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BAB I 

PENDAHULUAN 

Perpindahan suatu kelompok ke suatu wilayah lainnya, 

dalam hal ini perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya 

dan sebaliknya telah menjadi fenomena semenjak zaman 

prasejarah. Perpindahan kelompok atau masyarakat tersebut di 

dalam konteks modern dapat diartikan menjadi dua cara, yaitu 

perpindahan secara legal dan perpindahan secara ilegal. 

Perpindahan secara legal atau migrasi legal umumnya yang 

membawa membawa dampak positif terhadap negara 

tujuannya. Perpindahan secara ilegal atau migrasi ilegal yang 

kemudian secara umum membawa dampak negatif ke negara 

tujuannya. Hal ini kemudian menyebabkan migrasi ilegal 

dikategorisasikan sebagai isu keamanan non tradisional. 

Malaysia menjadi salah satu negara di dunia yang 

banyak didatangi oleh imigran ilegal, mulai dari periode British 

Malaya hingga sekarang. Kedatangan imigran ilegal tersebut 

banyak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan 

pemerintah Malaysia secara langsung dan tidak langsung, 

walaupun memang ada dampak positif yang dihasilkan dari 

imigran ilegal tersebut. Hal ini kemudian juga menyebabkan isu 

migrasi ilegal dianggap sebagai isu keamanan non tradisional. 

Sebagai alternatif solusi dalam penyelesaian isu ini, maka 

diperlukannya analisis isi regulasi penanganan migrasi ilegal di 

Malaysia untuk penentuan arah dalam pembuatan kebijakan 

kedepannya. Berikut merupakan strukturisasi dasar dari skripsi 

ini yang akan dijelaskan di bawah ini. 

A. Latar Belakang 

Malaysia merupakan sebuah Negara yang terletak di 

Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Laut Cina 

Selatan, Thailand, Singapura, Vietnam dan Indonesia 

dengan luas wilayah sebesar 329,847 km2 (Terbesar ke-68 
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seluruh dunia). Penduduknya secara keseluruhan 

berjumlah 31.381.992 pada tahun 2017 dengan persentase 

etnis Bumiputera sebesar 61,7 %, Cina sebesar 20,8 %, 

India sebesar 6,2 %, non penduduk sebesar 10,4 % dan 

lainnya sebesar 0,9 %. Mayoritas penduduknya beragama 

Islam sebesar 61,3 % yang juga merupakan agama resmi, 

Budha sebesar 19,8 %, Kristen sebesar 9,2 %, Hindu 

sebesar 6,3 %, Confucianism, Taoism dan agama 

tradisional Cina lainnya sebesar 1,9 %. Tingkat nominal 

PDBnya mencapai 364.919 miliar Dolar AS di tahun 2017 

(Central Intelligence Agency, 2018). Secara umum, 

Malaysia mempunyai sistem ekonomi terbuka dan 

termasuk negara Newly Industrialised Market dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi selalu diatas 5 % selama 9 

tahun terakhir, dengan pengecualian di tahun 2009 (World 

Bank, 2018). 

Salah satu fenomena utama dewasa ini adalah 

migrasi. Orang berpindah dari satu area ke area lain 

sebagai tanggapan perubahan sosioekonomi di dalam 

negeri. Migrasi menjadi isu kontroversial di antara elit 

negara dan rakyat. Terutama Migrasi lintas negara di mana 

mengarah ke perubahan sosial dalam bangsa. Migrasi jenis 

ini bisa dalam bentuk migrasi legal dan migrasi ilegal 

(Tajari & Affendi, 2015). Namun, masalah muncul ketika 

warga asing memasuki negara tanpa dokumen yang tepat 

seperti Visa, paspor. Jenis imigran ini dikenal sebagai 

"Imigran ilegal”. 

Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di 

Asia Tenggara, Malaysia termasuk negara yang 

menghadapi masalah serius terkait dengan banyaknya 

imigran ilegal yang masuk ke Malaysia. Malaysia menjadi 

salah satu negara di Asia Tenggara yang menarik lebih 

banyak pekerja asing, legal maupun ilegal, dibandingkan 

dengan negara-negara tetangganya. Masuknya imigran, 

baik legal maupun ilegal, bukanlah fenomena baru di 
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Malaysia. Pengembangan pertanian dan pertambangan 

memfasilitasi masuknya pekerja Cina dan India mulai dari 

tahun 1890, dan mencapai puncaknya pada tahun 1920an. 

Antara akhir 1950an dan awal 1960an, masuknya para 

migran Indonesia ke Semenanjung Malaya agak disambut 

oleh Kuala Lumpur untuk menjaga supremasi etnis 

Melayu atas keseimbangan terhadap etnis non-Melayu. 

Masuknya para migran selanjutnya didorong oleh 

pengenalan New Economic Policy (NEP) yang dimulai 

pada tahun 1971 bersama dengan Rencana Malaysia 

Kedua (1971-1975), dan pembangunan ekonomi yang 

dicapai melalui tahun 1980-an. Indonesia, Filipina, Nepal, 

Bangladesh, Myanmar, Kamboja dan Thailand merupakan 

negara asal para imigran legal maupun ilegal yang masuk 

ke Malaysia, dimana sebagian besar dari mereka datang ke 

Malaysia untuk mencari nafkah, terutama bagi para 

imigran ilegal. (Kassim & Haji Mat Zin, 2011). 

Faktor penentu utama aliran masuk asing yang 

terus-menerus adalah kombinasi faktor politik ekonomi, 

sosial budaya, dan eksternal. Industrialisasi yang cepat, 

urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang kuat (di atas lima 

persen dalam dua dekade terakhir), Pemerintah 

meningkatkan fleksibilitas untuk mengimpor tenaga kerja 

dari negara-negara tetangga dan lebih banyak investasi 

asing masuk dan basis populasi yang relatif kecil 

menciptakan situasi pekerjaan yang relatif tinggi dan pasar 

tenaga kerja yang ketat. Pergerakan orang ke daerah 

perkotaan menyebabkan kekurangan tenaga kerja akut di 

daerah pedesaan dan sektor perkebunan. Juga, orang-

orang Malaysia dengan cepat meningkatkan tingkat 

pendidikan mereka dan menolak pekerjaan di bidang 

pertanian dan konstruksi yang mendukung pekerjaan 

formal dan mendapatkan upah lebih baik di sektor publik 

dan swasta. Perempuan berpendidikan tinggi bergabung 

dengan angkatan kerja dan membutuhkan layanan dari 

pekerja rumah tangga domestik. Ketidakstabilan politik di 

negara-negara tetangga juga menciptakan insentif bagi 
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orang-orang untuk datang ke Malaysia sebagai pencari 

suaka, pekerja reguler atau pekerja tidak tetap. Terakhir, 

pertumbuhan yang relatif lebih lambat di negara-negara 

tetangga, termasuk upah rendah dan pengangguran tinggi, 

menjadikan Malaysia sebagai tujuan pasar tenaga kerja 

yang menarik (Muñoz Moreno, et al., 2015). 

