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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan 

suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai 

permasalahan terkait dengan pengeloalaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan 

utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan 

garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan 

dan(3) Pengembangan kawasan perbatasan.
1
 

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat 

penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan 

selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang 

mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, 

mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Dikawasan 

perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu 

Malaysia, Papua New Guinea,Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai 

negara kepulauan (Archipelagic state), RepublikIndonesia mempunyai batas 

maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen danbatas 

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 10  negara yaitu India, Thailand, 

                                                           
1
Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data 
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Malaysia,Singapura, Vietnam, Filiphina, Palau, Papua New Guinea, Republik 

Demokratik Timor Leste danAustralia. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) 

pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yangjumlahnya 92 pulau dan 

termasuk pulau-pulau kecil.
2
 

Kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi 

sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang 

sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan Negara RI. Wilayah geografis 

yang terletak di sepanjang garis perbatasan negara antara Republik Indonesia 

dengan Malaysia meliputi Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, 

sedangkan negara Malaysia meliputi Negara Bagian Sabah dan Sarawak. 

Panjang garis perbatasan1.038 km dan batas antar daerah sepanjang 3.882,86 

km berdasarkan ketetapan hukum tentang batas-batas wilayah negara 

sebagaimana ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak. Namun, secara 

umum pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga 

(Malaysia). 

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menetap di daerah 

perbatasan Kalimantan Timur umumnya kemampuan sosial dan ekonominya 

jauh lebih rendah dibanding dengan kondisi sosial ekonomiwarga negara 

tetangga (Malaysia). Hal ini mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan 

dan kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka 
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panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial atau permasalahan 

social. 

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah 

isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat 

mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. 

Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap 

kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk 

kualitas Sumber Daya Manusia(SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 

pertanian dalam artiluas.
3
Umumnya permasalahan daerah perbatasan mencakup 

berbagai aspek seperti; 

Pertama, aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak 

negatif, berbagai insiden di perbatasan, dan pelanggaran wilayah kedaulatan. 

Masalah-masalah pelanggaran hukum dan sulitnya penegakan hukum di 

perbatasan menjadi sulit dikelola, dikontrol dan memerlukan kerjasama antar 

negara. Demikian pula dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitasi 

custom, imigration and quarantine (CIQ) menjadi tidak optimal dan terkendala, 

akibatnya terjadi berbagai kegiatan ilegal lintas batas. 

Kedua, aspek ekonomi. Penataan ruang disusun belum pro-rakyat, pro-

poor, dan pro-perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti 

itu berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa 

ini, yaitu seperti: (a) sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik 

transportasi,komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan 
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pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga; (b) 

ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas social 

ekonomi masih sangat kurang memadai; (c) angka kemiskinan yang tinggi 

dengan jumlah keluarga yang pra-sejahtera yang tinggi pula jadi fenomena 

umum masyarakat perbatasan, dan; (d) terisolasinya masyarakat perbatasan 

akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan 

dan pasar, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. 

Ketiga,Pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan 

dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, 

perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan 

kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah 

negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih 

dianggap sebagai masalah defence-security dan law enforcement. Padahal di era 

damai dewasa ini permasalahan lebih menyangkut masalah prosperity, social-

security dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian. 

Cara pandang tersebut jelas harus diubah oleh pemerintah Indonesia agar ada 

acuan yang jelas dalam proses menyelesaikan penetapan batas-batas 

internasional dengan 10 negara, dan pengelolaan kawasan perbatasan hingga 

terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara. 

Keempat, aspek sosial-budaya. Kualitas SDM yang relatif rendah 

membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan khususnya di 

Provinsi Kaltim berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di 

kawasan perbatasan. Pembangunan manusia di daerah perbatasan Kaltim 
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tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia(IPM) yang rata-rata masih lebih 

rendah dibandingkan dengan daerah lain dalam lingkup wilayah Provinsi 

Kaltim.
4
  

 Permasalahan di atas kemudian memotivasi bagi Indonesia dan 

Malaysia untuk melakukan kerjasama bilateral. Indonesia dan Malaysia dalam 

mesepakati kerjasama Sosek Malindo yang bertujuan untuk kesejahteraan social 

masyarakat perbatasan. Pada tahun 1994 dilakukannya penandatangan 

Indonesia dengan Malaysia dengan poin, wilayah yang menjalankan kerjasama 

Sosek Malindo antara Pulau Sebatik dengan Sabah. Kedua daerah tersebut 

merupakan daerah perbatasan, untuk Pulau Sebatik merupakan wilayah 

perbatasan dari Kalimantan Timur, Indonesia dengan Malaysia sedangkan 

Sabah merupakan daerah perbatasan Malaysia dengan Indonesia. 

