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BAB II 

DILEMA PENGARUH IMIGRAN ILEGAL DI 

MALAYSIA 

Malaysia menjadi salah satu negara di dunia, terutama 

di Asia Tenggara, yang menerima aliran imigran internasional 

paling banyak, baik itu imigran legal maupun imigran ilegal. 

Malaysia juga merupakan negara yang tidak menandatangani 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967 dengan 

alasan bahwa takutnya Malaysia akan menjadi perantara bagi 

ketidaksepakatan politik dan imigran ilegal serta posisi 

geografis Malaysia yang sangat strategis yang kemudian 

menyebabkan pengungsi yang masuk ke wilayah Malaysia 

dianggap sebagai imigran ilegal (Human Development Social 

Protection and Labor Unit East Asia and Pacific Region, 2013; 

Kassim & Haji Mat Zin, 2011). 

Di bawah ini kemudian dijelaskan secara rinci 

mengenai sejarah awal mula kedatangan imigran ilegal di 

Malaysia, faktor serta dampaknya ke dalam kehidupan 

Malaysia secara domestik maupun nasional. 

A. Sejarah Awal Mula Kedatangan Imigran Ilegal 

di Malaysia 

Malaysia memiliki sejarah panjang dalam hal 

kedatangan imigran sejak berabad-abad yang lalu ketika 

kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1600an. Pada 

1940an, Malaysia juga telah menjadi negara imigran dan 

orang Cina dan India lebih banyak daripada orang Melayu, 

kategori yang mencakup orang Melayu asli, Aborigin atau 

Orang Asli, dan orang Indonesia (Kaur, 2014). 

Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, 

Malaysia terus menerima aliran pekerja imigran. Sebagian 

besar dari mereka berasal dari Indonesia dan Filipina. 

Masuknya para migran lebih lanjut didorong oleh 
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pengenalan New Economic Policy (NEP) yang dimulai 

pada tahun 1971 bersama dengan Second Malaysia Plan 

(1971-1975), dan pembangunan ekonomi yang dicapai 

melalui 1980an. Selama transformasi industri tahun 1980-

an dan awal 1990-an, Malaysia bergeser ke arah 

industrialisasi berorientasi ekspor. Ini didukung oleh 

sejumlah besar pekerja asing berketerampilan rendah yang 

diimpor masuk ke Malaysia (Kanapathy, 2008; Kudo, 

2013). 

Imigran ilegal mulai membuat kehadiran mereka 

terasa di Malaysia dengan ditandai masuknya mereka 

secara sembunyi-sembunyi dan jumlah yang kecil 

sehingga luput dari perhatian publik pada awal 1970an. 

Pada tahun 1980-an, jumlah migran ekonomi ilegal di 

Malaysia mulai bangkit dan dengan itu berbagai masalah 

petugas. Ketika jumlah mereka meningkat, banyak yang 

pindah ke daerah perkotaan di mana mereka bekerja di 

bidang konstruksi dan sektor jasa dan dalam perdagangan 

kecil. Hal ini membuat mereka mencolok, yang pada 

gilirannya menimbulkan tanggapan negatif dari bagian 

tertentu dari masyarakat yang melihat mereka sebagai 

ancaman secara ekonomi dan keamanan. Juga, masuknya 

pekerja imigran tidak dibatasi sampai jumlah imigran 

gelap menggelembung di masa itu (Kassim & Haji Mat 

Zin, 2011). Resesi ekonomi Malaysia tahun 1985 dan 

meningkatnya pengangguran menjadi titik balik bagi 

sentimen publik terhadap para imigran ilegal, yang 

menyerukan tanggapan pemerintah untuk menjaga dan 

mengendalikan perbatasan Malaysia. Kemudian 

permasalahan imigran ilegal masuk kedalam agenda 

politik nasional. Para imigran gelap mulai dipandang 

bukan hanya sebagai ancaman terhadap keamanan 

perbatasan tetapi tantangan serius bagi stabilitas politik 

internal (Kanapathy, 2008). Dalam upaya untuk mengatasi 

masalah-masalah yang disebabkan oleh kehadiran dan 

pekerjaan imigran gelap, langkah-langkah diambil oleh 

pemerintah untuk merumuskan kebijakan pekerja asing di 
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awal tahun 1980-an. Tahun 1992 kemudian dimulainya 

operasi resmi untuk menangkap dan memberantas imigran 

ilegal yang bernama Ops Nyah 1 (Kudo, 2013). 

