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BAB III 

DISKURSUS REGULASI DAN KEBIJAKAN 

PENANGANAN MIGRASI ILEGAL DI MALAYSIA 

   Penanganan imigran ilegal di Malaysia mulai 

dipandang sebagai kebijakan serius di tingkat nasional 

memasuki tahun 1980an. Pada saat itu, sebagai efek dari 

kebijakan New Economic Policy pada tahun 1970an yang 

kemudian membuat jumlah imigran (baik legal maupun ilegal) 

meningkat secara drastis dibanding dekade sebelumnya 

(Kanapathy, 2008). Salah satu hal yang membuat imigran ilegal 

bisa masuk dengan mudah ialah karena pada saat itu belum 

adanya peraturan yang tegas dan jelas untuk menangani imigran 

yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Walaupun memang pada 

saat itu sudah ada kebijakan yang mengatur tentang penanganan 

imigran ilegal, tetapi semua kebijakan tersebut masih bersifat 

fleksibel dalam pengimplementasiannya. Semua hal tersebut 

kemudian ditambah dengan sikap Federal Government dan 

State Government yang masih belum menganggap imigran 

ilegal sebagai ancaman serius karena adanya manfaat ekonomi 

yang dibawa oleh imigran legal dan ilegal untuk pembangunan 

Malaysia pada saat itu (Na’eim Ajis, Faisol Keling, Othman, & 

Suib, 2014; Choo, 2017) 

  Baru pada tahun 1980an, mulai banyaknya tuntutan 

dari masyarakat sebagai akibat dari banyaknya jumlah imigran 

ilegal yang masuk dan efek negatif yang mereka bawa yang 

kemudian membuat isu imigran ilegal dipandang sebagai isu 

keamanan. Legalisasi kebijakan pertama yang dilakukan 

pemerintah ialah dengan menandatangani Pakta Medan dengan 

Indonesia pada tahun 1984. Dua kebijakan lainnya kemudian 

disahkan antara tahun 1987 dan 1989 yaitu penandatanganan 

MoU antara Thailand dan Filipina. Semua legalisasi ini 

merupakan sebagai langkah dalam pengimplementasian penuh 

kebijakan penanganan imigran ilegal yang dimulai secara resmi 
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pada tahun 1992 dengan pengenalan Ops Nyah 1 (Kassim & 

Haji Mat Zin, 2011) 

  Memasuki dekade-dekade berikutnya, terdapat banyak 

kebijakan yang disahkan dan diimplementasikan sebagai upaya 

tegas pemerintah dalam memberantas imigran ilegal. Kebijakan 

tersebut berupa amandemen regulasi lama, pembentukan 

regulasi baru dan pembuatan sejumlah peraturan baru.  

Imigran ilegal di Malaysia secara resmi disebut 

sebagai Pendatang Asing Tanpa Izin atau Pekerja Asing Tanpa 

Izin (bagi yang bekerja) yang disingkat sebagai PATI. 

Departemen Migrasi Malaysia membuat sebuah janji untuk 

membuat Malaysia bebas dari imigran ilegal, dengan visi “zero 

irregular migrations” di tahun 2020, dimana pada tahun yang 

sama pula, Malaysia diharapkan dapat merealisasikan 

Malaysia’s Vision 2020 yang bertujuan untuk mengubah 

Malaysia menjadi negara industrial yang mandiri (Departemen 

Migrasi Malaysia, 201; Muñoz Moreno, et al., 2015) 

Tiga aktor utama dalam sistem Migrasi Malaysia 

adalah Komite Kabinet untuk Pekerja Asing dan Imigran Ilegal 

(JKKPA / PATI), Kementerian Sumber Daya Manusia 

(MOHR), dan Kementerian Dalam Negeri (MOHA). JKKPA / 

PATI terdiri dari 19 menteri kabinet dan bertanggung jawab 

untuk menentukan kebijakan tentang pekerja imigran. Wakil 

Perdana Menteri mengetuai komite dengan Sekretaris Utama 

Departemen Dalam Negeri sebagai sekretariat. MOHR 

bertanggung jawab atas penerapan hukum perburuhan. Melalui 

Departemen Tenaga Kerja, Kementerian menangani masalah-

masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan 

syarat dan ketentuan kerja. Ini juga menilai aplikasi majikan 

untuk merekrut imigran (baik pekerja asing maupun ekspatriat). 