Untuk membuktikan banyaknya imigran ilegal yang 

masuk ke Malaysia dapat dibuktikan dengan jumlah 

populasi imigran ilegal yang masuk ke Malaysia. Tetapi, 

populasi imigran ilegal di Malaysia sangat sulit untuk 

ditentukan jumlahnya dengan pasti. Dilihat dari 

definisinya, orang-orang tersebut tidak teregistrasi oleh 

pihak otoritas yang kemudian membuat data masuk dan 

keluar mereka tidak tercatat. Maka dari itu, jumlah 

populasi imigran ilegal di Malaysia hanya bisa bersifat 

estimasi, buukan pasti. Berikut merupakan tabel estimasi 

jumlah populasi imigran ilegal di Malaysia. 

Tabel 1.1 Estimasi populasi imigran ilegal di Malaysia 

No. Tahun Jumlah 

1. 2009 1,5 juta jiwa 

2. 2010 1-2 juta jiwa 

3. 2011 500.000-1,8 juta jiwa 

4. 2012 1,3 juta 

5. 2013 1-2 juta jiwa 

6. 2014 4,1 juta jiwa 

7. 2015 2 juta jiwa 

8. 2016 1,7 juta jiwa 

9. 2017 1 juta jiwa 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Departemen Migrasi 
Malaysia 

 Tingginya populasi imigran ilegal di Malaysia 

menyebabkan adanya dilemma impact yaitu berupa 

dampak positif dan dampak negatif. 
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Dampak positif dari adanya imigran ilegal di 

Malaysia terdapat dalam bidang ekonomi. Imigran ilegal 

di Malaysia mengisi kekosongan pekerjaan di bidang 3D 

(Dirty, Degrading, Disgusting) dimana pekerjaan di 

bidang itu membutuhkan pekerja yang tidak atau kurang 

berkompeten dan di lain sisi, sebagian besar penduduk asli 

Malaysia memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak ingin 

bekerja di bidang tersebut. Selain itu, dampak positif 

lainnya meningkatkan PDB nominal, efisiensi perusahaan 

dalam mengurangi biaya produksi, peningkatan 

kesempatan kerja di sektor privat dan publik, serta 

peningkatan gaji bagi para penduduk asli Malaysia 

(Muñoz Moreno, et al., 2015). 

Dampak negatif dari adanya imigran di Malaysia 

ialah ketergantungan yang berlebihan akan pekerja asing, 

baik legal maupun ilegal, akan menghasilkan deflasi mata 

uang, menurunnya performa produktivitas, mengganggu 

keseimbangan sosial dan ekonomi, menambah beban 

fiskal dan moneter negara, meningkat tingkat kejahatan 

dan kriminalitas, serta meningkatkannya potensi 

penularan penyakit berbahaya (Muñoz Moreno, et al., 

2015; Abdul-Rahman, Wan, C. Wood, & Fung Low, 2012; 

Sahimin, et al., 2016). 

Berdasarkan dari banyaknya dampak negatif yang 

dihasilkan oleh kehadiran imigran ilegal di Malaysia, bisa 

disimpulkan bahwa masalah imigran ilegal telah menjadi 

salah satu masalah utama di Malaysia. Peningkatan jumlah 

imigran gelap telah menunjukkan bahwa pemerintah perlu 

menerapkan kebijakan migrasi yang serius untuk 

mengatasi masalah dari ancaman keamanan nasional 

Malaysia yang terus mengancam di masa depan. Selain itu, 

masalah ini juga mencerminkan masalah keamanan 

manusia di Malaysia sebagai bagian dari ancaman 

keamanan non-tradisional. 

Sebagai upaya resmi untuk mengontrol pergerakan 

pekerja migran, Indonesia dan Malaysia menandatangani 
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Pakta Medan pada 12 Mei 1984. Tujuan perjanjian itu 

adalah untuk mengurangi aliran imigran tidak berdokumen 

dan mencegah eksploitasi pekerja dengan melacak aliran 

migran. Lebih jauh lagi, upaya pemerintah Malaysia untuk 

meningkatkan pengawasan masuk ilegal telah diwariskan 

oleh pembentukan gugus tugas pada tahun 1985. Terlepas 

dari upaya-upaya sebelumnya, itu tidak membawa hasil 

yang signifikan untuk mengekang jumlah migran tidak 

berdokumen di Malaysia. Sejak awal 1990an pemerintah 

Malaysia melakukan tindakan keras untuk mencegah 

imigran masuk secara ilegal dan menangkap mereka yang 

tinggal tanpa status hukum yang sah. Operasi Nyah 

diperkenalkan pada tahun 1992 untuk memperkuat 

pengawasan perbatasan untuk mencegah entri ilegal. 

Operasi besar-besaran umumnya terjadi setelah periode 

tertentu program amnesti yang melegalkan imigran tidak 

berdokumen yang sudah ada di negara ini. (Kassim & Haji 

Mat Zin, 2011). 

Selain beberapa kebijakan diatas, terdapat beberapa 

Undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang 

penanganan ilegal Migrasi di Malaysia. Undang-undang 

dan regulasi tersebut diantaranya adalah 7 regulasi yaitu 

Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), 

Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-

Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan 

Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Imigrasi 

1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-

Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan 

(Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) Imigrasi 

2003 (Choo, 2017; Del Carpio, et al., 2013; Departemen 

Migrasi Malaysia, 2017; Kassim & Haji Mat Zin, 2011). 

