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BAB IV 

SEBAB-SEBAB KEBIJAKAN MALAYSIA TERHADAP 

PENGUNGSI ROHINGYA 

 

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai sebab-sebab kebijakan 

Malaysia dalam menghadapi pengungsi Rohingya yang telah datang ke 

negaranya. Seperti halnya adanya desakan dunia internasional yang datang 

dari PBB maupun dari negara lain seperti Amerika Serikat terhadap 

negara- negara yang berdekatan maupun cukup dekat dengan Myanmar 

mengenai pengungsi Rohingya untuk dapat memberikan suaka maupun 

perlindungan kepada para pengungsi agar mereka terlindungi dan tidak 

mendapat ancaman dari kelaparan dan kematian karena berpuluh-puluh 

hari sudah terkatung-katung di lautan. Pembahasan selanjutnya yakni 

mengenai sikap dari masyarakat di Malaysia maupun motivasi dari 

kebijakan Pemerintah Malaysia dalam menerima pengungsi Rohingya ke 

Negara Malaysia 

A. Desakan Dunia Internasional 

Adanya perubahan sikap dan kebijakan dari Pemerintah Malaysia 

sendiri tak lepas dari adanya politik dalam negeri serta politik luar negeri 

yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Negara Malaysia pada waktu itu. 

Karenanya, politik dalam negeri maupun politik luar negeri sangat 

berpengaruh dalam proses menentukan kebijakan yang akan ditentukan 

oleh Negara Malaysia, dengan kata lain bahwasannya politik dalam negeri 
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dan politik luar negeri Malaysia memiliki andil yang cukup besar dalam 

menentukan arah kebijakan suatu negara. Adanya kebijakan yang diambil 

serta dibuat oleh Pemerintah Malaysia ini dalam membuat keputusannya 

dipengaruhi oleh faktor eksternal serta faktor internal, dimana faktor 

eksternal tersebut berasal dari luar teritori wilayah Negara Malaysia seperti 

adanya desakan dunia internasional dimana Malaysia mau menolong serta 

membantu para pengungsi Rohingya, sehingga melahirkan keputusan 

dalam kebijakannya Malaysia untuk menerima pengungsi Rohingya, 

dimana sebelumnya bersikap untuk menolak, dengan demikian terdapat 

aksi-aksi atau sikap Pemerintah Malaysia dalam menerima pengungsi 

Rohingya tersebut. Hal ini seperti dalam bagan yang terdapat pada teori 

Richard Snyder dalam keputusan politik luar negerinya. Oleh karenanya, 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia sendiri yang tak lepas 

dari politik luar negeri maupun politik dalam negeri Malaysia terhadap 

masalah para pengungsi Rohingya yang datang ke Negara Malaysia 

terdapat adanya beberapa faktor seperti diantaranya yakni mengenai 

desakan dunia internasional yang mendesak beberapa negara-negara yang 

berdekatan dengan Negara Myanmar khususnya berada di kawasan Asia 

Tenggara untuk dapat serta mau menerima para pengungsi Rohingya yang 

tengah berada di dekat perairan seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand 

tersebut, dengan demikian mereka berharap agar negara-negara yang dekat 

dengan Myanmar maupun negara Asia Tenggara sendiri dapat membantu 

memecahkan masalah pengungsi Rohingya sehingga para pengungsi 
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Rohingya tidak merasa terusir dari negara-negara tetangga karena masih 

ada suatu negara maupun beberapa negara yang siap menampung, 

memberi tempat tinggal serta melindungi mereka dari kejahatan yang ada 

di Myanmar. 

Desakan dunia internasional tersebut merupakan salah satu yang 

menjadi penyebab bahwasannya Pemerintah Malaysia telah merubah arah 

kebijakannya terhadap para pengungsi Rohingya yang mana berasal dari 

kebijakan yang bersifat menolak para pengungsi Rohingya yang ke 

Malaysia hingga menjadi membuat arah kebijakannya untuk dapat 

menerima para pengungsi Rohingya ke negaranya yakni Malaysia.  