Selain imigran ilegal yang datang sebagai pekerja 

asing, mereka datang untuk melakukan kejahatan seperti 

pencurian dan perampokan atau terlibat dalam prostitusi. 

Masuknya para imigran ilegal tersebut difasilitasi oleh 

mereka sendiri, agen ilegal dan korban perdagangan 

manusia. Imigran ilegal yang masuk dalam kategori 

selanjutnya, yaitu mereka yang masuk ke Malaysia 

menggunakan visa turis, pass kunjungan sosial atau visa 

pelajar, tetapi kemudian mengalami overstay. Sejak visa-

on-arrival (VOA) diperkenalkan pada bulan September 

2006 untuk meningkatkan pariwisata, 20.481 pengunjung 

atau lebih dari setengah dari 36.701 pemohon visa telah 

overstay. Terutama bagi turis asing yang sering melewati 

masa free visanya (Kanapathy, 2008). 

Kategori imigran ilegal selanjutnya adalah 

pengungsi. Perkiraan jumlah pengungsi di Semenanjung 

Malaysia adalah sekitar 50.000 jiwa, dengan sekitar 

40.000 jiwa terdaftar dalam UNHCR. Sekitar 20.000 

berasal dari Aceh, 10.000 Muslim Rohingya dari 

Myanmar dan 10.000 sisanya adalah etnis minoritas dari 

Myanmar dan tempat lain antara 2004 dan 2006. Selain itu, 

sekitar 68.000 warga Filipina dari wilayah Mindanao di 

Filipina Selatan mencari perlindungan di Sabah pada awal 

tahun 1970-an untuk melarikan diri dari perang saudara. 

Mereka diizinkan tetap tinggal di kamp pengungsi, dan 

kemudian dipindahkan di berbagai bagian di Sabah dengan 

bantuan keuangan dari UNHCR. Mereka kemudian 

diidentifikasi dengan menggunakan kartu IMM13. 

Pengungsi ini diklasifikasikan sebagai ilegal jika mereka 

gagal memperbarui kartu IMM13. Anak-anak yang lahir 

di wilayah Malaysia dari para imigran ilegal ini tetap 

dianggap sebagai imigran ilegal (Kanapathy, 2008). 
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B. Faktor Masuknya Imigran Ilegal ke Malaysia 

Terdapat beberapa faktor yang membuat banyaknya 

imigran ilegal yang masuk ke Malaysia. Faktor-faktor itu 

kemudian dibagi menjadi push factor (dari negara asal) 

dan pull factor (ke negara tujuan). 

1. Push Factor 

Push factor ini diidentifikasi dengan faktor 

perpindahan dari negara asal imigran ilegal. Faktor-

faktornya adalah sebagai berikut. 

1) Para imigran ilegal tersebut sebagian besar 

berasal dari Indonesia, Nepal, Bangladesh, 

Thailand, Myanmar, Filipina, India dan Kamboja 

yang notabene merupakan negara-negara dengan 

tingkat ekonomi lebih rendah daripada Malaysia. 

Karena faktor ekonomi yang rendah dan 

kemiskinan, mereka mencari kesempatan 

ekonomi yang lebih bagus di Malaysia (Tajari & 

Affendi, 2015; Muñoz Moreno, et al., 2015). 

2) Ketidakstabilan sosial dan politik negara-negara 

asal para imigran ilegal tersebut yang kemudian 

membuat mereka meninggalkan negara asal 

mereka secara terpaksa. Hal ini bisa dilihat 

contohnya dari imigran ilegal Rohingya yang 

terpaksa meninggalkan Myanmar menuju ke 

Malaysia karena adanya diskriminasi dan 

genosida etnis di negara asalnya (Tajari & 

Affendi, 2015; Islam, 2016). 

3) Banyak dari para imigran ilegal tersebut 

memiliki keluarga di Malaysia sehingga menjadi 

kewajiban bagi mereka, terutama yang mencari 

nafkah untuk kembali dan bekerja di Malaysia. 

