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Abstrak 

Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di antara segitiga 

emas Malaysia-Indonesia-Filipina sehingga berpotensi mendorong perekonomian lokal dan 

nasional Indonesia. Berbagai komoditas dan sumber daya alam di Pulau Sebatik banyak 

diperdagangkan di Tawau, Malaysia, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kedua wilayah 

tersebut disebut sebagai interdependent borderland karena keduanya memiliki hubungan 

saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan. 

Namun, terdapat kesenjangan diantara kedua wilayah tersebut dimana ketergantungan yang 

terjadi bersifat asimetris. Tulisan ini bermaksud menganalisis bagaimana peningkatan daya 

saing perdagangan Pulau Sebatik dalam konteks interdependent borderland dengan 

menggunakan pendekatan market-based view dan resource-based view.  

Kata Kunci: Daya Saing, Interdependent Borderland, Pulau Sebatik, Market-based View, 

Resource-based View 

 

1. Pendahuluan 

Meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia karena perselisihan teritorial 

atas Pulau Ligitan dan Sipadan pada tahun 2002, serta perselisihan tentang blok laut Ambalat 

pada tahun 2005 telah mendorong adanya wacana untuk menjaga wilayah perbatasan di Pulau 

Sebatik pada tahun 2009. Pulau ini secara geografis sangat strategis, karena selain membagi 

wilayah antara Malaysia dan Indonesia juga langsung menghadap pada blok laut Ambalat 

yang sedang disengketakan.108 Kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik sendiri selalu 

terhubung dengan Malaysia, khususnya Tawau (Sabah), melalui hubungan ekonomi dan 

ikatan budaya (kedekatan etnis). Kegiatan ekonomi di Pulau Sebatik sebagian besar berada di 

                                                           
108 Lina Puryanti dan Sarkawi B. Husain, A people-state negotiation in a borderland: a case study of the 

Indonesia-Malaysia frontier in Sebatik Island. Wacana, Vol. 13 No. 1 (April 2011): 105—120, p. 106. 
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sektor pertanian dan kehutanan yaitu padi,  perkebunan kakao, kelapa, kopi, cengkeh, lada 

dan kelapa sawit. Selain itu ada sekitar 1.800 orang yang bekerja sebagai nelayan di Sebatik. 

Sementara tiga desa di Pulau Sebatik yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, 

yaitu Liyang Bunyu, Sungai Pancang, dan Haji Kuning.109 

Pulau Sebatik sebagai salah satu dari 10.000 pulau kecil di Indonesia sebagai beranda 

terdepan wilayah Indonesia dapat dikatakan belum mendapatkan kesejahteraan yang optimal. 

Meskipun pulau tersebut secara ekonomis mempunyai potensi lahan yang cukup luas, sumber 

laut, perkebunan, dan pariwisata, akan tetapi kecenderungannya pembangunan belum merata 

hingga menyentuh pulau terluar tersebut. Dapat dikatakan Pulau Sebatik masih memiliki 

kesenjangan dalam proses pembangunan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan, dan keterbatasan daya dukung listrik maupun telekomunikasi 

dibandingkan wilayah lainnya. 

Pulau Sebatik merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Nunukan. Kabupaten 

Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan 

langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 14 ribu km2. Sementara 

Pulau Sebatik dengan luas wilayah sekitar 247.47 Km2 dan secara geografis terletak pada 

117º 40’BT – 117º 54’BT dan 4º 02’LU – 4º 10’LU. Pulau ini memiliki perbatasan darat 

langsung dengan Malaysia, mengingat wilayah Pulau Sebatik terbagi dalam dua negara, 

yakni: bagian utara pulau itu seluas 187,23 Km2 menjadi milik Malaysia, sementara pada 

wilayah selatan seluas 247.47 Km2 merupakan kedaulatan Indonesia. Ini menyebabkan 

banyak rumah warga yang berada pada garis perbatasan, menyebabkan tempat tinggalnya 

terbagi dalam dua wilayah negara. Meskipun berada dalam wilayah terluar dan berbatasan 

langsung dengan Malaysia, masyarakat Pulau Sebatik dan Tawau Malaysia tetap harmonis.110 

Untuk menuju dan keluar dari Pulau Sebatik menuju wilayah Indonesia lainnya harus 

melalui Kabupaten Nunukan dengan waktu tempuh lebih dari tiga jam sebagai pemilik 

pelabuhan dengan kapasitas kapal yang lebih besar dari Sebatik. Hal ini menyebabkan barang 

komoditas sehari-hari yang berasal dari Jawa didistribusikan melalui Kabupaten Nunukan. 

Masyarakat Sebatik untuk dapat mendapatkan pelayanan umum yang lebih baik, seperti 

administrasi rumah sakit dan sekolah juga harus menuju ke Kabupaten Nunukan. Kabupaten 

Nunukan juga relatif lebih lengkap dibandingkan Pulau Sebatik, karena memiliki akses 

                                                           
109 Puryanti dan Husain, p. 108. 
110 Direktori Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sebatik, diakses 

melalui http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297.  