Hal ini merupakan suatu pengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan maupun kebijakan suatu negara yang termasuk berasal dari 

faktor eksternal. Seperti dalam teori yang telah dipakai dan dipaparkan 

pada BAB I, yakni bahwa menurut teori politik luar negeri milik Richard 

Snyder yaitu yang mempengaruhi suatu negara dalam membuat dan 

menentukan suatu kebijakannya juga berasal dari faktor eksternal atau 

faktor dari luar, seperti adanya pengaruh dari masyarakat luar negara 

maupun tindakan suatu organisasi atau pemerintah luar. Dengan maksud 

bahwasannya yakni suatu hal yang dapat mempengaruhi yang berasal dari 

luar Negara Malaysia karena sudah melewati batas-batas teritori suatu 

wilayah di Malaysia, yang mana faktor ini berasal dan datang dari suatu 

organisasi atau lembaga internasional serta berasal dari negara lain. 

Desakan dunia internasional tersebut tak lain dan tak bukan berasal dari 



 

44 
 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya dari bagian atau lembaga 

yang menangani masalah dan persoalan mengenai kasus para pengungsi di 

dunia internasional yakni yang menangani pengungsi yang berasal dari 

berbagai banyak negara termasuk persoalan para pengungsi yang nasib 

serta keadaannya cukup mengkhawatirkan seperti para pengungsi 

Rohingya yang berasal dari Negara Myanmar, lembaga tersebut yakni 

United Nations High Comissions on Refugees (UNHCR). Desakan dunia 

internasional lainnya yang berasal dari negara lain yakni yang berasal dari 

Negara Amerika Serikat.  

1. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) 

Organisasi maupun lembaga internasional yang mendesak negara-

negara di Asia Tenggara, Malaysia salah satunya untuk mau dan bersedia 

menerima para pengungsi Rohingya, yaitu organisasi internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations (UN). Perserikatan 

Bangsa- Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San 

Fransisco, Amerika Serikat. Merupakan suatu organisasi internasional 

yang keanggotaannya mencakup hampir seluruh negara di dunia, lembaga 

PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi persoalan hukum internasional, 

pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial 

bangsa-bangsa di seluruh dunia (PBB : Pengertian, Sejarah, Asas, Tujuan 

dan Struktur Organisasi, 2015). 

Sehingga, sebagai organisasi internasional yang mana para 

anggotanya yakni merupakan hampir seluruh negara di dunia ini pastilah 
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menginginkan adanya dan terwujudnya perdamaian di dunia ini.  Oleh 

sebab itu, tiga lembaga PBB, yakni Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 

PBB di Jenewa, yakni Office of the United Nations Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) Badan Urusan Pengungsi (UNHCR) dan 

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) telah mengeluarkan pernyataan 

bersama pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 terkait pengungsi Rohingya 

di Asia Tenggara (Maulana, PBB Desak 3 Negara ASEAN Terima 

Pengungsi Rohingya, 2015).  

Desakan dari ketiga lembaga PBB tersebut yakni yang berasal dari 

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, yakni Office of the United 

Nations Commissioner for Human Rights (OHCHR) karena dengan 

adanya keadaan pengungsi yang memperihatinkan dan semakin banyak 

jumlahnya, kemudian dari lembaga PBB terkait pengungsi yakni adanya 

data dari UNHCR yang menginformasikan bahwasannya meningkatnya 

kekerasan dan eksploitasi di Myanmar sehingga orang-orang Rohingya 

banyak mencari kemanan serta stabilitas di luar wilayah Myanmar (Vivian 

Tan, 2014), kemudian adanya laporan data dari IOM, bahwasannya para 

pengungsi tersebut juga diselundupkan oleh calo imigran dari perahu serta 

mereka berdesak-desakan dalam dua perahu sehingga mengakibatkan 

gelombang para pengungsi serta imigran yang banyak membuat ketiga 

lembaga di PBB beserta Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Uni Eropa, 

juga Southeast Asian Humanitarian Committee (SEAHUM) 

(www.kbknews.id, 2015) mendesak PBB untuk segera menangani masalah 
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tersebut, yakni dengan mendesak negara-negara di Asia Tenggara 

khususnya Malaysia dengan mau menerima serta menolong pengungsi 

Rohingya yang datang ke negara mereka. 