Akhirnya, MOHR bertanggung jawab untuk meninjau dan 

menyetujui kontrak kerja dan perizinan dan pemantauan agen 

tenaga kerja swasta (PEA). Departemen Migrasi yang berada di 

bawah naungan Kemendagri, yang mengatur jumlah imigran ke 
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Malaysia dan lama tinggal mereka; Divisi Manajemen Pekerja 

Asing, yang bertanggung jawab atas aplikasi imigran (kuota); 

dan departemen kepolisian, yang menangani patroli perbatasan 

dan kasus-kasus kriminal yang melibatkan pekerja asing. 

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan terhadap para imigran (FOMEMA) dan 

Skema Perlindungan Asuransi Kesehatan Pekerja Asing 

(SPIKPA) yang diwajibkan pada tahun 2010 untuk mengurangi 

tekanan pada sistem perawatan kesehatan publik dari tagihan 

rawat inap yang tidak dibayar dari asuransi yang tidak 

diasuransikan (Human Development Social Protection and 

Labor Unit East Asia and Pacific Region, 2013). 

Kebijakan pekerja asing sepenuhnya 

diimplementasikan pada awal 1992 dan sejak saat itu pendirian 

Malaysia tentang masalah imigran ilegal tetap dinamis. Imigran 

ilegal yang bekerja dan tinggal di negara itu dipandang sebagai 

ancaman keamanan dan sebagai “Musuh publik nomor 2”. 

Mereka tidak memiliki hak dasar sebagai penduduk atau 

pekerja dan mereka harus ditangkap, dituntut di pengadilan, 

dihukum, dan kemudian dideportasi. Untuk mempercepat 

pembuangan kasus-kasus pengadilan yang berkaitan dengan 

migran gelap, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk 

imigran ilegal pada tahun 2006 yang berlokasi di dalam atau 

dekat dengan pusat penampungan bagi imigran ilegal (Kudo, 

2013; Kassim & Haji Mat Zin, 2011). 

Kegiatan-kegiatan meliputi kontrol perbatasan yang 

ketat dan pengecekan, penangkapan dan deportasi orang asing 

yang tidak teratur termasuk mereka yang tinggal terlalu lama 

atau menyalahgunakan visa turis mereka, program regularisasi 

dan amnesti, menjatuhkan hukuman untuk mempekerjakan atau 

melindungi imigran ilegal, dan mendorong pemulangan 

sukarela (Kanapathy, 2008; Choo, 2017; Kassim & Haji Mat 

Zin, 2011). 
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Banyaknya jenis kebijakan tersebut kemudian 

dibutuhkan untuk diidentifikasi satu persatu dan 

diklasifikasikan kedalam tiga pendekatan besar, yaitu realisme, 

liberalisme dan konstruktivisme. Kemudian akan ditemukan 

adanya hubungan antara pendekatan yang dipakai dalam 

implementasi kebijakan dan pendekatan dalam hasil analisis isi 

regulasi tertulis. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan 

pendekatan yang dipakai dalam regulasi tertulis dengan 

pendekatan dalam implementasi kebijakan dan meminimalisir 

adanya perumusan kebijakan yang menggunakan pendekatan 

tidak selaras dengan pendekatan di dalam regulasi tertulis. 