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297


 

 
 

transportasi udara menuju kota besar lainnya, yakni: Tarakan. Sementara dengan wilayah 

Tawau, Malaysia dapat diakses hanya dalam 15 menit saja yang menyebabkan hampir semua 

produk pertanian dan hasil laut dapat masuk ke wilayah Malaysia dengan mudah. 

Dampaknya, terjadi ketertinggalan masyarakat Pulau Sebatik sebagai pulau terluar dan 

terpencil masih jauh tertinggal dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya dibandingkan daerah 

ataupun negara lain. Tidak jarang juga pulau ini harus bergantung dalam hal pemenuhan 

kebutuhan dan mengadopsi budaya dari negara tetangga. Realitasnya secara ekonomi, 

masyarakat Pulau Sebatik masih bergantung kepada warga Tawau, Malaysia karena hampir 

seluruh komoditas yang berasal dari wilayah Indonesia di pulau tersebut dijual ke negara 

tetangga. Letak geografis Pulau Sebatik yang cenderung lebih dekat ke Tawau, Malaysia 

dibandingkan ke Kabupaten Nunukan menyebabkan masyarakat lokal lebih memilih menjual 

hasil buminya ke negara tetangga dengan memperhitungkan waktu tempuh dan biaya. Masih 

adanya kendala pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut berupa akses 

menuju dan ketersediaan pasar maupun tempat pelelangan ikan menjadi salah satu faktor 

lainnya.111 

Pulau Sebatik dapat dikatakan sebagai pangsa pasar dari produk Malaysia yang dapat 

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

dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebaliknya, ikan dan sayuran yang berasal dari Pulau 

Sebatik dapat ditemukan di pasar-pasar di Tawau, Malaysia. Ironi dan disparitas keuntungan 

ini yang menyebabkan Indonesia sebenarnya dirugikan secara ekonomi dalam jumlah besar 

mengingat hal ini terjadi setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh kendala transportasi antar 

pulau di wilayah perbatasan yang masih terbatas, sementara belum banyak investor yang 

tertarik untuk memenuhi kebutuhan transportasi maupun keseharian penduduk Pulau 

Sebatik.112 Belum lagi, permasalahan harga BBM yang cenderung lebih tinggi dibandingkan 

harga BBM Malaysia dan masih terbatas menyebabkan transportasi di pulau terluar menjadi 

semakin mahal. Bahkan pasokan gas elpiji juga mengalami kekurangan karena tidak 

                                                           
111 Hidayanto, Muhammad. (2013). "Potensi Ketahanan Pangan Pulau Sebatik Sebagai Pulau Kecil Wilayah 

Perbatasan di Pulau Kalimantan Utara". Membangun Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil Dan Wilayah 
Perbatasan. Jakarta: Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, p. 248- 259. 

112 Siregar. N, Chairil. (2008). “Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam Rangka Meningkatkan 
Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan–Kalimantan Timur”. Jurnal 
Sosioteknologi. Edisi 13, Tahun 7.. 



 

 
 

dikirimkan ke wilayah tersebut setiap harinya yang menyebabkan kelangkaan dan lebih 

memilih menggunakan gas milik Malaysia.113  

Lebih lanjut, Penduduk Pulau Sebatik pun cenderung menggunakan mata uang Ringgit 

karena memiliki nilai lebih tinggi dan ketersediaan yang banyak di wilayah tersebut. 

Ketergantungan tersebut menyebabkan warga Pulau Sebatik mengalami perubahan terhadap 

kebudayaan, diantaranya: cenderung lebih fasih mengenal Bahasa Melayu ketimbang Bugis 

dan Bahasa Indonesia, penampilan maupun kebiasaan masyarakat setempat lebih meniru dan 

membanggakan produk Malaysia, dan penduduk Pulau Sebatik mengikuti ataupun 

mencontoh kegiatan pertanian berdasarkan kebutuhan di Tawau, Malaysia.114 Dampaknya, 

hal ini dapat mengurangi identitas dan kebanggan terhadap Indonesia dan apabila terjadi 

penurunan permintaan maupun harga komoditas tertentu dari Malaysia menyebabkan 

kerugian warga Pulau Sebatik yang bergantung dari kebutuhan negara tetangga. Terbukti 

ketika terjadi penurunan permintaan Kopi dari Malaysia, penduduk Pulau Sebatik lebih 

memilih memotong tanaman kopi hingga menelatarkan kebunnya.115 

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, paper ini bermaksud untuk mencari solusi 

agar Pulau Sebatik yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia mampu secara mandiri 

memenuhi kebutuhan masyarakat lokal setempat dan mampu meningkatkan daya saing 

barang-barang lokal sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di Pulau 

Sebatik. Oleh sebab itu, paper ini akan menganalisis bagaimana peningkatan daya saing 

perdagangan Pulau Sebatik dalam konteks interdependent borderland dengan menggunakan 

pendekatan market-based view dan resource-based view.  

