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PENGANTAR
SEBAGAI Ketua (Head) of Nusantara Malay Archipelago di
Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa (CenPRISUSM), saya memanjatkan ucapan syukur kepada Ilahi dan
memunajatkan doa agar buku ini membawa berkatNya zahir
batin dunia akhirat. Semoga karya ini memberi manfaat dan
makna positif kepada Nusantara dan kepada persaudaraan di
tanahair tercinta ini.
Buku ini adalah sebuah inisiatif dekolonisasi dalam konteks
Nusantarasasi. Penjajahan minda (fikiran) Nusantara masih lagi
berterusan. Kacamata dan Narasi arus perdana (maintream)
sangat berpengaruh hinggakan bisa sering mendorong manusia
dan masyarakat ke dalam penjara mental-emosional. Misi
dekolonisasi buku ini bertujuan memberi pemahaman dan
pengakuan wajar kepada perspektif mainstream sekaligus
membebaskan manusia dan masyarakat dari penjara dan
perangkap ini. Kondisi ini juga berlaku dalam analisis
masyarakat Nusantara dan hubungan internasional IndonesiaMalaysia. Justeru, pendekatan buku ini dalam mencapai misi
memerdekakan pemikiran dan perasaan dari perangkap
mainstream ini berserampang tiga.
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Pertamanya, ia membangun satu bingkai konseptual untuk
memberi tantangan perspektif dan analisis kritikal kepada
diskursus konflik dan sengkata hubungan Indonesia-Malaysia.
Pendekatan kedua ialah meneliti fakta yang relevan dan penting
contohnya dalam kasus-kasus yang membawa konflik atau yang
sepatutnya memunculkan ketegangan tetapi tiada manisfestasi
sengketa, baik dari segi sentimen masyarakat mahupun dari sisi
narasi mainstream publik. Dan yang ketiganya, membongkar
aktor, institusi atau aliran narasi yang mencetus dan mengem
bangkan konteks konflik dan kebencian antara dua negara dan
masyarakat serumpun.
Saya berterima kasih kepada pendanaan publikasi buku
ini yang datangnya dari DRPM Kemenristek DIKTI 2021.
Manakala, pembiayaan riset dari geran USM (RU) berjudul
“Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan Perbauran Komuniti
Kilang dan Tempatan: Kajian Kes Pekerja Migran Indonesia di
Multinasional, Pulau Pinang”
Saya juga sampaikan ucapan apresiasi setinggi-tingginya
kepada tim yang menjaya projek buku ini secara langsung iaitu
Dr. Surwandono (Ketua Prodi HI S2 UMY), Dr. Ali Maksum,
Ph.D. (Dosen Prodi HI UMY), Mbak Rita Widiastutik
(Mahasiswi Master, School of Social Sciences, USM). Saya
bersyukur bisa berinteraksi dan bekerja sama bersama tim yang
cemerlang, gigih dan komited ini sehingga menghasilkan sebuah
karya intelektual ini, sambil menguatkan silaturahim saudara
seNusantara Indonesia-Malaysia. Matur nuwun.
Buku ini berakar dari sebuah lagi karya kami iaitu “Why are
we angry at them” (2016) yang dipublikasikan oleh Universitas
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Indonesia dengan analisis pembuka oleh seorang cendekiawan
peneliti Indonesia-Malaysia, Dr. Linda Sunarti, di Departemen
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Alhamdullillah puji Tuhan yang
Maha Bijaksana buku tersebut menjadi basis yang berevolusi
memberi output kepada buku ini sekarang.
Yang nyata ialah bahawa, asumsi/andaian ketegangan
dan kebencian dalam hubungan Indonesia and Malaysia itu
bisa cair dan lentur tatkala teman bersaudara seNusantara di
Malaysia bertemu dan bersilaturahim dengan teman bersaudara
seNusantara di Indonesia. Ilusi sengketa bertukar menjadi realiti
gembira.
Mohammad Reevany Bustami, Ph.D.
