati dari kehendak rakyat juga cenderung lebih mampu memenuhi 

kewajiban internasional mereka, baik dalam hal keuangan maupun dalam hal persekutuan. 

Unsur-unsur negara territorial ini sangat berkaitan erat dengan sebuah wilayah yang 

berfungsi sebagai batas teritori antara negara yang satu dengan negara lainnya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Julie Mostov yang membedakan antara batas-batas keras dan lunak untuk 

menggambarkan fenomena tersebut dengan alasan bahwa pilihan nyata untuk wacana 

tradisional kedaulatan eksternal dan batas-batas keras akan berupa melunakkan batas-batas 



 

 
 

negara dan secara radikal memikirkan kembali pengertian kedaulatan internal, penentuan 

nasib sendiri dan hak-hak warga negara (Mostov, 2000:6-7). Meningkatnya arus keuangan, 

barang, informasi dan beberapa sektor pekerjaan, bahkan orang pada abad kedua puluh telah 

menyebabkan batas semakin berpori atau lunak. (Carlnaes, Risse, dan Simmons, 2013:340).88 

Sementara konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer, dianggap belum bisa 

memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian 

keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa 

militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia ini membuat keamanan dan 

pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 

1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit 

berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman 

terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu ekonomi, 

pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Keamanan ekonomi 

menurut UNDP didefinisikan sebagai kondisi yang mensyaratkan pemasukan tetap yang 

layak bagi setiap orang. Hal ini tercapai dari pekerjaan yang layak dan menghasilkan. Selain 

itu bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara). Dalam konteks 

ini, hanya seperempat penduduk dunia yang secara ekonomi aman. Sementara masalah 

keamanan ekonomi lebih mengkhawatirkan di negara berkembang, walaupun negara maju 

juga menjadi masalah (UNDP, 1994:25).89 

Pada intinya, keamanan ekonomi memungkinkan untuk mencapai freedom from want yang 

termasuk di dalamnya pencapaian atas sarana untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, 

akses ke perawatan kesehatan, dan sebagainya. Disisi lain, sangat sulit memisahkan 

keamanan ekonomi dengan dimensi lainnya dari human security disebabkan setiap aspeknya 

memiliki keterkaitan dengan aspek lainnya. Keamanan ekonomi bukan hanya sekedar 

membahas permasalahan kemiskinan walaupun kemiskinan merupakan prioritas utama tetapi 

jauh dari itu beberapa ancaman dalam keamanan ekonomi juga mencakup pengangguran, 

akses ke sumber daya yang menghasilkan pendapatan, maupun tunawisma (Siew Mun Tang, 

2015: 41-42).90 

                                                           
88 Carlsnaes, Walter, Risse, Thomas, dan Simmons, Beth A. (2013). Handbook of International Relations. 
London: Sage Publication. 
89 United Nation Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. New York: Oxford 
University Press. 
90 Tang, Siew Mun. (2015). ‘Rethinking Economic Security in A Globalized World’. Contemporary Politics. 
Routledge Taylor & Francis. 



 

 
 

Wacana keamanan ekonomi tidak bisa difokuskan hanya pada ekonomi makro dan 

masalah kelembagaan saja, tetapi juga harus mencakup interpretasi sistemik dari kondisi di 

mana keamanan ekonomi dipertimbangkan. Beberapa atribut keamanan seperti ancaman, 

risiko, kerentanan, dan sekuritisasi, harus disesuaikan dengan mengunakan analisis teori 

ekonomi yang diambil baik dari makroekonomi dan mikroekonomi (Mesjasz, 2008:569). Ada 

dua tingkat analisis dalam keamanan ekonomi. Pertama, pada level global, negara, dan 

antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan 

negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam 

pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan 

ekonomi non-negara seperti entitas sosial (lembaga, daerah, perusahaan, individu) (Mesjasz, 

2008:571). Namun, dalam paper ini lebih difokuskan pada penggambaran konsep keamanan 

ekonomi dari suatu negara. 

Antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai aktor/pelaku dan keamanan negara 

dapat dihubungkan melalui tiga cara. Pertama, keamanan ekonomi murni berkaitan dengan 

ancaman bagi perekonomian yang dapat membahayakan kemakmuran dan fungsi suatu 

negara. Kedua, kemakmuran ekonomi diperlakukan sebagai latar belakang meningkatkan 

kekuatan militer. Ketiga, upaya-upaya militer (pengeluaran militer, keterlibatan dalam perang 

dan konflik) dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Sementara itu, lembaga 

negara biasanya menghubungkan keamanan ekonomi dengan kemakmuran dan peningkatan 

standar hidup manusia (Mesjasz, 2008:576). Dengan demikian keamanan ekonomi mencakup 

pemeliharaan kondisi yang diperlukan untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan dalam 

produkstivitas tenaga kerja dan modal sehingga meningkatkan standar hidup untuk warga 

suatu negara.91 

Kaitan antara teori kedaulatan dan keamanan ekonomi negara dengan kasus dualisme 

penggunaan mata uang selain Rupiah di Kabupaten Nunukan adalah dapat mengancam tidak 

hanya pada keamanan sebuah negara, melainkan juga membahayakan perekonomian yang 

pada ujungnya kemakmuran Indonesia. Hal ini karena apabila masyarakat di perbatasan 

Nunukan-Tawau terus bergantung dalam pemenuhan kebutuhan dan penjualan hasil bumi 

terhadap Malaysia, maka penggunaan Ringgit akan tidak bisa dibendung. Sebaliknya, 

keberadaan simbol-simbol Malaysia di wilayah perbatasan Indonesia berupa penggunaan 

mata uang, penggunaan produk-produk buatan negara tetangga, dan ketimpangan 
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pembangunan di perbatasan dapat menggerus nasionalisme penduduk setempat karena 

berpikir secara realistis yang pada akhirnya dapat menimbulkan klaim sepihak oleh Malaysia 

yang telah berhasil merebut Pulau Sipadan-Ligitan dan tengah berupaya mengklaim perairan 

Ambalat saat ini. Bukan tidak mungkin apabila pada masa depan negara Jiran ini kembali 

melakukan aksi-aksi politik yang dapat membahayakan dan merugikan keutuhan wilayah 

maupun masyarakat Indonesia di perbatasan. 

