
eJornal Pemerintahan Integratif, 2018, 6 (1):43 -52 
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id 
© Copyright  2018 
 
 
 
 

STUDI TENTANG AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT PERBATASAN KECAMATAN LUMBIS 

OGONG KABUPATEN NUNUKAN 

 
Nova Yunita

1
  

 

Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas sosial ekonomi masyarakat Lumbis Ogong yang bergantung pada 

Negara tetangga yaitu Malaysia serta faktor yang menyebabkan masyarakat 

Lumbis Ogong memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda (Indonesia-

Malaysia). Latar belakang dari penelitian ini adalah aktivitas masyarakat 

Lumbis Ogong yang sering berkunjung ke Malaysia. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Narasumber 

dipilih melalui teknik purposive sampling. Narasumber dari penelitian ini 

adalah Camat Lumbis Ogong, beberapa Kepala Desa di Lumbis Ogong dan 

beberapa Masyarakat. Kemudian data yang diolah menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Masyarakat Lumbis Ogong lebih sering melakukan 

aktivitas sosial maupun ekonomi di Negara tetangga yaitu Malaysia. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya fasilitas yang memadai yang disediakan 

pemerintah untuk masyarakat Lumbis Ogong, sehingga masyarakat mencari 

jalan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk dapat 

mudah keluar masuk dengan mudah di kawasan Negara Malaysia ini, 

masyarakat Lumbis Ogong mendaftarkan diri menjadi warga Malaysia 

dengan cara membuat Identity Card Malaysia. 

  

Kata Kunci: masyarakat, perbatasan, Kabupaten Nunukan. 

 

Pendahuluan 

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan dengan 

negara lain, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 1 

menyatakan kawasan perbatasan adalah bagian dari  wilayah negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah  Indonesia dengan negara 

lain. 

 

 

 

 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: nova.yunitah@gmail.com 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 1, 2018: 43-52 
 

44 
 

Pada umumnya, daerah perbatasan belum mendapatkan kepedulian 

secara proporsional. Keadaan ini terlihat dari minimnya sarana prasarana 

pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan perbatasan. Hal ini telah 

membawa dampak terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-

batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional 

(transnational crimes) 

Lumbis Ogong menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung 

dengan Negara Malaysia, dan jarak yang ditempuh menuju Serawak 

(Malaysia) tidaklah jauh. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

Lumbis Ogong untuk mencari sumber pendapatannya karena meraup 

keuntungan di Negara Malaysia lebih mudah dibandingkan di daerahnya 

karena secara faktual Negara Malaysia membuka diri dan banyak menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh masyarakat 

Lumbis Ogong. Ketertinggalan dalam sektor ekonomi yang dialami oleh 

masyarakat perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dipicu 

dengan minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang kurang memadai, seperti 

jaringan jalan dan angkutan darat maupun laut masih sangat terbatas, fasilitas 

komunikasi relatif minim. 
Untuk dapat masuk ke Negara Malaysia tersebut masyarakat Lumbis 

Ogong menjadi Warga Negara Malaysia dengan cara menjadi 

kewarganegaraan Malaysia, sehingga masyarakat Lumbis Ogong mayoritas 

mengantongi Identity Card atau yang disebut dengan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) Malaysia. 
 

Kerangka Dasar Teori 

Aktivitas 

Dalam aktivitas, manusia memperlakukan objek-objek sesuai dengan 

sifat dan karakteristik, menyesuaikan dengan keperluan-keperluannya, dan 

menjadikan objek-objek itu ukuran dan dasar dari aktivitasnya. 

Menurut Anton M. Mulyo (2001:26)  aktivitas artinya “ kegiatan atau 

keaktivan”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat satu dengan masyarakat 

lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempertimbangkan 

konsekuensi-konsekuensi yang ada. 

