
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pokok sangat vital dalam menunjang keberlangsungan dan 

kesejahteraan kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk usaha guna 

memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan. Meskipun merupakan hal yang 

sangat mendasar, pada kenyataannya masih banyak pihak yang belum mampu 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh 

keterbatasan sumber daya alam, manusia dan teknologi untuk memproduksi 

kebutuhan tersebut. 

Di Indonesia sendiri, masih banyak wilayah yang mengalami 

permasalahan serupa. Secara umum permasalahan ini dilatarbelakangi oleh 

keterbatasan transportasi yang kemudian berdampak pada akses terhadap 

kebutuhan pokok. Hal ini didukung pula oleh ketiadaan bahan baku serta keahlian 

masyarakat di wilayah tersebut untuk memproduksi bahan mentah menjadi 

produk layak konsumsi. Bahkan beberapa produk yang masih dapat diproduksi 

secara konvensional pun pada akhirnya akan mengalami kendala apabila jumlah 

permintaan meningkat. 

Adapun masyarakat atau komunitas yang rentan mengalami permasalahan 

ini adalah mereka yang tinggal dan berada pada lokasi terisolasi serta memiliki 

medan yang sulit dijangkau, seperti di daerah perbatasan yang secara umum masih 

tertinggal dalam hal pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhannya banyak 



 
 

anggota masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mengandalkan negara 

tetangga sebagai pemasok utamanya. Ini terjadi karena akses untuk mencapai 

tempat tersebut lebih mudah dan sarana prasarana di negara tetangga tersedia 

secara lebih baik
1
. Untuk meneliti isu ketertinggalan masyarakat perbatasan 

Indonesia yang kemudian menyebabkan permasalahan lainnya, harus dimulai dari 

meninjau penyebab ketertinggalan dan keterisolasian itu sendiri. Sehingga dalam 

penelitian ini, penulis akan mulai dari latar belakang yang menyebabkan 

ketertinggalan masyarakat perbatasan.  

Permasalahan yang sama berlaku untuk Kecamatan Krayan yang  

merupakan wilayah perbatasan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten 

Nunukan, Kalimantan Utara. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Krayan 

antara lain, selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malinau, 

Indonesia; utara berbatasan dengan Sabah, Malaysia dan barat berbatasan dengan 

wilayah Sarawak, Malaysia
2
. Jalur transportasi yang dapat digunakan dan 

merupakan satu-satunya cara untuk mencapai wilayah tersebut dari dalam negeri 

ialah dengan menggunakan transportasi udara baik melalui bandar udara yang 

berada di Nunukan, Malinau atau Kota Tarakan. Sedangkan untuk jalur darat, 

pemerintah sampai saat ini masih mengusahakan pembangunan jalan dari wilayah 

terdekat yaitu kabupaten Malinau. Kecamatan yang terdiri dari 65 desa dengan 

luas wilayah 1.837.54 km tersebut menjadi rumah bagi kurang lebih 12.724 jiwa 
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yang sebagian besarnya merupakan penduduk asli pedalaman Kalimantan Utara 

yaitu suku Dayak Lundayeh, di mana sebagian besar mata  pecaharian utama 

masyarakat tersebut ialah petani dan pedagang
3
.  Petani di Kecamatan Krayan 

menjadi penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yang dikenal dengan 

nama beras Adan yang merupakan padi unggul organik; di mana komoditas ini 

kemudian dijual atau menjadi media barter antara masyarakat wilayah tersebut 

dengan Malayasia dan Brunei Darussalam
4
. 

Jarak Krayan dengan Ba Kelalan yang merupakan salah satu desa di 

Sarawak Malaysia adalah sekitar tujuh km dengan waktu tempuh satu jam jika 

menggunakan sepeda motor, sedangkan jarak Krayan ke Kabupaten Nunukan 

cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara yang memakan 

waktu sekitar 55 menit. Adanya keterbatasan dalam hal transportasi ini 

menyebabkan masyarakat Krayan menjadikan Ba Kelalan, Sarawak sebagai 

penyedia kebutuhan pokoknya. Berdasarkan interaksi ini, terdapat hubungan yang 

dalam antara masyarakat Krayan dan Ba Kelalan. Hubungan yang begitu erat 

tersebut bahkan menciptakan sebuah slogan masyarakat Krayan yang berbunyi 

“Macan di perut, Garuda di hati” yang menggambarkan keadaan di mana 

sesungguhnya mereka bangga menjadi warga Indonesia, namun tidak dapat 

mengesampingkan kenyataan adanya kebergantungan yang sangat kepada 

Malaysia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
5
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Selama bertahun-tahun Krayan mengimpor gula pasir, minyak goreng, 

sayur, buah-buahan, daging, minyak tanah dan gas elpiji dari pihak Ba Kelalan. 