B. Infrastruktur dan Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Crescenzi dan Pose (2012) menjelaskan bahwa dalam teori pertumbuhan ekonomi bahwa 

infrastruktur memiliki peranan penting dalam pembangunan karena masuk dalam modal 

publik yang masuk dalam faktor produksi yang dapat mendorong secara langsung 

peningkatan produktivitas hingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan individu. 

Infrastruktur juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan 

regional karena dapat menarik investasi hingga menjadi daya saing bagi sebuah usaha. Secara 

garis besar, adanya infrastruktur melalui peningkatan akses dapat meningkatkan produktivitas 

dan menurunkan biaya produksi, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan.92 

Sementara Capello (2007)93 mengatakan terdapat hubungan antara infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai faktor penentu dalam daya saing dan produktivitas, 

baik infastruktur ekonomi maupun sarana dan prasarana sosial yang berdampak pada kualitas 

hidup dan modal manusia sehingga akan berpengaruh pada produksi dalam jangka panjang 

dan dapat menimbulkan dampak luas pada area di luar infrastruktur dibangun. 

Calderon dan Serven (2004) menuturkan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan 

dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai inti permasalahan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi dapat diselesaikan apabila terjadi pemerataan. Jika ketimpangan dan 

distribusi pendapatan yang tidak merata tidak terjadi dan justru terwujud pemerataan maka 

akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Dalam pertumbuhan 

perekonomian yang berkesinambungan akan berasal dari perkembangan ekonomi tradisional 

menuju perekonomian modern. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat diperoleh dan 

dibutuhkan sektor pendidikan yang berkualitas untuk mencetak tenaga kerja terampil. Guna 

mencapai semua itu diperlukan pembangunan infrastruktur dalam kondisi yang tepat dan 
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menimbulkan dampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena 

menciptakan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.94 

Hubungan antara konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pada 

kasus ini adalah apabila berupaya meningkatkan penggunaan Rupiah di perbatasan 

Kabupaten Nunukan, maka tidak hanya dilepaskan pada nasionalisme warga perbatasan 

melainkan juga diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah Indonesia berupa pembangunan 

infrastruktur. Apabila pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan dan 

menyentuh kebutuhan masyarakat setempat, maka dapat membuka akses wilayah perbatasan 

yang cenderung terisolir dan pada saat bersamaan peluang terhadap perputaran perekonomian 

di perbatasan juga dapat berkembang mandiri dengan meminimalkan ketergantungan pada 

Malaysia. Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi tidak hanya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, tetapi lebih jauh dapat menyebabkan 

pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Dampaknya 

cinta tanah air terhadap Indonesia dapat terus terpupuk dan pada saat bersamaan simbol-

simbol Malaysia di wilayah Indonesia dapat berangsur dihilangkan hingga pada akhirnya 

Rupiah benar-benar berdaulat. 

 

3. Diskusi dan Pembahasan 

Rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia merupakan lambang kedaulatan negara yang 

setara dengan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya. Rupiah juga tidak 

hanya sebagai identitas dan simbol kedaulatan sebuah negara, melainkan juga sebagai upaya 

mendukung kemandirian Indonesia dalam hal ekonomi dan pembangunan. Sejalan dengan 

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hal ini mengisyaratkan kepada siapa 

pun yang melakukan transaksi keuangan di Indonesia harus menggunakan Rupiah dan 

pengenaan sanksi apabila menggunakan mata uang asing.  Hanya saja belum semua wilayah 

dan masyarakat secara merata dapat menggunakan Rupiah dalam kesehariannya, akibat 

luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri 

dalam distribusi uang.  Pulau-pulau 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) cenderung masih 

menghadapi kendala tersebut karena keterbatasan alat dan infrastruktur transportasi menuju 

wilayah tersebut. 
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Kabupaten Nunukan sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan darat dan laut langsung 

dengan Malaysia ternyata belum sepenuhnya menggunakan mata uang Rupiah oleh 

masyarakat, utamanya di perbatasan. Masih banyak ditemukan adanya penggunaan Ringgit 

oleh masyarakat dalam hal transaksi perdagangan dan tukar-menukar barang di wilayah 

perbatasan. Hal ini akibat keterbatasan ketersediaan dan lemahnya nilai Rupiah dibandingkan 

mata uang negara tetangga. Di samping itu, kecenderungan masih adanya ketergantungan 

masyarakat Kabupaten Nunukan di perbatasan dalam hal penjualan hasil bumi kepada 

Malaysia dan pembelian barang-barang sehari-hari dari negara tersebut, menyebabkan 

penggunaan Ringgit masih cenderung cukup tinggi. Tidak hanya mengalami kerugian akibat 

kehilangan devisa karena menggunakan mata uang asing, tetapi juga transaksi perdagangan 

ekspor-impor antarnegara di perbatasan yang masih tradisional menghambat pula terhadap 

kemandirian ekonomi di daerah tersebut. Lebih lanjut, adanya permintaan dan penggunaan 

yang tinggi terhadap Rupiah di seluruh wilayah Indonesia dapat menjaga kestabilan mata 

uang ini dalam perdagangan global. 

