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BAB III 

SIKAP MALAYSIA TERHADAP MASALAH ROHINGYA 

 

Pada bab selanjutnya ini, akan dijelaskan dan dijabarkan mengenai 

sikap Malaysia terhadap masalah Rohingya, yang mana dalam sub-bab nya 

yakni terdiri dari masalah pengungsi Rohingya tersebut berawal dari 

munculnya masalah konflik Rohingya di Myanmar hingga permasalahan 

Rohingya dalam mencari suaka atau perlindungan dari negara lain, 

khususnya pada negara tetangga Myanmar dan negara di kawasan Asia 

Tenggara. Sub-bab selanjutnya yakni mengenai dinamika kebijakan dari 

sikap pemerintah Negara Malaysia mengenai pengungsi Rohingya yang 

datang ke negaranya baik berupa penolakan dan sikap penerimaan 

Malaysia terhadap Rohingya. 

A. Masalah Pengungsi Rohingya 

Dalam dunia internasional sering terdapat masalah yang terjadi, 

seperti masalah perekonomian, pendidikan, kesehatan, ataupun keamanan 

internasional. Tak dapat dipungkiri pula, bahwasannya di kawasan Asia 

Tenggara pun terjadi suatu masalah kemanusiaan yang juga dapat 

mengganggu keamanan internasional. Khususnya, seperti yang sedang 

terjadi di Myanmar tepatnya diwilayah Rakhine, Malaysia yakni masalah 

yang telah menimpa warga etnis Rohingya.  
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Gambar 3.  1 Peta Wilayah Arakan atau Rakhine 

Sumber : Hadi, N. (2015). Sejarah Umat Islam Rohingya di Myanmar. 

kisahmuslim.com. 

 

Wilayah Myanmar mempunyai luas kurang lebih 261.000     , 

sedangkan luas wilayah untuk Rakhine atau Arakan adalah 20.000     , 

wilayah Rakhine yang terletak di Barat Daya wilayah Myanmar ini 

dipisahkan oleh pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan 

Himalaya dan wilayah Rakhine ini juga berbatasan dengan Teluk 

Benggala dan Bangladesh. Myanmar yang memiliki jumlah penduduk 

kurang lebih 50 juta orang ini, sekitar 15% dari 50 juta tersebut adalah 

muslim yang mayoritas merupakan orang-orang yang menempati wilayah 

Arakan. Sehingga, 70% penduduk Arakan atau Rakhine adalah muslim 

dan sisanya orang-orang magh atau Budha Theravada dan kelompok 

minoritas lainnya (Hadi, 2015).  
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Sehingga, masyarakat etnis Rohingya merupakan suatu kelompok 

masyarakat dengan mayoritas beragama muslim yang menempati negara 

Myanmar di bagian Rakhine. Konflik masyarakat di wilayah Rakhine atau 

Arakan ini, mulanya dipicu saat terjadinya ekspansi budha terhadap 

kerajaan islam Arakan, dan pada tahun 1962 M, sejak pemerintahaan 

militer yang berkuasa di Myanmar dikudeta oleh Jenderal Ne Win, umat 

islam Arakan mulai mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seperti 

dibunuh, diusir, tidak diakui hak kewarganegaraan dan lain sebagainya. 

Hingga hal ini dilakukan dengan menghapus identitas islam serta yang 

mempengaruhinya dengan cara mengancurkan peninggalan-peninggalan 

islam, seperti masjid, madrasah-madrasah dan bangunan bersejarah 

lainnya. Oleh karenanya terdapat upaya yang disebut “Burmaisasi” atau 

meleburkan dan menghilangkan ajaran islam beserta identitas ajaran islam 

dalam masyarakat budha. Adapun upaya dalam hal ini dilakukan secara 

berkesinambungan, seperti halnya pada tahun 1962 M, militer fasis 

Myanmar telah mengusir kurang lebih sekitar 300.000 orang Arakan ke 

wilayah Bangladesh, pada tahun 1978 M lebih dari 500.000 kaum 

muslimin diusir dan mengalami tekanan yang sangat berat hingga hampir 

dari 400.000 orang dari mereka tewas, dan pada tahun 1988 sekitar 

150.000 kaum muslimin kembali diusir karena orang-orang Budha hendak 

membangun desa mereka, kemudian pada tahun 1991 kurang lebih sekitar 

500.000 orang muslim kembali diusir lagi karena hukuman atas 

kemenangan partai oposisi dalam pemilu yang mendapatkan suara dari 
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umat islam hingga hasil pemilu pun kemudian dibatalkan. Hingga 