Selain itu, banyak para imigran ilegal tersebut 
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menikah dengan para penduduk lokal maupun 

imigran lainnya (Tajari & Affendi, 2015). 

4) Imigran ilegal tertipu oleh janji-janji para agen 

dan kontraktor, dimana usaha ini sangat banyak 

di Malaysia, yang mengimingi mereka dengan 

pekerjaan yang bergaji tinggi dan kehidupan 

yang lebih baik di Malaysia dengan biaya murah. 

Pada akhirnya mereka banyak yang berakhir 

menjadi korban perdagangan manusia dan 

penyiksaan (Islam, 2016; Navamukundan, 2002). 

2. Pull Factor 

Pull factor ini diidentifikasi dengan faktor 

perpindahan ke negara tujuan. imigran ilegal. Faktor-

faktornya adalah sebagai berikut. 

1) Peraturan dalam menerima pekerja asing legal 

yang berkompeten rendah membutuhkan 

persyaratan rumit yang memakan waktu lama 

dan biaya yang mahal. Kebalikannya, 

mempekerjakan imigran ilegal tidak 

membutuhkan syarat yang rumit, sehingga lebih 

hemat waktu dan hemat bagi biaya, serta 

menguntungkan bagi yang mempekerjakan dan 

imigran ilegalnya (Kanapathy, 2008) 

2) Para pemilik pabrik maupun usaha di Malaysia 

berusaha mempekerjakan imigran ilegal karena 

mereka dibayar murah, dikontrak dalam jangka 

lebih pendek daripada durasi izin bekerja dan 

pada akhirnya bisa memotong biaya produksi 

(Islam, 2016). 

3) Kebijakan perekrutan untuk kontrak pekerja 

asing menyatakan bahwa satu pekerja asing 

hanya boleh bekerja di lokasi dan waktu 
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spesifik. Sebagai hasilnya, pekerja asing yang 

ingin mencari pendapatan lebih tinggi akan 

melanggar peraturan tersebut dengan 

mengambil beberapa pekerjaan lainnya yang 

kemudian akan mengubah statusnya menjadi 

imigran ilegal (Kanapathy, 2008). 

4) Orientasi transformasi Malaysia dari Negara 

agrikultur ke Negara industri pada tahun 1970an 

khususnya pada saat setelah program The 

Second Malaysia Plan, ekonomi Malaysia yang 

meningkat drastis pada tahun 1990an dan 

perbaikan ekonomi dari Krisis Finansial Asia 

membuat Malaysia kekurangan tenaga kerja, 

khususnya tenaga kerja di bidang penanaman, 

konstruksi, jasa, industri dan manufaktur. 

Sektor jasa dan manufaktur menjadi 2 sektor 

yang paling membutuhkan tenaga kerja. 

Perkembangan sektor manufaktur khususnya di 

bidang tekstil, material listrik dan material 

elektronik banyak membutuhkan tenaga kerja 

baru. Selain itu, banyak berkembangnya usaha 

kecil dan menengah di bidang makanan, 

perabotan dan kain membuat lapangan 

pekerjaan baru (Na’eim Ajis, Faisol Keling, 

Othman, & Suib, 2014; Muñoz Moreno, et al., 

2015; Navamukundan, 2002). 

5) Hukum dan peraturan Migrasi kurang ketat dan 

memadai dalam pelaksanaannya. Hasilnya 

malpraktik di dalam penegakan hukum 

merupakan hal yang biasa (Navamukundan, 

2002; Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & 

Suib, 2014). 

6) Bagi imigran ilegal yang merupakan korban 

perdagangan manusia, Pemerintah Malaysia 

kurang memberikan perlindungan hukum bagi 
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mereka dikarenakan adanya tambahan beban 

finansial untuk mengurus mereka (Muñoz 

Moreno, et al., 2015; Choo & Mokhtar, 2017) 

7) Karena imigran ilegal membantu dalam mengisi 

kekosongan pekerja dan meningkatkan tingkat 

ekonomi Malaysia, Pemerintah menganggap 

imigran ilegal sangat berharga dan dibutuhkan 

dalam perkembangan ekonomi Malaysia 

kedepannya. Ketergantungan akan imigran 

ilegal ini kemudian mengakibatkan adanya 

policy reversal atau u-turn policy dimana 

pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang 

tegas dan kemudian memberikan fleksibilitas 

hukum dan kebijakan bagi para pelaku usaha 

dan imigran ilegal dalam melanggar peraturan. 

