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BAB II 

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA TERHADAP 

MYANMAR 

 

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dinamika politik luar negeri 

Malaysia terhadap Myanmar dalam hubungan kerjasama multilateral dan bilateral. 

Yakni, yang mana didalamnya berisikan mengenai politik luar negeri Malaysia 

terhadap Myanmar dalam kerjasama multilateral yaitu dalam forum organisasi di 

kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dan juga berisikan penjelasan tentang 

hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara yakni antara 

Negara Malaysia dengan Negara Myanmar. 

A. Politik Luar Negeri Malaysia Terhadap Myanmar di Forum ASEAN 

Malaysia dan Myanmar merupakan dua diantara sepuluh negara 

anggota ASEAN. Keanggotaan Malaysia dan Myanmar dalam ASEAN 

berbeda. Malaysia yang merupakan salah satu inisiator terbentuknya 

organisasi di kawasan Asia Tenggara yakni ASEAN bersama empat 

negara lainnya, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand,dan juga Singapura.. 

Sedangkan  untuk Myanmar pada tahun 1997, Myanmar baru resmi 

tercatat sebagai anggota ASEAN. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara 

pun pasti memiliki suatu dinamika politiknya masing-masing termasuk 

dalam politik luar negeri. Sehinggaa, kedua negara pun yakni Malaysia 

dan Myanmar yang terletak pada satu kawasan juga memiliki suatu politik 

luar negeri yang berbeda pula. Kedua negara seperti Negara Malaysia dan 
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Negara Myanmar pun meski memiliki politik luar negeri yang berbeda 

akan tetapi mereka dapat terlibat dalam membangun kerjasama hubungan 

bilateral antar kedua negara serta dapat mengikuti dalam forum organisasi 

kerjasama di kawasan Asia Tenggara yakni ASEAN.  

Politik luar negeri Malaysia terhadap Myanmar dalam forum ASEAN 

terlihat saat belum tergabungnya Negara Myanmar dalam keanggotaan 

ASEAN, yakni bahwasannya bagi anggota-anggota ASEAN saat itu 

Myanmar merupakan salah satu bagian dari rencana besar untuk 

memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional yang sedang tumbuh 

karena Myanmar sendiri juga berada di kawasan Asia Tenggara. Akan 

tetapi, ternyata terdapat perbedaan persepsi sendiri dikalangan anggota 

ASEAN terhadap Myanmar. Seperti halnya Indonesia yang mendukung 

mengundang Myanmar sebagai tamu undangan dalam acara pertemuan 

tingkat menteri luar negeri pada bulan Juli 1992 di Filipina, bahwasannya 

bagi Indonesia kehadiran Myanmar dapat memperlancar tercapainya cita-

cita “One Southeast Asia”, demikian pula pada Negara Filipina yang 

setuju terhadap Myanmar yang diundang sebagai tamu undangan. Akan 

tetapi, Negara Malaysia menjadi negara yang menolak akan kedatangan 

Myanmar sebagai tamu undangan dikarenakan kasus pembunuhan ratusan 

ribu muslim Rohingya di Myanmar sehingga mereka dipaksa mengungsi 

ke Negara Bangladesh. Oleh karenanya, terjadi penundaan keanggotaan 

Myanmar dalam anggota ASEAN karena perbedaan sikap serta pendapat 

tersebut. Hingga pada pertemuan tingkat menteri luar negeri selanjutnya 



 

17 
 

yang diadakan di Singapura, memberikan status kepada Negara Myanmar 

sebagai anggota penuh dalam keanggotaan ASEAN, meskipun hal ini juga 

terdapat perubahan yang sangat sengit dikalangan negara-negara anggota 

ASEAN. Malaysia sendiri pun akhirnya termasuk ke dalam kelompok 

negara yang mendukung penuh atas gagasan bahwa Myanmar menjadi 

anggota ASEAN. Keputusan tersebut didasarkan kepada Myanmar dengan 

alasan bahwasannya untuk mendukung Myanmar dengan mengedepankan 

prinsip “non-intervensi”  ataupun tidak mencampuri urusan dalam negeri 

negara lain di ASEAN. Sehingga, apa yang terjadi pada saat itu di 

Myanmar merupakan masalah negara yang bersangkutan (Dr. Bambang 

Cipto, 2010). 

 Dengan demikian, Negara Malaysia dan Myanmar telah bersama-

sama sepakat dalam hal bekerjasama bersama pada organisasi-organisasi 

regional maupun internasional, serta dapat membahas isu-isu saat ini yang 

menjadi perhatian bersama. Sehingga, kedua negara pun menyadari 

bahwasannya kebutuhan untuk bertukuran ide maupun memerlukan 

koordinasi serta konsultasi yang erat diberbagai tingkatan termasuk pada 

pertemuan yang di adakan pada forum ASEAN sendiri.  