Dengan demikian, sikap Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam 

mengembalikan kapal-kapal pengungsi ke perairan internasional tersebut 

dikecam oleh dunia internasional. Seperti halnya pernyataan yang telah 

disampaikan oleh Komisioner HAM PBB Zeid Raad Al Hussein 

bahwasannya beliau terkejut atas sikap ketiga negara tersebut, yakni 

Malaysia, Indonesia dan Thailand atas kebijakan pemerintah ketiga negara 

yang tidak akan menampung para pengungsi dalam waktu lama, 

disampaikan pula bahwa hal ini merupakan suatu kebijakan yang 

bertentangan dengan kemanusiaan (Mohamad, PBB dan AS Desak Negara 

Asia Tenggara Tak Tolak Pengungsi Rohingya, 2015).  

"Fokus setiap negara seharusnya dicurahkan buat 

menyelamatkan jiwa para pengungsi, bukan lebih lanjut 

membahayakan keselamatan mereka," ujarnya seperti dilansir 

Channel News Asia, Minggu (17/5). 

Oleh sebab itu, maka PBB mendesak agar negara-negara yang 

berdekatan dan bertetangga dengan Myanmar, agar mau dan bersedia 

menampung para pengungsi yang telah mendekati perairan wilayah-

wilayah negara tersebut khususnya Negara Malaysia agar mereka tidak ada 

lagi yang terancam kelaparan dan kematian karena sudah berpuluh-puluh 

hari hidup kurang layak bahkan tidak layak dan tidak seharusnya berada 
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dilaut karena muatan kapal yang sudah tidak cukup serta pasokan makanan 

yang kurang dan tidak memadai membuat konflik dan masalah diantara 

para pengungsi, seperti adanya pertengkaran bahkan hingga terjadinya 

pembunuhan (Maulana, PBB Desak 3 Negara ASEAN Terima Pengungsi 

Rohingya, 2015).  

Meskipun Malaysia bukan merupakan 166 member state atau 

anggota dari IOM (www.iom.int) serta tidak menandatangani konvensi 

tentang pengungsi tahun 1951, tetapi Malaysia tetap merupakan anggota 

dari PBB, yang mana dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

bahwasannya untuk semua anggota dari PBB diwajibkan untuk 

menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera yang diperlukan untuk 

hubungan perdamaian dan persahabatan antar bangsa bangsa seperti yang 

telah tertulis pada Piagam PBB Pasal 55 oleh sebab itu pula pada pasal 56 

Piagam PBB untuk semua anggota PBB berjanji melaksanakan tugas dan 

kewajiban tersebut bekerjasama dengan organisasi PBB sehingga 

tercapainya tujuan dalam Piagam PBB (Equal Rights Trust in Partnership 

with the Institute of Human Rights and Peace Studies, 2014). Sehingga 

Malaysia dapat pula bekerjasama dalam menangani pengungsi Rohingya 

dengan UNHCR di Kuala Lumpur, Malaysia sehingga tidak perlu 

menghalau para pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya. Selain 

dari pada hal tersebut, Malaysia juga mendapatkan bantuan berupa dana 

dari PBB yang mana dengan demikian dapat meringankan beban Malaysia 

dalam menerima pengungsi.  
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Dengan demikian, desakan dari PBB tersebut tak lain bertujuan 

untuk dapat menyelamatkan para pengungsi Rohingya yang sangat krisis 

terancam kelaparan bahkan kematian sehingga negara-negara yang 

berdekatan dan menjadi tujuan para pengungsi mencari perlindungan dan 

tempat tinggal untuk dapat dan mau bersedia menampung terlebih dahulu 

dan menolongnya, sehingga krisis kemanusiaan dapat teratasi dan 

diharapkan tidak semakin menambah banyak korban jiwa serta mampu 

membantu mewujudkan perdamaian dunia seperti tujuan dan misi PBB. 