 

Sosial 

 Sosial berarti kemasyarakatan. Sosial adalah dimana terdapat 

kehadiran orang lain, setiap pertemuan atau pun hanya sekedar melihat saja 

sudah termasuk dalam situasi sosial. William Graham Sumner dalam Soekanto 

(2001:449) berpendapat bahwa masyarakat merupakan peleburan dari 

kelompok-kelompok sosial, kebiaaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk- 
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petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga-warga kelompok maupun 

warga-warga dari kelompok lainnya. Sedangkan menurut Alfred Vierkandt 

dalam Soekanto (2001:449) setiap masyarakat merupakan suatu kebulatan 

dimana masing-masing unsur saling mempengaruhi. Dasar semua unsur sosial 

adalah ikatan emosional, tak ada konflik antara individual dengan kelompok, 

oleh karena individu tunduk kepada tujuan kelompoknya. Arti sosial yang 

dimaksud disini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat 

perbatasan. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan sosial adalah berkenaan 

dengan masyarakat dimana di dalamnya harus terdapat komunikasi dan 

memiliki satu tujuan yang sama dan serta saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya. 

 

Ekonomi 

Ekonomi merupakan sesuatu yang membahas mengenai aktivitas 

masyarakat dalam upaya untuk mencapai segala kemakmuran dimana 

kemakmuran tersebut merupakan suatu keadaan dimana manusia dapat 

memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. Ekonomi adalah 

salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan 

dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut 

George Soul ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah 

laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha 

memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

(Richard G Lipsey dan Pete O Steiner, 1991:9).  Menurut Abraham Maslow 

ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang akan menyelesaikan 

permasalahan kehidupan manusia melalui penggemblengan seluruh sumber 

ekonomi yang ada berdasarkan pada prinsip dan teori dalam suatu sistem 

ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. 

 Dari pendapat di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa ekonomi 

merupakan suatu pengaturan yang mengatur atau mengurus rumah tangga dan 

mengkaji pembagian sumberdaya untuk memenuhi kehendak manusia, 

termasuk dalam kajian tentang pengeluaran dan pengggunaan melalui 

pemboleh ubah yang dapat diukur dan dihitung. 

 

Aktivitas Sosial Ekonomi 

Aktivitas sosial ekonomi dapat diartikan sebagai: 1) kehendak, prilaku, 

tindakan dan tujuan yang tersosialisasi, 2) suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia, 3) berfungsinya suatu organisme, 4) suatu tanggapan yang 

terorganisir (Kartasapoetra, 2007:6). Aktivitas sosial ekonomi berarti ada suatu 

kegiatan yang terjadi antara satu, dua atau lebih masyarakat yang berhubungan 

dengan kehidupan sosial dan perekonomiannya. Dimana manusia melakukan 

kegiatan yaitu bekerja untuk mendapatkan sumber pendapatannya. 
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Masyarakat 

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah 

yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan 

memiliki budaya yang relatif sama. Koentjaraningrat (1990:146)  berpendapat 

bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama.  

Sedangkan menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 

1984:11) masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, 

bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat 

sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. 

Adapun unsur-unsur tersebut adalah : 

1) Masyarakat yang hidup bersama. 

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan masyarakat 

merupakan suatu kesatuan yang proses kehidupannya saling bergantung 

dengan masyarakat yang lain untuk kelanjutan hidupnya, selain itu masyarakat 

juga berkembang biak dengan cara melahirkan untuk menciptakan generasi-

generasi masyarakat berikutnya.  

  

Perbatasan 

Menurut Soegijoko (1994:153) perbatasan merupakan wilayah khusus 

karena perbatasan dengan wilayah negara tetangga, sehingga penanganan 

pembangunannya memerlukan kekhususan. Selanjutnya menurut Soegijoko 

(1994:154) ada tiga aspek utama yang menjadi dasar karakteristik daerah 

perbatasan, yaitu aspek sosial ekonomi, pertahanan keamanan dan politis. 

Menurut Suko (2004:7) daerah perbatasan merupakan tempat pelintas 

batas penduduk, barang dan berbagai informasi. Konflik terjadi karena 

perbedaan pandangan dan kepentingan yang menyangkut aspek sosial, politik, 

ekonomi, ketahanan dan keamanan. Selain itu, hasil penelitian dari Pusat 

Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara 

(PKP2A III LAN) Samarinda (2006:6) mengatakan bahwa perbatasan adalah 

batas terluar wilayah darat, laut dan udara suatu negara yang memisahkan 

kedaulatan negara dengan negara lain, baik yang dibatasi oleh garis batas 

dengan negara tetangga atau wilayah internasional (Lemhanas, 2004). 