A. Realisme 

 Dipekerjakan tanpa Izin Kerja yang sah di 

Malaysia merupakan pelanggaran hukum. Pelanggar dapat 

dikenakan denda mulai dari RM 10.000 hingga RM 50.000 

atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 

12 bulan atau keduanya. Baru-baru ini, pengusaha juga 

menjadi bertanggung jawab karena mempekerjakan 

pekerja tidak tetap. Undang-undang mengatakan bahwa 

perusahaan yang mempekerjakan orang asing yang tidak 

memiliki Kartu Ketenagakerjaan yang sah (atau 

perwakilannya) dapat dikenakan hukuman penjara enam 

bulan hingga lima tahun dan hukuman cambuk tidak lebih 

dari enam pukulan. Pemalsuan atau penipuan yang 

mengubah Kartu Ketenagakerjaan atau dokumen terkait 

adalah pelanggaran yang, setelah terbukti bersalah, dapat 

dikenakan denda, hukuman penjara dan cambuk. mereka 

yang bersalah karena mempekerjakan atau 

menyembunyikan ilegal dikenakan hukuman penjara tidak 

lebih dari 12 bulan, denda antara RM 10.000 dan RM 

50.000 per karyawan, atau keduanya. Hukuman 

ditingkatkan menjadi cambuk, hingga enam pukulan, dan 

hukuman penjara, antara enam bulan dan lima tahun, jika 

majikan mempekerjakan lebih dari lima pelanggaran 

imigran ilegal dihukum berat dengan denda, penjara, dan 
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cambuk (Human Development Social Protection and 

Labor Unit East Asia and Pacific Region, 2013). 

Berdasarkan data dari Amnesty International, setiap 

tahunnya ada sekitar 10.000 tahanan dan 6.000 pengungsi 

yang dicambuk hingga 24 kali untuk setiap orang dimana 

sebagian besar tahanan tersebut merupakan imigran ilegal 

(McCurry, 2010). 

 Mulai tahun 2016, Malaysia meluncurkan 

kampanye penegakan hukum besar-besaran terhadap 

majikan yang salah melalui pembekuan aset pengusaha, 

meningkatkan hukuman maksimum, dipermalukan di 

depan publik, dan memperkenalkan hukuman fisik. Pada 

tanggal 22 September 2017, Departemen Imigrasi 

menahan 302 pengusaha dimana 100 dari mereka dibawa 

ke pengadilan dan termasuk untuk dibekukan asetnya. 

Pada tahun 2015, 625 pengusaha ditangkap dimana 123 

dibebaskan, 379 didenda dan 25 yang dipenjara (Choo, 

2017; Muñoz Moreno, et al., 2015). 

 Di bawah Rehiring Programme, dilaksanakan 

pada 15 Februari 2016, pengusaha diharuskan membayar 

RM 800 (biaya pendaftaran), RM 400 (biaya administrasi), 

RM 60 (biaya izin kerja sementara), RM 125 (biaya 

pemrosesan), RM 500 (halaman rumah majikan), dan RM 

300 (halaman rumah karyawan) untuk melegalisasi setiap 

pekerja, dengan total RM 2.185. Denda tambahan RM 500 

akan dibebankan jika pihak berwenang menemukan 

pekerja sebelum majikan mereka menyerah dan 

mendaftarkan mereka. Departemen Migrasi telah 

mendorong untuk menuntut majikan yang bersalah. Alih-

alih menerbitkan pekarangan kepada para majikan, 

Departemen ingin mereka diseret ke pengadilan. Pada 

bulan Maret 2016, Malaysia mendorong pencambukan 

sebagai pencegah bagi majikan yang dinyatakan bersalah 

karena menyembunyikan dan mempekerjakan imigran 

ilegal dan mendorong pengadilan untuk menjatuhkan 
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hukuman cambuk. Penegakan operasi diperlebar untuk 

memburu majikan ilegal yang menyembunyikan pekerja 

ilegal, dan majikan yang dihukum berisiko mengambil 

tindakan (Choo, 2017).  

 Sistem retribusi, diperkenalkan pada tahun 

1992, adalah upaya pemerintah untuk mendapatkan 

penghasilan dari pekerja migran, sementara juga berusaha 

untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja asing. 