Oleh karena hal tersebut, menanggapi tekanan yang datang dari 

internasional termasuk dari PBB yang telah memanggil negara kawasan 

untuk tidak menghalau kapal yang datang ke negaranya, Malaysia dan juga 

Indonesia serta Thailand pada umumnya mau bersama-sama bersepakat 

dalam menerima pengungsi Rohingya dan termasuk menawarkan mereka 

tempat tinggal serta bantuan lainnya (Cochrane, 2015).   

2. Amerika Serikat 

Amerika Serikat merupakan suatu negara yang berada di Benua 

Amerika. negara yang memiliki perekonomian serta militer cukup kuat ini 

juga menjadi salah satu yang menjadi faktor eksternal yang berasal dari 

desakan dunia internasional yang cukup mendesak negara-negara di Asia 

Tenggara khususnya Malaysia serta komunitas internasional untuk 

mendukung upaya dalam menyelamatkan para pengungsi Rohingya 

(Maulana, Terima Pengungsi, AS Puji 3 Negara ASEAN ini, 2015).  
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Sehingga, negara yang terkenal sebagai negara adi kuasa ini pun, 

sangat senang apabila negara-negara yang berdekatan dengan Negara 

Myanmar khususnya, agar mau dan bersedia untuk membantu para korban 

pengungsi Rohingya agar mendapatkan tempat tinggal serta penampungan 

yang layak terlebih dahulu karena kondisi mereka yang memprihatinkan. 

Dengan demikian Amerika serikat pun mendesak negara- negara di Asia 

Tenggara untuk bersatu mengatasi para imigran Rohingya (Mohamad, 

PBB dan AS Desak Negara Asia Tenggara Tak Tolak Pengungsi 

Rohingya, 2015). Seperti halnya pernyataan yang telah disampaikan oleh 

juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jeff Rathke dalam 

menanggapi isu pengungsi Rohingya di perairan Asia Tenggara. 

"Kami mendesak pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara 

tidak lagi mendorong kapal-kapal migran ke laut lepas," kata juru 

bicara Kementerian Luar Negeri AS Jeff Rathke (Mohamad, PBB 

dan AS Desak Negara Asia Tenggara Tak Tolak Pengungsi 

Rohingya, 2015) 

Dengan demikian, atas pernyataan sikap yang telah disampaikan 

oleh Amerika Serikat, Negara Amerika pun mendesak negara- negara di 

kawasan Asia Tenggara untuk dapat membantu para pengungsi Rohingya 

dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelamatkan nyawa 

para imigran dan para pencari suaka yang berada di laut, sehingga 

Amerika Serikat pun mengatakan bahwasannya negara di kawasan tidak 

menghalau setiap kapal yang masuk ke perairan suatu negara seperti 

Malaysia. Selain daripada hal tersebut, bahwasannya Amerika Serikat juga 

menyatakan bahwa mereka siap membantu negara-negara di kawasan yang 



 

50 
 

sedang menanggung beban dan menyelamatkan hidup imigran yakni para 

pengungsi Rohingya lebih tepatnya, seperti yang telah disampaikan oleh 

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Blinken  

“Kita memiliki kewajiban bersama untuk menjawab 

keinginan para imigran yang telah mempertaruhkan nyawa 

mereka di laut. Saat ini, kami sedang mempertimbangkan secara 

aktif dua opsi bantuan AS, meski begitu saya akan mulai dengan 

bantuan keuangan. Jika UNHCR dan IOM menunjukkan tanda 

perlunya dana tambahan untuk membantu pemerintah dalam 

membangun hal-hal seperti fasilitas penerimaan dan menjamin 

prosedur pemeriksaan perlindungan, kami akan 

mempertimbangkan permohonan tersebut. Kami akan mendorong 

pemerintah negara-negara lain untuk memberikan tanggapan 

secara cepat dan dermawan, dan kami akan siap menghadapi 

banding jika ada yang mengajukan,” katanya. (Wirastuti, 2015). 

Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini yakni berupa 

dana untuk negara- negara yang telah menolong dan menampung 

Rohingya, seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri 

Anne Richard, 

“Pada 29 Mei, pemerintah AS sudah berjanji memberi US$ 

3 juta untuk menjawab permohonan tersebut. Ini adalah dana 

tambahan dari yang telah diberikan AS dalam beberapa tahun ini 

sebesar US$ 109 juta untuk membantu pengungsi Rohingya di 

dalam negara Myanmar maupun di negara-negara sekitar,” kata 

Anne (Hasan, 2015). 

Sehingga, dengan demikian bantuan yang diberikan oleh Amerika 

Serikat kepada negara-negara yang telah mau menerima dan menolong 

para pengungsi Rohingya dari Myanmar ini diberikan dana sebesar US$ 3 

juta kepada negara yang menampung Rohingya serta Amerika pun 
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sebelumnya telah memberikan dana sebesar US$ 109 juta untuk 

membantu para pengungsi Rohingya di Myanmar maupun di negara-

negara sekitar Myanmar. 

Desakan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini, tak lain dan tak 

bukan juga bertujuan agar krisis kemanusiaan yang merupakan telah 

menjadi masalah internasional ini dapat segera teratasi dan tidak lagi 

menimbulkan korban jiwa yang semakin banyak hingga mengancam 

kelaparan dan kematian karena tidak memiliki tempat tinggal, harus 

terombang-ambing di tengah lautan serta hanya memiliki persediaan 

makanan yang menipis. Amerika Serikat bahkan juga bersedia membantu 

memberi bantuan berupa dana kepada negara-negara yang mau 

menampung dan membantu para pengungsi Rohingya seperti Malaysia, 

Indonesia dan Thailand. 

Oleh sebab itu, dengan adanya faktor eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan suatu negara yakni Malaysia dengan adanya 

desakan dunia internasional khususnya yang berasal dari organisasi 

internasional PBB dan juga negara seperti Amerika Serikat, membuat 

negara-negara di Asia Tenggara ini khususnya Negara Malaysia merubah 

serta memutuskan arah kebijakannya dengan cukup cepat dari yang 

sebelumnya menolak para pengungsi Rohingya dengan menghalau kapal-

kapal pengungsi yang datang ke perairan internasional hingga bersedia 
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untuk dapat menerima serta mau menampung para korban pengungsi 

Rohingya yang telah datang ke perairan Langkawi, di wilayah Malaysia. 

Selain adanya desakan dunia internasional yang berasal dari 

Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Amerika Serikat, kebijakan Pemerintah 

Negara Malaysia dalam menerima serta membantu pengungsi Rohingya ke 

Malaysia ini juga mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara 

OKI seperti Gambia, Saudi Arabia, dan juga Turki yang siap dalam 

membantu dalam hal keuangan kepada negara-negara seperti Malaysia dan 

Indonesia yang menerima dan menampung Rohingya (Arisandy, 2015), 

Negara Turki pun juga menyampaikan kisaran bantuan yang akan 

diberikan sekitar 1 juta dolar AS yang akan diberikan untuk Rohingya 

melalui IOM dan UNHCR (Hendrik, Sinar Harapan Untuk Muslim 

Rohingya, 2015).  