mendapatkan perlakuan diskriminasi lainnya seperti melakukan kerja 

paksa, dilarang mendapatkan pendidikan yang layak, tidak boleh menjadi 

pegawai negara, serta tidak boleh bepergian ke luar negeri termasuk 

menunaikan ibadah haji, serta dibebani dalam pajak yang tinggi hingga 

mereka sulit dalam melakukan perdagangan dengan demikian mereka akan 

terus dalam keadaan miskin (Hadi, 2015). Pendapat lain mengatakan 

bahwasannya menurut Siegfried O. Wolf, seorang kepala bidang penelitian 

di South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussel dan peneliti di 

Universitas Heidelburg, South Asia Institut, mengatakan bahwasannya 

konflik yang terjadi pada Rohingya bukan merupakan konflik yang dipicu 

oleh agama, namun lebih kepada masalah krisis ekonomi serta politik. Hal 

ini berdasarkan suatu permasalahan dimana masyarakat Myanmar yang 

berada di kawasan Rakhine ini yang sebagian besar beragama Budha telah 

merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi 

karena sumber daya alamnya yang kaya serta tersingkirkan secara politis 

oleh pemerintah pusat Myanmar yang didominasi oleh etnis Burma. 

Dengan demikian, masyarakat Rakhine non Rohingya merasa bahwa kaum 

Rohingya sendiri sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi warga 

Rakhine sendiri. Hal ini yang menjadi penyebab utama hingga akhirnya 

membuat awal permulaan terjadinya ketegangan di kawasan Rakhine 

tersebut dan telah memicu konflik antara kedua belah pihak yang bertikai 
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sehingga semakin menambah buruknya kondisi hidup kaum Rohingya di 

Myanmar (Shams, 2015). 

Masalah Rohingya menjadi semakin menegangkan dan semakin 

memuncak tatkala dipicu oleh suatu kejadian pada gadis budha Myanmar 

yang telah diperlakukan tidak baik oleh pemuda rohingya pada tahun 2012 

hingga akhirnya konflik antara warga budha Myanmar dengan etnis 

muslim Rohingya di Myanmar. Kemudian kejadian semakin memanas 

tatkala terjadi insiden yang menewaskan Sembilan aparat kemanan 

penjaga 3 pos pintu perbatasan dengan  Negara Bangladesh yang 

dilakukan oleh kaum Rohingya kemudian delapan penyerang tersebut 

dilaporkan polisi setempat kemudian juga akhirnya tewas dibunuh oleh 

aparat (Wijaya, 2016). Oleh sebab kejadian tersebut, para aparat di 

Myanmar melakukan operasi militer di kawasan Rakhine terhadap kaum 

Rohingya dengan tidak baik hingga membuat warga kaum Rohingya 

sendiri takut dan pada saat itu sekitar 200 warga Rohingya berhasil 

melarikan diri ke Bangladesh. Karena telah banyak hal mengerikan yang 

dilakukan oleh aparat tentara Myanmar terhadap kaum Rohingya 

khususnya, seperti halnya kekejaman yang dilakukan terhadap bayi, anak-

anak, wanita maupun para lanjut usia. Seperti yang dikatakan oleh seorang 

ibu kaum Rohingya bahwasannya seorang anak yang tengah berusia lima 

tahun di gorok hingga tewas karena berusaha menghalangi aparat yang 

akan memperkosa ibunya, bayi yang ditikam pisau hingga tewas, dan 

banyak para perempuan diperkosa bahkan seorang anak berusia 11 tahun 
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serta seorang ibu yang tengah hamil Sembilan bulan (Laporan PBB : 

Tentara Myanmar Bantai Anak Rohingya, 2017). Oleh karenanya, 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 rumah serta bangunan lain seperti sekolah dan masjid 

(Amnesty : militer Myanmar Lakukan "Kejahatan Kemanusiaan" terhadap 

rohingya, 2016). 