Hal ini bisa dilihat dari beberapa Program 

Amnesti yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

yang tidak tegas dan adanya ketidaktegasan 

birokrasi penegakan hukum dalam hal 

pembayaran denda oleh imigran ilegal (Choo, 

2017; Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & 

Suib, 2014). 

8) Korupsi di dalam berbagai struktur agensi 

pemerintah membuat kurangnya penegakan 

hukum bagi imigran ilegal. Korupsi sistematis 

terus berjalan di dalam struktur pemerintah, 

terutama di perbatasan dan operasi 

penangkapan. Para pelaku usaha dan imigran 

ilegal biasanya menyuap para pejabat dan staf 

Migrasi tersebut (Franck, 2018). 

9) Wilayah geografis Malaysia yang strategis, 

terutama jalur laut dan berdekatan dengan 

negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini 

bisa dilihatnya contohnya pada dekatnya 
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wilayah Sabah dengan Indonesia dan Filipina 

(Tajari & Affendi, 2015) 

10) Semakin banyaknya penduduk asli Malaysia 

yang mendapatkan pendidikan tinggi dan 

perpindahan mereka dari daerah pedesaan ke 

perkotaan membuat mereka tidak ingin bekerja 

di bidang 3D (Dirty, Degrading, Disgusting). 

Maka dari itu, pekerjaan di bidang-bidang itu 

kemudian diisi oleh imigran ilegal yang 

berkompeten lebih rendah daripada penduduk 

asli Malaysia. Hal ini bisa dilihat bahwa 95 % 

pekerjaan di bidang semi skill and low skill diisi 

oleh imigran pada tahun 2014 (Muñoz Moreno, 

et al., 2015). 

11) Keberhasilan ekonomi Malaysia yang lebih baik 

dibandingkan dengan negara-negara 

tetangganya membuatnya memiliki perbedaan 

tingkat gaji yang signifikan. Hal ini bisa dilihat 

contohnya dari perbedaan gaji di Malaysia yang 

lebih tinggi, yaitu sekitar 5 juta Rupiah 

dibandingkan dengan gaji di Indonesia yang 

lebih rendah sekitar 900.000 Rupiah 

perbulannya. Tingkat PDB nominal Malaysia 

juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara-negara tetangganya (Muñoz Moreno, et 

al., 2015). 

12) Populasi Malaysia yang semakin menua dengan 

median age 29 tahun pada tahun 2015. Populasi 

yang semakin menua bisa mengakibatkan 

dampak ekonomi dengan menurunnya tingkat 

partisipasi pekerja, menurunnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan semakin 

bertambahnya beban biaya untuk fasilitas 

masyarakat. Selain itu, populasi Malaysia yang 

relatif kecil yaitu sebanyak 30 juta jiwa pada 
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tahun 2017 menyebabkan kurangnya kompetisi 

dalam mencari pekerjaan (Muñoz Moreno, et 

al., 2015). 

C. Dampak Masuknya Imigran Ilegal di Malaysia 

Malaysia mengalami apa yang disebut dengan 

Dilemma Impact dari adanya kehadiran imigran ilegal. 

Dilemma Impact itu kemudian yang menjadi input dalam 

adanya perumusan hukum yang mengatur tentang 

penanganan imigran ilegal di Malaysia. 

1. Dampak Positif 

1) Imigran terus memainkan peran penting dalam 

pembangunan Malaysia. Semakin banyaknya 

penduduk asli Malaysia yang berpendidikan tinggi 

dan pindah ke daerah perkotaan, pekerjaan-

pekerjaan low-skill banyak memiliki kekosongan. 