Dengan demikian, terdapatnya faktor eksternal atau dengan kata 

lain adanya suatu pengaruh dari luar wilayah Negara Malaysia yang 

mempengaruhi arah kebijakan Malaysia dalam membuat keputusannya, 

yakni adanya desakan- desakan dunia internasional seperti yang telah 

diberikan kepada Malaysia khususnya yang berasal dari PBB dan juga 

berasal dari Negara Amerika Serikat, Malaysia juga mendapatkan 

dukungan khusus dari Negara Qatar dengan diberikan dana khusus untuk 

Malaysia yang nantinya disalurkan kepada pengungsi Rohingya yang 

berada di Malaysia. 
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B. Sikap Masyarakat di Malaysia Serta Motivasi Pemerintah Malaysia 

Sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara serta 

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan mayoritas penduduk muslim, 

membuat masyarakat di Malaysia yakni seperti para aktifis NGO ( non 

governmental organization ) atau dengan kata lain yakni lembaga swadaya 

masyarakat yang berada di Malaysia bersama dengan anggota partai 

oposisi PAS melakukan unjuk rasa dengan berdemonstrasi didepan gedung 

Kedutaan Besar Myanmar di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini 

dikarenakan adanya sekitar 7000 pengungsi Rohingya yang terdampar di 

perairan Teluk Benggala dan Laut Andaman, sehingga para demonstran 

menginginkan agar Malaysia sebagai negara yang juga memiliki penduduk 

mayoritas muslim untuk seharusnya Malaysia harus berbuat lebih banyak 

untuk meringankan nasib muslim Rohingya seperti dengan memberikan 

tempat tinggal sementara (Goh, 2015) 

Gambar 4. 1 Para Demonstran di Malaysia 

 

Sumber : Goh, M. (2015). Rohingyas, NGO Protest Outside Myanmar 

Embassy In Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: www.channelnewasia.com. 
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Gambar 4. 2 Sumbangan Bantuan untuk Rohingya dari Angkatan Bella 

Islam Malaysia dan Global Peace Mission di Rohingya Education Centre 

 

Sumber : belia.org.my. (2015). ABIM Gesa ASEAN Nilai Semula Dasar 

Tidak Campur Tangan Isu Rohingya. belia.org.mu. 

 

Selain dari pada hal tersebut juga adanya bantuan yang berasal dari 

Angkatan Bella Islam Malaysia (ABIM), dan juga Global Peace Mission 

(GPM) yang memberikan sumbangan bantuannya kepada Rohingya di 

Rohingya Education Centre (belia.org.my, 2015) dan juga bahwasannya 

dari partai PAS di Malaysia juga menginginkan adanya bantuan dari 

Malaysia untuk mau membantu para pengungsi Rohingya juga berdasar 

perikemanusiaan.  

"Apatah lagi, kesemua mereka adalah beragama Islam, 

saudara seakidah dengan kita yang mendabik dada negara 

Islam contoh di dunia," ujarnya dalam satu kenyataan. 

  

Hal ini disampaikan oleh Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan PAS, 

Dr Dzulkefly Ahmad, sehingga bahwasannya maksud dari beliau ialah 

karena nasib para pengungsi Rohingya yang malang, serta menjadi mangsa 
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sindikat penyelundupan manusia tersebut, amatlah wajar jika Malaysia 

membantu atas dasar perikemanusiaan pula (daily, 2015).  

Selain dari pada hal tersebut, Negara Malaysia yang mana merupakan 

suatu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini, dan juga 

merupakan anggota dari organisasi internasional di Asia Tenggara yakni 

ASEAN. Sudah sewajarnya sebagai anggota dari sebuah organisasi 

tersebut untuk mengikuti apa yang telah tertuang dalam ASEAN, seperti 

aturan yakni hal yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan, prinsip 

ataupun tujuan dari ASEAN sendiri. Meskipun dalam ASEAN terdapat 

adanya aturan non-intervention dari negara satu ke negara yang lainnya di 

antara anggota negara ASEAN karena adanya kedaulatan suatu negara, 

akan tetapi dalam ASEAN terdapat suatu tujuan untuk dapat menjaga 

stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, tidak 

masalah apabila negara lain membantu menyelesaikan masalah yang ada 

di Asia Tenggara khususnya untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan serta prinsip yang tertuang dalam organisasi ASEAN, tanpa 

memberikan intervensi terhadap kedaulatan suatu negara. 