Regulasi diatas memformulasikan bagaimana 

kebijakan penanganan migrasi ilegal di Malaysia hingga 

saat ini. Tetapi sayangnya, implementasi dari produk-

produk legal formal tersebut belum maksimal dalam 

menyelesaikan isu migrasi ilegal di Malaysia. Diperlukan 
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adanya penentuan arah kebijakan dalam penanganan 

migrasi ilegal di Malaysia sebagai langkah preventif dalam 

menyelesaikan isu migrasi ilegal di Malaysia, yaitu 

dengan menganalisis isi regulasi terkait dengan 

penanganan Migrasi ilegal di Malaysia. Analisa tersebut 

dapat dilakukan dengan menganalisa isi produk-produk 

legal formal tersebut, menentukan pendekatannya dan 

mengukur seberapa jauh produk-produk legal formal 

tersebut mengelola isu migrasi ilegal di Malaysia. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, 

penulis ingin mengajukan pokok permasalahan yang akan 

diteliti dalam penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan 

masalah yang diangkat oleh penulis adalah: 

 

“Pendekatan apa yang dipakai dalam regulasi 

penanganan migrasi ilegal di Malaysia tahun 2009-

2018?” 

C. Kerangka Dasar Pemikiran 

1. Kerangka Konsep dan Teori 

a. Sekuritisasi Migrasi 

Sekuritisasi merupakan suatu isu keamanan 

dalam bentuk panic politic (politik kepanikan), 

dimana perpindahannya yang awal mulanya dari 

aturan politik yang normal dapat menjustifikasi 

adanya kerahasiaan, tambahan kewenangan lembaga 

eksekutif serta aktivitas yang berpotensi ilegal 

(Bouebeau, 2002). 

Sejarah teori sekuritisasi migrasi berasal dari 

Eropa dengan pencetusnya dari pemikir-pemikir 

Copenhagen School seperti Ole Waever dan Barry 
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Buzan. Definisi sekuritisasi menurut Ole Waever dan 

Barry Buzan adalah bagaimana memproyeksikan 

sebuah konflik atau masalah menjadi suatu isu 

keamanan dengan menggunakan speech act, dan 

kemudian membuat sebuah ide atau wacana tentang 

cara penanganan isu keamanan tersebut (Buzan & 

Waever, 2003). 

Untuk mengukur dan mendefinisikan migrasi 

sebagai sebuah isu yang dapat sekuritisasikan, 

terdapat dua kategori indikator utama yang dapat 

dipakai. Pertama, kategori indikator kelembagaan. 

Kategori pertama ini menawarkan pengukuran yang 

bersifat biner dan derajat dimana ada tiga indikator 

yang mencakup dalam kategori ini ialah indikator 

kebijakan dan peraturan yang terkait dengan hubungan 

Migrasi dan keamanan, indikator adanya indikasi 

Migrasi telah dimasukkan dalam isu keamanan di 

dalam kebijakan dan peraturan tersebut dan indikator 

arti penting hubungan keamanan dan migrasi di dalam 

kebijakan dan peraturan tersebut (Bouebeau, 2002). 

Indikator-indikator pada kategori pertama 

kemudian mengarahkan ke pertanyaan, apakah 

hubungan keamanan dan migrasi dibahas secara 

menyeluruh dan detail atau hanya bersifat sampingan 

saja di dalam kebijakan dan peraturan tersebut? 

Apakah isu migrasi dianggap menjadi salah satu isu 

penting yang mengancam keamanan? (Bouebeau, 

2002).  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian 

memunculkan kategori indikator kedua, yaitu 

indikator yang terkait dengan praktik keamanan dalam 

hubungan keamanan dan Migrasi. Kategori ini 

menawarkan dua indikator utama.  

Indikator pertama yaitu interdiksi. PBB 

memberikan definisi dari interdiksi yaitu sebagai 
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aktivitas yang mengarahkan langsung dalam 

pencegahan pergerakan orang-orang dari sumbernya. 

Definisi yang lebih komprehensif lainnya dari 

interdiksi yaitu sejumlah peraturan dan praktik yang 

bertujuan untuk menghentikan aliran imigran, 

mencegat dan menangkis mereka pada saat mereka 

sedang dalam perpindahan atau sebelum perpindahan 

tersebut diinisiasi. Interdiksi termasuk pengenaan 

sanksi pada perusahaan operator yang mengangkut 

para imigran ilegal, persyaratan bahwa wisatawan 

memperoleh visa, penempatan petugas Migrasi di 

bandara asing untuk tujuan deteksi, intersepsi kapal 

laut di perairan internasional atau territorial, dan 

kembalinya para pengungsi ke negara-negara transit 

melalui penggunaan konsep "negara ketiga aman" atau 

"negara suaka pertama." Sebagai alat yang berfungsi 

multifaset, interdiksi merupakan instrumen yang kuat 

untuk mengukur fenomena sekuritisasi migrasi 

(Bouebeau, 2002). 

Indikator kedua adalah besarnya jumlah 

penahanan imigran sebagai bentuk praktik keamanan 

baik dalam hal jumlah absolut dan dalam hal proporsi 

imigran yang ditahan versus imigran yang masuk. 

Penahanan imigran dengan sepenuhnya 

menggabungkan gerakan orang-orang dengan 

langkah-langkah keamanan merupakan bagian inti 

dari kerangka yang menekankan polisi dan 

penindasan. Prosedur, kode etik, dan perangkat pusat 

penahanan ini sangat mirip dengan fasilitas penjara. 

Interdiksi menawarkan pengukuran biner, sedangkan 

penahanan imigran memungkinkan pengukuran 

ordinal (Bouebeau, 2002). 

b. Konsep Migrasi Ilegal 

Dalam memahami konteks Migrasi ilegal 

secara lebih komprehensif, diperlukan dulu 
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pemahaman tentang masalah migrasi internasional 

atau perpindahan penduduk yang melintasi batas 

wilayah kenegaraan. Fenomena migrasi internasional 

sendiri telah menjadi bagian dari inti perkembangan 

sejarah peradaban manusia. Terdapat 5 jenis tipe 

migran internasional yang diberikan oleh David T. 

Graham (1998). Pertama, pemukim merupakan 

Mereka yang memasuki sebuah negara dengan 

maksud untuk tinggal secara tetap. Kedua, pekerja 

kontrak merupakan mereka yang memiliki izin masuk 

kondisional sesuai kesepakatan dengan majikan dan 

lama tinggal ditentukan dengan kontrak. Ketiga, 

professional yaitu mereka dengan latar belakang 

pendidikan dan pelatihan yang tinggi, sehingga 

mayoritas dipekerjakan pada level manajerial di 

perusahaan-perusahaan transnasional. Biasa disebut 

dengan brain-drain. Keempat imigran ilegal yaitu 

Mereka yang memasuki sebuah negara tanpa izin sah, 

atau melampaui batas izin tinggal yang telah 

disepakati. Kelima, Pengungsi dan pencari suaka yaitu 

mereka yang meninggalkan negara asalnya untuk 

menghindari bahaya baik konflik, penganiayaan, 

maupun bencana alam (Poku & David, 1998). 