Seiring dengan agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam 

Nawacita, utamanya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 

perbatasan dan desa terluar dalam kerangka negara kesatuan dapat menjadi upaya dalam 

mengatasi ketimpangan yang terjadi di perbatasan. Tidak hanya terkait pengamanan 

perbatasan, lebih jauh pembangunan infrastruktur pendukung dan pusat ekonomi sebagai 

desentralisasi asimetris terkait keamanan ekonomi negara. Ketidaktersediaan sarana dan 

prasarana transportasi yang berkualitas di perbatasan tidak hanya menghambat penyaluran 

uang, melainkan juga meningkatkan inflasi di daerah. Berkaca pada inflasi nasional yang 

mayoritas disumbangkan oleh daerah, maka pemerataan pembangunan untuk membuka 

keterisolasian wilayah terluar perlu menjadi perhatian bersama. 

A. Kondisi dan Permasalahan 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah yang memiliki perbatasan dengan 

Malaysia yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bagian dari provinsi termuda di 

Indonesia, kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 14.493 km2 dengan Ibukota 

Kabupaten di kota Nunukan. Secara geografis, Kabupaten Nunukan berbatasan dengan 

Sabah, Malaysia Timur pada bagian utara dan Serawak, Malaysia Timur pada bagian barat. 

Kabupaten ini sebenarnya memiliki banyak potensi, utamanya perkebunan kelapa sawit, kopi, 

kelapa, perikanan, hingga pariwisata. Namun, dapat dikatakan secara investasi dan penjualan 

hasil komoditas bumi tersebut masih tergantung pada kebutuhan di Malaysia, apalagi 



 

 
 

kemudian hasil yang didapatkan kembali ke Malaysia untuk pemenuhan barang kebutuhan 

sehari-hari warga perbatasan. 

Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan dapat dikatakan masih menghadapi 

berbagai permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berada jauh dari ibukota provinsi dan 

pusat pemerintahan, melainkan juga cenderung terisolir dari akses ekonomi maupun 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat perbatasan justru memiliki jarak 

lebih dekat dengan negara tetangga yang memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan 

lebih baik cukup rawan dan membahayakan bagi kedaulatan Indonesia. Pada Pulau Sebatik 

sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan harus menempuh perjalanan selama 30-60 menit 

untuk menuju ibukota kabupaten dan dua jam untuk mencapai kota Tarakan, Ibukota Provinsi 

Kalimantan Utara, sementara menuju Tawau, Malaysia hanya membutuhkan waktu 15 menit 

saja. 

Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi, dan telekomunikasi di Kabupaten 

Nunukan tentunya berdampak pada aksesbilitas dan keterisolasian wilayah perbatasan yang 

menyebabkan masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat setempat.95 Hal ini tentunya 

menunjukkan kesenjangan perbatasan Indonesia dibandingkan wilayah lain ataupun di negara 

tetangga. Meskipun kabupaten ini memiliki ketersediaan bahan baku alam yang dapat 

digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, namun kondisi yang terdiri atas Sembilan 

pulau dan Sepuluh sungai menyebabkan terjadi faktor hambatan secara geografis untuk 

mencapai semua wilayah, apalagi untuk mencapai Ibukota Provinsi ataupun kabupaten lain. 

Sementara dengan Malaysia yang relatif lebih dekat menyebabkan produk Malaysia 

membanjiri wilayah ini karena secara harga lebih murah, jaminan pasokan, dan kualitas yang 

lebih terjaga karena tidak membutuhkan waktu transportasi yang lebih lama dibandingkan 

harus membawa dari Pulau Jawa. 

Letak Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia 

menyebabkan kemajuan di negara tetangga tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat 

Nunukan. Kecenderungan perekenomian negara tetangga yang memiliki sarana prasarana, 

transportasi, pusat perdagangan, perbankan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih maju 

menyebabkan perbedaan yang mencolok diantara dua wilayah ini. Selain itu, kemajuan di 

Malaysia telah menyebabkan warga perbatasan bergantung terhadap pemenuhan kebutuhan 

pokok dan sehari-hari dari negara tetangga. Kedekatan wilayah dan kemudahan akses 

perbatasan Nunukan terhadap Malaysia menyebabkan banyak pemenuhan kebutuhan 
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masyarakat berasal dari Tawau, sementara produk-produk Indonesia relatif masih terbatas 

karena perbedaan harga yang lebih mahal dibandingkan produk Malaysia. Jika dilihat lebih 

jauh, maka tidak hanya komoditas Malaysia yang non-subsidi yang beredar di perbatasan 

pada wilayah Indonesia, melainkan juga barang-barang yang mendapatkan subsidi dari 

Pemerintah Malaysia. Produk barang tersebut dapat beredar di perbatasan karena warga 

Nunukan dan Sebatik sering berbelanja di Tawau, Malaysia kemudian dibawa kembali untuk 

dijual di Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang. Bahkan, barang kebutuhan yang 

berasal dari Malaysia masuk ke Kabupaten Nunukan dapat mencapai 53% (2014).96 Besarnya 

ketergantungan tersebut tentunya menyebabkan peredaran dan penggunaan mata uang asing 

Ringgit cenderung lebih banyak digunakan oleh warga setempat, bahkan nilai Rupiah 

dihargai lebih rendah dibandingkan Ringgit padahal digunakan di wilayah Indonesia. Selain 

itu, ketergantungan terhadap produk Malaysia juga menyebabkan defisit neraca perdagangan 

antara Nunukan dan Tawau dan belum termasuk barang-barang yang dibawa secara ilegal 

dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia.97 

Sebaliknya, jika hendak menggunakan produk dalam negeri masyarakat Nunukan harus 

mengangkut gula dari Surabaya kemudian ke Makassar dengan menggunakan peti kemas. 