Dari pernyataan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan perbatasan 

adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau 

yurisdiksi seperti negara, negara bagian, atau subnasional.  
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Masyarakat Perbatasan 

Masyarakat perbatasan adalah suatu kesatuan yang saling berinteraksi 

antara dua orang atau lebih, dimana masyarakat tersebut tinggal didaerah garis 

khayalan yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya.  

 

Organisasi 

Sobirin (2007:7) mendefinisikan organisasi sebagai unit sosial atau 

entitas yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, 

beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan 

terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu 

dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas 

lainnya. Menurut Barnad (dalam Thoha 2002:5), organisasi adalah kumpulan 

orang-orang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memerlukan adanya 

komunikasi, yaitu suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil 

bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya.  

Menurut Mahsun (2006:1) organisasi sebagai kelompok orang yang 

berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai 

tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapan bersama. Kumpulan 

pedagang, kumpulan mahasiswa, kumpulan pegawai, kumpulan pengusaha 

bahkan kumpulan para penggangguran pun merupakan suatu organisasi jika 

mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai bersama. 

Dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah yang dibuat 

oleh manusia untuk mengumpulkan satu orang atau lebih untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. 

 

Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu Studi Tentang 

Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong 

Kabupaten Nunukan maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

memaparkan atau menggambarkan segala fenomena penelitian yang didapat 

dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada 

perumusan masalah. 

Pada penelitian ini yang menjadi target penelitian penulis adalah 

Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Tempo waktu yang 

dibutuhkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini terhitung dari bulan 

Februari 2017 sampai dengan selesai. 

Untuk itu subjek penelitian ini ditentukan oleh peneliti seorang key 

informan, yaitu pimpinan Kecamatan Lumbis Ogong Kabuapten Nunukan dan 

informan yaitu Kepala Desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Lumbis 

Ogong. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah : (1) 

studi kepustakaan (library research), (2) penelitian lapangan (field work 
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research) dan (3) dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi wawancara penelitian 

ini adalah (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) kerohanian, (4) pertanian, (5) 

ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga Malaysia (6) tingkat 

kesejahteraan masyarakat perbatasan Lumbis Ogong (7) kepemilikan KTP 

ganda masyarakat Lumbis Ogong. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berikut adalah pemabahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai 

aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong 

Kabupaten Nunukan. 

Aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada kegiatan 

sehari-hari yang masyarakat lakukan di lingkungan dimana masyarakat itu 

tinggal adapun yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat 

adalah pendidikan, kesehatan, keagamaan, pertanian serta aktivitas sosial 

ekonomi yang dapat dikatakan menarik untuk diabahas yaitu ketergantungan 

masyarakat Lumbis Ogong kepada Negara Malaysia, tingkat kesejahteraan 

masyarakat Lumbis Ogong dan kepemilikan KTP ganda masyarakat lumbis 

Ogong 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Bangsa yang 

maju adalah bangsa yang orang-orang di dalamnya berpendidikan, oleh 

karena itu pendidikan sangat penting bagi umat manusia, terutama 

pendidikan di daerah-daerah terpencil yaitu daerah 

perbatasan.Kecamatan Lumbis Ogong yang berada di kawasan 

perbatasan, dimana sangat kurang dalam pendidikan. Meskipun 

terdapat bangunan sekolah, namun bangunan yang ada jika dilihat 

tidak layak digunakan, ditambah lagi dengan guru yang sangat terbatas 

dan fasilitasnya juga sangat kurang. Di Kecamatan Lumbis Ogong ini 

juga hanya terdapat sekolah SD dan SMP saja sedangkan SMA tidak 

ada sama sekali. Penyediaan prasarana pendidikan salah satu solusi 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 

2. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan 

dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, 

pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan 

memberikan penyuluhan hidup sehat, penyediaan berbagai fasilitas 
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umum seperti Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang terdapat pada 

setiap desa-desa yang ada di kawasan perbatasan Kecamatan Lumbis 

Ogong Kabupaten Nunukan. 

3. Keagamaan 

Kehidupan beragama di Negara Indonesia diatur sesuai pasal 29 UUD 

1945 dan butir-butir Pancasila  sila pertama, yang menjamin kebebasan 

penduduk memeluk satu agama dan menjalankan ibadah keagamaan 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kegiatan 

kerohanian, didapati bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan di 

Kecamatan Lumbis Ogong dilaksanakan dengan penuh toleransi antar 

pemeluk agama, hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari 

masing-masing pemeluk agama untuk saling bekerjasama tolong-

menolong mengatasi persoalan sarana dan prasarana yang terbatas, 

dimana masyarakat Lumbis Ogong sama-sama mau membangun 

mushola meskipun tidak memeluk agama Islam. 