Jenis migran internasional yang skripsi ini 

akan fokusi ialah imigran ilegal, pengungsi serta 

pencari suaka. 

Berikut merupakan beberapa definisi penting 

terkait migrasi ilegal. Alien: Seseorang yang tinggal di 

satu negara yang merupakan warga negara dari negara 

lain; migrasi: perpindahan penduduk negara lain ke 

negara tertentu untuk menetap; imigran: orang yang 

datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu 

negara; migrasi ilegal : Tindakan memasuki negara 

tanpa otorisasi yang diperlukan untuk tinggal, 

sementara atau permanen, di dalam perbatasannya,; 

dan imigran ilegal: orang asing yang memasuki negara 
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tanpa dokumen perjalanan yang benar atau mereka 

yang masuk secara sah tetapi tetap lebih lama dari 

yang diizinkan, warga negara asing yang memasuki 

negara melalui jalur hukum tetapi overstay, atau 

mereka yang masuk ke negara melalui saluran ilegal, 

atau asing pekerja yang bekerja tanpa izin yang 

diperlukan (Kassim & Haji Mat Zin, 2011; Tajari & 

Affendi, 2015; Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, 2018) 

Malaysia, seperti kebanyakan negara-negara 

tetangganya di Asia Tenggara, tidak menandatangani 

Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol 

New York 1967. Maka dari itu, Hukum Malaysia 

(Immigration Act 1959/63) tidak membedakan antara 

migran ekonomi tanpa dokumen, pengungsi, pencari 

suaka dan orang-orang yang diperdagangkan; 

semuanya ditetapkan sebagai imigran ilegal (Kassim 

& Haji Mat Zin, 2011) 

Imigran ilegal dapat didefinisikan sebagai 

(Kassim & Haji Mat Zin, 2011): 

 Orang asing yang memasuki suatu negara tanpa 

izin atau lulus. 

 Orang asing yang masuk ke suatu negara melalui 

saluran yang dirahasiakan. 

 Orang asing yang memasuki suatu negara secara 

sah tetapi tetap tinggal tanpa memperbaharui izin 

atau lulus. 

 Seorang pekerja kontrak (ekspatriat / semi-

terampil dan terampil) yang melanggar izin kerja 

dengan mengubah pekerjaan mereka atau 

majikan mereka. 

 Orang asing yang menyalahgunakan kunjungan 

kelulusan, misalnya mereka yang masuk dalam 

visa turis atau pelajar tetapi menyalahgunakan 
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visa yang diberikan dengan tetap melakukan hal-

hal lain. 

 Mereka yang memiliki dokumen palsu atau 

dokumen hukum yang diperoleh melalui sarana 

ilegal. 

 Seorang pekerja asing yang gagal 

memperbaharui izin kerjanya. 

 Seorang pengungsi yang gagal memperbarui izin 

IMM13 tahunannya. 

c. Liberalisme 

Liberalisme mulai mengalami perkembangan 

yang pesat dalam studi Hubungan Internasional 

setelah Perang Dunia I pada saat Woodrow Wilson, 

Presiden Amerika Serikat yang ke-28, mencetuskan 

pendirian Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) 

sebagai wujud dari implementasi keamanan bersama 

dan untuk menghindari perang. Liberalisme 

dipengaruhi oleh kepercayaan akan sisi positif 

manusia, rule of law, demokrasi, hak-hak asasi 

manusia, stabilitas dan perdamaian (Dugis, 2016). 

Tokoh yang dianggap memberikan pondasi 

konsep bagi Pendekatan liberalisme antara lain John 

Locke, Immanuel Kant, Adam Smith dan Jeremy 

Bentham. Liberalisme klasik pada dasarnya 

merupakan teori yang menganggap hubungan 

internasional sebagai politik yang berkembang keluar 

dari wilayah politik domestik (Dugis, 2016). 

Steans, Pettiford dan Diez (2005), dikutip 

dalam Dugis (2016), memberikan prinsip-prinsip 

dasar dalam liberalisme. Pertama, manusia adalah 

makhluk yang rasional dalam hal kompetensi 

menginterpretasikan kepentingan dan kompetensi 

memahami nilai-nilai moral dan hidup. Kedua, 

kebebasan individu harus dihormati diatas segalanya. 

Ketiga, adanya pandangan yang positif dan progresif 
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terhadap sifat alamiah manusia. Keempat, adanya 

kemungkinan tercapai suatu perubahan yang positif di 

dalam hubungan internasional. Kelima, adanya 

kepentingan agensi manusia dalam mendatangkan 

perubahan. Keenam, liberalisme merupakan doktrin 

yang bersifat universal yang berlaku melampaui batas-

batas identitas dan komunitas negara-bangsa. 

d. Realisme 

Realisme merupakan Pendekatan yang 

dominan sejak era 1940an yang mengganti dominasi 

Pendekatan liberalisme pada era 1919-1930an dalam 

perkembangan studi Hubungan Internasional. Empat 

teoritikus utama dalam Pendekatan realisme, yaitu 

Harold J. Mackinder, E.H. Carr, Nicholas Spykman 
dan Hans J. Morgenthau. 

Mackinder (1942), sebagaimana yang dikutip 

dalam Dugis (2016), mendefinisikan perjuangan 

bangsa Eropa kuno dan Mesir kuno sebagai sebuah 

sejarah yang utamanya terdiri dari perjuangan untuk 

mencapai kekuasaan di antara bangsa dan kerajaan 

dan kunci dari perjuangan tersebut dapat ditemukan di 

dalam sebuah geografi. 

Carr (1939), sebagaimana yang dikutip dalam 

Dugis (2016), memberikan asumsi bahwa realisme 

tidak menganggap adanya keselarasan kepentingan, 

dimana keselarasan kepentingan tersebut dapat 

dengan mudah disalahgunakan oleh kepentingan 

penguasa. Ia juga memberikan pernyataan bahwa 

realisme merupakan suatu hal yang dapat mengatasi 

utopianisme yang berasal dari awal perkembangan 

studi Hubungan Internasional. 

Spykman (1942), sebagaimana yang dikutip 

dalam Dugis (2016), memberikan pendapatnya 

mengenai perjuangan untuk kekuasaan yang 
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didefinisikan sebagai perjuangan untuk kelangsungan, 

dan perbaikan posisi kekuasaan dan kekuatannya 

menjadi tujuan utama dalam kebijakan dalam dan luar 

negara. 