Sehingga, perlakuan yang dilakukan oleh aparat Myanmar terhadap 

kaum Rohingya membuat warga etnis Rohingya semakin tersiksa karena 

hal- hal tersebut, yakni adanya pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, 

pembakaran rumah-rumah dan lain sebagainya. Hingga  banyak dari 

mereka telah melarikan diri ke negara- negara tetangga Myanmar seperti 

yang terdekat dengan wilayah Rakhine yakni Bangladesh maupun negara 

Asia Tenggara lainnya. Selain dari pada hal tersebut, perlakuan 

Pemerintah Myanmar yang cukup keras dan diskriminatif terhadap etnis 

Myanmar karena mereka merupakan etnis yang minoritas di Myanmar dan 

dianggap sebagai etnis yang bukan asli Myanmar karena fisik yang 

dianggap lebih mirip dengan warga Asia Selatan dibanding dengan Asia 

Tenggara sehingga etnis Rohingya ini belum diakui oleh Pemerintah 

Myanmar dan masih dianggap illegal, dengan demikian tidak memiliki hak 

kewarganegaraannya dan dianggap sebagai imigran gelap (Muhamad, 

2015). Oleh karenanya, hal itulah yang membuat warga Rohingya 
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akhirnya keluar dari Negara Myanmar dan mengungsi. Meskipun mereka 

keluar dari negara Myanmar dengan berharap mendapatkan perlindungan 

di negara lain, tapi hal tersebut tidak berjalan mulus seperti yang mereka 

inginkan dan bayangkan sebelumnya. Sehingga, dengan keluarnya warga 

Rohingya dari negaranya Myanmar pun belum segera menuntaskan serta 

menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi. Data yang telah 

menunjukkan bahwasannya sekitar 70 ribu warga Rohingya telah 

melarikan diri ke Bangladesh karena tak kuat melihat perlakuan yang 

mereka hadapi dan terima saat Myanmar melakukan operasi militer di 

Rakhine (Laporan PBB : Tentara Myanmar Bantai Anak Rohingya, 2017).  

Akan tetapi, masalah pun datang juga saat akan sampai pada pintu 

perbatasan Negara Bangladesh, karena penolakan Negara Bangladesh 

terhadap warga Rohingya yang akan mencari tempat tinggal yang lebih 

damai di Bangladesh. Sehingga, data menunjukkan bahwasannya masih 

terdapat sekitar 2.600 orang pengungsi yang mencari perlindungan dan 

tempat tinggal ke negara lain tengah berada dan terkatung-katung di lautan 

dari sekitar tujuh perahu di sekitar Laut Andaman dan Teluk Benggala, 

sehingga para pengungsi yang sedang berada terkatung-katung di lautan 

itupun terancam kelaparan dan kematian, hal ini merupakan data hitungan 

kasar dari UNHCR yang berasal dari data pemerintah, laporan media, 

maupun didapatkan dari pengakuan laporan para korban dan media lainnya 

(Wahyudi, 2015). Fakta lain juga menunjukkan bahwasannya terdapat para 

pengungsi Rohingya yang berlayar menuju Malaysia dan Indonesia 
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dengan menggunakan kapal-kapal sindikat dari perdagangan manusia, data 

dari PBB pada tiga bulan pertama menunjukkan ada sekitar 25.000 

pengungsi yang mencari suaka maupun perlindungan ke negara-negara 

lain dan mereka berangkat dari kamp-kamp gelap di Thailand (Thailand, 

Malaysia, dan Indonesia Tolak Manusia Perahu Rohingya).  Seperti 

keterangan pada gambar dibawah ini, bahwasannya para pengungsi 

Rohingya tengah terkatung-katung dan terombang-ambing di lautan, di 

mana persediaan makanan bagi mereka pun terbatas hingga mengancam 

kelaparan dan kematian. 

Gambar 3.  2 Kapal Rohingya di lautan 

 

Sumber gambar : www.dw.com / PBB Desak Indonesia, Malaysia 

dan Thailand Selamatkan pengungsi 

 

Dengan demikian, konflik yang terjadi pada etnis Rohingya ini 

cukup rumit serta menimbulkan berbagai masalah seperti banyaknya para 

warga Rohingya yang tersiksa karena diberi perlakukan yang tidak 

semestinya, seperti dianiaya, dibunuh, dan lain sebagainya. Serta adanya 

pula korban pengungsi yang cukup banyak, kemudian mencari 

http://www.dw.com/
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perlindungan serta suakan ke negara tetangga, bahkan hingga ada yang 

terkatung-katung dilautan karena tidak mendapatkan tempat perlindungan 

yang layak sehingga hal tersebut menimbulkan ancaman kelaparan dan 

kematian pada para warga Rohingya sendiri.  