2. Tinjauan Literatur 

A. Konsep Daya Saing 

Dalam berbagai literatur, bahasan konsep daya saing dapat ditinjau pada tiga level yaitu 

negara atau nation, industri atau kelompok industri, dan perusahaan (firm level).116 Graig dan 

                                                           
113 Portal Kalimantan.com, Pasokan Dalam Negeri Kurang BBM Malaysia Beredar di Sebatik, diakses melalui 

Direktori Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sebatik, diakses 
melalui http://bulungan.prokal.co/read/news/3555-pasokan-produk-dalam-negeri-kurang-bbm-malaysia-
beredar-di-sebatik.html.  

114 Sudirman. (2014). “Dampak Penggunaan Mata Uang Ganda Rupiah dan Ringgit Malaysia Terhadap 
Perubahan Sosial Masyarakat di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah”. eJournal Ilmu Pemerintahan. 
Volume 2 , Nomor 2. 

115 Sutaat. (2006). Diagnosa Permasalahan Sosial Di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. Jakarta: Puslitbang 
Kesos.  

116 Rachma Fitriati, Rekonstruksi Daya Saing UMKM Industri Kreatif berbasis Tiga Tingkat Kerangka 
Kelembagaan (Sebuah Aplikasi Riset Tindakan Berbasis Soft System Methodology), Disertasi. Program Studi 
Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012, p. 24. 

http://bulungan.prokal.co/read/news/3555-pasokan-produk-dalam-negeri-kurang-bbm-malaysia-beredar-di-sebatik.html
http://bulungan.prokal.co/read/news/3555-pasokan-produk-dalam-negeri-kurang-bbm-malaysia-beredar-di-sebatik.html


 

 
 

Grant (1993) mendefinisikan sebuah kemampuan daya saing atau kompetensi sebagai sumber 

daya yang berasal dari sumber daya nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible), termasuk 

finansial, fisik, manusia, teknologi, reputasi, dan hubungan yang dimiliki oleh perusahaan 

atau pelaku industri.117 Untuk mencapai keunggulan bersaing, maka strategi bersaing yang 

mejadi formula umum adalah mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa seharusnya 

yang menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut (Porter, 1980). Oleh sebab itu ada dua pendekatan yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan keunggulan bersaing yaitu pandangan berbasis pasar (market-based 

view/MBV) dan pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View/ RBV).118 

Pandangan berbasis pasar (market-based view/MBV) bermula dari munculnya daya tarik 

pasar (market attractiveness) di mana strateginya menitikberatkan pada posisi perusahaan 

dalam industri dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi (Baier, 2008). Menurut Poser 

(2003), pendekatan MBV dapat diterapkan untuk memperluas rencana dan tujuan perusahaan 

jika ditinjau dari faktor politik, pelanggan, kondisi pasar, teknologi, sosial dan faktor lainnya 

untuk membuat strategi. Dalam persaingan industri sendiri, Porter (1980) menjelaskan bahwa 

ada lima kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri yaitu masuknya 

pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan 

tawar-menawar pemasok (supplier), serta persaingan di antara pesaing yang ada. Kelima 

kekuatan persaingan ini bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampu-

labaan dalam industri. 119 

Sementara pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View - RBV) berfokus pada 

sumber daya yang dimiliki pelaku industri dan kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas 

maupun nilai. Menurut pandangan ini, suatu perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing 

berbasis sumber daya, maka perusahaan harus menciptakan nilai ekonomis yang lebih besar 

daripada marjinalnya dan memiliki keunggulan kompetitif yang khas, dimana pesaing tidak 

dapat memproduksi sumber daya yang dimiliki oleh pelaku industri tersebut.120 

B. Teori Interdependensi dan Konsep Interdependent Borderland 

Interdependensi secara harfiah adalah pola saling ketergantungan, sedangkan dependensi 

berarti suatu negara bergantung pada kekuatan eksternal. Menurut Keohane dan Nye dalam 

teori ini, adanya saling ketergantungan tersebut membuat negara-negara yang telah bermitra 
                                                           
117 Fitriati, p. 55. 
118 Fitriati, p. 37. 
119 Fitriati, p. 42. 
120 Fitriati, p. 41 



 

 
 

meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mempengaruhi hubungan menjadi tidak 

harmonis dan menurunnya nilai keuntungan ekonomi dari kerjasama tersebut.121  

Keohane dan Nye selanjutnya dalam salah satu seminarnya yang bertajuk Study of Power 

and Interdependence membedakan interdependensi dalam dua jenis yaitu interdependensi 

simetrik dan asimetrik. Interdependensi simetrik digambarkan dalam pola ketergantungan 

satu sama lain antar dua pihak, sehingga keduanya akan sama-sama mengalami resesi dan 

terluka ketika hubungan saling ketergantungan tersebut retak. Sedangkan interdependensi 

asimetrik digambarkan jika ada satu negara secara substansial bergantung pada negara lain, 

dan pihak yang dependen ini akan mengalami dampak yang buruk dalam jika hubungan antar 

negara yang dijalin tidak berjalan dengan baik.122 

Sementara interdependent borderland mengacu pada suatu kawasan perbatasan yang di 

kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. 

Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai 

kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang 

setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki 

tenaga kerja yang murah.  

C. Konsep Perdagangan Lintas Batas 

Pembangunan di sektor industri dan perdagangan tidak saja diharapkan dapat 

meningkatkan, memperluas dan memperbaharui upaya pertumbuhan ekonomi tetapi juga 

pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas nasional (Alam, 1996). Secara teoritis, 

Todaro (1990) menjelaskan bahwa terdapat dua keuntungan besar dari perdagangan 

internasional. Pertama, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari 

keterkurungan kemampuan menyediakan sumber daya mereka dan mengkonsumsikan 

komoditi dalam kombinasi-kombinasi yang di luar batas kemampuan produksinya. Implikasi 

kedua adalah bahwa perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan 

diperbolehkannya setiap negara untuk mengkhususkan diri pada yang paling baik baginya, 

yaitu dengan berkonsentrasi pada produksi barang yang memberikan keunggulan 

komparatif.123 

                                                           
121 Keohane, R.O. and Nye, J.S. (2001). Interdependence in World Politics. Power and Interdependence. New 

York: Longman Publishing, p. 7. 
122 Keohane, R.O. and Nye, J.S. (2001), p. 10. 
123 Inkong Ala, DB Paranoan dan Suarta Djaja, Peran Perdagangan Lintas Batas dalam Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. E-Journal Administrative Reform, 
2013, 1 (1): 54-65, p. 61 

 



 

 
 

3. Diskusi dan Pembahasan 

A. Interdependensi Asimetris antara Pulau Sebatik dan Tawau 

Jika melihat fenomena-fenomena yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, dapat 

dikatakan bahwa Sebatik merupakan contoh simbiosis ekonomi yang berbentuk 

interdependensi asimetris sebagai wilayah perbatasan yang hanya satu wilayah yang saling 

bergantung (Martinez 1994: 8). Ketergantungan ini tidak simetris karena Tawau adalah satu-

satunya tujuan untuk memperdagangkan produk pertanian atau agroforestri Sebatik dan 

dalam banyak kasus Sebatik (nelayan, petani, dan pengusaha lokal) juga dibiayai oleh 

pengusaha Tawau. Hal ini menandakan bahwa posisi tawar Sebatik masih sangat lemah 

karena harga komoditas benar-benar dikuasai pasar ekonomi Tawau. Di sisi lain, kehidupan 

Tawau pada umumnya bergantung pada pasokan dari Sebatik. Sebaliknya, untuk kebutuhan 

sehari-hari mereka yang tidak bisa dibeli oleh masyarakat di pulau Sebatik, hampir 

sepenuhnya mereka bergantung pada pasokan dari Tawau, karena tidak ada pilihan alternatif. 

Bahkan perdagangan dengan Tawau menjamin harga mereka lebih stabil dibandingkan 

dengan apa yang akan mereka dapatkan dengan mengirimkan komoditas ke Nunukan atau 

Tarakan.124 

Sebatik dengan Tawau sebagai salah satu pusat ekonomi di Sabah-Malaysia dipisahkan 

oleh selat yang lebarnya sekitar 8 mil laut (± 12.8 km) dari Sungai Nyamuk-Sebatik ke 

Tawau-Malaysia yang dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu bermotor. 

Sementara jarak tempuh di darat tidak terlalu jauh, tetapi dengan lebar jalan yang hanya 

setapak dan kondisi medan yang naik-turun gunung sebagaimana banyak dijumpai di 

Kalimantan daratan, sehingga jalan kaki menjadi satu-satunya pilihan mengakibatkan waktu 

untuk menempuhnya menjadi berjam-jam. Meskipun demikian, kondisi ini bukanlah faktor 

yang dapat menghambat warga Sebatik untuk membangun jaringan ekonomi dengan warga di 

Tawau. Bahkan selat ini menjadi jembatan untuk memudahkan warga Sebatik membangun 

jaringan ekonomi dengan warga Tawau.125 

Belum adanya pengelolaan sumber daya alam yang terkoordinasi dengan baik turut 

menambah permasalahan di Pulau Sebatik. Adanya investor yang kebanyakan berasal dari 

Malaysia menyebabkan keuntungan yang dihasilkan di wilayah pulau tersebut tidak dapat 

dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini karena hasil produksinya dikirim kembali ke 

Malaysia dan penduduk hanya diuntungkan mendapat pekerjaan sebagai petani dan berkebun. 
                                                           
124 Puryanti dan Husain, p. 113 
125 Robert Siburian, Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia beraroma Malaysia. Jurnal Masyarakat & 

Budaya, Volume 14, No. 1, Tahun 2012, p. 54. 