Pada tahun ini kerjasama Sosek Malindo memasuki19 tahun berjalanya 

kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu, ini 

menjadikan peneliti untuk meneliti bagaimana dampak adanya kerjasama Sosek 

Malindo terutama di daerah Kalimantan Timur. Penelitian ini semakin menarik 

karena peneliti akan mengfokuskan dampak adanya kerjasama tersebut di 

daerah Pulau Sebatik yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia 

dengan Malaysia. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang diuraikan dilatar belakang di atas melahirkan 

rumusan masalah : 

                                                           
4
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Bagaimana dampak kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang sosial 

ekonomi (Sosek Malindo) terhadap masyarakat wilayah perbatasan pulau 

Sebatik Kalimantan Timur?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan oleh 

peneliti: 

1.3.1.  Untuk mengetahui dan menjelaskan kerjasama dalam bidang 

sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

dengan Pemerintah Malaysia.  

1.3.2. Untuk mengetahui dampak adanya kerjasama dalam bidang 

Sosial dan Ekonomi yang dilakukan oleh permerintah Indonesia 

dengan Pemerintah Malaysia teruatama di daerah Nunukan 

Kalimantan Timur. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Setiap kegiatan pasti ada tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. 

Oleh karena itu penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.4.1. Dalam Bidang Akademis 

Diharapkan dengan adanyapenelitian ini bisa memberikan 

wacana dan pemikiran baru dalam memperkaya konsep maupun 

teori berkenaan dengan kerjasama bilateral di daerah perbatasan. 
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1.4.2.  Dalam Bidang Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi bagi negara Indonesia untuk dapat melihat faktor 

hambatan dan peluang kerjasama di kedua negara.  

1.4.3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran 

dan acuan pangaplikasian teori yang selama ini didapatkan dari 

bangku kuliah. 

1.5.  Kajian Pustaka 

1.5.1. Studi Terdahulu 

 Penelitian terdahulu diajdikan acuan untuk bahan pertimbangan dan 

pembeda dalam melanjutkan penelitian. Penelitian tentang daerah perbatasan 

dan kerjasama  antar kedua negara sudah banyak dilakukan oleh para akademisi. 

Pertama, June Cahyaningtyas, melakukan penelitian dengan judul Kerjasama 

“Perbatasan Indonesia-Malaysia Melalui Trans-Boundary Biodeversity 

Concervation Area (TBCA): Peluang dan Tantangan”.
5
 Penelitian tersebut 

berkesimpulan: Hubungan Politik, baik di masa kini maupun di masa lalu, 

mempengaruhi desain dan manajemen dari wilayah konservasi yang bersifat 

lintas batas, antara dua negara. Sementara hubungan bilateral memiliki alur 

sejarahnya sendiri, perhatian pada isu-isu budaya ataupun prinsip-prinsip 

ekologi menjadi hal yang juga penting dikaji terkait diplomasi dua negara yang 

                                                           
5
June Cahyaningtyas, 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Graha Ilmu: 

Yogyakarta. Hal 223 
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sedang bertetangga. Dengan mengedepankan isu lingkungan sebagai saluran 

kerjasama perbatasan, sejumlah permasalahan turunan perbatasan bisa 

diupayakan penyelesaiannya. Setidaknya, kerjasama di bidang lingkungan 

menjadi langkah awal Indonesia untuk membuka jalur diplomasi dengan 

pemerintah Malaysia terkait masalah penjarahan dan penyelundupan kayu, 

kerusakan hutan lindung dan pergeseran patok negara, yang tidak diindahkan 

serawak selama ini. 

