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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Imigran ilegal di Malaysia didefinisikan sebagai 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 

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; dan seorang 

pengungsi yang gagal memperbarui izin IMM13 tahunannya.  

Masuknya imigran ilegal di Malaysia dimulai pada saat 

didirikannya kerajaan Malaka pada abad 17 hingga saat ini. 

Semenjak tahun 1970an, jumlah imigran ilegal yang masuk ke 

Malaysia meningkat dengan pesat. Faktor pendorong masuknya 

imigran ilegal tersebut ialah mereka berasal dari negara-negara 

yang ekonominya lebih rendah dari Malaysia, ketidakstabilan 

sosial dan politik di negara asal mereka, mereka memiliki 

keluarga di Malaysia dan termakan rayuan agen dan kontraktor 

perekrut tenaga kerja asing. Sedangkan faktor penarik 

masuknya imigran ilegal tersebut ialah peraturan dalam 

perekrutan pekerja asing legal yang mahal dan rumit, bayaran 

imigran ilegal yang lebih murah, peraturan kontrak pekerja 

asing yang hanya membolehkan bekerja di lokasi dan waktu 

spesifik, orientasi transformasi Malaysia dari negara agrikultur 

ke negara industri, implementasi hukum dan peraturan Migrasi 

yang kurang ketat, Pemerintah Malaysia kurang memberikan 

perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia, 
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Ketergantungan Pemerintah Malaysia terhadap imigran ilegal, 

banyaknya korupsi di dalam struktural pemerintah, wilayah 

geografis Malaysia yang srategis, Semakin banyak penduduk 

Malaysia yang berpendidikan tinggi dan pindah ke kota, 

keberhasilan ekonomi Malaysia yang lebih baik dibandingkan 

negara tetangganya dan keseluruhan populasi Malaysia yang 

semakin menua. 

Imigran ilegal mengakibatkan adanya dilemma impact 

bagi Malaysia, yaitu imigran ilegal sangat bermanfaat dalam 

ekonomi Malaysia, dan di satu sisi adanya tuntutan dan 

ketakutan dari masyaraka Malaysia akan potensi kegiatan 

kriminal dan penyakit dari imigran ilegal. Tetapi, jika dilihat 

dari besarnya dampak negatif yang dihasilkan dan jumlah yang 

besar, maka imigran ilegal dianggap sebagai ancaman bagi 

keamanan nasional Malaysia. 

Maka dari itu, diperlukan adanya penentuan konstruksi 

dari kebijakan penanganan imigran ilegal di Malaysia sebagai 

parameter dalam pembuatan kebijakan penanganan imigran 

ilegal kedepannya. Regulasi yang dianalisis adalah 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 regulasi 

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis isi kuantitatif dan dibagi ke dalam lima indikator yaitu 

aktor, otoritas, sumber anggaran, tata kelola dan output. 

Hasil dari analisis isi ketujuh regulasi tersebut 

menyimpulkan bahwa terdapat empat indikator yang 

didominasi oleh pendekatan realisme yaitu indikator aktor 

dengan persentase sebesar 96.63 %, indikator otoritas dengan 

persentase sebesar 62.86 %, indikator tata kelola dengan 

persentase sebesar 72.84 % dan indikator output dengan 

persentase sebesar 56.25 %; dan satu indikator didominasi oleh 
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pendekatan liberalisme yaitu indikator sumber anggaran dengan 

persentase sebesar 96.18 %. Tetapi untuk menentukan hasil 

akhir, yaitu pendekatan apa yang digunakan dalam regulasi 

penanganan Migrasi ilegal di Malaysia, maka diperlukan hasil 

akumulatif dari seluruh indikator tersebut. 

Berdasarkan dari hasil akumulatif indikator dalam 

manajemen penanganan Migrasi ilegal, pendekatan realisme 

memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 73.24 %. 

Pendekatan liberalisme memiliki persentase terbesar kedua, 

yaitu sebesar 21.29 %. Terakhir, pendekatan konstruktivisme 

memiliki persentase terkecil, yaitu sebesar 5.45 %. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa konstruksi kebijakan tentang penanganan 

migrasi ilegal di Malaysia menggunakan pendekatan realisme. 

Penggunaan pendekatan realisme di dalam kebijakan 

penanganan Migrasi ilegal di Malaysia bisa dilihat di dalam 

bentuk penggunaan proses penangkapan, hukuman yang koersif 

dan adanya kuasa penuh dari negara, khususnya dari pemerintah 

federal Malaysia dalam mengatur kebijakan tersebut. Selain itu, 

amandemen dari beberapa regulasi yang dianalisis tersebut 

merupakan hasil dari adanya tuntutan terhadap bentuk hukuman 

yang lebih tegas dan koersif terhadap imigran ilegal di 

Malaysia. Maka dari itu, diperlukan adanya peninjauan ulang 

jika ada kebijakan penanganan migrasi ilegal di Malaysia yang 

tidak selaras dengan pendekatan realisme. 

 

 

 

 

 

 