Seperti halnya yakni masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara 

yakni para pengungsi Rohingya yang berasal dari Negara Myanmar, yang 

mana Myanmar juga merupakan anggota dari ASEAN, telah membuat 

khawatir serta cemas di kalangan dunia internasional. Karena hal tersebut 

selalu ramai diperbincangkan oleh negara-negara di dunia ini bahkan tidak 

hanya negara yang berada di kawasan Asia Tenggara saja untuk dapat 
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memecahkan solusinya agar mereka yakni para pengungsi Rohingya tidak 

lagi mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari Negara Myanmar 

dan mendapatkan tempat yang layak, aman, dan damai serta mendapatkan 

perlindungan dari negara lain meskipun hanya bersifat sementara.  

Prinsip dan tujuan ASEAN yang telah bersama-sama disepakati dan 

disetujui oleh para negara anggota, oleh sebab itu adanya keharusan negara 

anggota menjalankan prinsip serta tujuan dari ASEAN tersebut. Sehingga, 

terdapatnya tujuan yakni untuk dapat menjaga stabilitas keamanan di 

kawasan Asia tenggara yang aman dan damai merupakan suatu hal yang 

dapat memotivasi pemerintah Malaysia untuk dapat merubah kebijakannya 

dari suatu hal yang menolak para pengungsi Rohingya menjadi mau dan 

bersedia menampung para pengungsi Rohingya ke negaranya.  

Seperti halnya pada tujuan ASEAN sendiri yang tertuang dalam 

piagam ASEAN yakni pada urutan pertama, Memelihara dan 

meningkatkan perdamaian, kemanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat 

nilai- nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan (Selayang 

Pandang ASEAN, 2010), merupakan suatu hal yang mendasar bagi para 

negara anggotanya yakni Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, 

Kamboja, Thailand, Laos, Singapura, Brunei Darussalam serta Filipina 

untuk bisa menciptakan stabilitas keamanan yang berada di negaranya 

pada khususnya dan kemanan yang berada di kawasan Asia Tenggara 

sendiri pada umumya.  
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Sehingga dengan adanya masalah tersebut, saat terjadi suatu tragedi di 

sebuah negara seperti halnya pada saat ini di Myanmar yakni yang 

menimpa kaum Rohingya, hingga membuat serta menciptakan suatu rasa 

ketidaknyamanan pada kaum Rohingya khususnya dan membuat resah 

para negara- negara tetanggaya, sudah sepatutnya Malaysia sebagai negara 

yang sama- sama berada di kawasan Asia Tenggara sudah selayaknya 

membantu kaum Rohingya agar dapat terpeliharanya perdamaian dan 

keamanan di kawasan Asia Tenggara sehingga suatu stabilitas kemanan 

dapat tercipta.   

Seperti yang Pemerintah Negara Malaysia lakukan bahwasannya 

Pemerintah Malaysia mau membantu para pengungsi Rohingya agar tidak 

terjadi lagi tindakan sewenang- wenang yang melanggar hak asasi manusia 

serta mengakibatkan ancaman kematian dan agar terjadi stabilitas 

kemamanan di kawasan Asia Tenggara sehingga kesejahteraan mereka 

pun tidak boleh terabaikan. Hal ini diperkuat pula dari pernyataan Ahmad 

Zahid Hamidi, bahwasannya Malaysia harus membantu dan menolong 

korban pengungsi Rohingya. 

"Meskipun mereka adalah masyarakat pendatang yang 

mencoba untuk memasuki negara kami secara ilegal, dan melanggar 

hukum imigrasi, kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan," 

sambungnya. (Maulana, Indonesia-Malaysia Sepakat Bantu Pengungsi 

Rohingya, 2015). 