 Pendekatan ekologis yang dikedepankan dari kerjasama TBCA ini 

diharapkan berkontribusi pada perubahan sudut pandang pemerintah untuk tidak 

semata-mata mengedepankan kepentingan nasional yang sempit dan bersifat 

sesaat, melainkan yang berdampak luas dan berjangka panjang. Format 

kerjasama yang bersifat teknis tentu tidak menjadikannya lebih ringan karena 

sejumlah tantangan masih harus dihadapi Indonesia, seperti ketidakseimbangan 

kapabilitas dengan Malaysia, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah maupun 

kebijakan lintas sektoral, serta redefinisi konservasi. Sungguh pun demekian, 

kerjasama perbatasan melalui konservasi hutan harus dilihat sebagai suatu cara 

yang tersedia bagi pemerintah Indonesia untuk membangun kepercayaan dan 

mengurai permasalahan dengan Malaysia terkait deforestasi, penjarahan dan 

penyelundupan hasil hutan, perubahan luasan teritori akibat pergeseran patok 

batas negara, serta arus tenaga kerja (TKI) ilegal dari perbatasan Kalimantan. 

 Kedua, Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Noorehan Mohd 

Zaain, melakukan penelitian dengan judul “Perbatasan Malaysia-Indonesia di 
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Kalimantan dan Komunikasi Politik”.
6
 Kesimpulan penelitian tersebut, yaitu: 

Memang penjagaan kawasan perbatasan bukan satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan kedaulatan negara. Yang tidk boleh dilupakan adalah 

mensejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan karena merekalah 

pemangku utama kawasan perbatasan. Berdasarkan studi pencapaian MDGs 

kawasan perbatasan yang dilakukan INFID dan sebuah NGO di kalimantan 

sepanjang 2007, ditemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat di kawasan 

perbatasan kalimantan di bawah garis kemiskinan. Dalam identifikasi 

kementerian negara pembangunan Daerah tertinggal, wilayah sepanjang 

perbatasan masuk kategori kabupaten tertinggal. Jurang kemakmuran amat lebar 

jika dibandingkan tingkat kesejahteraan masyarkat di negara tetangga. Karena 

itu, pesona kemakmuran di seberang perbatasan membuat WNI di kawasan 

perbatasan harus menyeberang untuk mengadu nasib. Maka, spekulasi 

masuknya warga negara Indonesia menjadi pasukan para militer askar wataniah 

karena alasan ekonomi tidak mengada-ada. 

 Realitas kawasan perbatasan kalimantan yang rentan dan pertahanan 

yang rapuh menyuburkan bisnis-bisnis ilegal yang terkait kejahatan trans 

nasional, misalnya illegal logging, perdagangan perempuan, dan pengerahan 

buruh migran tak berdokumen (undocumented migran workers). Dengan 

menelisik kompleksnya masalah perbatasan Indonesia-Malaysia, kabar 

rekruitmen warga Indonesia menjadi para militer Askar Wataniah tidak harus 
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Siti Noorehan Mohd Zain, 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Graha 

Ilmu: Yogyakarta. Hal 233 
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ditanggapi secara reaksioner dan menjadi komoditas politik, tetapi harus 

menjadi pembelajaran dari kegagalan kita mengelola perbatasan. Masalah 

perbatasan bukan hanya masalah menjaga, tetapi juga menyejahterakan 

masyarakat pemngku perbatasan. 

 Ketiga, Wahyu Kartikasari melakukan penelitian dengan judul 

“Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia”.
7
 

Kesimpulan penelitian tersebut, yaitu: Identifikasi masalah dan penyelesaian 

persoalan-persoalan perbatasan tergantung pada sifat khas masing-masing 

daerah perbatasan. Karena banyaknya dan besarnya wilayah perbatasan di 

Indonesia, maka tentu saja persoalan akan beragam pula. Sehingg semua 

tahapan-tahapan pengelolaan perbatasan yang ada masih harus dilalui 

pemerintah, dan harus dilakukan secara terus-menerus. Selesainya tahap 

demarkasi bukan berarti persoalan kedaulatan telah selesai. Penanganan dan 

perhatian pada daerah perbatasan dalam bentuk pelaksanaan  pembangunan 

yang menjadikannya halaman muka negara mutlak diperlukan untuk menjaga 

keberlangsungan kedaulatan. Karena pemerintah memerlukan rakyat dan 

wilayah sebagai simbol kedaulatan, sedngkn rakyat memerlukan pemerintah 

untuk keberlangsungan hidup. 

 Permasalahan batas bagi negara yang bertetangga semestinya harus 

dilihat dari kacamata kerjasama antar-negara, terlebih lagi bagi indonesi, 

perbatasan itu harus dilihat sebagai pengikat kerjasama dan menjadikannya 
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Wahyuni Kartikasari, 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Graha 

Ilmu: Yogyakarta. Hal 105 
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sebagai beranda depan bangsa. Dengan dasar filosofi seperti itu, maka 

sesungguhnya pengembangan wilayah perbatasan harus dilihat dari semangat 

kerjasama kedua negara. 