Selanjutnya, barang tersebut masih harus didistribusikan ke Pare-Pare yang membutuhkan 

waktu setengah hingga satu hari, lalu kemudian dapat dikirimkan ke Kabupaten Nunukan. 

Panjangnya alur distribusi dan lamanya waktu tempuh tentunya akan menyebabkan 

peningkatan harga produk Indonesia asal Jawa. Apalagi jika kapal dagang tersebut tidak 

dapat datang dan pergi setiap harinya dan pada musim tertentu harus berhadapan dengan 

keganasan dan ombak tinggi sehingga memperlama waktu tempuh yang pada akhirnya 

menyebabkan ketersediaan barang-barang dalam negeri relatif menjadi terbatas. Setidaknya 

untuk mengirimkan barang dagang menggunakan kapal kargo membutuhkan waktu sekitar 

delapan hingga sepuluh hari, meskipun keamanan relatif aman karena menggunakan peti 

kemas, namun barang-barang yang tidak tahan lama cenderung tidak dapat menggunakan 

sarana ini. Akibatnya, kebutuhan pokok sehari-hari seperti: beras, telur, buah-buahan, daging, 

roti, dan susu lebih mudah didapatkan dari negara tetangga. 

Selain itu, realitas infrastruktur yang belum merata dan terbangun dengan baik di 

sepanjang perbatasan Kabupaten Nunukan-Malaysia juga menyebabkan masih terhambatnya 
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http://kaltara.prokal.co/read/news/9434-begini-cara-pemerintah-kurangi-penggunaan-ringgit-di-perbatasan.html. 

http://www.batasnegeri.com/menegakkan-kedaulatan-rupiah-di-perbatasan/


 

 
 

distribusi dan ketersediaan Rupiah di perbatasan. Selama ini hambatan terbesar penyaluran 

uang adalah faktor medan yang relatif masih sulit dilalui dengan infrastruktur dan layanan 

transportasi yang cenderung masih terbatas. Apalagi uang yang berupa kertas dengan nominal 

nilai tertentu memerlukan adanya perhatian dan cara khusus dalam membawa hingga ke 

pelosok perbatasan berupa penggunaan brangkas dan penjagaan oleh satuan keamanan 

khusus. Jika wilayah tersebut berupa kepulauan maka harus menggunakan kapal laut tertentu 

yang tidak setiap saat dapat melaut, sementara kebutuhan akan uang dan aktivitas ekonomi 

akan terus berputar setiap harinya. Ketersediaan uang tentunya juga akan menentukan 

bagaimana nilai mata uang tersebut dan kegemaran untuk menggunakan dalam transaksi 

perdagangan sehari-hari. Namun, sebenarnya pendistribusian Rupiah dapat menggandeng 

pihak-pihak lain yang memiliki peralatan dan kemampuan untuk menjangkau berbagai 

wilayah hingga di perbatasan, seperti pihak TNI dan perusahaan-perusahaan BUMN. 

Perlu diketahui bersama bahwa perbatasan tidak hanya memiliki permasalahan 

kesejahteraan dan pembangunan infastruktur tetapi juga berpotensi rawan terhadap 

keamanan, utamanya penyelundupan dan aksi kriminalitas lainnya. Letak geografis daerah 

perbatasan yang berada pada wilayah dan pulau terluar menyebabkan berbagai pihak 

berupaya melakukan aktivitas-aktivitas ilegal yang dapat membahayakan keamanan 

masyarakat maupun negara. Persoalan perbatasan cenderung rawan terhadap aksi 

perdagangan barang ilegal, illegal logging, illegal fishing, pengambilan bahan tambang 

secara ilegal, penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM), peredaran narkoba, hingga 

perdagangan manusia berkedok Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berbagai permasalahan di 

Kabupaten Nunukan tersebut dapat menunjukkan bagaimana berat dan susahnya hidup di 

perbatasan, karena masih minim terhadap infrastruktur yang berdampak pada rendahnya taraf 

hidup dan produktivitas wilayah hingga harus dihadapkan pada kerawanan keamanan dan 

kedaulatan negara.98 

Lebih lanjut, perbatasan juga rawan terhadap disintegrasi bangsa karena perbedaan 

pembangunan pada wilayah Indonesia dan Malaysia tentunya menyebabkan kecemburuan 

dan keinginan untuk tinggal pada negara yang dianggap lebih memperhatikan warga 

perbatasan. Jika hal ini terjadi maka akan mengancam pada berkurangnya luas wilayah 

Indonesia karena secara de facto terdapat simbol-simbol negara lain dengan masih digunakan 

seperti misalnya Ringgit ataupun produk sehari-hari buatan Malaysia maupun kedekatan 

penduduk perbatasan terhadap negara tetangga. Jika masyarakat perbatasan dapat sepenuhnya 
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menggunakan Rupiah maka dapat mengurangi potensi ancaman dan kerawanan bagi 

kedaulatan dan keamanan Indonesia. Hal ini berkaca pada salah satu faktor kekalahan pada 

Mahkamah Internasional yang melepaskan Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia adalah 

masih minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan Rupiah pada masa itu.99 

B. Studi Perbandingan: Perbatasan Papua-PNG 

Apabila masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia masih menggunakan mata uang 

selain Rupiah, hal yang berbeda terjadi di Perbatasan Papua Nugini. Pada daerah tersebut, 

dapat dikatakan masyarakat Papua Nugini justru dominan dan gemar menggunakan Rupiah. 

