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BAB V 

 

KESIMPULAN 

 

Malaysia merupakan negara yang berada di kawasan Asia 

Tenggara, sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, 

Malaysia merupakan salah satu pendiri organisasi di kawasan Asia 

Tenggara, yakni Association South East Asian Nations atau yang dikenal 

sebagai ASEAN, dengan bersama empat negara lainnya yakni Indonesia, 

Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian disusul oleh bergabungnya 

lima negara lainnya yakni Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, 

dan Vietnam.  Di mana salah satu tujuan didirikannya organisasi tersebut 

ialah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan 

stabilitas, serta lebih memperkuat nilai- nilai yang berorientasi pada 

perdamaian di kawasan. Sehingga, sudah sewajarnya untuk negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama berjuang dan berusaha 

dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi di kawasan Asia 

Tenggara ini. 

Akan tetapi, pada dewasa ini, wilayah Asia Tenggara sedang 

dihadapkan pada masalah regional yakni suatu masalah yang berhubungan 

dengan suatu kejahatan manusia atau yang sering disebut sebagai genosida 

yang sedang terjadi di salah satu negara anggota ASEAN, yakni Negara 

Myanmar. Kejadian krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar ini lebih 
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tepatnya terjadi di daerah Rakhine atau dengan sebutan lain yakni daerah 

Arakan di Myanmar, menimpa pada etnis Rohingya yang mana sebagian 

masyarakat Rohingya beragama muslim. Konflik ini sudah terjadi sangat 

lama karena etnis Rohingya dianggap sebagai warga negara yang bukan 

berasal dari Myanmar karena kemiripan kaum Rohingya dengan 

masyarakat pada Negara Asia Selatan membuat Rohingya mendapatkan 

perlakuan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar selain dengan adanya 

“Burmaisasi” yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Sehingga, kaum 

Rohingya diperlakukan dengan tidak sepatutnya seperti rumah-rumah serta 

tempat ibadah mereka dibakar, kewarganegaraannya tidak diakui sebagai 

warga Negara Myanmar, anak-anak tidak diperbolehkan mengikuti 

sekolah, tidak diperkenankan menjadi pegawai pemerintahan, tidak boleh 

pergi ke luar negeri termasuk haji, bahkan diusir dari Myanmar. 

Konflik ini semakin besar pada tahun 2012, dimana dipicu oleh 

suatu kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh pemuda muslim kepada 

gadis asli Rakhine  kemudian terjadilah masalah baru saat para pemuda 

muslim menaiki kendaraan umum di Myanmar kemudian dibantai oleh 

orang Budha Myanmar. Hingga kejadian yang menimbulkan tewasnya 

para penjaga di kawasan Rakhine yang membuat wilayah Rakhine ini 

dijaga ketat oleh aparat keamanan Myanmar dan memperlakukan para 

penduduk Rohingya yang mayoritas beragama muslim ini dengan tidak 

sewajarnya, seperti adanya pembantian dan penyiksaan yang dilakukan, 

kemudian pembakaran rumah-rumah serta tempat ibadah, pemerkosaan 
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yang dilakukan pada wanita-wanita Rohingya bahkan hingga 

pembunuhan. Hal ini membuat para kaum Rohingya tidak sanggup lagi 

menanggung beban hidup di Myanmar lebih tepatnya di wilayah Rakhine 

karena perlakuan yang dilakukan kepada mereka membuat kaum 

Rohingya sangat terisksa. 

Penyiksaan yang dilakukan Myanmar kepada kaum Rohingya 

secara terus menerus ini membuat kaum Rohingya tidak sanggup tinggal 

di Rakhine dan ingin melarikan diri. Sehingga, mereka berusaha untuk 

mencari perlindungan dan suaka pada tempat tinggal yang lebih membuat 

mereka merasa aman dan nyaman. Oleh karenanya, kaum Rohingya 

melarikan diri ke negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti 

Bangladesh, Indonesia, Thailand, termasuk Malaysia. Gelombang 

pengungsi yang telah masuk ke negara-negara tetangga dengan jumlah 

yang besar membuat para kaum Rohingya yang datang setelahnya banyak 

ditolak oleh negara tersebut. Kapal-kapal mereka tidak diterima hingga 

akhirnya mereka kembali ke perairan internasional. Sehingga banyak dari 

mereka terancam kelaparan bahkan kematian karena terlalu lama mereka 

terombang-ambing ditengah lautan dan tidak memiliki pasokan serta 

persediaan makanan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 

selama di laut. 

Penolakan yang terjadi kepada kaum Rohingya pada tahun 2015 

untuk mendapatkan suaka maupun perlindungan yang layak  pada negara 

lain ini juga datang dari Negara Malaysia. Di mana Malaysia enggan untuk 
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menolak para pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya dengan 

alasan bahwa sebelumnya para pengungsi Rohingya sudah banyak yang 

masuk ke Malaysia dengan jumlah yang banyak serta Negara Malaysia 

juga bukan merupakan negara yang menandatangani masalah 

pengungsian. Oleh sebab itu, Malaysia menghalau kapal-kapal pengungsi 

Rohingya yang datang ke Malaysia tepatnya di Langkawi, Malaysia. 