 Keempat, penelitian yang terakhir dilakukan oleh M. Mas’ud Said, tahun 

2009 - 2010 melakukan penelitian dengan judul “Pemerintahan, Kebangsaan, 

dan Keterbatasan di Daerah Perbatasan”.
8
 Penelitian tersebut berbicara 

mengenai disparitas ekonomi, baik dengan masyarakat di negara tetangga, 

maupun dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, mudah menimbulkan 

apa yang disebut oleh Ted Robert Gurr (1970) dengan relative deprivation 

(deprivasi relatif). Konsep dari Ted Robert Gurr ini biasanya digunakan untuk 

menjelaskan terjadinya konflik dan kekerasan baik yang bersifat vertikal (massa 

dengan elite atau negara) maupun horizontal (massa dengan massa). Dengan 

mengacu pada konsep deprivasi relatif, konflik dan kekerasan dipahami sebagai 

konsekuensi dari kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat antara ekspektasi 

terhadap kondisi kehidupan tertentu dengan kenyataan sesungguhnya. 

 Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat di perbatasan, 

misalnya, memiliki ekspektasi agar kehidupan ekonominya tidak jauh berbeda 

dengan warga negara Indonesia di kawasan lainnya. Tetapi ekspektasi ini tidak 

dapat dipenuhi karena-setidaknya menurut masyarakat yang mengalami kondisi 

deprivasi relatif pemerintah dinilai tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. 

                                                           
8
Prof. M. Mas’ud, 2010, Pemerintah, Kebangsaan, dan Keterbatasan di Daerah Perbatasan, 

Hasil Penelitian DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Negara : 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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Dalam kondisi ini, mereka lalu memilih jalan konflik terhadap pihak-pihak yang 

dinilai menciptakan kondisi deprivasi relatif. 

 Perkembangan yang paling mengkhawatirkan yang patut diperhatikan 

oleh pemegang kebijakan di Indonesia dari kondisi deprivasi relatif adalah 

keinginan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination), 

dan berpisah dari NKRI. Sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara 

berkembang yang terus menerus dihadapkan dengan persoalan ekonomi, 

Indonesia telah lama dihadapkan dengan isu self-determination. 

 Penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian di atas, karena 

penelitian ini,akan membahas mengenai dampak kerjasama yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Malaysia dalam bidang Ekonomi dan Sosial di daerah perbatasan 

yaitu di pulau Sebatik. Sehingga penelitian ini tidak ada kaitanya dengan 

penelitian sebelumnya. 

1.5.2.  Teori dan Konsep 

1.5.2.1. Kerjasama Internasional 

 Kerjasama dapat terjalin dan terlaksana sebagai akibat adanya 

penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau 

mengantisipasi pilihan yang di ambil oleh aktor dalam merespon atau 

mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. 

Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan 
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secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi 

diperlukan suatu perundingan.
9
 

 Kerjasama dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-

hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan 

secara hukum. Aktor-aktor negara menjalin hubungan kerjasama melalui suatu 

organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai 

seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan 

prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor 

dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan 

internasional.
10

 

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap 

kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. 

Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya 

bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama 

adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang 

menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama 

daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.
11

 

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi 

yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan 

untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi 

tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah 

                                                           
9James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff, Contending Teories of International Relations, 

1971, Lippincot: Universitas Michigan  
10

Ibid hal 148-149 
11

James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraf,1997, Cotending Theories of International 

Relations : A Comprehensive Survey. New York: Longman. Hal 419 
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penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya 

komunikasi dan transpotasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi 

mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang 

walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-

unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem 

internasional anarkis ini.
12

 

 Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya kerjasama internasional: 

1. Kerjasama Antar negara Akibat Adanya Perbedaan 

a. Perbedaan sumber daya alam 

Sumber Daya Alam (SDA) setiap Negara di dunia pasti memiliki SDA 

yang berbeda-beda baik dari segi jenis dan kuantitasnya. Ada negara yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang 

memiliki sedikitsumber daya alam. Oleh karena itu negara-negara yang sedikit 

menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya 

baik kaya SDA maupun  bahan Industri dengan tujuan agar kedua Negara dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

b. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah 

Sama halnya dengan pembahasan di atas perbedaan iklim dan kesuburan 

tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis 

tanaman. Misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, 

curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, 

teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang 

                                                           
12

James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff,1997.Op. cit. Hal. 419-420 
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beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka 

harus memperolehnya dari negara-negara tropis. 

c. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara maju 

seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan 

dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara 

berkembang seperti di Afrika dan sebagian Asia. Adanya perbedaan tersebut, 

negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara 

maju. Dengan demikian negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologinya. 

d. Perbedaan ideologi 

Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara lain dapat 

memicu konflik antar negara bahkan menjadi konflik internasional. Untuk 

meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerjasama, sehingga tidak 

memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya negara seperti Hongkong yang 

memisahkan diri dengan RRC yang berideologi komunis, memerlukan 

kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti 

Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalahyang timbul dapat 

diselesaikan di meja perundingan. 

2. Kerjasama Antarnegara Akibat Adanya Kesamaan 

a. Kesamaan sumber daya alam 
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Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong 

terbentuknya kerjasamaantarnegara. Misalnya beberapa negara penghasil 

minyak bumi membentuk suatu kerjasama yangdiberi nama OPEC 

(Organization of Petroleum Exporting Countries). 

b. Kesamaan keadaan wilayah (kondisi geografis) 

Negara-negara yang terletak di suatu kawasan yang memiliki kondisi 

geografis yang sama berpotensi mengadakan kerjasama untuk kepentingan 

wilayah dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya negara-negara yang 

terletak di wilayah Eropa membentuk kerjasama melalui organisasi Uni Eropa, 

dan sebagainya. 

c. Kesamaan ideologi 

Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong 

suatu negara melakukan kerjasama. Sebagai contoh NATO (North Atlantic 

Treaty Organization) adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang 

berideologi liberal. Selain itu, negara-negara yang tidak memihak pada blok 

Barat ataupun blok Timur membentuk kerjasama dalam organisasi Non-blok. 

d. Kesamaan Agama 

Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk 

bergabung dalam suatuo rganisasi. Misalnya OKI (Organisasi Konferensi 

Islam), yaitu kelompok organisasi negara-negara Islam. Mereka bergabung 



17 
 

dalam OKI sebagai respon atas peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di 

Yerusalem yang dilakukan oleh Israel.
13

 

Ada dua Bentuk Kerjasama Internasional: 

1. Kerjasama Bilateral 

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang hanya dilakukan dua 

Negara. Kerjasama antar dua negara memiliki arti, makna, dan tujuan untuk 

saling menguntungkan antar kedua negara. Kerjasama antara dua negara 

berlangsung dalam segala bidang, yakni bidang politik, pertahanan, sosial, 

budaya, dan ekonomi. Di era modernisasi dan globalisasi, negara-negara tidak 

dapat berjalan sendiri, tidak tertutup, dan tidak hanya mengandalkan potensi 

yang dimiliki. Seberapa kuat dan seberapa besar potensi yang dimiliki suatu 

negara, tetap tidak bisa berkembang dan maju tanpa kerjasama dengan negara 

lain. Potensi yang dimiliki didistribusikan pada negara-negara lain, dan potensi 

yang tidak dimiliki didatangkan (ekspor) dari negara-negara lain. Mengingat hal 

tersebut, negara-negara maju perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara 

berkembang, dan lebih penting negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

dan Malaysia perlu melakukan kerjasama intensif dan komprehensif dalam 

memajukan segala bidang, termasuk bidang sosial ekonomi pada kedua negara. 

Dalam penelitian ini kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua 

Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 

perbatasan. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan yang 

membutuhkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

                                                           
13

Kerjasama Ekonomi Internasional diakses, pada tanggal 08 Mei 2013 diperoleh dari 

http://hariyatno.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30637/ekin-meet-12.pdf 
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Atas dasar itu pemerintah Indonesai beserta dengan pemerintah Malaysia 

melakukan kerjasama bilateral terkait daerah perbatasan, kerjaaama tersebut 

dinamakan Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia). 

