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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Malaysia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai 

negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah 

satu negara pendiri atau yang mencetuskan adanya Assosiation of South 

East Asian Nations atau yang akrab disebut ASEAN bersama dengan 

Filipina, Indonesia, Thailand dan Singapura pada tanggal 8 Agustus 1967 

di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan organisasi yang bergerak 

dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, geopolitik, dan lain sebagainya, 

yang mana salah satu tujuan organisasi tersebut ialah memelihara dan 

meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih 

memperkuat nilai- nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan 

(Selayang Pandang ASEAN, 2010).  

Akan tetapi, akhir-akhir ini Asia Tenggara bahkan dunia 

internasional sedang dihadapkan pada masalah kemanusiaan yang terjadi 

di Negara Myanmar yakni pada etnis Rohingya yang lebih tepatnya 

berkedudukan di Myanmar sebelah utara, atau Rakhine (Ponniah, 2016). 

Bahwasannya menurut pendiri Fortify Rights di Bangkok, Matthew 

Smith mengatakan militer Myanmar saat ini sedang melakukan genosida 

terhadap suku Rohingya. Mereka melakukan segala cara untuk 

memusnahkan suku Rohingya dimuka bumi ini (Raharjo, 2016). Sehingga, 
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negara Myanmar telah melakukan hal tersebut kepada kaum minoritas di 

Myanmar yakni kaum Rohingya yang mana hingga saat ini belum dapat 

diselesaikan pun oleh dunia internasional.  

Kejadian yang telah dialami oleh etnis Rohingya semakin 

memuncak  di Myanmar tatkala suatu tragedi yang terjadi pada tahun 

2012, di picu oleh konflik dimana terdapat suatu peristiwa adanya seorang 

gadis asal Rakhine yang diperkosa dan dirampas hartanya yang mana 

diduga dilakukan oleh tiga orang pemuda muslim, kemudian hal ini 

menyebar hingga ke seluruh daerah di Myanmar dan menimbulkan suatu 

kejadian baru dimana beberapa orang muslim yang sedang menaiki bus 

kemudian dibantai oleh orang budha Myanmar. Hal inilah yang akhirnya 

membuat warga muslim di Myanmar khususnya warga etnis Rohingya 

didiskriminasikan oleh orang budha Myanmar (Saputra, 2015).  

Oleh karenanya, warga muslim Rohingya yang merupakan 

kelompok minoritas di Myanmar menerima diskriminasi dan penindasan 

serta hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak dianggap sebagai warga 

negara sehingga tidak memiliki dokumen illegal untuk bekerja, menikah 

dan melahirkan anak. Kerusuhan sektarian di bagian negara Rakhine pada 

tahun 2012 ini juga telah menyebabkan 200 warga rohingya tewas dan 140 

orang melarikan diri (Sari, 2016). Hal ini merupakan suatu bencana 

kemanusiaan yang telah terjadi dengan adanya pembunuhan membabi 

buta, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan, 

penjarahan, dan penghancuran rumah termasuk membakar sekitar 1200 
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rumah serta bangunan lain seperti sekolah dan masjid (Amnesty : militer 

Myanmar Lakukan "Kejahatan Kemanusiaan" terhadap rohingya, 2016). 

Peristiwa bencana kemanusiaan yang telah terjadi di Myanmar 

kepada etnis Rohingya ini telah membuat warga Rohingya ketakutan dan 

berusaha untuk terus menyelamatkan dirinya dengan cara melarikan diri 

dari daerahnya yakni di Myanmar bagian utara atau Rakhine, dan pada 

tahun 2015, PBB memperkirakan gelombang pengungsi yang jumlahnya 

cukup banyak sekitar 25.000 berangkat dari kamp- kamp gelap di Thailand 

(Shams, 2015). Banyak dari warga etnis Rohingya yang akhirnya 

melarikan diri ke negara tetangganya yakni seperti Bangladesh, maupun 

negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, 

Thailand, maupun Filipina, karena negara-negara tersebut merupakan 

negara yang dekat dengan Myanmar. Akan tetapi, tidak seperti yang 

diharapkan oleh kaum Rohingya, bahwasannya tidak semua negara mau 

menerima mereka untuk membantu kaum rohingya dalam mendapatkan 

perlindungan atau suaka ke negara tetanggnya. Seperti halnya Malaysia 

yang enggan memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang 

telah datang ke negaranya. Hal ini terkait dengan pernyataan yang telah 

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia bahwa mereka tidak 

dapat menerima pengungsi rohingya dari Myanmar (Ivan watson, 2015).  

We cannot welcome them here," Malaysian Deputy Home 

Minister Wan Junaidi Jaafar told CNN by phone. 