Morgethau dan Thompson (1993) 

memberikan enam prinsip dasar dalam Pendekatan 

realisme. Pertama, politik diatur oleh hukum-hukum 

objektif yang berasal dari manusia, atau hukum 

kodrati. Kedua, politik internasional harus dikaitkan 

dengan konsep kepentingan (interest) yang memiliki 

arti dalam limitasi power. Ketiga, interest tersebut 

adalah hal yang bersifat objektif yang valid secara 

universal, tetapi memiliki makna yang tidak tetap. 

Keempat, yaitu prudence dan virtue memiliki 

pengaruh tertinggi di dalam politik. Kelima, adanya 

penolakan untuk pengidentifikasian harapan moral 

dari suatu negara dengan hukum moral yang berlaku 

secara universal. Keenam, adanya perbedaan yang riil 

dan jelas dalam realisme politik dan pemikiran politik 

lainnya. 

Pendekatan realisme menjadi salah satu dari 

beberapa Pendekatan dalam studi Hubungan 

Internasional yang memiliki pengaruh paling kuat 

dikarenakan sikap akademiknya yang menempatkan 

konsiderasi politik dan power secara terpisah dan 

otonom. Maka dari itu, Michael Doyle 1996, dikutip 

dalam Dugis (2016), berpendapat bahwa teori 

realisme merupakan teori paling dominan dalam studi 
Hubungan Internasional. 

e. Konstruktivisme 

Konstruktivisme mulai mengalami 

perkembangan signifikan semenjak tahun 1990an, 

yaitu setelah Perang Dingin berakhir. Pendekatan ini 

dipengaruhi oleh diskursus-diskursus konstruktivis 

yang lebih dahulu berkembang dalam Filsafat Ilmu 
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dan Filsafat Sosial. Gagasan dasar konstruktivisme 

adalah hakikat pengetahuan yang senantiasa terikat 

pada ide atau konsep ciptaan manusia dan manusialah 

yang membuat dunia sosial dimana mereka tinggal 
(Dugis, 2016). 

Konstruktivisme bukan merupakan sebuah 

teori pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial 

dan politik, melainkan sebuah kerangka berpikir 

analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor 

dan faktor yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan 

dimuat dalam teori-teori HI yang berasal dari 

pendekatan realisme atau neorealisme dan liberalisme 

atau neoliberalisme. Perilaku kebijakan luar negeri 

tidak bisa dipisahkan dari pemaknaan yang 

ditimbulkan terhadap agensi bersangkutan. 

Konstruktivisme memberikan perhatian besar 

terhadap cara negara mengkonsepsikan atau 

mempersepsikan kepentingan keamanan dan 

ekonomi. Oleh sebab itu, mereka mendedikasikan 

sumber daya intelektual guna mengonfirmasi arti 

penting kesamaan kepercayaan dan nilai (shared 

beliefs and values) di antara aktor-aktor internasional, 

serta efektivitas institusi-institusi global dalam proses 

negosiasi dan pembuatan aturan bersama demi 

mengamankan proses interaksi internasional yang 

dinamis. Nilai, norma, ekspektasi, aturan main dan 

pembelajaran atau sosialisasi senantiasa muncul 

sebagai konsep-konsep pokok dalam karya para 

konstruktivisme. Dengan demikian konstruktivisme 

selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi 

terhadap fakta dan praktik sosial yang bekerja di balik 

tatanan politik global (Dugis, 2016). 

2. Aplikasi Teori 

Aplikasi dari kelima konsep dan teori yang akan 

digunakan ialah menggunakan beberapa indikator 
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kunci berdasarkan dari isi teori dan konsep tersebut 

yang kemudian akan digunakan dalam teknik analisis 

data analisis isi. 

D. Hipotesa 

Dengan melihat pokok permasalahan dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis memberikan jawaban sementara (hipotesa) 

yaitu: 

1. Regulasi penanganan migrasi ilegal di Malaysia 

menggunakan pendekatan realisme, liberalisme 

dan konstruktivisme. 

2. Pendekatan realisme lebih mendominasi 

dibandingkan dengan dua pendekatan yang lain 

dalam regulasi penanganan migrasi ilegal di 

Malaysia. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Teridentifikasinya pesan-pesan khusus dalam 

kebijakan tentang penanganan Migrasi ilegal di 

Malaysia 

2. Terbitnya publikasi jurnal atau artikel ilmiah dalam 

konferensi internasional atau nasional 

3. Sebagai syarat akhir kelulusan dalam pendidikan 

Strata 1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

F. Jangkauan Penelitian 

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas, 

penulis membatasi kebijakan yang berkaitan dengan 

penanganan Migrasi ilegal yang berlaku dari tahun 2009-

2018. Tahun 2009-2018 merupakan era pemerintahan 

Najib Razak berkuasa, dimana pemilihan tahun ini selain 

karena untuk lebih fokus kepada satu rezim penguasa, juga 
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untuk lebih fokus terhadap perkembangan terbaru terkait 

isu ini. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Skripsi ini menggunakan pendekatan deduktif-

kuantitatif untuk mengukur sejumlah pesan khusus 

(signs) dalam suatu dokumen. Dokumen yang 

dimaksud adalah sejumlah regulasi dan kebijakan 

yang berlaku di domain Federal dan Negara Bagian. 

2. Teknik pengumpulan data 

Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan 

data study literature dan library research dimana 

semua data-data yang dikumpulkan merupakan data 

sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laporan, 

website, majalah, berita dan surat kabar. Dokumen 

yang akan menjadi objek analisis isi adalah 7 regulasi 

yaitu Undang-Undang Imgrasi 1959/63 (UU No. 155), 

Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), 

Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti 

Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), 

Peraturan-Peraturan Migrasi 1963, UU 

Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), Undang-

Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan Peraturan 

(Administrasi dan Manajemen Depot Imigrasi) 

Imigrasi 2003. 

3. Teknik analisis data 

Skripsi ini menggunakan teknik content analysis 

kuantitatif untuk menganalisis data ataupun 

menganalisa isi pesan khusus yang terdapat dalam 

produk-produk legal formal yang akan menjadi objek 

penelitian. Menurut Neundorf (2002), content analysis 
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atau analisis isi adalah merangkum, pesan dari analisis 

kuantitatif yang menggunakan metode saintifik dan 

tidak terbatas pada tipe variabel-variabel yang 

mungkin diukur atau sesuatu yang dimana pesan itu 

dibuat atau ditunjukkan. 