B. Dinamika Kebijakan Malaysia 

Suatu negara memiliki dinamika tersendiri dalam mengambil atau 

menentukan suatu kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun 

kebijakan luar negeri. Suatu kebijakan yang akan diambil oleh suatu 

negara pun bisa melalui berbagai macam proses tersendiri dan dengan 

berbagai faktor – faktor yang dapat menentukan dan memutuskan 

kebijakan suatu negara, sehingga kebijakan suatu negara dapat berubah 

disesuaikan dengan suatu situasi dan kondisi yang ada dalam negara 

tersebut maupun diluar wilayah suatu negara.  

Seperti Negara Malaysia yang mana memiliki model tersendiri 

dalam menentukan arah kebijakannya sesuai dengan apa yang sedang 

dialami oleh Negara Malaysia tersebut maupun sesuai dengan kebutuhan 

negara tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari politik yang dijalankan 

oleh Pemerintah Negara Malaysia.  Adanya masalah yang terjadi seperti 

pengungsi Rohingya yang terjadi di Myanmar dan mengganggu stabilitas 

keamanan di kawasan Asia Tenggara membuat Malaysia sebagai anggota 

dari negara di ASEAN sendiri juga harus melakukan tindakan untuk dapat 

menyelesaikan suatu masalah pengungsi Rohingya tersebut, terlebih pada 

pengungsi Rohingya yang telah datang ke Negara Malaysia. Seperti pada 
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para pengungsi Rohingya yang telah sampai dan berada di dekat perairan 

Malaysia, Indonesia dan Thailand.  

1. Bentuk Penolakan Malaysia Terhadap Rohingya 

Kebijakan Pemerintah Negara Malaysia sendiri saat menghadapi 

persoalan para pengungsi Rohingya yang telah datang ke negaranya, pada 

awal bulan Mei tahun 2015 lalu memberikan suatu kebijakan bahwa 

Negara Malaysia menolak para pengungsi Rohingya yang datang ke 

negaranya. Sehingga sikap Pemerintah Malaysia dalam menerima 

pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya tidak serta merta mulus 

seperti harapan para pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan serta 

ketenangan agar hidupnya damai, akan tetapi para pengungsi Rohingya 

pun sempat mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan dari negara-

negara tetangganya terutama Malaysia. Bahwasannya pada mulanya 

Negara Malaysia sempat menolak kedatangan para pengungsi Rohingya 

yang datang ke negaranya ini, dengan berbagai alasan Malaysia seperti 

pada tahun-tahun sebelumnya mereka telah menerima para pengungsi 

Rohingya dalam jumlah yang besar serta Negara Malaysia merupakan 

negara yang termasuk tidak menandatangani konvensi pengungsi sehingga 

Malaysia menghalau kapal-kapal yang membawa para pengungsi 

Rohingya tersebut untuk kembali ke perairan internasional sehingga tidak 

datang ke Malaysia.  

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh 

Menteri Dalam Negeri Malaysia bahwasannya mereka tidak dapat 
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menerima para pengungsi Rohingya untuk memperoleh tempat tinggal 

maupun perlindungan di Negara Malaysia, berikut pernyataan Menteri 

Dalam Negeri Malaysia, 

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 . (Ivan watson, 2015) 

Selain pernyataan penolakan yang disampaikan oleh Menteri 

Dalam Negeri Malaysia atas sikap Malaysia menolak para pengungsi 

Rohingya yang tengah terombang-ambing di lautan, hal tersebut juga 

disampaikan oleh Laksamana pertama lembaga penegak maritime 

Malaysia, Tan Kok Kwee secara terang-terangan, bahwasannya mereka 

(Malaysia) menolak kapal-kapal asing  yakni dengan kata lain yang 

membawa para pengungsi Rohingya yang masuk ke Malaysia. 

"Kami tidak akan membiarkan kapal asing masuk," kata 

Tan Kok Kwee, laksamana pertama lembaga penegak maritim 

Malaysia, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, beberapa 

hari lalu. (Silalahi, 2015) 

 

 Penolakan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya yang berlabuh 

di dekat perairan Malaysia ini karena pada bulan September tahun 2014, 

jumlah pengungsi yang sudah masuk ke Malaysia ini sekitar 137.788 

pengungsi dan jumlah ini meningkat karena Malaysia memberikan akses 

pekerjaan serta mayoritas penduduk Malaysia yang muslim menjadi tujuan 

utama para pengungsi Rohingya, karena meningkatnya jumlah tersebut, 

membuat Malaysia tidak mau menampung lagi (Rohingya Antara 
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Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan, 2015). Selain hal tersebut, 

bahwasannya kebijakan yang menyatakan menolak pengungsi Rohingya 

dari Pemerintah Negara Malaysia ini pun tak lepas dari karena Negara 

Malaysia tidak menandatangani adanya konvensi mengenai status 

pengungsi serta protokol yang berkaitan dengan status pengungsi, karena 

hal tersebut juga bahwasannya membuat Negara Malaysia tidak mengakui 

secara hukum para pencari suaka dan pengungsi (Michaella, 2016). 