Ini dapat terjadi karena adanya kerjasama mata uang antara Indonesia-Papua Nugini yang 

telah terjadi sejak tahun 1996 lalu diperbaharui kembali pada 2014 lalu.100 Jika diperhatikan 

lebih lanjut, maka terlihat pembangunan pada wilayah perbatasan di Indonesia cenderung 

lebih baik dan sejahtera dibandingkan pada daerah Papua Nugini. Dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, masyarakat perbatasan di kedua negara sering melakukan transaksi 

yang kemudian menyebabkan Rupiah lebih banyak beredar dibandingkan mata uang Kina. 

Pola pembangunan perbatasan di sepanjang Pulau Kalimantan sebenarnya dapat 

mengadopsi apa yang ada di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Hal yang cukup kontras 

terjadi di Kabupaten Skow yang memiliki pasar tradisional dan infrastruktur yang lebih baik, 

sementara di wilayah Papua Nugini cenderung tidak ada took ataupun pusat perekonomian. 

Akibatnya, masyarakat perbatasan dapat menjual produk Indonesia dengan harga murah yang 

tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga menjadi kebutuhan di 

negara Papua Nugini. Keberhasilan ini dapat terjadi karena pemerintah daerah telah 

memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut yang menghubungkan antara Jayapura hingga 

perbatasan. Selain itu, telah berjalan tol laut dan udara yang menghubungkan Jawa-Papua 

dapat meningkatkan distribusi barang-barang Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau 

di perbatasan Papua. 

Berkaca pada realitas perbedaan yang terjadi antara perbatasan di Papua dan Kalimantan 

Utara dapat diambil garis besar bahwa pembangunan dan akses yang lebih mudah akan 

menentukan secara signifikan terhadap penggunaan dan peredaran uang itu sendiri. Jika 

terdapat pusat ekonomi dan akses penunjang yang baik di perbatasan, maka akan 

menciptakan ketergantungan bagi penduduk negara lain di wilayah perbatasan tertentu. 

Sementara yang terjadi di Kabupaten Nunukan, masih terdapat warga perbatasan yang harus 
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menjual hasil pertanian dan melautnya ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Akibatnya, penduduk Malaysia yang memiliki pasar dan akses pembiayaan yang lebih baik 

dapat menentukan mata uang apa yang harus digunakan dan berapa nilai yang diberikan 

terhadap produk atau komoditas tertentu. Lebih lanjut, ketimpangan antara hasil bumi yang 

dijual masyarakat Indonesia berbeda jauh dengan barang-barang sehari-hari yang dibeli dari 

Malaysia menyebabkan perekonomian warga tidak dapat berkembang dan justru mendukung 

kemajuan perekonomian kota-kota di negara tetangga. 

Berbahaya apabila Pemerintah Indonesia tidak segera memberikan perhatian kepada 

wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan seperti yang dilakukan di Papua. Hal ini karena 

apabila muncul anggapan bahwa Pemerintah Malaysia lebih peduli terhadap kehidupan dan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentunya dapat mengancam kedaulatan dan nasionalisme 

penduduk perbatasan yang dicirikan dengan keinginan untuk berpindah ke negara tetangga 

ataupun mengakui wilayah Indonesia sebagai bagian dari Malaysia. Erosi terhadap 

kedaulatan dapat terjadi akibat kegagalan negara dalam memastikan pencitaan dan 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

C. Nawacita: Mewujudkan Pembangunan Perbatasan 

Ketimpangan pembangunan di perbatasan sebenarnya bukan semata-mata akibat letak 

geografis yang jauh dari Ibu Kota Provinsi atau pusat perekonomian, melainkan karena 

pelembagaan ekonomi dan politik pemerintah selama beberapa dekade sebelumnya belum 

memiliki kebijakan yang tepat untuk memberdayakan warga perbatasan. Perbatasan yang 

seharusnya juga menikmati fasilitas seperti desa-desa dan perkotaan di Pulau Jawa yang 

memiliki akses pendidikan, kemandirian ekonomi, dan fasilitas kesehatan, sepertinya masih 

membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan untuk merasakan fasilitas yang sama. 

Sementara sebaliknya, pemerintah negara tetangga memberikan perhatian yang sama 

besarnya kota-kota di perbatasan selayaknya kota besar lainnya yang memberikan kemilau 

yang lebih indah bagi warga Indonesia yang berada di berada terdepan negara ini. 