Untuk melakukan analisis isi, penulis telah 

menyusun hipotesis: pertama, konstruksi kebijakan 

tentang penanganan migrasi ilegal di Malaysia 

menggunakan pendekatan liberalisme. Kedua, 

konstruksi kebijakan tentang penanganan migrasi 

ilegal di Malaysia menggunakan pendekatan realisme. 

Ketiga, konstruksi kebijakan tentang penanganan 

migrasi ilegal di Malaysia menggunakan pendekatan 

konstruktivisme. Dokumen yang akan dianalisis 

adalah kebijakan dan regulasi tentang penanganan 

ilegal, yaitu 7 regulasi yaitu Undang-Undang Imigrasi 

1959/63 (UU No. 155), Undang-Undang Passport 

1966 (UU No. 150), Undang-Undang Anti 

Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 

2007 (UU No. 670), Peraturan-Peraturan Migrasi 

1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU No. 796), 

Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) dan 

Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot 

Imigrasi) Migrasi 2003. Ketujuh dokumen tersebut 

dipilih dengan konsiderasi bahwa seluruhnya 

dianggap mewakili seluruh ruang lingkup dan elemen 

tentang penanganan ilegal Migrasi di Malaysia dan 

supaya hasil penelitian tidak bias dan bersifat objektif.  

Maka dari itu, akan disusun secara logis konsepsi 

tentang pendekatan realisme, liberalisme dan 

konstruktivisme sehingga bisa diketahui pendekatan 

apa yang sesuai. Terdapat lima indikator yang 

digunakan dalam pengukuran, yaitu aktor, otoritas, 

anggaran, tata kelola, dan output. Sejumlah kata, frasa, 

kalimat, maupun simbol spesifik yang 

merepresentasikan lima indikator dalam tata kelola 
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keamanan di Malaysia kemudian diklasifikasikan ke 

dalam tiga kelompok pendekatan, yaitu realisme, 

liberalisme, dan konstruktivisme (Surwandono, 

Herningtyas, & Dian Nursita, 2018). Kemudian dari 

lima indikator tersebut akan disusun item dan diksi 

yang diklasifikasikan berdasarkan 3 jenis pendekatan 

tersebut. Masing-masing dari indikator dan item 

tersebut akan diberi kode khusus yang akan dijelaskan 

di dalam tabulasi berikut ini. 

Tabel 1.2 Daftar pendekatan, indikator dan diksi kata 

No. Indikator Pendekatan Diksi kata Kode 

1. Aktor Realisme 

Air Force 

(kekuatan 

udara) 

AR1 

Commissioner 

General 

(Komisaris 

Jenderal) 

AR2 

Controller 

(Pengatur) 

AR3 

Council for 

Anti-

Trafficking in 

Persons and 

Anti-

Smuggling of 

Migrants 

(Dewan Anti 

Perdagangan 

Manusia dan 

Penyelundupan 

Migran) 

AR4 

Country 

(negara) 

AR5 

Court in Sabah 

(Pengadilan di 

Sabah) 

AR6 

Court in 

Sarawak 

AR7 
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(Pengadilan di 

Sarawak) 

Customs 

Officer 

(Petugas bea 

cukai) 

AR8 

Dental Officer 

(Petugas dokter 

gigi) 

AR9 

Director 

General 

(Direktur 

Jenderal) 

AR10 

Director of 

Immigration 

(Direktur 

Imigrasi) 

AR11 

East Malaysian 

State (Negara 

bagian 

Malaysia 

Timur) 

AR12 

Enforcement 

Officer 

(Petugas 

penegakan 

hukum) 

AR13 

Federal Court 

(Pengadilan 

Federal) 

AR14 

Federal 

Government 

(Pemerintah 

Federal) 

AR15 

Government of 

Malaysia 

(Pemerintahan 

Malaysia) 

AR16 

Government of 

the State 

(Pemerintahan 

Negara Bagian 

Malaysia) 

AR17 

High Level 

Committee 

AR18 
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(Komite 

Tingkat Tinggi) 

Immigration 

Officer 

(Petugas 

Imigrasi) 

AR19 

Judicial Officer 

(Petugas 

Pengadilan) 

AR20 

Labor Officer 

(Petugas 

Buruh) 

AR21 

Magistrate 

(Hakim) 

AR22 

Medical 

Officer 

(Petugas 

Kesehatan) 

AR23 

Military 

(Militer) 

AR24 

Minister 

(Menteri) 

AR25 

Naval 

(Angkatan 

Laut) 

AR26 

Parole Officer 

(Petugas 

Pemberian 

Pembebasan 

Bersyarat) 

AR27 

Peninsular 

Malaysia 

(Semenanjung 

Malaysia) 

AR28 

Police (Polisi) AR29 

Port Officer 

(Petugas 

Pelabuhan) 

AR30 

Protection 

Officer 

(Petugas 

Perlindungan) 

AR31 
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Prison Officer 

(Petugas 

Tahanan) 

AR32 

Public 

Prosecutor 

(Jaksa Umum) 

AR33 

Officer in 

charge 

AR34 

Sabah AR35 

Sarawak AR36 

Secretary 

General of the 

Ministry 

(Kementerian 

Sekretaris 

Jenderal) 

AR37 

Seizing Officer 

(Petugas 

Penyitaan) 

AR38 

Session Court 

Judge (Hakim 

Pengadilan 

Sesi) 

AR39 

Social Welfare 

Officers 

(Petugas 

Kesejahteraan 

Sosial) 

AR40 

State (Negara; 

Negara 

Bagian) 

AR41 

Judiciary 

(Pengadilan) 

AR42 

the 

Government 

(Pemerintahan

) 

AR43 

the State 

(Negara 

Bagian) 

AR44 

Subordinate 

Courts 

(Pengadilan 

Bawahan) 

AR45 
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Liberalisme 

Corporation 

(Korporasi) 

AL1 

Company 

(Perusahaan) 

AL2 

Corporate 

(Perusahaan) 

AL3 

Individual 

(Individu) 

AL4 

Konstruktivis

me 

Consular 

Officer 

(Petugas 

Konsuler) 

 

AK1 

Consular 

Representative 

(Perwakilan 

Konsuler) 

AK2 

Convention 

(Konvensi) 

AK3 

Foreign 

Country 

(Negara asing) 

AK4 

Foreign 

Jurisdiction 

(Pengadilan 

asing) 

AK5 

Foreign State 

(Negara asing) 

AK6 

International 

Code (Kode 

Internasional) 

AK7 

International 

Governmental 

Organization 

(Organisasi 

Internasional 

Pemerintahan) 