4. Pertanian 

Pertanian merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, 

bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya. Bagian terbesar penduduk dunia bermata 

pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian. Hasil usaha 

pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Sektor 

pertanian juga merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar 

masyarakat Lumbis Ogong, terutama tanaman pangan (padi dan 

palawija). Kecamatan Lumbis Ogong merupakan salah satu penghasil 

padi ladang di Kabupaten Nunukan. Hasil pertanian yang terdapat di 

Kecamatan Lumbis Ogong ini antara lain padi sawah, padi ladang, ubi 

kayu, ubi jalar dan jagung. Kegiatan perekonomian masyarakat Lumbis 

Ogong tidak hanya disektor pertanian saja, masyarakat Lumbis Ogong 

juga berkebun, hasil kebun yang terdapat di Kecamatan Lumbis Ogong  

adalah mangga, pepaya, pisang dan durian. Tanaman perkebunan yang 

diusahakan di Kecamatan Lumbis Ogong adalah karet, kelapa dan 

kopi.  

5. Ketergantungan Kepada Negara Malaysia 

Masyarakat Lumbis Ogong yang tinggal di perbatasan, secara faktual 

memiliki kehidupan yang sangat terbatas, dimana untuk mendapatkan 

kebutuhan pokok dari daerahnya sendiri sangat sulit seperti sembako 

dan lain-lain, dikarenakan biaya dan perjalanan yang sulit.  Sehingga 

untuk memperoleh kebutuhan dengan biaya yang murah dan 

terjangkau, masyarakat menggunakan pintu belakang dan lebih 

memilih menggantungkan hidupnya pada Negara tetangga yaitu 

Malaysia yang kalau di hitung dari segi perjalanan dan biaya lebih 
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murah dan tidak memakan waktu yang panjang untuk dapat masuk ke 

Malaysia. 

6. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lumbis Ogong 

Kesejahteraan masyarakat disuatu daerah ditentukan oleh tingkat 

perekonomiannya, selama ini kesejahteraan hanya dirasakan oleh 

mayoritas masyarakat yang tinggal diperkotaan saja, daerah-daerah 

terpencil seperti daerah perbatasan masih belum banyak merasakan 

kesejahteraan hidup, sehingga membuat jalan pintas dan mencari 

keuntungan di negara tetangga. Dalam hal ini yang dimaksud penulis 

adalah masyarakat yang tinggal di perbatasan yaitu Kecamatan Lumbis 

Ogong. 

7. Kepemilikan KTP Ganda Masyarakat Lumbis Ogong 

Setiap warga negara hanya berhak memiliki satu KTP, yaitu KTP yang 

sesuai dengan tempat tinggalnya. Namun tidak dengan masyarakat 

yang tinggal di perbatasan, rata-rata mereka memiliki dua KTP. Untuk 

kasus daerah yang berbatasan dengan Malaysia dinamakan Identity 

Card. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan masyarakat Lumbis 

Ogong memiliki KTP ganda ini untuk keperluan berkunjung ke 

Malaysia, dengan menagntongi KTP Malaysia masyarakat dapat 

masuk dengan mudah. Namunpun dmeikian masyarakat tidak pernah 

berpikir untuk melakukan perpindahan ke Malaysia. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Aktivitas Sosial Ekonomi 

Masyarakat Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketergantungan masyarakat Lumbis Ogong terhadap Negara tetangga 

Malaysia disebabkan  masih kurangnya fasilitas yang ada di Kecamatan 

Lumbis Ogong. Salah satunya sekolah yang ada di Lumbis Ogong SD 007 

Binter ruang kelas yang digunakan masih kurang. Kondisi ini membuat 

para pelajarnya harus bergabung di satu ruangan yang sama, sedangkan 

jenjang tingkatannya berbeda. Tidak hanya itu saja, yang lebih 

memprihatinkan tidak seorangpun tenaga didik memiliki buku yang 

dijadikan referensi untuk proses belajar mengajar. Meskipun sebelumnya 

sudah pernah ada buku bacaan di sekolah tersebut namun karena kondisi 

wilayah ini rawan banjir sehingga buku-buku yang disediakan rusak dan 

banyak yang hanyut.  