Peran Malaysia terhadap Negara Myanmar dalam forum ASEAN 

ini sendiri juga saat terjadinya masalah Rohingya yang semakin memanas, 

yakni bahwasannya Malaysia mau membantu Myanmar dalam 

menyelesaikan masalah Rohingya di Myanmar ini hingga selesai. Dengan 

demikian, adanya masalah Rohingya di Rakhine ini, membuat Menteri 
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Luar Negeri Malaysia, Anifah Iman, mengadakan pertemuan ASEAN 

yang akan diadakan di Rangoon Myanmar sehingga Myanmar menjadi 

tuan rumah pertemuan tersebut dengan menghadirkan serta melibatkan 

para Menteri Luar Negeri di komunitas ASEAN yang mana pada 

pertemuan ini akan membahas masalah krisis Rohingya di Rakhine, 

Myanmar. Dalam hal ini pula bahwasannya peran Malaysia yakni mencari 

resolusi krisis dari masalah kemanuiaan Rohingya tersebut serta 

menyelamatkan nyawa-nyawa tak berdosa, sehingga Malaysia pun melihat 

masalah ini bukan merupakan suatu masalah yang satu negara saja, akan 

tetapi telah menjadi suatu masalah regional, yakni khususnya kawasan 

Asia Tenggara (Rahman, 2016).  

B. Hubungan Bilateral antara Malaysia dengan Myanmar 

Setiap negara didunia ini pasti membutuhkan suatu kerjasama 

untuk dapat memenuhi kebutuhannya, baik kerjasama dengan suatu 

organisasi atau suatu kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara 

lainnya, baik kerjasama multilateral atau bilateral. Terdapat berbagai 

kerjasama yang bisa dilakukan seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, maupun politik luar 

negeri dan lain sebagainya. Seperti kerjasama bilateral yang dilakukan 

suatu negara dengan negara lainnya yakni seperti halnya Malaysia yang 

melakukan kerjasama bilateral dengan negara di kawasan Asia Tenggara 

yakni Myanmar.  
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Kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh kedua negara yakni 

negara Malaysia dengan negara Myanmar ini berlangsung sejak 1 Maret 

1957 (Bilateral Relations between Myanmar and Malaysia, 2013). 

Meskipun hubungan diplomasi telah dilakukan oleh Malaysia dan 

Myanmar sejak tahun 1950-an, akan tetapi kerjasama bilateral seperti 

dalam hal investasi luar negeri baru aktif dilaksanakan pada tahun 1980-an 

(Sidhu).  Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara ini, atas 

dasar kemitraan kedua belah pihak sepakat untuk membangun serta 

membina hubungan yang lebih besar dalam urusan politik seperti 

mengadakan pertukaran kunjungan di semua tingkatan sehingga dapat 

meningkatkan kerjasama baik antar pemerintah ke pemerintah maupun 

perorangan atau people to people. Kedua Negara, Malaysia dan Myanmar 

juga bersepakat dalam mengadakan Rapat Komisi Bersama yang dipimpin 

oleh Menteri Luar Negeri masing-masing untuk terus meningkatkan 

hubungan kerjasama mereka yang nantinya waktu tersebut juga disepakati 

oleh bersama.  Selain dari pada hal tersebut yakni kerjasama politik, 

kerjasama bilateral lain yang dilakukan oleh kedua negara ini yakni 

Malaysia dan Myanmar yaitu bekerjasama dalam bidang ekonomi serta 

ilmu pengetahuan dan tekonologi (IPTEK) serta dalam bidang pariwisata. 

 

1. Kerjasama bidang Ekonomi dan Perdagangan 

Hubungan antara Malaysia dengan Myanmar dimulai pada sekitar 

akhir 1980-an dan sekitar awal-awal 1990-an, dimana terdapat faktor 
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utamanya yakni ketika Myanmar telah mendeklarasikan berakhirnya 

sosialisme dinegaranya, sehingga Myanmar juga menginisiasi membuka 

pintu kebijakan untuk investasi luar negeri pada tahun 1989. Oleh 

karenanya, banyak negara seperti Malaysia mulai mencari peluang 

ekonomi (bisnis dan investasi) di Negara Myanmar (Sidhu).  

Bisnis dan investasi ekonomi yang dilakukan Malaysia di 

Myanmar yakni bermacam- macam, seperti halnya produk yang telah 

diekspor Malaysia ke Myanmar yakni produk olahan minyak bumi, 

minyak sayur serta jenis minyak terhidrogenasi lainnya, sedangkan ekspor 

lainnya berupa makanan olahan dari Malaysia ke Myanmar, kemudian ada 

pula produk kimia dan juga mesin. Berdasarkan sumber dari Organisasi 

Pusat Statistik Myanmar (CSO) pada bulan Maret bahwasannya Myanmar 

telah mengimpor dari Malaysia berupa minyak nabati sebesar US 

$6.180.000, sedangkan untuk unsur kimia dan senyawanya Myanmar 

mengimpor sebesar $ 1,1 juta dan impor berupa mesin dai Malaysia 

sebesar $1.310.000. Hingga pada bulan Juni 2015, Malaysia merupakan 

investor terbesar ke tujuh di Myanmar. Sebanyak 13 perusahaan Malaysia 

hingga saat ini telah sedang berinvestasi di Myanmar, dan perusahaan 

yang terbesar ialah milik negara Malaysia yakni perusahaan energi 

Petronas yang terlibat dalam produksi dan eksplorasi minyak dan gas dan 

Malaysia serta Myanmar sendiri sedang mempertimbangkan dalam 

perakitan mobil dan proyek- proyek konstruksi (Win, 2015).  
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Tidak hanya melakukan impor dari Malaysia, akan tetapi negara 