 

 
 

Pada perdagangan Kelapa Sawit dan Kakao cenderung masih dilakukan oleh masyarakat 

Pulau Sebatik secara tradisional dengan hasil produksi diletakkan di pinggir jalan, mengingat 

belum ada gudang penampungan hasil produksi pertanian dan perkebunan dan keesokan 

paginya sudah diangkut ke Malaysia. Sehingga perdagangan tidak terdata oleh petugas 

penyuluh lapangan dan tidak ada pemasukan untuk daerah maupun negara. Dalam penjualan 

produk pertanian relatif dibeli oleh pedagang pengumpul di kota Tawau, Malaysia dengan 

harga yang relatif rendah dan mengunakan mata uang Ringgit. Sementara dalam sektor 

perikanan, kegiatan perdagangan masih dilakukan di kota Tawau, Malaysia dengan 

menggunakan sistem ijon BBM dan modal kerja yang diberikan oleh warga Tawau yang 

mengikat nelayan Indonesia untuk menjual produknya ke Tawau dengan harga yang murah. 

Di samping itu, belum ada nilai tambah dari produk perikanan, akibat kendala industri 

pengolahan hasil perikanan yang belum tersedia di wilayah tersebut. Perbatasan yang 

cenderung juga masih hanya berupa patok-patok bahkan berbentuk pemukiman juga 

menyebabkan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia dapat dengan mudah 

dieksploitasi dan diperdagangkan secara ilegal ke negara tetangga. 126 

Tidak hanya produk-produk Malaysia yang menyebabkan penduduk Pulau Sebatik 

bergantung terhadap Malaysia, melainkan juga dukungan teknologi dan informasi lebih 

banyak didapatkan dari Malaysia. Siaran televisi dan radio Malaysia cenderung lebih mudah 

diterima di pulau tersebut dibandingkan dengan siaran dari Indonesia. Lebih lanjut, dukungan 

telekomunikasi berupa jaringan telepon seluler juga lebih mudah diakses menggunakan 

operator Malaysia.127 Malaysia berupaya membangun kesadaran warganya mencintai 

negaranya melalui stasiun televisi pemerintah, yakni: Radio Televisi Malaysia (RTM). Secara 

garis besar RTM juga memuat acara-acara seperti stasiun televisi Indonesia, hanya saja 

menggunakan bahasa dan kebudayaan Melayu, namun secara variasi acara relatif tidak 

semenarik dan sebanyak stasiun televisi swasta Indonesia.128 Permasalahannya adalah ketika 

berbagai tayangan tersebut juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik selama 

bertahun-tahun tanpa diimbangi siaran radio dan televisi nasional seperti Radio Republik 

Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang berkualitas. Jika masyarakat 

                                                           
126 Ruslan H, Hanafiah. (2011). Penyusunan Data Keruangan Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Kawasan 

Perbatasan Sebatik Dan Entikong Tahun 2011. 
127 Kompas, Telkomsel Ajak Operator Seluler Lain Bangun BTS di Perbatasan, diakses melalui 
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128 Detik.com, Ini Mangapara yang 39 Tahun Ditinggali Rumah Separuh Indonesia dan Malaysia, diakses 
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setempat hendak menikmati acara stasiun televisi swasta Indonesia, warga harus 

mengeluarkan uang tambahan untuk menggunakan televisi berlangganan berbayar setiap 

bulannya. Bahkan, dalam hal radio hanya terdapat dua stasiun radio swasta yang cenderung 

amatir dan siarannya belum menjangkau seluruh wilayah Sebatik. Kendala arus informasi dan 

komunikasi tersebut sangat memprihatikan dan dapat menyebabkan berkurangnya identitas 

budaya masyarakat Pulau Sebatik terhadap perkembangan terbaru mengenai Indonesia.129 

Selain itu, masih terbatasnya akses terhadap jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, 

dan pendidikan menyebabkan kesenjangan yang mencolok pada wilayah ini. Berbeda dengan 

di Pulau Sebatik, masyarakat Tawau, Malaysia telah mendapatkan pembangunan yang lebih 

baik. Terbukti dengan Kota Tawau yang memiliki bangunan gedung-gedung tinggi dengan 

dukungan listrik dan kemakmuran yang lebih baik.130 Sementara pasokan listrik dari PLN di 

Pulau Sebatik belum merata karena belum semua dari masyarakat dapat menikmatinya 

karena keterbatasan jaringan dan pasokan listrik yang ada. Tidak jarang terjadi pemadaman 

listrik secara bergilir bagi masyarakat Pulau Sebatik yang menyebabkan masyarakat sebagian 

besar menggunakan mesin diesel milik individu dengan hanya menyala ketika malam hari 

dan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di pasang di rumah-rumah 

penduduk. Terkait fasilitas air bersih, belum dapat menjangkau seluruh Pulau Sebatik dan 

masyarakat setempat masih banyak yang menggunakan sumur bersama untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih, kegiatan mandi dan cuci, sedangkan untuk kegiatan kakus mereka 

menggunakan jamban bersama yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Pada 

bidang kesehatan, belum adanya dokter spesialis di puskesmas disamping kendala jarak yang 

harus ditempuh menyebabkan penduduk sebatik memilih menggunakan fasilitas kesehatan di 

Tawau, Malaysia karena biaya tindakan medis di Tarakan ataupun Nunukan lebih mahal dan 

lebih mendahulukan pembayaran dibandikan pelayanan medis maupun tidak dapat dicicil. 