2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan yang ada 

di Kecamatan Lumbis Ogong membuat masyarakat Lumbis Ogong 

memutar haluan ke Malaysia, karena fakta yang ada Malaysia membuka 

diri dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 

perbatasan di Lumbis Ogong, mulai dari pendidikan, kesehatan dan untuk 

kebutuhan pokok semuanya tersedia di Malaysia. 
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3. Akses jalan, biaya yang lebih murah, kebutuhan pokok yang lebih lengkap 

membuat masyarakat Lumbis Ogong lebih mudah menuju ke Malaysia jika 

dibandingkan untuk pergi ke Ibukotanya sendiri biaya yang dikeluarkan 

sangat besar, belum lagi perjalanan yang sangat jauh, 

4. Masyarakat memiliki KTP ganda untuk dapat lebih mudah memasuki 

kawasan Sabah-Malaysia, mengingat tingginya ketergantungan 

Masyarakat Lumbis Ogong dengan negara Malaysia, sulitnya mengakses 

layanan administrasi kependudukan menjadi alasan masyarakat Lumbis 

Ogong membuat KTP Malaysia, selain itu pemerintah Malaysia juga 

memberikan tunjangan Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M)  kepada 

masyarakat perbatasan yang memiliki KTP Malaysia, diantaranya 

tunjangan lansia sebesar 600 Ringgit atau Rp. 1,9 juta, tunjangan usia 

produktif 18 tahun sebesar 1000 Ringgit atau setara dengan Rp. 3,2 juta 

dan tunjangan bagi janda atau duda sebesar 500 Ringgit atau senilai Rp. 

1,6 juta. Apalagi untuk urusan kesehatan, pemerintah dari Malaysia 

menggratiskan biaya pengobatan untuk masyarakat perbatasan yang 

memiliki Identity Card Malaysia. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aktivitas Sosial Ekonomi 

Masyarakat Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sentuhan akan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong terutama 

dalam bidang pendidikan, karena dapat dilihat masih minimnya sarana 

penunjang pendidikan setempat, selanjutnya pada bidang kesehatan 

dimana masih kurangnya fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan yang 

diberikan belum menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat 

ditambah akses menuju pusat kesehatan yang berada di daerah perkotaan 

sangat sulit dijangkau dari desanya, dan apabila terjadi kejadian luar biasa 

(sakit parah) warga setempat tidak ragu-ragu untuk langsung mendapatkan 

pelayanan kesehatan dari Negara tetangga yaitu Malaysia, yang dengan 

senang hati menerima masyarakat perbatasan yang datang berobat, dan 

yang tidak kalah pentingnya sentuhan pembangunan pada bidang 

transportasi, dimana masyarakat mengandalkan sarana perhubungan sungai 

sebagai sarana transportasi, karena tingkat mobilitas penduduk dirasakan 

semakin hari semakin sangat urgen. Oleh karen itu, suatu program mutlak 

diperlukan bagi masyarakat perbatasan.  

2. Pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak 

lagi mengujungi Malaysia, sehingga tidak ada lagi pembuatan KTP 

Malaysia, yang mana jika dibiarkan akan menjadi sumber awal disintegrasi 

bangsa khususnya wilayah perbatasan yang terisolir seperti Kecamatan 

Lumbis Ogong ini. Pembangunan infrastruktur seperti jalan darat, yang 

saling menghubungkan antara kecamatan dengan desa-desa yang ada di 

perbatasan serta jalur darat yang menghubungkan desa dengan daerah yang 

dekat dengan perkotaan, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, 
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barang dan jasa, karena apabila ada jalan tembus penghubung antar induk 

kecamatan dan desa-desa yang berada di perbatasan akan mempermudah 

pelayanan di segala bidang, mengingat waktu dan biaya menuju kawasan 

perbatasan sangat jauh dan mahal. 

3. Pembangunan pada bidang kerohanian/keagamaan terutama untuk masjid, 

karena meskipun mayoritas masyarakat Lumbis Ogong memeluk agama 

Kristen, namun pasti ada pendatang yang bergama Islam, yang di 

khawatirkan adanya kecemburuan sosial apalagi menyangkut keagamaan. 
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