Kegiatan impor tersebut dirasa lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya 

dibandingkan harus mendatangkan bahan pokok dari dalam negeri. Sementara di 

lain sisi masyarakat Ba Kelalan menjadikan Krayan sebagai pemasok beras 

organik dan pasar untuk menjual produk kebutuhan pokok. 

Penulis memilih untuk menulis dan menjadikan Kecamatan Krayan 

Kabupaten Nunukan dan Ba Kelalan Sarawak sebagai objek penelitian dengan 

maksud memahami proses interaksi sosial bertahun-tahun dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok yang pada akhinya menciptakan saling ketergantungan di antara 

keduanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Keterbatasan masyarakat Krayan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, 

serta kebutuhan masyarakat Ba Kelalan terhadap komoditas yang diproduksi dan 

kebutuhan akan pasar menciptakan hubungan saling ketergantungan di antara 

kedua pihak. 

Penelitian ini akan mengkaji proses dan penyebab adanya saling 

ketergantungan di antara masyarakat perbatasan Krayan dan Ba Kelalan dan  

pengelolaan hubungan saling ketergantungan dengan tetap memenuhi keamanan 

perbatasan berdasarkan pandangan pemangku kepentingan. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain, 



 
 

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok membentuk saling 

ketergantungan di antara masyarakat perbatasan Krayan dan Ba Kelalan? 

2. Bagaimana pandangan pemangku kepentingan agar hubungan saling 

ketergantungan terpelihara dengan tetap memenuhi keamanan insani di 

perbatasan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan proses terbentuknya hubungan saling 

ketergantungan masyarakat perbatasan Krayan dan Ba Kelalan.  

2. Untuk mengetahui pandangan pemangku kepentingan dalam 

mengelola hubungan saling ketergantungan tersebut dengan tetap 

memenuhi keamanan insani di perbatasan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan 

praktis. Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat 

menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu Hubungan Internasional serta 

berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap 

hubungan saling ketergantungan di perbatasan. Manfaat praktis yang 

diharapkan adalah penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan 



 
 

serta menjadi bukti empirik adanya sifat saling ketergantungan yang dalam 

antara masyarakat perbatasan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Penulis berharap manfaat dari hasil penelitian dapat diterima sebagai 

kontribusi untuk meningkatkan pemahaman mengenai dinamika kehidupan 

masyarakat perbatasan serta kebutuhan mereka terhadap sarana prasarana 

yang memadai bagi peningkatan kualitas hidup. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun penelitian ini dibagi dalam lima bagian yang terdiri dari Bab I 

Pendahuluan, Bab II Kerangka Berpikir, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV 

Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. 

Subtansi dalam bab pertama adalah latar belakang serta batasan masalah 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagian ini menjadi penting karena akan 

merangkum secara singkat mengenai hal-hal yang akan penulis bahas pada bagian 

berikutnya. 

Selanjutnya, pada bab kedua akan berisi beberapa literatur terkait masalah 

yang dibahas. Bagian ini juga memuat teori dan konsep dalam Hubungan 

Internasional yang digunakan untuk memahami dan menganalisis isu masyarakat 

perbatasan Krayan dan Ba Kelalan antara lain, perspektif liberal, saling 

ketergantungan, keamanan non-tradisional dan keamanan insani. Adapun literatur, 

teori serta konsep yang termuat pada bagian ini berasal dari sumber yang valid 

baik dari buku, artikel, jurnal serta website resmi.  



 
 

Bab ketiga berisi metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan untuk menganalisis isu masyarakat perbatasan Krayan dan Ba 

Kelalan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan metode deskriptif. 

Selain itu, bagian ini juga akan memuat teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data guna mendukung analisis penulis yaitu wawancara, observasi 

lapangan dan studi kepustakaan.  

Pada bab keempat, penulis membagi topik pembahasan menjadi empat 

bagian antara lain masyarakat perbatasan Krayan dan Ba Kelalan, hambatan 

pemenuhan kebutuhan pokok dan saling ketergantungan masyarakat perbatasan 

Krayan dan Ba Kelalan, keamanan insani dan potensi ancaman di wilayah 

perbatasan Krayan dan Ba Kelalan, dan peran pemangku kepentingan dalam 

menjaga keamanan insani di wilayah perbatasan Krayan dan Ba Kelalan. Bagian 

ini juga akan memuat analisis dan penjelasan serta data yang penulis temukan di 

lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipertimbangkan dan 

termuat dalam bab satu.  

Bagian terakhir dalam penulisan ini memuat dua pokok penting yaitu 

kesimpulan dari seluruh analisis dalam bab sebelumnya, dan bagian kedua 

merupakan saran bagi para pembaca terkait isu pemenuhan kebutuhan pokok dan 

saling ketergantungan di antara masyarakat perbatasan Krayan dan Ba Kelalan.