Penolakan Negara Malaysia tersebut dibuktikan dengan adanya 

penghalauan kapal-kapal milik para pengungsi Rohingya yang datang dari 

Myanmar dengan mendekati perairan Malaysia, sehingga kapal-kapal 

tersebut ditolak oleh Malaysia dan dikembalikan ke perairan internasional, 

sehingga para pengungsi Rohingya tersebut merasa bahwa mereka 

diperlakukan seperti “bola ping-pong” karena negara-negara ASEAN telah 

menolak untuk membantu dan menampung mereka (ASEAN, 2015) 

2. Bentuk Penerimaan Malaysia Terhadap Rohingya 

Berdasarkan  sikap Malaysia yang tidak mau menerima para 

pengungsi Rohingya tersebut dan menghalau kapal-kapal yang datang, 

memberikan banyak sikap yang datang dari luar Malaysia maupun dalam 

negeri Malaysia, bahwasannya negara-negara tetangga Myanmar termasuk 

khususnya Malaysia seharusnya bersikap untuk mau menerima dan 

menolong para pengungsi Rohingya yang tengah terkatung-katung di 

lautan hingga kelaparan karena persediaan makanan yang mereka miliki 

tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, beberapa 
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minggu setelah keluarnya kebijakan Malaysia mengenai penolakan 

terhadap perahu Rohingya tersebut, Pemerintah Malaysia yakni Menteri 

Luar Negeri Malaysia, Anifah Iman mengatakan bahwasannya,  

“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) 

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Malaysia dalam 

menyikapi masalah para pengungsi Rohingya ini memiliki dinamika 

kebijakan yang berbeda, dimana pada mulanya menolak untuk dapat 

menerima pengungsi Rohingya bertempat tinggal serta mendapat 

perlindungan dari Negara Malaysia berubah dalam beberapa minggu 

setelah sikap penolakan tersebut kebijakan Malaysia berubah menjadi 

sikap menerima para pengungsi Rohingya untuk dapat tempat tinggal 

meskipun sementara serta perlindungan dari Pemerintah Negara Malaysia. 

Adanya bentuk penerimaan Malaysia terhadap Rohingya pada tahun 2015 

ini, setelah timbulnya penolakan yang disampaikan oleh Menteri Dalam 

Negeri Malaysia, Pemerintah Malaysia menyatakan sikapnya untuk dapat 

dan siap membantu para pengungsi Rohingya yang tengah dan sedang 

terkatung-katung di lautan dan khususnya telah sampai pada perairan 

Malaysia.  Sehingga, Malaysia berjanji bahwa Pemerintah Malaysia akan 

melakukan misi pencarian dan penyelamatan untuk kapal migran 

Rohingya di Laut Andaman (Murdaningsih, 2015). Oleh karenanya, 

Malaysia memberikan bantuannya kepada Rohingya di negaranya yakni 

meliputi bantuan kemanusiaan dan tempat tinggal sementara bagi para 
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pengungsi Rohingya di Malaysia. Dengan demikian, Pemerintah Malaysia 

memberikan kartu tinggal sementara untuk pengungsi Rohingya yang 

berasal dari Myanmar untuk tetap tinggal di Malaysia hingga situasi aman 

untuk kembali lagi (www.UNHCR.org, 2004). Bantuan kepada Rohingya 

tersebut diberikan oleh Malaysia seperti halnya memberikan izin kerja 

informal bagi para pengungsi Rohingya di Malaysia meskipun Malaysia 

tidak menandatangani konvensi pengungsi PBB, para pengungsi tersebut 

diizinkan bekerja dengan berdagang atau berniaga, kemudian memungut 

sampah untuk dijadikan bahan daur ulang, dan bekerja di bangunan 

ataupun konstruksi (Cara Malaysia Tangani Pengungsi Rohingya). Selain 

daripada hal tersebut pada bidang kesehatan, Malaysia juga memberikan 

perawatan kesehatan, berupa obat-obatan terutama bagi para penderita 

yang terkena penyakit tuberculosis (TBC)  (Bonasir, 2016) , serta 

mendapatkan keringanan untuk biaya pengobatan sebesar 50% bagi para 

pemegang kartu UNHCR meskipun saat ini turun 30% bantuan pada 

peringanan biaya pengobatan. Dalam bidang pendidikan terutama untuk 

anak-anak serta remaja pengungsi Rohingya di Malaysia, terdapat sekolah 

khusus untuk para pengungsi Rohingya di Kamp Ampang Tambahan, 

Ampang, Selangor yakni Muslim Aid Knowledge Center (PIMA) yang 

dikelola oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Muslim Malaysia, serta 