AK8 

International 

Treaty 

(Perjanjian 

Internasional) 

AK9 

International 

Non-

Governmental 

Organization 

(Organisasi 

AK10 
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Non-

Pemerintahan 

Internasional) 

Organization 

(Organisasi) 

AK11 

Non-

Governmental 

Organization 

(Organisasi 

Non-

Pemerintahan) 

AK12 

Relevant 

Organizations 

(Organisasi 

yang relevan) 

AK13 

2. Otoritas Realisme 

Arrest 

(Penangkapan) 

OR1 

Charge 

(Pendakwaan) 

OR2 

Compound 

(Denda) 

OR3 

Confinement 

(Kurungan) 

OR4 

Conviction 

(Penjatuhan 

hukuman) 

OR5 

Corporal 

punishment 

(Hukuman 

fisik) 

OR5 

Court 

(Peradilan) 

 

 

OR6 

Custody 

(Tahanan) 

OR7 

Deportation 

(Deportation) 

OR8 

Detain 

(Penahanan) 

OR9 

Detection 

(Deteksi) 

OR10 
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Detention 

(Detensi) 

OR11 

Execution 

(Eksekusi) 

OR12 

Fine (Denda) OR13 

Hearing 

(Persidangan) 

OR14 

Identification 

(Identifikasi) 

OR15 

Imprisonment 

(Hukuman 

penjara) 

OR16 

Inquiries 

(Penyelidikan) 

OR17 

Inspection 

(Pemeriksaan) 

OR18 

Interrogation 

(Interogasi) 

OR19 

Investigation 

(Investigasi) 

OR20 

Lock ups 

(Penahanan) 

OR21 

Penalty 

(Penalti 

OR22 

Prison 

(Penjara) 

OR23 

Prosecute 

(Tuntutan) 

OR24 

Removal 

(Pemindahan) 

OR25 

Restriction on 

media 

(Pembatasan 

terhadap 

media) 

OR26 

Sanction 

(Sanksi) 

OR27 

Search 

(Penggeledaha

n) 

OR28 

Seize 

(Penyitaan) 

OR29 

Sentence of 

death 

OR30 
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(Hukuman 

mati) 

Stop 

(Pemberhentia

n) 

OR31 

Summon 

(Pemanggilan) 

OR32 

Supervise 

(Pengawasan) 

OR33 

Termination of 

employment 

(Pencabutan 

izin kerja) 

OR34 

Transferred 

(Pemindahan) 

OR35 

Warrant (Surat 

Perintah) 

OR36 

Whipping 

(Cambuk) 

OR37 

Liberalisme 

Aid (Bantuan) OL1 

Commutation 

(Peringanan) 

OL2 

Contract of 

Service 

(Kontrak 

Kerja) 

OL3 

Cooperating 

(Bekerjasama) 

OL4 

Discharge 

(Pembebasan 

hukuman) 

OL5 

Employment 

(Pemberian 

kerja) 

OL6 

Employment 

Permit (Izin 

Kerja) 

OL7 

Facilitate the 

return 

(Memfasilitasi 

kembali ke 

negara asal) 

OL8 

Granted 

(Memberikan) 

OL9 
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Health services 

(Layanan 

kesehatan) 

OL10 

Hospitalization 

(Perawatan di 

rumah sakit) 

OL11 

Maintenance 

(Perawatan) 

OL12 

Medical 

treatment 

(Perawatan 

kesehatan) 

OL13 

Pardon 

(Pengampunan

) 

OL14 

Parole 

(Pembebasan 

bersyarat) 

OL15 

Permit (Izin) OL16 

Petition (Petisi) OL17 

Political rights 

(Hak-hak 

politik) 

OL18 

Protection 

(Perlindungan) 

OL19 

Protect the 

informer 

(Perlindungan 

informan) 

OL20 

Release 

(Pelepasan) 

OL21 

Remission 

(Remisi) 

OL22 

Report of 

unfitness 

(Laporan tidak 

sehat) 

OL23 

Reward 

(Hadiah) 

OL24 

Repatriation 

(Repatriasi) 

OL25 

Rights 

Protection 

(Perlindungan 

hak) 

OL26 
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Rights grant  

(Pemberian 

hak) 

OL27 

Right of entry 

(Hak untuk 

masuk) 

OL28 

Right to be 

heard (Hak 

untuk 

didengarkan) 

OL29 

Right to enter 

(Hak untuk 

masuk) 

OL30 

Sureties  

(Jaminan) 

OL31 

Suspend 

(Penundaan) 

OL32 

Visit 

(Pengunjungan

) 

OL33 

Konstruktivis

me 

Advising 

(Pemberian 

nasihat) 

OK1 

Advocate 

(Advokasi) 

OK2 

Combat 

(Perlawanan) 

OK3 

Evaluation 

(Evaluasi) 

OK4 

Examination 

(Eksaminasi) 

OK5 

International 

transfer 

(Pemindahan 

internasional) 

OK6 

Place of refuge 

(Tempat 

pengungsi) 

OK7 

Precaution 

(Pencegahan) 

OK8 

Prevent 

(Menghindarka

n) 

OK9 

Proper 

accommodatio

OK10 
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n (Akomodasi 

yang layak) 

Recommendati

ons 

(Rekomendasi) 

OK11 

Reprimand 

(Teguran) 

OK12 

Separation 

(Pemisahan) 

OK13 

Segregation 

(Pemisahan) 

OK14 

3. 
Sumber 

Anggaran 

Realisme 

Cost of the 

Government 

(Biaya dari 

pemerintah) 

SAR1 

Liberalisme 

Agents (Agen) SAL1 

Charterer 

(Penyewa 

transportasi) 

SAL2 

Debt (Hutang) SAL3 

Loan 

(Pinjaman) 

SAL4 

Master 

(Majikan) 

SAL5 

Owners 

(Pemilik) 

SAL6 

Sell 

(Penjualan) 

SAL7 

Sale 

(Penjualan) 

SAL8 

Konstruktivis

me 

Free of charge 

(Pembebasan 

biaya) 

SAK1 

Donation 

(Donasi) 

SAK2 

4. 
Tata 

Kelola 
Realisme 

Code (Kode) TKR1 

Control 

(Pembatasan) 

TKR2 

Dangerous to 

the community 

(Berbahaya 

terhadap 

masyarakat) 

TKR3 

Federal 

territory 

TKR4 
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(Wilayah 

federal) 

Legislation 

(Legislasi) 

TKR5 

Liability 

(Kewajiban) 