Head of Nusantara Malay Archipelago Research,at the Centre
for Policy Research & International Studies (CenPRIS)
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
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BAB 1

PENDAHULUAN
Sajak Nusantara Kita
Oleh: Mohammad Reevany Bustami
Ini Tanahairku
Ini Tanahairmu
Inilah Nusantara kita
Dari Patani ke Sulawesi…ini Nusantara kita
Dari Kedah ke Ketapang…ini Nusantara kita
Dari Serba Jadi ke Spratly…ini Nusantara kita
Dari Putra Jaya ke Irian Jaya… ini juga Nusantara kita
Dari Sabang sampai Marauke sampailah ke Filipina...
ini tanah Nusantara
Dari Rote sampai ke Miyangas ke utara lagi ke Nagara Campa...
ini wilayah Nusantara
Dari Martapura ke Singapura…ini tetap Nusantara
Dari Mindanao ke Minangkabao…inilah Nusantara kita
Dari Banda Aceh ke Bandar Seri Begawan...
ini kerajaan Nusantara
Darulsalam gelar kedua-duanya
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Samudra antara Laut Pasifik hingga Lautan Hindia ...
adalah samudra Nusantara
Malah Laut China Selatan itu,
Lautan Arkipelago Melayu...
Malah bisa juga ditukar namanya menjadi Laut Nusantara
Samudra itu tanah kita
Tanah itu samudra kita
Air dan darat ini Tanahair Nusantara
Kerajaan Brunei, Kerajaan Melaka, Kerajaan Majapahit itu
pemerintahan Nusantara
Sejarah Funan, Laos, Ayuthia itu… sejarah Nusantara
Kerajaan Langkasuka itu kerajaan tua utara Nusantara
Lembah bujang juga Nusantara
Benua Sunda, Pentas Sunda peradaban awal Nusantara
Solo, Siak, Sambaliung, semuanya Nusantara
Bali, Borneo, Batangas memang Nusantara
Merong Mahawangsa itu Nusantara
Sunan Ampel... dan kesemua wali songo itu… Nusantara
Hang Tuah itu Nusantara
Raja Solo itu Nusantara
Keturunan kita, keluarga Jawi… berdarah mulia, dari Nabi
Akar warisan kita, benua Sunda…peradaban pra-sejarah
Atlantis sebetulnya
Identiti kita, mahawangsa Melayu…rumpun tertua
di tanahairnya
Benar kata Sasterawan Nusantara, Bapak Usman Awang
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Mahawangsa Melayu itu terkandung Bugis, Jawa, dan Minang,
Serta Banjar, Acheh, Jakun, Sakai jatidiri terbilang
Bahkan terbukti persaudaraannya, dalam DNAnya
Justeru dalam sejarah tersebar istilahnya
di Indochina, Melayu Champa...
Cape Malays... di Selatan Afrika
Sri Lankan Malays...di Pulau Sri Lanka
Hanya apabila perampok kolonial, perompak penjajah
pendatang memecahkan kita,
kita lupa bahawa kita serumpun, sedarah, sekeluarga...
Janganlah kita terus dipermain dan dijajah mereka
Kenali, ingatlah identitas dan asal usul kita
Melayu, satu mahawangsa, satu DNA.