Salah satu konsep Nawacita yaitu membangun dari pinggiran, salah satunya di perbatasan 

merupakan salah satu konsep pembangunan yang perlu dilaksanakan seiring dengan otonomi 

daerah yang dapat dikatakan belum berhasil melakukan pemerataan pembangunan. Berkaca 

pada pola pembangunan pada pemerintahan sebelumnya yang cenderung berorientasi pada 

kebijakan oleh masing-masing kementerian atau daerah tentunya memerlukan sinergitas yang 

komprehensif dari para pihak. Dalam kurun waktu 2014-2019, melalui Nawacita Pemerintah 

Indonesia berupaya melakukan perbaikan di perbatasan, diantaranya melalui pembangunan 

jalan raya paralel, perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pelaksanaan program tol laut 



 

 
 

ataupun tol udara, dan berbagai infrastruktur seperti sekolah dan pasar tradisional. Melalui 

Nawacita, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan dan justru menjadikan 

produk Indonesia sebagai primadona di wilayah tersebut bahkan ke negara tetangga. Namun, 

semua upaya Nawacita akan tidak dapat maksimal apabila pemerintah daerah setempat tidak 

bersinergis dengan pembangunan pemerintah pusat, apalagi jika pemerintah daerah dapat 

‘turun tangan dan jemput bola’ di masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan sarana 

prasarana penunjang.101 

Salah satu pelaksanaan Nawacita dalam pembangunan pebatasan adalah pembangunan 

jalan paralel dari Kalimantan Utara menuju Kalimantan Barat sepanjang 1.900 km dengan 

bantuan dari Zeni TNI AD. Akses jalan ini penting agar masyarakat perbatasan di kedua 

provinsi ini dapat saling mendistribusikan produknya, terutama di dalam negeri agar tidak 

selalu bergantung kepada Malaysia. Selain itu, terdapat pula pelabuhan di Nunukan dan Pulau 

Sebatik yang masuk dalam tol laut mulai dari Surabaya, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, 

dan Sebatik. Diharapkan apabila jalan paralel belum dapat selesai dan digunakan dalam 

waktu dekat, maka tol laut dapat menjangkau seluruh perbatasan yang memiliki akses 

terhadap laut. Pembangunan infrastruktur tersebut penting agar dapat membangun 

kemampuan ekonomi warga setempat dengan memberdayakan berbagai potensi yang ada. 

Jika akses dapat terbuka, maka kebutuhan antar wilayah di sepanjang perbatasan dapat 

dipenuhi oleh produk-produk dalam negeri yang pada akhirnya dapat mengurangi 

penggunaan mata uang asing. 

Sayangnya, di wilayah perbatasan sepanjang Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara 

dalam hal tol laut belum terlalu maksimal, meskipun Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan 

Pelabuhan Sei Nyamuk Sebatik dalam trayek delapan. Selain itu, tol udara yang menjangkau 

di Provinsi Kalimantan Utara cenderung masih berfokus pada transportasi BBM dalam 

rangka program BBM Satu Harga, padahal sebenarnya tol udara dapat dimanfaatkan untuk 

transportasi barang dan jasa produk-produk kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten 

Nunukan. Lebih lanjut, bandar udara yang berada di Kabupaten Nunukan juga belum menjadi 

bandara internasional yang memberikan prioritas terhadap distribusi barang-barang dari 

Indonesia menuju perbatasan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) adalah 

dengan cara berupaya menjangkau peredaran uang di kecamatan dan pedesaan melalui 
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jaringan distribusi yang dimiliki oleh perbankan dan instansi lainnya guna menyebarluaskan 

ketersediaan dan pengguaan Rupiah di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di perbatasan. 

Pilot project BI Jangkau ini perlu diapresiasi mengingat sebelumnya belum terdapat kantor 

kas BI di wilayah terluar dan pendistribusian uang yang membutuhkan pengamanan khusus 

menjadi salah satu permasalahan yang ada. Kemudahan untuk menggunakan Rupiah 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang ini sebagai alat 

pembayaran yang sah di daerah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan. Selain itu, BI juga 

melakukan kerjasama dengan berbagai perbankan BUMN nasional seperti Bank Mandiri, 

Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, hingga Pegadaian 

untuk mendukung proyek BI Jangkau ini.102 

D. Solusi 

Kondisi yang terjadi di perbatasan Kabupaten Nunukan-Tawau Malaysia yang cenderung 

masih memiliki konektivitas yang relatif rendah menyebabkan masih digunakannya mata 

uang asing di wilayah tersebut. Tentunya, hal tersebut turut berdampak pada ketersediaan dan 

peredaran Rupiah di perbatasan dengan kondisi yang layak edar bagi masyarakat setempat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur terpadu yang 

berkualitas hingga pada akhirnya dapat meningkatkan konektivitas barang dan jasa di 

Kabupaten Nunukan. 

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang masih belum menjadi prioritas pemerintah 

terdahulu telah menyebabkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi tepat sasaran. 

Berkaca pada pengalaman atas hilangnya kepemilikan Indonesia atas Pulau Sipadan-Ligitan 

telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga pentingnya wilayah perbatasan bagi 

sebuah negara. Selanjutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya memerlukan satu 

pendekatan saja, seperti secara keamanan dan pertahanan melainkan juga perlu ditinjau 

melalui pendekatan kesejahteraan. Penduduk di perbatasan sebenarnya hanya membutuhkan 

perhatian pemerintah guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, pengenaan aturan-

aturan hukum tanpa dibarengi oleh pembangunan dan pemerataan kesejahteraan tentunya 

justru dapat menjadi bumerang bagi masyarakat setempat itu sendiri.103 
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Pembangunan sarana dan prasarana tersebut penting, mengingat posisi geografis 

perbatasan di Kabupaten Nunukan yang relatif jauh dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara 

menjadi salah satu kendala terbesar. Kendala ini berpengaruh pada pengangkutan dan 

peredaran uang Rupiah yang membutuhkan proses dengan menggunakan berbagai brankas 

dan pengamanan yang ketat. Selain itu, belum semua kecamatan di kabupaten ini yang sudah 