TKR6 

Operation 

(Operasi) 

TKR7 

Order (Tertib) TKR8 

Ordinance 

(Peraturan 

setempat) 

TKR9 

Power 

(Kekuatan) 

TKR1

0 

Punishment 

(Hukuman) 

TKR1

1 

Provision 

(Ketetapan) 

TKR1

2 

Regulation 

(Regulasi) 

TKR1

3 

Restriction 

(Pembatasan) 

TKR1

4 

Severe (Parah) TKR1

5 

Territorial 

(Teritorial) 

TKR1

6 

Use of force 

(Penggunaan 

kekuatan) 

TKR1

7 

Liberalisme 

Admissibility 

(Hal yang 

dapat diterima) 

TKL1 

Business 

(Bisnis) 

TKL2 

Fitness of the 

detaine 

(Kesehatan 

tahanan) 

TKL3 

Freedom 

(Kebebasan) 

TKL4 

Guarantee of 

rights 

(Penjaminan 

hak) 

TKL5 
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Immunity 

(Imunitas) 

TKL6 

Pecuniary 

(Kebutuhan 

keuangan) 

TKL7 

Private 

(Privasi) 

TKL8 

Property 

(Properti) 

TKL9 

Proper 

implementasi 

(Implementasi 

yang layak) 

TKL8 

Protective 

(Protektif) 

TKL1

0 

Reduction 

(Pengurangan) 

TKL1

1 

Respite 

(Pelonggaran) 

TKL1

2 

Safety 

(Keselamatan)) 

TKL1

3 

Konstruktivis

me 

Care 

(Kepedulian) 

TKK1 

Cleanliness 

(Kebersihan) 

TKK2 

Community 

(Masyarakat) 

TKK3 

Dangerous to 

health or life 

(Berbahaya 

terhadap 

kesehatan atau 

hidup) 

TKK4 

Developments 

at the 

international 

level 

(Perkembanga

n pada tingkat 

internasional) 

TKK5 

Diplomatic 

(Diplomasi) 

TKK6 

Discipline 

(Disiplin) 

TKK7 
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Good order 

(Tata tertib 

yang rapi) 

TKK8 

Ethical code 

(Kode etik) 

TKK9 

Morality 

(Moralitas) 

TKK1

0 

Religious 

(Keagamaan) 

TKK1

1 

Responsibility 

(Tanggung 

jawab) 

TKK1

2 

Treatment 

(Perawatan) 

TKK1

3 

5. 
Output/Lu

aran 

Realisme 

Public order 

(Tata tertib 

umum) 

LR1 

Stability 

(Stabilitas) 

LR2 

Security 

(Keamanan) 

LR3 

Liberalisme 

Citizen’s right 

(Hak warga 

negara) 

LL1 

Convenience 

(Kenyamanan) 

LL2 

Economic 

(Ekonomi) 

LL3 

Equality 

(Persamaan) 

LL4 

Industrial 

(Industri) 

LL5 

Interest of the 

trafficked 

person 

(Kepentingan 

korban 

perdagangan) 

LL6 

Peace 

(Perdamaian) 

LL7 

Prosperity 

(Kesejahteraan

) 

LL8 
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Public health 

(Kesehatan 

publik) 

LL9 

Konstruktivis

me 

Community 

development 

(Perkembanga

n masyarakat) 

LK1 

Educational 

(Pendidikan) 

LK2 

Foreign 

mission (Misi 

luar negeri) 

LK3 

Good order 

(Tata tertib 

yang rapi) 

LK4 

Public 

awareness 

(Kesadaran 

public) 

LK5 

Social (Sosial) LK6 

Social justice 

(Keadilan 

sosial) 

LK7 

Welfare 

(Kesejahteraan

) 

LK9 

Diolah dari berbagai sumber 

 

Sejumlah signs yang ditentukan di atas 

kemudian diverifikasi keberadaannya dalam 7 dokumen 

kebijakan dan regulasi tentang penanganan ilegal 

Migrasi di Indonesia, yang kemudian diberikan tanda 

kode untuk kemudian dikalkulasi jumlahnya sesuai 

dengan kode yang dibuat. 

Langkah berikutnya kemudian disusun menjadi 

tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan metode 

statistik deskriptif, untuk diketahui seberapa sering atau 

artikulatif suatu pesan tentang Pendekatan realisme, 

liberalism dan konstruktivisme dalam dokumen-

dokumen tersebut. 
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4. Populasi dan Sampel 

Skripsi ini menggunakan total sampling, yaitu 

jumlah seluruh sampel merupakan jumlah seluruh 

populasi. Jadi, populasi merupakan total jumlah sampel. 

Sampel yang akan dianalisis adalah dokumen kebijakan 

dan regulasi tentang penanganan ilegal, yaitu 7 regulasi 

yaitu Undang-Undang Imigrasi 1959/63 (UU No. 155), 

Undang-Undang Passport 1966 (UU No. 150), Undang-

Undang Anti Perdagangan Orang dan Anti 

Penyelundupan Migran 2007 (UU No. 670), Peraturan-

Peraturan Migrasi 1963, UU Ketenagakerjaan 1968 (UU 

No. 796), Undang-Undang Penjara 1995 (UU No. 537) 

dan Peraturan (Administrasi dan Manajemen Depot 

Imigrasi) Imigrasi 2003. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini menjadi 

sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa 

bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri 

dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, 

hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II penulis akan memaparkan bagaimana 

latar belakang fenomena masuknya imigran ilegal di 

Malaysia, yang terdiri dari tiga sub bab yang akan di 

jelaskan, sub bab pertama diantaranya akan membahas 

tentang sejarah masuknya imigran ilegal di Malaysia. 

Sub bab kedua akan membahas tentang push factor dan 

pull factor masuknya imigran ilegal di Malaysia. Sub 

bab ketiga akan membahas tentang dilemma impact dari 

hadirnya imigran ilegal bagi pemerintah dan 

masyarakat di Malaysia. 
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BAB III penulis akan membahas tentang 

implementasi kebijakan penanganan imigran ilegal di 

Malaysia. 

BAB IV penulis akan mengidentifikasi dan 

menguraikan sejumlah pesan khusus dari 7 dokumen 

produk legal formal dengan menggunakan teknik 

content analysis kuantitatif dan dicocokkan dengan 

hipotesis yang sudah disusun di bab I. 

BAB V KESIMPULAN. Hasil dari 

kesimpulan pembahasan bab bab sebelumnya, akan di 

rangkum dalam bab ini secara sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