2. Kerjasama Multilateral 

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 

banyak Negara yang ada di dunia. Keanggotaan kerjasama multilateral tidak ada 

batasan ruang lingkupnya. Kebanyakan kerjasama multilateral berbentuk badan 

atau lembaga internasional yang bergerak berbagai bidang seperti Ekonomi, 

Politik, Sosial dan Budaya.  Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua 

yaitu, kerjasama regional dan kerjasama Internasional. Kerjasama regional 

mencakup seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area Area), APEC (Asia Pacific 

Economic Cooperation Cooperation), European Union (EU), ASEAN 

(Association of South East Asian Nation Nation) dan organisasi internasonal 

lainya yang ada di dunia yang memiliki ruang lingkup regional. 

Sedangkan Kerjasama Internasional (Lingkup Dunia) seperti dijelaskan 

sebelumnya, bahwa kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi 

antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan 

tertentu. Organisasi multilateral yang paling besar adalah Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional yang dianggap sebagai 

induk organisasi internasional lainnya. Tujuan utama PBB adalah menjamin 

perdamaian dunia, menjamin berlakunya hak asasi manusia, serta berusaha 

meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia. 

Adapun organisasi dibawahnya meliputi; ILO (International Labor 
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Organitation), IMF (International Monetary Fund), UNDP (United Nations 

Development Program ), dan organisasi atu kerjasama lain yang memiliki ruang 

lingkup dunia. 

1.5.2.2. Daerah Perbatasan  

 Daerah perbatasan adalah daerah daratan, laut dan udara di atasnya 

sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Pengertian 

perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang 

berdaulat. 

 O.J. Martinez sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan 

ada empat tipe perbatasan 

1. Alienated borderland : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi 

aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, 

konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis,  permusuhan 

agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. 

2. Coexistent borderland : suatu wilayah perbatasan dimana konflik 

lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan 

meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya 

yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya  strategis 

di perbatasan. 

3. Interdependent borderland : suatu wilayah perbatasan yang di 

kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan 

internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah 
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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. 

4. Integrated borderland : suatu wilayah perbatasan yang kegiatan 

ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh 

menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah 

pesekutuan yang erat.
14

 

Karakteristik kawasan perbatasan dibagi kedalam 7 (tujuh) bagian yaitu 

karakteristik fisik, karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, 

karakteristik  penduduk, karakteristik ekonomi, karakteristik sumberdaya alam, 

karakteristik pertahanan dan karakteristik fungsi dan pemanfaatan Ruang. 

Sedangkan indikator dari masing-masing karakteristik dapat dilihat di table 

bawah ini. 

Tabel. 1.1. 

Karakteristik dan Indikator Daerah Perbatasan 

No. Jenis Karakter Indikator 

1 Karakter Fisik a. Garis batas di darat dan laut belum jelas dan 

pasti 

b. Pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat   

terbatas dan kondisinya darurat. 

c. Garis batas di laut ditentukan dengan 

                                                           
14

Lidiro Madu, dkk, 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu 

Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. 
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kebedaraan pulau-pulau terluar yang terpencil. 

d. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat 

berada di pedalaman dengan kondisi alam 

berupa hutan yang sulit di jangkau dan perlu 

dilindungi. 

2 Karakteristik 

Infrastruktur 

Pelayanan 

Masyarakat 

a. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 

perhubungan, komunikasi dan informasi serta 

pemukiman masih sangat terbatas. 

b. Jumlah Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB) 

masih terbatas dan fungsi CIQS belum optimal. 

3 Karakteristik 

Penduduk 

a. Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan 

umumnya jarang dan tidak merata bahkan di 

pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni 

dan terpencil 

b.  Rendahnya kualitas sumberdaya manusia 

diperlihatkan dengan rendahnya tingkat 

kesehatan dan pendidikan masyarakat 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah akibat 

tingginya angka kematian. 

d. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk 

keluar-masuk cukup tinggi. 

e. Secara etnis, penduduk yang berada di 

Perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan 
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saudaranya di negara tetangga. 

4 Karektiristik 

Ekonomi 

a. Tingginya perbedaan harga jual produk-produk 

lokal jika dibandingkan dengan negara tetangga. 

Rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs 

negara tetangga. 

b.  Keberadaan produk-produk yang berasal dari 

sumberdaya alam belum memiliki nilai tambah 

karena merupakan produk mentah. 

c. Perekonomian masyarakat sebagian besar 

adalah miskin dan umumnya mata pencaharian 

adalah petani dan nelayan tradisional. 

d. Transaksi perdagangan dilakukan secara 

tradisional. Hasil usaha yang diperoleh sebagian 

besar dikonsumsi sendiri. 