Hal ini mengingat di Kabupaten Nunukan baru memiliki 6 dokter spesialis, 56 dokter umum, 

18 dokter gigi, 98 tenaga bidan, dan 207 orang tenaga keperawatan (2015).131 

Tentunya berbagai kondisi tersebut dapat mengancam dan membahayakan persatuan dan 

kesatuan Indonesia, apabila tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari pemerintah. 

Masyarakat setempat yang cenderung lebih dekat dan bergantung dengan negara tetangga 

dapat mengurangi kebanggan dan nasionalisme terhadap Indonesia. Hal tersebut karena 
                                                           
129 Antaranews.Com, Henry Subiakto: Masyarakat Perbatasan Bagian Penting Indonesia, diakses melalui 

http://www.antaranews.com/print/248210/henry-subiakto-masyarakat-perbatasan-bagian-penting-indonesia.  
130 Rizki P, Yulita. (2010). Sebatik, Pulau Kecil Kaya yang Nyaris Terabaikan, Depok: Universitas Indonesia. 
131 Noveria, Mita (ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi. Jakarta: 

Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indunesia (P2 Kependudukan-LIPI), p. 49-52. 
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penduduk lokal pulau terluar dan terpencil cenderung lebih realistis, tidak hanya 

mementingkan semangat kebangsaan terhadap Indonesia, melainkan juga membutuhkan 

pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari. 

B. Peningkatan Daya Saing Perdagangan Lintas Batas di Pulau Sebatik dari 

Pendekatan Market Based View dan Resources Based View 

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk 

membiayai pembangunan. Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan 

terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. 

Seperti halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang 

juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di 

daerah perbatasan termasuk di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan 

beberapa negara tetangga lainnya.132  

Sudah merupakan kewajaran apabila aktivitas ekonomi lintas batas negara dilakukan oleh 

warga di Nunukan dan Sebatik maupun warga perbatasan Malaysia. Interaksi transnasional di 

daerah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin intensif dilakukan karena adanya kesamaan 

sosial budaya yang dimiliki oleh dua warga yang berbeda wilayah negara tersebut. Hal ini 

memberikan keuntungan yaitu memberikkan kemudahan bagi kedua warga untuk 

berkomunikasi. Interaksi antara kedua wilayah semakin menguat karena wilayah Pulau 

Sebatik yang tidak begitu luas mengakibatkan mobilitas warga dalam pulau relatif terbatas. 

Aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan itu justru lebih intensif dilakukan ke 

luar pulau terutama dengan warga Malaysia dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah 

satunya adalah jarak kedua pulau itu dengan pusat kegiatan ekonomi di negara bagian Sabah 

relatif dekat.133 Aktivitas perdagangan di kawasan Nunukan – Sebatik – Tawau menjadi pintu 

gerbang bagi kedua negara untuk masuknya masing-masing komoditi yang dihasilkan kedua 

negara. Namun, daya Tarik Tawao menjadi magnet bagi para pedagang di kawasan tersebut 

untuk datang ke sana. Oleh karena itu, beberapa komoditi hasil bumi dan laut dari Indonesia 

sudah terbiasa dipajang di pasar Tawau (Central Market – Tawau), yang kebetulan posisinya 

di pelabuhan itu.134 
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Kondisi ini pada dasarnya memberikan keuntungan posisi bagi Pulau Sebatik jika dilihat 

dari pendekaran market based view. Jika dianalisis dari lima kekuatan-kekuatan yang 

mempengaruhi persaingan antara Pulau Sebatik dan Tawau seperti yang ditawarkan Porter 

(1980), maka akan terlihat bahwa : 

1. Dari segi masuknya pendatang baru 

Masuknya pendatang baru di sini lebih ditekankan pada pesaing baru di mana antara 

Pulau Sebatik dan Tawau sangat kecil kemungkinan untuk masuknya pendatang baru akibat 

ketidaktertarikan dari para pendatang baru akan letak geografis dari Pulau tersebut maupun 

dari segi sarana-prasarana yang ada di kedua wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan para 

pendatang baru dari kalangan pengusaha akan cenderung meminimalisir cost dari barang 

yang akan dijual dan meminimalisir resiko atas produk yang kurang diminati oleh masyarakat 

setempat. Dengan demikian, dalam kasus ini diasumsikan bahwa tidak ada pendatang baru 

yang masuk dalam pasar di wilayah perdagangan lintas batas antara Pulau Sebatik dan 

Tawau. 

2. Ancaman produk pengganti 

Ancaman Produk pengganti dapat menjadi alasan kuat menurunnya pendapatan di 

wilayah Pulau Sebatik yang dikarenakan adanya barang-barang pengganti dari Pulau Tawau 

Malaysia yang lebih diminati dibandingkan dengan produksi dari wilayah Indonesia. Dalam 

hal ini pemerintah Indonesia perlu melakukan campur tangan ke dalam pasar dengan 

melakukan sosialisasi terhadap kualitas dan harga barang pengganti yang disiapkan oleh 

Pemerintah Indonesia untuk Pulau Sebatik. Misalnya seperti yang telah kita ketahui bahwa 

ada banyak produk Malaysia beredar di Kalbar. Produk-produk Malaysia mudah dijumpai 

dan laris manis. Produk Malaysia diminati karena biasanya dijual lebih murah dan 

kualitasnya juga bagus.135 Oleh sebab itu, di sini peran negara harus hadir untuk 

meningkatkan kualitas dan mendistribusikan produk pengganti dari Pemerintah Indonesia 

sebagai saingan atas produk-produk dari Malaysia. 