"If we continue to welcome them, then hundreds of 

thousands will come from Myanmar and Bangladesh . 
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Akan tetapi, setelah penolakan tegas yang dilakukan oleh 

Malaysia terhadap pengungsi Rohingya, Malaysia menyatakan 

sikapnya untuk siap membantu pengungsi Rohingya yang 

terkatung-katung di lautan. Seperti pernyataan sikap yang telah 

disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia yakni Anifah 

Iman, 

“We also agreed to offer them temporary shelter 

provided that the resettlement and repatriation process will 

be done in one year by the international community,” 

Anifah (Jiji, 2015). 

 Sehingga, hal inilah yang pada akhirnya menjadi keputusan politik 

luar negeri Malaysia terhadap kejadian kemanusiaan yang saat ini sedang 

menyita perhatian publik internasional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah terjadi diatas, maka penulis 

ingin menganalisis tentang “Mengapa Malaysia memutuskan untuk 

menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015?”. 

C. Kerangka Teori 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis mengenai konflik 

kemanusiaan di Myanmar yang menimpa kaum etnis Rohingya, dan sikap 

Negara Malaysia yang telah menolak pengungsi Rohingya dan kemudian 

berganti kebijakan untuk menerimanya, maka kerangka berpikir yang 

dipakai yakni teori politik luar negeri.  

Politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat 

formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, 
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mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan 

dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan suatu 

strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam 

negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu 

negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Yani, 

2014). Sehingga dapat dikatakan pula bahwasannya kebijakan luar negeri 

merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat 

keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik 

internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional 

spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional (Olton, 

1999).  

Teori politik luar negeri yang telah dirumuskan oleh Richard 

Snyder dalam model pembuatan keputusannya (the decision-making 

model) bahwasannya perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi 

oleh berbagai faktor dari eksternal dan internal, faktor eksternal seperti 

berbagai kondisi dan faktor yang berbeda diluar batas- batas suatu negara, 

seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia, budaya-

budaya lain, maupun masyarakat lainnya diluar teritori suatu negara, 

sedangkan untuk faktor internalnya meliputi, masyarakat dalam suatu 

negara, lingkungan manusia seperti populasi dan budaya dalam negara 

tersebut dan juga lingkungan non-manusia. Seperti dalam model decision-

making process  

Richard C. Snyder berikut, 
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Gambar 1. 1 Model Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri 

Richard Snyder 
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pemimpin negara baik individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor 

– aktor utama dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam perspektif 

ini memberikan penekanan utamanya dalam analisis jaringan birokrasi 

organisasi yang kompleks dengan prosedur – prosedur kelembagaannya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya faktor – faktor penting 

yang dapat menjelaskan politik- politik luar negeri menurut Richard 

Snyder adalah : 

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-

norma yang dianut) 

2. Arus informasi diantara mereka 

3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan 

mereka sendiri 

4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan ( occasion 

for decision) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional 

yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang 

dalam keadaan krisis atau tidak.  

Oleh karenanya, dalam model pembuat keputusan politik luar 

negeri sangatlah kompleks, dimana terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi dan harus dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam hal ini 

sangatlah besar pengaruhnya yang berasal dari faktor eksternal dan 

internal, dimana faktor eksternal berasal dari luar teritori wilayah suatu 

negara dan faktor internal yang terjadi di dalam suatu negeri merupakan 
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faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan (Yani, 

2014). 

Teori yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model 

pembuatan keputusan politik luar negeri, dapat digunakan oleh penulis 

dalam menjelaskan mengenai kebijakan Malaysia dalam menyikapi 

pengungsi Rohingya yang akan masuk ke negaranya dengan menitik 

beratkan pada faktor eksternal dan internal, yang mana pada awal mulanya 

mereka menolak untuk menerimanya kemudian mereka mengganti 

kebijakan untuk dapat menerima pengungsi rohingya yang datang ke 

negaranya.  

Sehingga, berdasarkan bagan teori milik Richard Snyder 

bahwasannya dapat diaplikasikan kepada suatu proses pembuatan politik 

luar negeri Negara Malaysia dalam masalah penerimaan pengungsi 

Rohingya ke negaranya, 
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Faktor eksternal yang terjadi pada saat itu ialah adanya desakan-

desakan internasional karena pengungsi rohingya yang semakin banyak 

melarikan diri dari negaranya dan terlantar karena belum memiliki tempat 

untuk mengungsi atau mendapatkan suaka bagi mereka. Oleh karenanya, 

dunia internasional seperti United Nations High Comissions On Refugees 

(UNHCR) dari  Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan negara lain 

seperti Amerika Serikat mendesak kepada beberapa negara yang 

berdekatan dengan Myanmar yakni negara- negara di Asia Tenggara 

seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia agar mau 

menerima serta menolong pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya 

(Michaella, UNHCR Desak Malaysia Terima Pengungsi Rohingya).  