Sistem retribusi meningkatkan biaya ilegalitas, dan 

pengusaha berusaha mengalihkan beban kepada pekerja 

(Kassim & Haji Mat Zin, 2011). Di bawah sistem saat ini, 

retribusi berkisar dari RM 1.500 ke RM 2.500, tergantung 

pada industrinya (Choo, 2017). 

 Penegakan Migrasi di tempat kerja 

dilaksanakan melalui Ops Mega. Setelah memberikan 

majikan dari 15 Februari hingga 30 Juni 2017 untuk 

berpartisipasi dalam program E-Card, Departemen Migrasi 

mendorong hukuman maksimum (denda, cambuk, 

penjara) kepada para pelaku yang melanggar peraturan. 

Mulai 1 Juli 2017, Departemen Migrasi meluncurkan "Ops 

Mega" (Operasi Khusus) untuk menyingkirkan imigran 

ilegal dan menghukum majikan yang bersalah. Pengusaha 

dan imigran yang gagal mengajukan Kartu Penegakan 

sementara (E-Card) sebelum batas waktu berakhir pada 30 

Juni 2017 dilacak di bawah operasi harian nasional. Mulai 

dari 1 Juli hingga 24 Juli 2018, 1.066 razia dilaksanakan 

dan berhasil mendapatkan 14.585 imigran ilegal dan 4.576 

pengusaha yang ditangkap (Choo, 2017).  

 Sebagai bagian dari latihan pengawasan, 

program E-Card memperoleh data biometrik tentang 

pekerja asing ilegal dan memungkinkan pengusaha untuk 

menghindari tindakan hukum. Pemegang E-Card dapat 

disewa hanya untuk satu tahun, selama itu mereka harus 

mendapatkan izin kerja. Pengusaha yang terdaftar harus 
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mendapatkan dokumen dari kedutaan untuk 

memungkinkan pekerja untuk disahkan melalui program. 

Program E-Card memungkinkan pekerja asing yang tidak 

berdokumen untuk sementara bekerja di negara itu sampai 

mereka mendapatkan dokumen perjalanan yang sah dan 

izin kerja dari kedutaan mereka. Aplikasi E-Card harus 

melalui "Rehiring Programme" yang ada melalui tiga 

vendor yang ditentukan. Selain itu, pemerintah 

memberlakukan persyaratan ketat pada migran dan 

majikan. Migran harus memiliki majikan, bebas dari 

catatan kriminal, lulus pemeriksaan kesehatan, tidak 

pernah dideportasi, dan tidak termasuk dalam daftar 

tersangka. Hanya terdapat 161.056 yang mendaftar 

program E-Card dari 600.000 imigran ilegal yang 

ditargetkan dan 145.571 E-Card yang dikeluarkan untuk 

28.375 pengusaha (Choo, 2017). 

 Pada tanggal 1 September 2013, pemerintah 

meluncurkan penumpasan nasional yang disebut Ops 6P 

Bersepadu (Operasi Terpadu 6P), yang diharapkan akan 

membebani 45.000 pengusaha ilegal dan menangkap 

400.000 migran tidak berdokumen. Operasi tingkat tinggi 

ini melibatkan 135.000 petugas penegakan hukum dari 

berbagai lembaga, termasuk Komisi Anti Korupsi 

Malaysia. Operasi dilakukan di rumah-rumah penghuni 

liar, perkebunan, outlet hiburan, dan panti pijat di seluruh 

negeri. Terdapat 2.278 razia yang dilaksanakan dimana 

16.800 imigran ilegal dan 219 pengusaha yang berhasil 

ditangkap selama fase pertama Ops 6P Bersepadu (Choo, 

2017).  

 Pekerja asing yang gagal mendaftar untuk E-

Card didesak untuk menyerah di bawah program amnesti 

3+1. Para migran yang menyerah harus membayar denda 

MR 300 plus MR 100 untuk tiket pulang-pergi satu arah ke 

negara mereka masing-masing, setelah itu mereka dilarang 

memasuki Malaysia selama lima tahun. Tawaran amnesti 
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ringan, karena para migran akan bertanggung jawab atas 

hukuman MYR 10.000 dan / atau penjara lima tahun, serta 

enam pukulan cambuk, jika kasus tersebut dibawa ke 

pengadilan dan imigran dinyatakan bersalah (Choo, 2017). 