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli 

Jika melihat kekuatan tawar menawar pembeli antara Pulau Sebatik dan Tawau maka 

sangat terlihat jelas bahwa daya tawar pembeli dari Tawau lebih unggul dibandingkan Pulau 

Sebatik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh misalnya ikan teri ambalat hanya 

berharga sekitar RM 10 di tingkat pengumpul di Sebatik. Namun, di Tawau ikan ini sudah 

berharga sekitar RM 25 dan di Kinabalu sudah sekitar RM 60. Karena itu, masyarakat 
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Sebatik lebih senang menjual hasil buminya ke wilayah Malaysia, selain karena 

pertimbangan ketiadaan konsumsi di wilayah ini, juga daya beli di Malaysia lebih tinggi dari 

pada jika dijual di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat Tawau menjadi satu-satunya 

pilihan bagi para pedagang dan produsen hasil bumi di wilayah Indonesia, terutama di 

Sebatik dan Nunukan, setidaknya hingga kini.136 

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok 

Selama ini, pemasok dari Indonesia dipermudah oleh beberapa sarana prasarana yang 

dibangun dalam wilayah lintas Batas antara Sebatik dan Tawau. Salah satunya adalah 

pelabuhan yang sering digunakan untuk berangkat ke Tawau dan kembali ke Sebatik adalah 

Sungai Nyamuk, Pancang, dan Haji Kuning. Barang kebutuhan sehari-hari penduduk Sebatik 

pun lebih banyak didatangkan dari Malaysia, seperti susu, minyak goreng, gula, berbagai 

jenis kue, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya, Tawau pun menjadi satu-satunya daerah 

pemasaran hasil bumi dan perikanan dari Sebatik sehingga Tawau menjadi pasar bagi 

masyarakat Sebatik dan wilayah perbatasan lain di Provinsi Kalimantan Timur. Adanya 

interaksi ekonomi yang begitu intensif, dapat dikatakan bahwa orientasi ekonomi masyarakat 

Sebatik tertuju ke Malaysia dan aktivitas ekonomi masyarakat Tawau mempengaruhi 

dinamika ekonomi warga yang bermukim di Pulau Sebatik.137 

5. Persaingan di antara pelaku pasar 

Dari segi persaingan pelaku pasar, Tawau pun lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari 

pembangun fasilitas pusat perdagangan seperti Lokasi Central Market Tawau yang berada di 

kawasan pelabuhan Tawau yang sangat mempermudah para pedagang dari Indonesia untuk 

menjual hasil buminya di sini. Tawau bagi masyarakat perbatasan adalah seperti halnya gula, 

sehingga berbondong-bondong mereka datang dari wilayah Indonesia untuk memperebutkan 

keuntungan yang ada di sana. Tak dapat dipungkiri juga, karena wilayah Tawau jika 

dibandingkan dengan wilayah perbatasan yang terletak di wilayah Indonesia, sangat jauh 

berbeda. Bagaimana tidak, GDP per kapita Tawau mencapai US $ 6000, sementara di 

wilayah Sebatik hanya US $ 300, dan di Nunukan tentunya tidak jauh berbeda dengan 

Sebatik. Namun, aktivitas dari ketiga wilayah ini mampu menarik perekonomian daerah 

Nunukan sendiri.138 

Sementara dari pandangan berbasis sumber daya (Resource Based View - RBV) yang 

pada dasarnya Pulau Sebatik memiliki keunggulan kompetitif atas kekayaan yang dimiliki 
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oleh pulau tersebut. Pulau Sebatik memiliki potensi kekayaan alam yang mendukung, berupa 

perkebunan kelapa sawit, kopi, dan kelapa serta perikanan. Hal ini didasarkan pada mayoritas 

warga Pulau Sebatik yang menjadi nelayan dan bekerja di perkebunan. Pada bidang 

pertanian, Pulau Sebatik memiliki produk yang dihasilkan berupa Kelapa Sawit Tandan Buah 

Segar (TBS) dapat menghasilkan 49.199 ton setiap tahunnya (2015). Harga satu ton TBS 

mencapai 400 Ringgit atau lebih dari Rp 1,2 juta. Lalu per tahunnya terdapat Kakao yang 

memiliki produksi 6300 ton, Kopi sebanyak 160,19 ton, Kelapa 66,36 ton, dan perkebunan 

pisang, durian, beras dan lainnya yang tidak terlalu besar. Terdapat juga sektor perikanan 

yang dapat dikatakan sebagai sektor unggulan di Pulau Sebatik yang dapat menghasilkan 