Hal ini disebabkan keengganan para penduduk asli 

Malaysia dalam mengambil pekerjaan tersebut 

karena penduduk asli Malaysia lebih berpendidikan 

dan mencari pekerjaan dengan keterampilan yang 

lebih tinggi, dan karena pasar tenaga kerja tetap 

ketat, tenaga kerja imigran telah mengisi 

kesenjangan penting dalam pekerjaan 

berketerampilan rendah dan menengah. Hasilnya 

bisa dilihat dari contoh bahwa 95 % pekerjaan 

berketerampilan rendah menengah diisi oleh 

pekerja imigran (Muñoz Moreno, et al., 2015). 

2) Imigran berkontribusi besar dalam pembangunan 

ekonomi Malaysia. Sektor manufaktur 

menyumbang sebesar 22,27 % dari total PDB 

nominal Malaysia sebesar 296,5 miliar USD pada 

tahun 2016, dimana pekerja imigran sebagian besar 

bekerja di bidang manufaktur. Peningkatan 

produktivitas yang dihasilkan dari tenaga kerja 
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asing telah meningkatkan jumlah ekspor negara 

dan berkontribusi pada peningkatan National 

Balance of Payment (BOP). Pertumbuhan yang 

kuat dalam pendapatan ekspor didorong oleh nilai 

ekspor yang lebih tinggi, terutama yang 

disumbangkan oleh industri manufaktur. 

Pertumbuhan ekonomi ini mampu menjadikan 

Malaysia menjadi negara maju dan karenanya 

mampu bersaing dengan negara maju lainnya 

(Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & Suib, 

2014; Muñoz Moreno, et al., 2015). 

3) Hasil juga menunjukkan bahwa Migrasi 

meningkatkan pekerjaan orang Malaysia; untuk 

setiap 10 pekerja migran baru di sektor dalam suatu 

negara bagian, ada 5,2 penduduk asli Malaysia 

tambahan yang dipekerjakan pada tahun 2014. 

Imigran dengan keterampilan yang rendah mengisi 

kesenjangan tenaga kerja, mengurangi biaya 

produksi dan memperluas output dan ekspor. 

Akibatnya, peningkatan lapangan kerja tidak 

terampil dan laba meningkat yang meningkatkan 

investasi dan permintaan untuk penduduk asli 

Malaysia yang berketerampilan lebih tinggi 

(Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & Suib, 

2014; Muñoz Moreno, et al., 2015). 

4) Tenaga kerja imigran sedikit meningkatkan upah 

sebagian besar penduduk asli Malaysia. Kenaikan 

10 persen dalam aliran Migrasi sedikit 

meningkatkan upah keseluruhan orang Malaysia 

sebesar 0,14% pada tahun 2014 (Na’eim Ajis, 

Faisol Keling, Othman, & Suib, 2014; Muñoz 

Moreno, et al., 2015). 

5) Meningkatkan laba perusahaan dikarenakan 

pekerja imigran, terutama imigran ilegal, digaji 

lebih rendah dan hal itu dapat memotong biaya 
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produksi dan kemudian meningkatkan supply dari 

barang produksi (Na’eim Ajis, Faisol Keling, 

Othman, & Suib, 2014; Muñoz Moreno, et al., 

2015). 

2. Dampak Negatif 

1) Akan membawa hasil negatif ketika ingin 

menentukan upah bagi pekerja dalam jangka 

panjang. Pada dasarnya, partisipasi pekerja asing 

di pasar tenaga kerja biasanya berfokus pada 

industri manufaktur dan sebagai hasilnya, banyak 

penduduk setempat di sektor ini juga akan 

mendapatkan berbagai pendapatan rendah. Situasi 

ini dimotivasi oleh permintaan dan pasokan pokok 

yang tidak seimbang. Penurunan harga dan upah 

akan terjadi ketika persediaan yang tersedia lebih 

tinggi dari permintaan yang diminta. Ketika 

pekerja asing bersedia mengambil alih pekerjaan 

yang ditolak penduduk setempat karena faktor 

pendapatan dan lingkungan kerja, pasti mereka 

akan menjadi pilihan majikan dibandingkan 

dengan pekerja lokal (Na’eim Ajis, Faisol Keling, 

Othman, & Suib, 2014; Muñoz Moreno, et al., 

2015). 