 Deportasi paksa, yang melibatkan 

penangkapan, penahanan, dan deportasi migran gelap, 

adalah tugas yang menakutkan; namun, program repatriasi 

sukarela memungkinkan negara untuk mempercepat kasus 

deportasi tanpa melalui proses penahanan dan persidangan 

untuk para pelaku yang dituduh melakukan pelanggaran 

Migrasi. Amnesti, menurut pandangan resmi, telah 

berperan dalam mengurangi jumlah imigran ilegal (Choo 

& Mokhtar, 2017) 

 Kebijakan lain pada tahun 2009 adalah Batasan 

pada Perusahaan Outsourcing. Langkah-langkah ketat 

diberlakukan pada perusahaan outsourcing untuk 

memastikan bahwa mereka tidak membawa kelebihan 

tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan outsourcing sekarang 

hanya diperbolehkan membawa pekerja asing untuk 

mengisi lowongan yang ada. Izin sebelumnya dikeluarkan 

pada kekuatan surat dari produsen lokal dan industri yang 

meminta pekerja. Tidak ada pemeriksaan yang layak oleh 

berbagai otoritas yang menentukan jumlah izin kerja yang 

dikeluarkan untuk pekerja asing. Perusahaan outsourcing 

datang di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri, 

tetapi mereka sekarang diharuskan untuk mematuhi Sistem 

Kliring Pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia di 

mana pengusaha dengan lowongan dapat mendaftar, 

membenarkan mengapa mereka membutuhkan pekerja 

asing dan juga menyatakan durasi kontrak kerja 

(Kanapathy, 2010). 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan-kebijakan diatas bersifat realisme 

disebabkan adanya ciri khusus yaitu penekanan pada 
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penggunaan aktor negara sebagai pelaku utama penegakan 

hukum; hukuman penjara, denda, cambuk, dan deportasi 

paksa serta adanya operasi razia imigran ilegal secara 

besar-besaran mengindikasikan adanya supremasi hukum 

dan kurang memperhatikan prinsip HAM. 

Pengimplementasian kebijakan tersebut bersifat secara 

paksa dan tidak memandang siapa secara individualitas; 

pemerintah Malaysia akan mengambil langkah apapun 

demi mengurangi jumlah imigran ilegal di negara tersebut. 

B. Liberalisme 

Dimulai pada September 2013, pemerintah berhenti 

mensponsori biaya transportasi deportasi untuk 

mengurangi beban operasional dan manajerialnya. Salah 

satu hasil dari pemotongan anggaran adalah perubahan 

dalam menutupi pengeluaran yang dideportasi. Sesuai 

kebijakan saat ini, biaya yang terkait dengan repatriasi 

imigran gelap, seperti ongkos transportasi, baik dibayar 

oleh imigran ilegal, majikan mereka, perwakilan dari 

negara asing yang terlibat, atau kerabat imigran ilegal. 

Proses mendapatkan biaya deportasi biasanya berjalan 

sebagai berikut. Jika tahanan tidak memiliki uang, petugas 

akan menanyakan apakah ia memiliki teman atau kerabat 

di Malaysia atau negara asalnya yang mampu membayar 

biaya tiket. Jika dana tidak dapat diamankan, kedutaan atau 

exemployer tahanan kemudian akan diminta untuk 

menemukan solusi yang sesuai (Choo & Mokhtar, 2017). 

Pada tahun 2010, lebih dari 42.622 imigran ilegal yang 

dideportasi. Hal ini menyebabkan beban biaya yang berat 

kepada pemerintah dalam hal pemeliharaan di depot 

imigrasi adalah sebesar RM 35 setiap hari per orangnya 

(Kassim & Haji Mat Zin, 2011). 

Pemulangan sukarela adalah alternatif untuk 

meningkatkan "kebuntuan geopolitik" dan efisiensi fiskal. 