5 Karakteristik 

Sumber Daya Alam 

a. Potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan 

meliputi potensi pertambangan, kehutanan, 

perkebunan/pertanian, perikanan, dan 

sumberdaya air (daerah tangkapan air). 

b. Pengelolaan sumberdaya alam relatif kurang 

terkendali terutama eksploitasi hutan dan 

kawasan lindung yang ilegal dan penangkapan 

ikan ilegal. 

6 Karakteristik a. Rawan persembunyian kelompok Gerakan 
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Pertahanan Pengacau Keamanan (GPK), penyelundupan, 

dan tindak kriminal. Penduduk mudah 

terprovokasi dan terpengaruh oleh informasi 

dari luar. 

b. Rawan terhadap ancaman langsung dari luar dan 

pengaruhnya. 

c. Lemahnya sistem pengawasan/pengamanan 

dikarenakan pos-pos pengawasan 

d. TNI maupun PLB terbatas dan tidak memadai. 

7 Karakteristik Fungsi 

dan Pemanfatan 

Ruang 

a. Sebagian besar ruang kawasan perbatasan 

adalah kawasan lindung yang rawan terhadap 

eksploitasi, terutama illegal Iogging dan iIlegaI 

fishing 

b.  Taman-taman nasional yang merupakan bagian 

dari kawasan lindung memiliki keanekaragaman 

flora dan fauna yang sangat tinggi. 

c.  Tempat perlindungan satwa dan flora endemik. 

Tempat kawasan budidaya seperti kelapa sawit 

dan karet serta perikanan dan perikanan tangkap 

di kawasan perbatasan Iaut. 

Sumber: Pemutakhiran Data dan Informasi Kawasan Perbatasan dan Pulau-

Pualu Terluar 
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 Dalam penjelasan yang ada di table, daerah perbatasan yang ada di 

Kalimanatan Timur khusunya pulau Sebatik memenuhi karakteristik dan 

indicator di atas. Banyak permasalahan yang timbul di perbatasan seperti 

masalah kesejahteraan social, SDM, wilayah dan sumber daya alam yang 

kurang dimanfaatkan maksimal dan belum mendapatkan penyelesaiaan dari 

pemerintah. Pulau Sebatik juga dapat dikelompokan tipe perbatasan 

Interdependent Bonderland. Hal ini bisa dilihat dari adanya kerjasama yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan tujuan 

meningkatkan kesejateraan dalam bidang ekonomi dan sosial di kedua negara 

terutama di daerah perbatasan Pulau Sebatik di Kalimantan Timur dengan 

Malaysia. Tidak hanya itu masayarakat Pulau Sebatik juga sudah jauh hari 

melakukan interaksi dengan Malaysia baik dalam bidang ekonomi, sosial dan 

budaya tanpa adanya MoU di kedua negara.  

1.5.2.3. Konsep Kualitas Hidup 

World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup (Quality of 

life) merupakan persepsi induvidu terkait dengan kehidupannya di masyarakat 

dalam konteks budaya dan system nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, 

standard dan juga perhatian terhadap kehidupan. Kualitas hidup dapat 

dipengaruhi berbagai aspek seperti kondisi fisik individu, psikologis, tingkat 

kemandirian, serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.
15

  

Kualitas hidup merupakan bagian dari kesejahteraan sosial seperti yang 

didefinisikan oleh Segal dan Bruzzy yang mendefinisikan kesejahteraan sosial 

                                                           
15

 Adi Fahrudin, 2012, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama: Bandung 
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merupakan kondisi  sejahtera masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi 

kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.
16

  

Untuk dapat menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas 

hidup yang layak maka perlu diciptakan kondisi lingkungan yang mendukung, 

resposif, dan memberdayakan induvidu dan masyarakat. Dalam konteks ini 

pemerintah Indonesia beserta dengan pemerintah Malaysia bekerjasama dan 

sepakat untuk membuat kerjasama bidang sosial ekonomi (Sosek Malindo) 

untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan di kedua negara terutama dalam 

permasalahan sosial dan ekonomi. Kerjasama ini dinilai penting dan perlu 

karena jika permasalahan ini tidak teratasi dan berlarut-larut maka akan menjadi 

bom waktu bagi Indonesia khususnya. Perlu diketahui bahwa taraf kehidupan 

daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia sangat mengkhawatirkan dan 

masih dibawah standar. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh 

lebih tertinggal perekonomiannya dan rasa ketergantungan terhadap Malaysia 

semakin tidak dapat dipungkiri. 