memiliki jalan beraspal dan Pulau Sebatik yang berada terpisah cukup membutuhkan waktu 

dan usaha lebih untuk mencapai semua wilayah perbatasan di Nunukan. Selama beberapa 

dekade sebelumnya, permasalahan pembangunan perbatasan cenderung belum mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah. Ini tercermin pada pembangunan yang lebih banyak 

dilakukan pada wilayah-wilayah padat penduduk, memiliki akses mudah, terdapat potensi 

sumber SDA, dan terdapat kegiatan perekonomian yang menguntungkan. Sementara bagi 

perbatasan yang dapat dikatakan terpencil, terisolir, dan tertinggal cenderung selama 

berpuluh-puluh tahun belum menjadi prioritas. Diperlukan adanya perhatian dan penanganan 

secara khusus dalam pembangunan perbatasan, karena umumnya memerlukan sinergi lintas 

sektoral maupun kementerian dan partisipasi dari pengusaha dalam negeri. Tidak lupa juga 

dibutuhkan keserasian pembangunan antar pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten 

maupun provinsi. 

Salah satu upaya keberhasilan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir 

perbatasan di Nunukan adalah berupa dilakukannya kerjasama oleh Bank Indonesia melalui 

Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dengan program budidaya rumput laut sejak tahun 2011 lalu. Dengan prospek yang besar dan 

memberikan dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat Nunukan, budidaya tersebut 

memberikan peluang tidak hanya bagi masyarakat melainkan bagi Kabupaten Nunukan 

sebagai penghasil rumput laut kering terbesar di Indonesia sejak tahun 2013. Dengan 

melibatkan pemerintah daerah, mahasiswa, LSM, dan gabungan pengusaha mikro telah 

menunjukkan bagaimana keberhasilan dari sebuah program yang dapat mengkolaborasikan 

berbagai stakeholders yang ada. Bahkan, program ini juga memberikan akses pasar baru bagi 

petani rumput laut untuk dijual kepada eksportir di Surabaya maupun Makassar dan pabrik 

pengolahan di Merak, Banten. Dampaknya, Kabupaten Nunukan menjadi penghasil terbesar 

pada tingkat provinsi dengan sumbangsih hingga mencapai 84%.104 
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Lebih lanjut, Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah berupa kepulauan sebenarnya 

memiliki potensi yang besar bagi aktivitas pariwisata karena berada pada lokasi yang 

strategis pada segitiga perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Apabila dapat dilakukan 

pengembangan ekonomi, pembangunan pelabuhan pariwisata, dan penyediaan layanan kapal 

pesiar ataupun ferry dapat menjadi destinasi pariwisata tidak hanya bagi wisatawan lokal 

maupun turis mancanegara yang berasal dari Malaysia dan Filipina. Berada pada wilayah 

yang dekat dengan Pulau Derawan sebagai salah satu tujuan wisata bawah laut terindah di 

Indonesia, Kabupaten Nunukan dapat mengembangkan fasilitas pariwisata terpadu mulai dari 

persewaan kapal, restoran, hingga hotel, yang lengkap dengan paket wisata maka dapat 

mengalahkan Pulau Sipadan-Ligitan yang sebelumnya milik Indonesia namun telah dimiliki 

oleh Malaysia saat ini karena berhasil mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata 

berkelas internasional maupun telah dipenuhi oleh simbol-simbol negeri Jiran tersebut. 

Perlu dilakukan perubahan orientasi terhadap pembangunan di wilayah perbatasan yang 

sebelumnya dianggap tidak memiliki potensi dan sumbangsih bagi perekonomian nasional 

menjadi salah satu indikator strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Jika 

sebelumnya Kabupaten Nunukan dianggap sebagai halaman belakang Indonesia, harus 

menjadi beranda terdepan sebuah negara yang maju dan mandiri. Pembangunan infrastruktur 

dan ekonomi inklusif di perbatasan dapat mendorong kemandirian ekonomi penduduk lokal 

yang berujung pada peningkatan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi warga tidak hanya 

di wilayah perbatasan tetapi di wilayah lainnya yang saling berkaitan, hingga pada akhirnya 

berkontribusi terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mengingat perbatasan 

memiliki nilai strategis karena rawan terhadap potensi masuknya imigran gelap dan 

perdagangan barang ilegal yang membahayakan kedaulatan dan keamanan ekonomi. 

Upaya yang dapat pula dilakukan untuk meningkatkan peredaran dan penggunaan Rupiah 

di perbatasan Kalimantan Utara adalah dengan bekerjasama dengan pihak Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yang memiliki peralatan dan kemampuan untuk menjangkau wilayah-

wilayah terluar di perbatasan, mengingat terdapat pula satuan tugas pasukan pengamanan 

yang berjaga dan berpatroli di perbatasan. Perlu diapresiasi kerjasama yang telah dilakukan 

antara TNI AL dengan BI yang telah mendistribusikan Rupiah di wilayah Kepulauan Riau, 

Natuna, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Kalimantan Utara. 105 
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Lebih lanjut, dapat dilakukan pembangunan kantor kas BI, Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), maupun layanan penukaran mata uang asing di wilayah perbatasan Kabupaten 

Nunukan. Layanan ini diperlukan karena Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah 

yang dilewati oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dan pulang bekerja di Malaysia. 