Politik luar negeri yang akan atau telah diambil oleh suatu negara 

merupakan keputusan dalam panggung internasional. Akan tetapi, dalam 

suatu keputusan politik luar negeri yang telah diambil oleh suatu negara 

pasti terdapat suatu kepentingan domestik maupun yang sering disebut 

sebagai kepentingan politik dalam negeri. Sehingga akan terdapat faktor 

internal yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan politik luar 

negeri. Seperti dari pada hal tersebut adanya motivasi suatu negara dalam 

mengambil keputusan yakni adanya nilai-nilai dan norma-norma yang 

dianut oleh suatu negara khusunya dalam negara keanggotaan ASEAN 

yang mana dalam tujuan ASEAN adalah untuk dapat menciptakan 

kawasan Asia Tenggara yang aman dan sejahtera. 
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D. Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang masalah serta pokok permasalahan 

yang telah dikemukakan di atas, dapat di tarik kesimpulan sementara, 

bahwasannya faktor – faktor yang telah mempengaruhi kebijakan 

Malaysia terhadap pengungsi rohingya adalah yakni : 

1. Karena adanya desakan dunia internasional yang membuat 

negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat menolong dan 

menerima pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya 

seperti Malaysia. 

2. Sikap Masyarakat di Malaysia serta motivasi pemerintah 

Malaysia untuk dapat mewujudkan nilai- nilai kemanusiaan 

serta norma- norma yang berlaku agar dapat menciptakan dan 

membantu meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian 

di kawasan Asia Tenggara pada khususnya. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tentang kebijakan Malaysia terhadap pengungsi 

rohingya pada tahun 2015. 

2. Menjelaskan mengenai sebab- sebab kebijakan Malaysia dalam 

menerima pengungsi rohingya pada tahun 2015. 

 

F. Jangkauan Penelitian 

 Agar pembahasan tidak meluas serta melenceng dari kajian 

masalah serta judul yang ada dan mudah dimengerti maka penulis 
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membatasi penelitian hanya berfokus pada kebijakan Malaysia terhadap 

pengungsi Rohingya pada tahun 2015.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dimana dalam 

penelitian ini penulis menjelaskan mengenai kebijakan Malaysia dalam 

menerima pengungsi Rohingya ke negaranya pada tahun 2015.    

2. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari buku-buku, artikel dan media elektronik. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai sumber, baik  buku bacaan serta jurnal-jurnal ilmiah yang 

didapat dari berbagai media baik cetak maupun internet. 

4. Teknik Analisis Data 

Prosedur analisis sendiri menggunakan teori politik luar negeri. 

Kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi pada kasus dalam 

skripsi tersebut. Teknik  analisis data pada penelitian ini menggunakan 

data kualitatif dengan metode analisis dan kajian sejarah yaitu 

menjelaskan dan menggambarkan data berdasarkan sumber-sumber 

tertulis yang ada. 
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5. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar 

penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika 

penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I , dalam bab pertama ini berisi tentang , pendahuluan, dalam 

bab ini akan memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan 

skripsi yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, 

hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

Selanjutnya, pada bab II menjelaskan mengenai dinamika politik 

luar negeri Malaysia terhadap Myanmar. Yakni dimana didalamnya berisi 

mengenai hubungan kerjasama Malaysia dan Myanmar dalam hubungan 

multilateral dan bilateral. Seperti halnya politik luar negeri Malaysia 

terhadap Myanmar dalam hubungan multilateral yakni dalam forum 

organisasi di kawasan Asia Tenggara sendiri yaitu ASEAN, serta 

mengenai adanya kerjasama hubungan bilateral yang telah dilakukan 

kedua negara, yakni antara Negara Malaysia dengan Negara Myanmar.  

Kemudian, dalam bab III penulis akan menjelaskan mengenai sikap 

Malaysia terhadap masalah Rohingya, diantaranya yakni tentang masalah 

yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya serta mengenai dinamika 

kebijakan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya yang telah datang ke 

negaranya. 

Pada bab IV ,akan dijelaskan oleh penulis berisikan tentang sebab- 

sebab kebijakan Malaysia dalam menyikapi pengungsi Rohingya seperti 
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adanya desakan dunia internasional yakni yang datang dari organisasi 

internasional seperti PBB dan negara seperti Amerika Serikat serta adanya 

sikap dari masyarakat di Malaysia dan motivasi dari pemerintah Negara 

Malaysia. 

Selanjutnya pada bab terakhir, yakni bab V   berisikan penutup dan 

kesimpulan maupun ringkasan singkat yang telah disusun dalam bab – bab 

sebelumnya mengenai kebijakan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya 

pada tahun 2015.  

 