bahwasannya dari Jubir UNHCR di Malaysia, yakni Yante Ismail 

menginformasikan bahwasannya terdapat 126 pusat belajar masyarakat 

untuk membantu anak- anak pengungsi termasuk 31 khusus untuk remaja 
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Rohingya (2016). Selain daripada hal tersebut bahwasannya Pemerintah 

Negara Malaysia khusunya Menteri Luar Negeri Malaysia bersama dengan 

kedua Menteri Luar Negeri yakni Menteri Luar Negeri Indonesia dan 

Thailand, bersama-sama membuat langkah-langkah yang diambil untuk 

dapat menangani masalah para pengungsi Rohingya ini, diantaranya yaitu, 

pada hal pertama yakni melakukan operasi search and Rescue (SAR) bagi 

para pengungsi yang masih terapung di lautan, poin kedua yakni 

melaksanakan patrol laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut 

ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan, ketiga yakni 

menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk shelter, makanan, obat-

obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga 

negara, yang keempat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan 

UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, 

termasuk mencari negara ketiga untuk proses resettlement, dan yang ke 

lima adalah mengaktifkan sumber daya milik ASEAN, Coordinating 

Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA 

Centre) untuk menyelesaikan krisis ini (Rohingya, Antara Solidaritas 

ASEAN dan Kemanusiaan, 2015) 

Adanya dinamika kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah 

Malaysia pun juga turut berdampak kepada hubungan bilateral yang telah 

mereka jalankan sejak lama, karenanya terdapat masalah korban pengungsi 

Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan belum 

terselesaikan hingga hal tersebut menjadi perhatian dunia internasional. 
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Maka dari itu, kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh kedua negara 

pun tidaklah selalu berjalan mulus dan bukan tanpa hambatan. 

Dikarenakan adanya suatu gejolak politik ataupun masalah stabilitas 

keamanan telah mempengaruhi hubungan kerjasama bilateral kedua negara 

yang telah dimulai sejak tahun 1950-an ini. Pasalnya, berdasarkan masalah 

yang sedang dihadapi oleh negara Myanmar sendiri terhadap tragedi yang 

menimpa kaum Rohingya di Rakhine, Myanmar membuat Negara 

Malaysia menuai protes terhadap pemerintah Myanmar terhadap kejahatan 

kemanusiaan yang dilakukan kepada kaum Rohingya. Hal tersebut telah 

membuat Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak serta para anggota 

kabinetnya melakukan protes di Kuala Lumpur, Malaysia mengenai 

permasalahan Rohingya yang mana menyeru Pemerintah Myanmar untuk 

segera mengambil sikap tegas dalam membela hak asasi manusia (HAM) 

yang terus dibayangi oleh kepentingan politik tersebut, sehingga tindakan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia tersebut telah membuat 

perhatian Pemerintah Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi yang selama 

ini dinilai telah diam dalam menghadapi kasus Rohingya di Myanmar 

tersebut (Astiana, 2016). 

Selain protes yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia yakni 

Tun Najib Razak serta para anggota kabinetnya, Imam Besar Malaysia 

Penang Datuk Dr Wan Salim Wan Mohd Noor mendesak Malaysia untuk 

memutuskan hubungan diplomasi dengan Myanmar sebagai aksi protes 

yang telah dilakukan Myanmar terhadap warga muslim Rohingya. Tidak 
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hanya Imam Besar Malaysia saja akan tetapi, Divisi Tanjung UMNO, 

penang juga menyeru Malaysia untuk mendesak pemutusan hubungan 

diplomasi dengan Myanmar karena perlakuannya terhadap etnis Rohingya 

(Sidik, 2016). Sehingga, hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan 

oleh Myanmar dan Malaysia saat ini sedang mengalami gejolak 

dikarenakan tindakan Myanmar terhadap kejahatan hak asasi manusia 

yang dilakukan kepada kaum minoritas Rohingya di Myanmar sehingga 

mengganggu hubungan diplomasi kedua belah pihak yakni antara 

Malaysia dengan Myanmar. 

 