Karena pemerintah tidak memiliki jumlah pasti dari 

imigran ilegal dan imigran legal dapat dengan mudah 
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menjadi imigran ilegal melalui pelanggaran Undang-

Undang Imigrasi, amnesti menawarkan solusi yang lebih 

menjanjikan. Pada bulan Juli 2014, Departemen Migrasi 

memprakarsai program repatriasi sukarela “3 +1”. Di 

bawah apa yang disebut program "menyerah dan 

dideportasi tanpa pengadilan", para migran menjadi 

sasaran denda MR 300 dan tambahan MR 100 untuk izin 

khusus untuk dikirim pulang tanpa dikenai biaya di 

pengadilan (Choo & Mokhtar, 2017). Terdapat lebih dari 

30.000 imigran ilegal yang dideportasi mulai dari awal 

tahun 2017 dimana sebagian besar dari mereka 

menyerahkan diri melalu Program Amnesti 3+1 (Bernama, 

2017). 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan-kebijakan diatas bersifat liberalisme. Kebijakan 

pemotongan dan peralihan dana ke pihak non pemerintah 

mengindikasikan bahwa pemerintah tidak ingin ikut 

campur lagi terhadap masalah pembebanan biaya terhadap 

perawatan dan pemulangan imigran ilegal karena 

pemerintah lebih banyak menanggung kerugian finansial 

sebelumnya. Untuk kebijakan pemulangan sukarela, 

pemerintah memang hanya memberikan dua pilihan 

kepada imigran ilegal, tetapi hal ini mengindikasikan 

bahwa pemerintah memberikan beberapa fleksibilitas 

pilihan kepada imigran ilegal tanpa menjatuhkan hukuman 

yang lebih berat. 

C. Konstruktivisme 

Prinsip baru yang diperkenalkan adalah Employers’ 

Mandatory Commitment (EMC) pada Oktober 2016 

dengan tujuan memastikan akuntabilitas pengusaha untuk 

pekerja asing mereka selama masa kerja mereka, mulai 

dari pengangkatan mereka hingga perjalanan pulang yang 

aman. Kebijakan baru ini akan mencegah kasus-kasus 

yang disebabkan oleh keterlambatan, melarikan diri dari 

majikan, dan mengubah sektor kerja secara ilegal. Efektif 
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1 Januari 2017, pengusaha akan bertanggung jawab untuk 

membayar retribusi pekerja asing mereka, daripada 

memotongnya dari upah mereka. Selain itu, pengusaha 

bertanggung jawab atas akomodasi pekerja asing dan harus 

mengikuti “Pedoman Standar Minimum Akomodasi 

Pekerja Asing.” Kebijakan ini dimaksudkan untuk 

melindungi terhadap malpraktik, majikan yang tidak 

bermoral, dan perdagangan manusia (Muñoz Moreno, et 

al., 2015). 

Pada saat yang sama, departemen mengalihkan 

tanggung jawab untuk pengawasan dan pemantauan 

migran kepada pengusaha dengan memperkenalkan 

prinsip baru - the Strict Liability Principle - ke dalam 

lanskap penegakan hukum Malaysia. Prinsip ini 

memastikan bahwa pengusaha bertanggung jawab dan 

bertanggung jawab atas pekerja asing mereka, mulai dari 

aplikasi, perekrutan, dan pekerjaan hingga mereka kembali 

ke negara asal mereka. Pengusaha harus menyediakan 

akomodasi sebagai prasyarat untuk memiliki aplikasi 

pekerja asing yang disetujui. Ini memastikan bahwa 

pekerja asing ditempatkan di dekat tempat kerja mereka, 

mengurangi risiko masalah sosial dan kriminal. Sejalan 

dengan upaya untuk memerangi ketenagakerjaan ilegal, 

negara juga bergerak untuk menyelesaikan penyelesaian 

ilegal, tidak termasuk migran dari pasar perumahan. 

Prinsip ini berisi paket yang mencakup akomodasi, 

asuransi, dan tunjangan kesehatan bagi pekerja asing. 