1.6.  Metedologi Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari 

suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada 

pertanyaan dasar bagaimana dengan berusaha memdapatkan dan menyampaikan 

fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak 
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 Muhammad Suud, 2006, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, Preastasi Pustaka Publisher: 
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penting. Penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan 

karakteristik dari gejala yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif 

memiliki berbagai tujuan antara lain;  mendsekripsikan mengenai gejala atau 

cirri-ciri yang berkaitan dengan suatu populasi tertentu, estimasi atau perkiraan 

mengenai proporsi populasi yang memiliki cirri-ciri tersebut.
17

 

1.6.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2.1. Sumber Data 

Dalam peneltian ini ada beberapa sumber data yang peneliti jadikan 

bahan mengerjakan penelitian ini : 

1. Data Sukender 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah 

diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Sumber data sekunder berupa sumber tertulis, foto 

dokumen dan data-data, serta laporan yang terkait dengan kerjasama 

Sosek Malindo.
18

 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

(objek penelitian). Sumber data utama dicatat melaui catatan secara 

ertulis ataupun melalui tipe, pengambilan foto atau filim. Sumber 

data primer yang peneliti gunakan adalah berupa kata-kata yang 

diperoleh dari sumber informan memahami masalah kerjasama 
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Uber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 
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Lexy Meleong, 2001, Metedologi Penelitian Kualitatif, Bandung: remaja Rosdakarya 
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Sosek Malindo atau melakukan interview
19

. Untuk mendapatkan 

data primer yang valid dan akurat maka peneliti mengunakan 

subyek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian berikut ini: 

1. Tokoh-tokoh Masyarakat di Pulau Sebatik  Kaltim (5 orang) 

seluruh lapisan masyarakat 

2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan 

1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh 

peneliti ada beberapa cara : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi 

nonpartisan di mana peneliti hanya bertindak sebagai 

pengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang 

dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui 

atau tidak.
20
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2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan interview secara langsung.
21

 Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data 

melalui arsip-arsip tertulis teruatama yang menggunakan teori, 

hukum, dalil ataupun berbagai data subtantif yang berasal dari 

berbagi sumber baik yang berasal dari Dinas tau Departemen 

tertentu, dapat pula berupa data yan tersedia pada biro statistic 

ataupun dokumen lembaga pemerintahan atau swasta, foto serta 

berbagai sumber yang lain.
22

 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa 

data dilakukan melalui analisa non statistic dimana data table, grafik angka yang 

tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau paragraph. 

Teknik analisa data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni 

klasifikasi data, mereduksi dan meberi intepretasi pada data yang telah diseleksi 

dengan menggunakan teori dan konsep tersebut.
23
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1.6.4. Peringkat Analisa 

1.6.4.1. Level Analisa 

Dalam penelitian ini menggunakan Level analisa Induksionis karena 

actor utama dalam studi hubungan innternasional adalah prilaku yang dilakukan 

oleh negara.  

Dalam konteks penilitian ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan 

Negara Malaysia dalam bidang Sosial dan ekonomi. Tujuan dilakukan oleh 

kedua negara tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat terutama di daerah 

perbatasan kedua Negara dan mengatasi permaslahan yang terjadi di kedua 

negara. 

1.6.5. Ruang Lingkup 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya batasan waktu dan materi 

untuk membatasi waktu yang diteliti dan pembahasan agar  tidak melebar 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat.  

1.6.5.1.  Batasan Waktu 

Peneliti memberi batasan waktu pada masa Periode SBY tahun 2009-

2013 agar dapat mempermudah bagi peniliti untuk melakukan analisa secara 

komprehensif.  

1.6.5.2. Batasan Materi 

Agar materi tetap dalam pembahasan, maka peneliti memberi batasan 

materi sesuai dengan peniliti kehendaki. Peneliti ingin melihat seluk beluk 

kerjasama biliateral yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan Malaysia dalam 
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bidang Ekonomi dan Sosial di Pulau Sebatik dan fokus dari penelitian ini adalah 

dampak kerjasama Sosek Malindo terkait kualitas hidup masyarakat perbatasan. 

1.7.  Argumen Dasar 

Sosek Malindo sudah memasuki tahun yang ke- 19 sehingga 

pembahasan poin – poin dalam kerjasama sudah meruncing, akan tetapi 

kerjasama tersebut belum efektif. 
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