 

Dengan demikian, mengenai norma serta prinsip yang dimiliki oleh 

ASEAN, Pemerintah Negara Malaysia merasa memiliki suatu hal yang 
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seharusnya dan semestinya Pemerintah Malaysia lakukan dan laksanakan 

untuk dapat membantu mewujudkan stabilitas keamanan di dunia 

internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara sendiri. Selain 

daripada hal tersebut, Pemerintah Negara Malaysia juga ingin turut 

membantu untuk dapat memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang 

sepatutnya didapatkan oleh para korban pengungsi Rohingya agar tidak 

terjadi lagi suatu tindakan yang membuat nasib mereka mengkhawatirkan 

dan dapat mengancam kelaparan hingga kematian bagi para pengungsi 

Rohingya sendiri. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Perdana Menteri 

Malaysia Tun Najib Razak, bahwasannya dalam kasus Rohingya ini 

Malaysia membantu karena hal ini merupakan kasus kemanusiaan yang 

harus dibantu.  

"Saya telah memerintahkan @tldm_rasmi (Angkatan Laut) dan 

APMM (Badan Pelaksanaan Maritim Malaysia) untuk melakukan upaya 

pencarian dan penyelamatan atas kapal-kapal Rohingya," ujar Najib 

lewat akun Twitter miliknya seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis 

(21/5/2015). 

 

"Kita harus mencegah jatuhnya korban jiwa," imbuh pemimpin negeri 

Jiran itu, seraya menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan akan 

diberikan lewat darat dan laut (Hutapea, 2015). 

Selain pernyataan yang telah disampaikan pula, terdapat adanya 

bukti transkip dari Perdana Menteri pula yakni sebagai berikut,  

Transkrip 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Dan Salam 1 Malaysia. 

Rakyat Malaysia yang dikasihi, 



 

59 
 

Baru-baru ini, kita telah dikejutkan oleh penemuan kubur-kubur 

besar di kem pemerdagangan manusia di sempadan Perlis-

Thailand di mana amat jelas bahawa mereka telah didera dan 

dizalimi dengan begitu kejam sekali. 

Di samping itu, kita juga turut menerima pelarian kaum Rohingya. 

Akibat itu, Malaysia, Thailand dan Indonesia telah menerima 

kesan daripada tragedi kemanusiaan ini. Demi kedaulatan negara, 

kita tidak boleh membenarkan orang luar masuk ke sempadan kita 

dengan begitu mudah. 

Namun, sebagai manusia, kita mempunyai rasa belas kasihan. 

Saya akui, setelah melihat keadaan pelarian Rohingya, lebih-lebih 

lagi kanak-kanak yang merana akibat kelaparan, kehausan dan 

keletihan, saya telah membuat keputusan mengarahkan operasi 

menyelamatkan mereka di perairan kita. 

Jika diteliti, kaum Rohingya ini lebih rela mengambil risiko 

meredah lautan tanpa jaminan hidup daripada terus tinggal di 

bumi Myanmar. 

Justeru, adalah amat penting bagi semua negara, pertamanya, 

dalam konteks ASEAN untuk mencari satu penyelesaian ASEAN 

bersama-sama dengan kerajaan Myanmar. 

Kedua, negara-negara lain seperti negara ketiga perlu memainkan 

peranan untuk membantu membanteras permasalahan ini dan di 

samping itu menghulurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. 

Ketiga, kita harap juga badan-badan seperti OIC dan juga PBB 

memainkan peranan masing-masing supaya masalah kemanusiaan 

yang begini serius dapat kita atasi. 

Sekian sahaja dari saya, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (Perdana 

Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Razak Berbicara Mengenai Isu 

Pelarian Rohinya).  

 Sehingga, dalam hal ini adanya faktor internal tersbut berasal dari sikap 

masyarakat serta NGO dan partai politik di Malaysia terdapat pula adanya 

motivasi pemerintah Malaysia untuk menciptakan stabilitas kawasan khususnya di 

kawasan Asia Tenggara dengan tidak mengabaikan kesejahteraan para pengungsi 
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serta karena hal ini merupakan masalah kemanusiaan yang harus dibantu agar 

tidak terdapat jatuhnya korban jiwa lagi. 

 