Ingatlah, ini gelanggang permainan kita
Ini rantau perayauan kita
Ini habitat alam kita
Ini jati diri mahawangsa kita
Ini kampung halaman kita
Ini jajahan kerajaan kita
Ini rangkaian pelabuhan kita
Ini tanah tumpahnya darahku
Ini tanah tumpahnya darahmu
Ini tanah tumpahnya darah kita
Serumpun bersaudara… saudara seNusantara
Bersatu bertambah teguh
Bhinneka Tunggal Ika
Kalimat keramat seNusantara
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Biar putih tulang
Jangan putih mata
Ini sumpah pendekar bersaudara
Belum selesai perjuangan kita
Musuh ditentang…Penjajah ditumbang
Biar kita berdiri gagah di Nusantara
Ini Tanahairku
Ini Tanahairmu
Tanah ini milik kita
Takhta ini…hak kita
Nusantara ini…Nusantara kita
1.1 Pengenalan dan Narasi Masalah
Konstruksi hubungan Malaysia dan Indonesia sering di
gambarkan dengan pencitraan dan Narasi Masalah. Konstruksi
masalah diangkat menjadi fokus mainstream lebih-lebih lagi
dalam pemberitaan media dan bicara politik. Hal ini bisa dilihat
dalam narasi permasalahan sengketa wilayah perbatasan,
budaya, suporter sepak bola, dan lain sebagainya. Namun, lain
halnya saat dua insan Indonesia dan Malaysia bertemu. Apabila
warga Indonesia berjumpa dan bersilaturahim bersama warga
Malaysia, yang muncul seringnya perasaan damai dan harmoni
bahkan emosi keramahan persaudaraan. Justru, permasalahan
Narasi Masalah seperti ini tidak hanya menimbulkan keresahan
terhadap masyarakat, namun juga dapat merusak hubungan dan
kerja sama antara kedua negara. Di sisi lain, oleh karena diskursus
mainstream sering terpaku dengan Narasi Masalah dan hubungan
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bersengketa—serta kurang melihat malah sering mengabaikan
keharmonian yang wujud—maka banyak penulisan dan kajian
yang dilakukan menumpukan kepada ketegangan dan konflik.
Mungkin juga bisa diusulkan bahawa permasalahan seperti
ini tidak dapat dihindari dan akan selalu mewarnai hubungan
Malaysia-Indonesia, karena kedua negara ini berdekatan secara
geografis serta memiliki banyak persamaan di dalamnya. Oleh
karena itulah, Malaysia dan Indonesia sering disebut sebagai
negara serumpun. Sebelum mengkaji mengenai konflik dan
berbagai permasalahan mengenai Malaysia-Indonesia, akan
lebih baik apabila kita mendalami sedikit sejarah mengenai kedua
negara agar tidak menimbulkan berbagai perspektif yang kurang
baik ataupun menyalahkan salah satu pihak dari keduanya.
Malaysia dan Indonesia tidak hanya sebagai negara
serumpun, akan tetapi kedua negara ini pernah berada dalam
satu wilayah. Pada sejarahnya, Malaysia dan Indonesia berada
dalam kawasan yang disebut sebagai wilayah Sundaland atau
Pentas atau Benua Sunda. Wilayah ini memiliki luas yang
lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan benua India
pada zamannya. Selain itu, Pentas Sunda juga menggabungkan
beberapa pulau sebelum wilayah Sundaland tenggelam dan
menghasilkan pulau-pulau, selat-selat dan semenanjung yang
indah yang saat ini dikenal dengan berbagai nama negara, seperti
Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Singapura dan
lain sebagainya. Wilayah Sundaland atau Benua Sunda dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1.1: Peta Sundaland1
Hubungan Indonesia-Malaysia dinarasikan tergugat oleh
kerana timbulnya berbagai isu sensitif dan laporan isu ber
masalah dari masa ke semasa. Antara isu-isu tersebut ter
masuklah masalah persempadanan (perbatasan), masalah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI), isu persengketaan produk budaya
dan lain sebagainya. Sudah semestinya hal ini cukup merisaukan
bagi masa depan hubungan kedua-dua negara serumpun.
Mantan Menteri Luar Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan
bahawa “sejak Suharto menjadi Presiden Indonesia, hubungan
Indonesia-Malaysia mesra.”2

1

2

6

Tribun, Mengintip Bentuk dan Kisah Ketika Pulau Indonesia Masih
Bersatu dengan Negara Asia Tenggara, tersedia dalam https://travel.
tribunnews.com/2018/05/07/mengintip-bentuk-dan-kisah-ketikapulau-di-indonesia-masih-bersatu-dengan-negara-asia-tenggara diakses
5 Februari 2021
“Ucapan belasungkawa atas wafatnya Soeharto mengalir dari dalam
negeri dan luar negeri,” ANTARA, 28 Januari 2008, tersedia dalam http://
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Justeru pihak berwajib seharusnya mengembalikan
hubungan yang lebih akrab seperti mana berlaku pada era
sebelum jatuhnya Suharto. Malahan beliau pula membawa
hubungan ini ke tahap yang lebih akrab dan konstruktif. Satu
soalan yang mesti dijawab ialah “Why are we angry at them?