Program ini dimaksudkan untuk memantau pergerakan 

pekerja asing sambil meningkatkan keamanan dan 

meningkatkan kesehatan masyarakat. Idenya adalah untuk 

membuat majikan bertanggung jawab bahkan jika satu 

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

Kerjasama dengan LSM seperti meliputi 

keterlibatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

/ Internasional, Organisasi mengadakan kerja sama dengan 

LSM untuk inisiatif membawa pekerjaan di dalam tempat 



60 

 

penampungan alih-alih membiarkan para korban bekerja di 

luar tempat penampungan, Bekerja Sama dengan IOM dan 

'Suka Society' untuk konseling dan berkolaborasi dengan 

"Rotary Club of Bandar Sunway" untuk menyediakan 

program kesehatan bagi rumah-rumah hunian (Ramayal, 

2013). 

Pada tahun 2010-an, wacana dan praktik deportasi 

di Malaysia telah mengalami transformasi yang luar biasa, 

seperti kolaborasi antar-pemerintah (G2G), bekerja sama 

dengan LSM internasional dan merangkul teknologi 

biometrik dan pengawasan. Karena kerja sama negara asal 

sangat penting untuk menerima warga negaranya yang 

kembali, negara-negara penerima mencari kerja sama 

internasional untuk memfasilitasi proses tersebut. 

Pemerintah Malaysia juga telah membuat perjanjian antara 

depot imigrasi dan lembaga non-pemerintah, seperti 

UNHCR dan ICRC, untuk pengangkutan warga negara 

asing ke negara ketiga. Sejak 2005, IOM telah 

memfasilitasi pemukiman kembali para pengungsi dan 

pemulangan sukarela para migran yang terlantar dan 

korban perdagangan orang dari Malaysia. Di bawah 

program Bantuan Kembalinya Sukarela dan Reintegrasi, 

IOM dan UNHCR Malaysia mengerjakan identifikasi dan 

deportasi migran gelap ke Afghanistan, Iran, Nepal, Peru, 

Filipina dan Sri Lanka. IOM telah mendukung pemulangan 

sukarela para migran terlantar ke lebih dari 20 negara dan 

telah membantu para korban perdagangan manusia untuk 

kembali ke negara asal mereka, sebagian besar Kamboja, 

Indonesia, Mongolia, Myanmar, dan Thailand (Choo & 

Mokhtar, 2017) 

Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam 

Memerangi Kejahatan Transnasional, Malaysia 

memandang ancaman kejahatan transnasional dengan 

sangat serius karena kompleksitas kejahatan tersebut. Hal 

ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan transnasional 

akan melibatkan unsur-unsur berkaitan dengan 
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perpindahan orang, transaksi keuangan serta keterlibatan 

sindikat kejahatan terorganisir. Dalam hubungan ini, 

perdagangan orang adalah salah satu elemen di bawah 

kejahatan terorganisir dan kejahatan transnasional. Untuk 

memastikan bahwa kejahatan ini dapat diatasi dengan 

efektif, Malaysia telah menandatangani Nota 

Kesepahaman tentang Kejahatan Transnasional atau 

Keamanan dengan mitra strategis yaitu Australia, Inggris, 

Arab Saudi, Amerika Serikat dan Cina. MoU atau 

Perjanjian menyediakan untuk pertukaran informasi dan 

intelijen antara lembaga penegak hukum, program 

pengembangan kapasitas dan pertukaran praktik terbaik 

(Ramayal, 2013) 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan-kebijakan diatas bersifat konstruktivisme 

dikarenakan adanya ciri khusus yaitu penyejahteraan para 

pekerja asing yang sudah diidentifikasi menandakan 

kebijakan ini memandang  prinsip HAM sebagai substantif 

struktural; Bekerjasama dengan institusi-institusi 

internasional khususnya NGO menandakan kebijakan ini 

mengutamakan prinsip institusionalisme internasional dan 

bekerja secara berdampingan dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

 

 

 

 

 