Myanmar juga mampu mengekspor beberapa sumber daya alam yang 

dimilikinya bahkan produk- produk olahan dalam negeri yang Myanmar 

kirim ke negara lain seperti Malaysia. Adapun barang- barang yang di 

ekspor oleh Myanmar ke Malaysia antara lain yakni seperti karet, ikan, 

udang, wijen, baju-baju, asam jawa, kayu, merpati dan juga jagung 

Myanmar (Bilateral Relations between Myanmar and Malaysia, 2013).  

Dengan demikian, terdapat pula adanya kerjasama tenaga kerja dan 

sumber daya manusia, bahwasannya Malaysia mengakui adanya kontribusi 

tenaga kerja Myanmar yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi 

Malaysia. Sehingga kedua belah pihak menyetujui adanya peningkatan 

serta memperluas kerjasama tenaga kerja dengan diresmikannya melalui 

nota kesepahaman mengenai perekrutan tenaga kerja Myanmar untuk 

dapat melindungi hak-hak serta kepentingan para pekerja Myanmar yang 

bekerja di Negara Malaysia tersebut. 

Oleh karenanya, dengan adanya kerjasama dalam bidang ekonomi 

dan perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara, diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang bekerjasama yakni 

Malaysia dan Myanmar dengan melakukan ekspor impor maupun 

investasi. Serta dengan harapan juga mampu meningkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat di Negara Malaysia dan Myanmar dengan 

melakukan kerjasama ekonomi perdagangan. 
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2. Kerjasama bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar dan Malaysia tidak 

hanya berhenti pada sektor ekonomi dan perdagangan saja, melainkan 

terdapat kerjasama dalam bidang lainnya, yakni kerjasama dalam bidang 

ilmu pengetahuan serta teknologi yang mana hal ini menjadi suatu 

kebutuhan yang mendasar dan penting bagi suatu negara. Karena dengan 

adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam hal pendidikan 

dan teknologi diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu atau 

kualitas pendidikan dalam suatu negara dengan bertukar pikiran, seminar 

umum maupun hingga melakukan pertukaran pelajar. Dalam hal teknologi 

pun dapat memberikan wawasan terhadap majunya suatu teknologi dalam 

suatu negara dengan transfer teknologi, berbagi ilmu dengan teknisi asing 

dan lain sebagainya. 

Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, pada tahun 2012 lalu 

telah mengunjungi Myanmar untuk bersama- sama sepakat dalam 

bekerjasama di bidang peningkatan kemampuan dibawah kerjasama teknis 

Malaysia. Selain dari pada hal tersebut menurut nota kesepahaman yang 

telah ditandatangani oleh Kementrian Sains dan Teknologi kedua negara di 

Nay Pyi Taw, bahwasannya kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mereka lakukan seperti halnya pertukaran ilmuwan, pakar, 

dan sarjana dalam melaksanakan kegiatan, merancang, mengadakan 

pertemuan kerjasama, seminar pelatihan kemudian pertukaran hasil 

penelitian, informasi IPTEK dan juga dokumentasi (ratna, 2013). 
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3. Kerjasama bidang pariwisata 

Malaysia dan Myanmar, selain bekerjasama dalam bidang ekonomi 

perdagangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua negara tersebut 

juga bekerjasama dalam bidang pariwisata pada tanggal 25 September 

2001 dengan adanya billateral tourism agreement antara Myanmar dengan 

Malaysia (Billateral Tourism Agreement). Seperti adanya kerjasama 

Malaysia dengan Myanmar yakni mengenai Malaysia Healthcare Travel 

Council yang telah bermitra atau melakukan kerjasama dengan badan 

pariwisata Myanmar mengenai pariwisata kesehatan/ pariwisata medis di 

Malaysia (Malaysia Compete to Attract Myanmar Medical Tourist, 2015). 

Selain dari pada hal tersebut adalah mengenai adanya pembebasan visa 

bagi para pejabat pemerintah dan pengusaha antara Malaysia dan 

Myanmar sebagai langkah awal kedua negara tersebut bekerjasama dalam 

hal pembebasan visa sebelum kedua negara tersebut melakukan 

penandatanganan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor biasa (Sein, 

2015).  

Sehingga, itulah bentuk- bentuk kerjasama bilateral yang telah 

dilakukan oleh kedua negara yakni Negara Malaysia dengan Negara 

Myanmar, yakni mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kerjasama 

dalam bidang pariwisata. Meskipun terkesan tidak cukup banyak akan 

tetapi dapat membangun suatu hubungan kerjasama maupun diplomasi 

yang baik diantara kedua negara tersebut 