2) Pada saat yang sama, masuknya pekerja asing ke 

Malaysia juga dapat meningkatkan tingkat 

kemiskinan. Pekerja asing berkontribusi secara 

signifikan terhadap persentase kemiskinan di 

Malaysia. Lebih banyak pekerja asing yang 

mendapatkan setara atau kurang dari Income 

Poverty Line. Ini secara tidak langsung 

memberikan hasil negatif terhadap status dan 

kualitas hidup di antara penduduk Malaysia 

(Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & Suib, 

2014). 
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3) Secara umum, karena prasyarat kebijakan 

pengujian wajib berdasarkan Undang-Undang 

Imigrasi Malaysia, 1959, yang menetapkan bahwa 

para imigran harus lulus tes kesehatan sebelum 

mereka diizinkan untuk bekerja di Malaysia, para 

imigran legal di Malaysia sehat saat masuk 

(Lasimbang, Tong, & Low, 2016). Kelompok 

yang lebih mengkhawatirkan adalah imigran 

ilegal yang tidak diregulasi dan tidak dilindungi 

oleh kebijakan dan undang-undang. Oleh karena 

itu, ini mempengaruhi mereka terhadap risiko 

kesehatan. Mereka juga menghadapi masalah 

dengan akses ke perawatan kesehatan karena 

stigma sosial, biaya dan status hukum. Semua ini 

dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan 

mereka. Hingga 84,0% pekerja migran dari Nepal 

dan 83,0% dari India terinfeksi parasit usus, 

dengan ascarid nematode A. lumbricoides terjadi 

pada 72,8% penduduk Nepal dan 68,1% penduduk 

India di tahun 2016. Selain itu, pekerja dengan 

riwayat pekerjaan kurang dari setahun atau baru 

tiba di Malaysia kemungkinan besar menunjukkan 

tingkat infeksi yang tinggi (Sahimin, et al., 2016). 

4) Yang terakhir, orang yang tidak terdokumentasi 

mewakili beban fiskal yang lebih tinggi, karena 

mereka tidak membayar retribusi, sering kali tidak 

diasuransikan dan meningkatkan biaya yang 

terkait dengan perawatan kesehatan dan 

penahanan mereka. Misalnya, pengeluaran untuk 

penahanan (makanan dan transportasi) dan 

deportasi imigran gelap pada tahun 2015 adalah 

sekitar RM26 juta (Muñoz Moreno, et al., 2015). 

5) Tingginya jumlah populasi imigran Malaysia 

menyebabkan semakin meningkatnya tingkat 

kriminal dan kejahatan di Malaysia. Jumlah kasus 

kejahatan yang melibatkan pekerja imigran di 
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tahun 2013 sebanyak 1.524 kasus dan naik pada 

tahun 2014 sebanyak 1.780 kasus. Aktivitas 

kejahatan yang mereka lakukan diantaranya 

adalah prostitusi, penculikan, perampokan, 

perdagangan manusia, pemalsuan kartu identitas 

dan pembunuhan. Jumlah kejahatan yang 

dilakukan oleh pekerja imigran sebesar 10-15 % 

dari jumlah seluruh kasus kejahatan di Malaysia 

pada tahun 2013 (Bernama, 2014; The Star Online 

News, 2017; Chi, 2013). 

6) Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

imigran di Malaysia oleh organisasi 

nonpemerintah lokal dan internasional telah 

mencoreng citra Malaysia di dunia internasional 

dan hubungan internasional baik secara bilateral 

maupun multilateral. Pada tahun 2009, Komite 

Amerika Serikat untuk Pengungsi dan Imigran 

(USCRI) memberi Malaysia peringkat 3 dan 

mengumumkannya sebagai salah satu tempat 

terburuk bagi para imigran (Kassim & Haji Mat 

Zin, 2011). 

7) Adanya dukungan ilegal bagi partai politik 

penguasa dalam pemilihan dikarenakan imigran 

ilegal disebut-sebut menjadi bantuan massa yang 

besar dalam memberikan suara dengan cara 

memberikan kewarganegaraan bagi imigran 

ilegal. Imigran ilegal yang diberikan 

kewarganegaraan dengan motif ini kebanyakan 

berasal dari Indonesia karena ada anggapan bahwa 

Indonesia masih “serumpun” dengan etnis 

bumiputera di Malaysia (Kassim & Haji Mat Zin, 

2011). 

 