Kebutuhan terhadap Rupiah yang semakin tinggi apabila tidak didukung oleh penyediaan 

kantor dan layanan yang memadai, maka tentunya tidak akan merubah kebiasaan masyarakat 

yang gemar menggunakan mata uang asing di daerah perbatasan.106 Apabila pemenuhan 

terhadap kebutuhan dan penggunaan Rupiah dapat dipenuhi dengan baik, maka dapat mulai 

diimplementasikan UU No.07 tentang Mata Uang tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan 

hanya Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Didukung dengan sosialisasi dan edukasi 

langsung oleh BI terhadap penduduk di perbatasan maka dapat mendukung penegakan 

terhadap peraturan yang ada dengan memberikan himbauan dan peringatan terlebih dahulu, 

lalu kemudian diberikan denda maupun sanksi dengan melibatkan aparat penegak hukum. 

Tidak hanya dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan 

peredaran uang, melainkan juga diperlukan adanya peningkatan kemandirian dan kemajuan 

ekonomi setempat. Apabila masyarakat di perbatasan tidak diberikan peluang untuk 

meningkatkan ekonominya secara mandiri, maka akan selamanya bergantung pada transaksi 

dengan Malaysia yang akan turut menentukan pada penggunaan mata uang Ringgit pada 

setiap transaksinya. Mengingat ketergantungan kebutuhan sehari-hari penduduk perbatasan 

terhadap negara tetangga masih cenderung cukup tinggi. Masyarakat di Perbatasan Nunukan-

Tawau Malaysia dapat dikatakan masih tergantung pada produk Malaysia yang dapat dengan 

mudah ditemukan, seperti: gula, garam, beras, telur, buah-buahan, daging, roti, susu, dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Masih terbatasnya produk Indonesia yang beredar di wilayah 

tersebut menyebabkan tidak ada pilihan lain untuk tidak menggunakan Ringgit karena dapat 

lebih efisien dan bernilai lebih tinggi jika membayar dengan mata uang tersebut tanpa perlu 

membayar harga yang lebih mahal. 

Lalu, pembangunan ekonomi perbatasan dapat menjadi tolok ukur terhadap ketahanan 

nasional, utamanya yang berkembang di masyarakat. Perbatasan sebagai garda dan beranda 

terdepan sebuah negara tentunya akan merasakan langsung akibat dari globalisasi ekonomi 

dan informasi yang berkembang di negara tetangga. Melalui pembangunan ekonomi mandiri 
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masyarakat setempat dapat memperkuat ketahanan nasional, karena apabila sumber ekonomi 

seperti sumber daya alam (SDA) tidak dapat dilindungi dan diolah yang dapat memberikan 

nilai tambah bagi masyarakat setempat, maka dapat mengancam keutuhan wilayah dan 

masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini karena masih terjadi kecenderungan apabila 

ekonomi masyarakat perbatasan masih bergantung pada permintaan dan kebutuhan di 

Malaysia, padahal jika masyarakat dapat mengembangkan ekonomi produktif berbasis 

komoditas yang dapat menghidupi tentunya akan meningkatkan taraf hidup penduduk itu 

sendiri. 

Kemudian, perlu adanya lembaga-lembaga pembiayaan ekonomi di daerah perbatasan 

karena warga selama ini kelulitan memasarkan produknya dan pada saat yang sama 

memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lembaga pembiayaan ini penting agar 

masyarakat dapat memperoleh bantuan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif yang 

berasal dari sumber pendanaan dalam negeri. Berkaca pada besarnya peluang dan potensi 

yang ada di Kabupaten Nunukan baik secara barang dan jasa dapat menjadi sala satu alasan 

bukan saatnya lagi hanya mendirikan lembaga pembiayaan di kota-kota besar yang telah 

jenuh dengan investasi. Sudah saatnya wilayah di perbatasan mendapatkan pembiayaan 

langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini tidak dapat berproduksi 

secara maksimal dan hanya bergantung pada Malaysia.107 

 

4. Kesimpulan 

Menegakkan kedaulatan Rupiah di perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya 

membutuhkan pendekatan secara keamanan dengan pemberian sanksi melainkan juga harus 

memperhatikan pendekatan kesejahteraan di wilayah terebut. Masih tingginya penggunaan 

Ringgit di perbatasan kabupaten tersebut tidak lepas dari kenyataan masih bergantungnya 

transaksi untuk kebutuhan sehari-hari oleh penduduk setempat terhadap negara tetangga. 

Ketimpangan pembangunan dan sulitnya akses menuju ke kota besar pada wilayah Indonesia 

menyebabkan warga lebih memilih untuk berdagang langsung ke Tawau, Malaysia. 

Akibatnya penduduk setempat tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan Ringgit untuk 

transaksi sehari-hari. Masih banyaknya terdapat simbol-simbol Malaysia di perbatasan 
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Kabupaten Nunukan tentunya telah mengancam dan membahayakan kedaulatan dan 

keamanan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. 

Untuk itu, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi yang 

memadai di Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan peredaran dan penggunaan Rupiah. 

Tidak lupa juga dapat mengikutsertakan berbagai pihak dalam distribusi uang, seperti 

bekerjasama dengan TNI, BUMN, dan BPD setempat. Lalu, dapat dilakukan pembangunan 

pusat ekonomi seperti pasar dan layanan pembiayaan keuangan guna mendukung terciptanya 

kemandirian ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu juga, dapat dikembangkan potensi 

ekonomi dan pariwisata di kabupaten tersebut untuk mengurangi ketergantungan kepada 

Malaysia. Selanjutnya, dapat mulai dilaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap 

penggunaan mata uang asing di Indonesia. Sehingga, pada akhirnya secara bertahap Rupiah 

dapat berdaulat secara sepenuhnya di sepanjang perbatasan di Kabupaten Nunukan. 
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