Akan tetapi, kebijakan Malaysia menolak pengungsi Rohingya ini 

tiba-tiba berubah dalam waktu yang tidak lama. Bahwa sebelumnya 

Malaysia menolak para pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya 

kemudian Malaysia mengganti kebijakan tersebut untuk mau serta 

bersedia menampung para pengungsi Rohingya yang telah datang ke 

negaranya. Malaysia sanggup menerima pengungsi Rohingya dengan 

memeberikannya tempat tinggal serta perlindungan kepada kaum yang 

dianggap paling minoritas dan tersiksa ini. Kebijakan Malaysia yang 

berubah ini, dari yang sebelumnya menolak pengungsi tepatnya pada 

tahun 2015 hingga akhirnya berganti untuk menerimanya para pengungsi 

Rohingya yang datang kenegaranya tersebut. Berubahnya pembuatan 

kebijakan Malaysia ini dipicu oleh adanya berbagai faktor-faktor, yakni 

adanya faktor eksternal dan faktor internal.  

Sebab-sebab maupun faktor- faktor yang membuat Malaysia 

merubah arah kebijakan dalam membuat keputusan yakni berasal dari 

dalam dan luar. Faktor luar yang mempengaruhinya yakni datang dari 

desakan dunia internasional, yakni datang dari Perserikatan Bangsa-
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Bangsa (PBB) dan dari negara lain yakni Amerika Serikat. PBB dan 

Amerika Serikat mendesak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakni 

negara yang dekat dan bertetangga dengan Myanmar dan menjadi tujuan 

para pengungsi untuk mencari tempat perlindungan seperti Malaysia untuk 

mau serta bersedia menampung para pengungsi Rohingya yang datang ke 

negaranya. Desakan ini karena keprihatinan terhadap para pengungsi 

Rohingya yang sudah terancam kelaparan bahkan hingga menyebabkan 

kematian karena harus tinggal lama terombang-ambing dilautan dengan 

tidak layak, yang mana ini merupakan suatu masalah krisis kemanusiaan 

yang sangat serius. Bahkan Amerika pun juga turut bersedia membantu 

dalam memberikan bantuan dana kepada negara yang mau dan bersedia 

menampung pengungsi Rohingya tersebut termasuk Negara Malaysia, 

dukungan lain dengan akan memberikan bantuan dana kepada negara yang 

mau menerima Rohingya seperti Malayisa dan Indonesia juga datang dari 

negara-negara anggota OKI sepert Gambia, Saudi Arabia dan Turki. 

Kemudian, faktor dari dalam sendiri yakni bahwasannya datang dari 

masyarakat di Malaysia yakni LSM di Malaysia yang menginginkan 

Malaysia sebagai negara yang juga memiliki mayoritas penduduk muslim 

untuk membantu Rohingya serta datang dari partai politik di Malaysia 

yakni PAS yang mau juga menginginkan Malaysia membantu Rohingya 

atas dasar kemanusiaan dan juga motivasi Pemerintah Malaysia sendiri 

untuk bisa dan dapat mewujudkan kemanan di kawasan Asia Tenggara 

sehingga tidak mengabaikan kesejahteraan pengungsi Rohingya, karena 
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hal ini merupakan suatu masalah kemanusiaan yang sudah menjadi 

masalah kawasan bahkan internasional hingga sudah sepatutnya membantu 

para korban pengungsi tersebut untuk dapat mengatasi krisis kemanusiaan 

dengan menolongnya untuk bersedia menampung dan memberikan tempat 

tinggal sehingga dapat juga membantu mewujudkan tujuan ASEAN 

sendiri yakni mewujudkan perdamaian dan kemanan yang stabil.  

Dengan demikian, seperti yang terdapat dalam teori Richard 

Snyder dalam teori politik luar negerinya dimana kebijakan suatu negara 

berasal dari adanya faktor eksternal dan faktor internal yang sama-sama 

mempengaruhi sehingga untuk selanjutnya faktor eksternal dan faktor 

internal tersebut mempengaruhi Pemerintah Malaysia dalam mengambil 

bahkan merubah kebijakan politik luar negerinya serta kemudian bisa 

memberikan pengaruh dalam memberikan aksi yang dilakukan Malaysia 

terhadap Rohingya 
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A Internal Setting 

Of Decision 

Making 

 Faktor internal 

yang berasal dari 

NGO serta berasal 

dari partai PAS di 

Malaysia untuk 

menginginkan 

Malaysia agar mau 

merima pengungsi 

Rohingya lebih 

baik lagi dan 

membantu 

berdasarkan peri 

kemanusiaan 

E External Setting of 

Decision-Making 

 Faktor eksternal 

yakni adanya desakan 

internasionaldesakan 

tersebut berasal dari 

organisasi 

internasional PBB 

dan Amerika Serikat. 

B Social Structure and 

Behavior 

 Adanya suatu nilai-

nilai umum yang 

diangkat oleh Negara 

Malaysia sendiri, 

yakni nilai-nilai  

kemanusiaan, serta 

turut menjaga 

stabilitas kawasan 

agar tentram dan 

damai dan tidak 

mengabaikan 

kesejahteraan 

Rohingya. 

C 

Perubahan kebijakan 

pemerintah Malaysia 

dalam membuat 

keputusan, dari 

menolak hingga 

menerima 

D 

Aksi Pemerintah Malaysia 

dalam memberikan 

bantuan kemanusiaan serta 

tempat tinggal dan lain 

sebagainya. 