54.003 ton dengan 52,228 ton diantaranya merupakan perikanan budidaya (2015), berupa 

ikan tongkol, ikan tengiri, ikan teri ambalat, ikan kakap, kerapu, udang laut, kepiting dan ikan 

campuran lainnya. Hal ini dapat unggul mengingat sebagian besar nelayan Pulau Sebatik 

adalah warga negara Indonesia keturunan Bugis dan pulau ini memiliki wilayah geografis 

yang dikelilingi oleh lautan.139 Sementara dari Tawau, masyarakat Pulau Sebatik telah 

mengimpor barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian 

pemerintah Indonesia dengan memberlakukan pembatasan impor di wilayah Perbatasan 

Indonesia-Malaysia melalui beberapa kebijakan. Misalnya kebijakan atau regulasi komoditi 

impor di perbatasan Indonesia-Malaysia atas komoditi sektor pangan seperti Permendag No. 

71/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Permendag No. 103/2015 tentang 

Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Permendag No. 05/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan 

Impor Hewan dan Produk Hewan, Permendag No. 117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, 

dan sebagainya.140 

A. Pemecahan Solusi 

Kebijakan yang terpenting dan yang mejadi prioritas peningkatan ekonomi 

kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui perdagangan, sarana 

dan prasarana perdagangan yang telah terbangun seperti adanya bangunan pasar, walaupun 

yang dimaksud dengan pasar di perbatasan adalah pasar tradisional karena memang belum 

adanya kesepakatan dagang antara dua negara.141 Berikut merupakan beberapa upaya yang 

dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perdagangan lintas 
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[diakses pada 15 September 2017]. 
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batas di Pulau Sebatik baik dari segi market based view maupu dari resources based view 

adalah: 

• Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Sebatik. 

• Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. 

• Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan 

keserasian antar sektor. 

• Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.  

• Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah, transportasi 

dan telekomunikasi. 

• Peningkatan rasa nasionalisme dan pemahaman politik bagi masyarakat perbatasan.  

• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengawasan 

dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas. 

• Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan kawasan-kawasan sentra 

produksi sebagai titik-titik kuat dan pengelolaan sumber daya lokal dengan 

memperhatikan kelestarian hutan secara berkelanjutan. 

• Pengelolaan kelembagaan tata usaha tani untuk menstabilkan harga pangan, dulu ada 

LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan Gapoktan. 

• Pembangunan sub terminal agribisnis. 

• Pembentukan kawasan untuk pembibitan kebun induk untuk menyediakan benih. 

• Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, contoh industri minyak sawit. 

• Sektor Perikanan memerlukan lembaga LKM perikanan dan agro bisnis. Diharapkan 

lembaga seperti LUWEB dapat di bangun di wilayah Sebatik. 

• Menyediakan dokter spesialis dan dukungan pelayanan medis yang terjangkau. 

• Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Pulau Sebatik dan PLTG 

(Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di Kabupaten Nunukan lalu dapat disalurkan ke 

Pulau Sebatik.  

• Interaksi ekonomi dalam konstelasi wilayah perbatasan di Kabupaten, termasuk 

interaksi yang terdiri atas interaksi lokal, interaksi regional, dan interaksi antarnegara. 

B. Kesimpulan 

Keberadaan wilayah perbatasan sebagai salah satu lini terdepan suatu negara dianggap 

sebagai cerminan kemakmuran negara itu sendiri. Penguatan tingkat kemakmuran di wilayah 

perbatasan akan membawa efek positif bagi wilayah dan penduduk perbatasan serta untuk 

negara. Hal yang sering terjadi adalah penduduk perbatasan melakukan interaksi dengan 



 

 
 

negara tetangga, baik untuk melakukan kunjungan sampai dengan interaksi ekonomi. Salah 

satu wilayah perbatasan dengan tipe Interdependent borderland yang terdapat di Indonesia  

dengan tingkat kesejahteraan yang masih kurang adalah Pulau Sebatik, meskipun pulau 

tersebut secara ekonomis mempunyai potensi lahan yang cukup luas, sumber laut, 

perkebunan, dan pariwisata. Namun pada kenyataannya, ekonomi masyarakat Pulau Sebatik 

masih bergantung pada Malaysia yang secara geografis cenderung lebih dekat ke Tawau 

dibandingkan Kabupaten Nunukan. Oleh sebab itu , hampir seluruh komoditas di pulau 

tersebut dijual ke Malaysia dan masyarakat Pulau Sebatik lebih memilih menikmati siaran 

dari negeri tetangga tersebut. 

Berbagai permasalahan akan timbul jika wilayah perbatasan kurang mendapat perhatian 

yang optimal dari negara. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka negara wajib melakukan 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka 

menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara 

Indonesia dalam hal ini adalah Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Sebatik, 

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar 

sektor, penetapan lokal investasi, penyediaan layanan kesehatan yang memadai serta 

melakukan interaksi ekonomi dalam konstelasi wilayah perbatasan di Kabupaten (Lokal, 

Regional dan Antarnegara). 
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