(Mengapa kita memarahi mereka?).” Ia bukan satu provokasi,
malah ia perlu dicarikan akar permasalahannya dan solusi yang
terbaik bagi mengatasi masalah yang timbul. Oleh itu, buku ini
bertujuan untuk mencari kerangka penjelasan atas ketegangan
yang timbul dan bukan sebaliknya. Apakah isu-isu yang timbul
adalah murni ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia secara
luas ataupun terdapat unsur-unsur yang tidak dikehendaki di
dalamnya. Ini kerana bukan satu rahsia bahawa isu-isu yang
timbul amat berpotensi untuk diperalat bagi tujuan-tujuan
politik tertentu. Isu-isu yang sebetulnya amat penting namun
bagi sebahagian ahli politik atau masyarakat isu tersebut
tidak/kurang penting. Sebaliknya, isu-isu yang sebetulnya isu
“kurang penting” menjadi serius kerana telah “disalahguna”
oleh sebahagian pihak bagi tujuan politik sesaat. Buku ini mem
perkenal Matriks Berkembar G-M-P (G-M-P Twin Matrixes)
atau ringkasnya Matriks Perdamaian, kedua-dua istilah ini
diguna secara interchangebale justeru diharapkan, ia akan
menghasilkan satu analisis yang lebih tepat atau mendekati
realiti sebenar.
Matriks Berkembar ini juga memberi satu anjakan paradigma
bahawa analisis hubungan Indonesia-Malaysia boleh dimulai
www.antara.co.id/arc/2008/1/28/ucapan-belasungkawa-atas-wafatnyasoeharto-mengalir-dari-dn-dan-ln/-3- diakses 4 Februari 2008.
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dengan perdamaian. Perdamaian ini menjadi terganggu atau
tergugat oleh karena berlakunya faktor yang muncul dari lapangan
realiti atau narasi yang memberi tumpuan kepada permasalahan
dan mempengaruhi persepsi keseluruhan hubungan. Inilah intipati
Matriks Perdamaian buku ini. Oleh kerana itu, beberapa kes yang
menjadi keutamaan akan dibahaskan bagi memperkuat analisis
kajian ini antaranya kes Ambalat, isu Tenaga Kerja Indonesia
(TKI), isu persengketaan produk budaya, isu persaingan usaha
dan kerja sama antara sarjana (intellectual relations). Bahagian
seterusnya iaitu perbincangan terkait kerangka Matriks Per
damaian diikuti dengan perbincangan pelbagai isu utama yang
menjadi fokus kajian.
Secara nota sampingan, tapi tidak kurang pentingnya,
buku ini juga ditulis dalam dwi-kode (dual-code) iaitu bahasa
Nusantara yang dipraktikkan di Indonesia dan di Malaysia.
Hal ini cerminan gabungan kerja sama penulis Malaysia dan
Indonesia. Buku ini juga ingin supaya pembaca di Nusantara bisa
secara langsung dan tidak langsung saling mempelajari bahasa
ibunda di kedua-dua negara dan mudah-mudahan dengan
pengembangan kosa-kata dan pengurangan miskomunikasi
serta peningkatan apresiasi, perdamaian keserumpuan juga akan
meningkat naik.
1.2 Matriks Berkembar G-M-P
Seperti yang dinyatakan, Matriks berkembar G-M-P ialah
satu kerangka analitik bagi menganalisis hubungan perdamaian
Indonesia-Malaysia. Matriks berkembar G-M-P ialah satu
kerangka sistematik bagi menajamkan analisis ke atas isu-isu
hubungan dua hala Indonesia-Malaysia. Hal ini dilakukan
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agar analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
secara saintifik berasaskan pertimbangan yang bermetodologi.
Walaupun secara umum analisis masih di tahap awal, namun
dapatan yang terhasil memberi rumusan yang logikal.
Pengoperasian kerangka Matriks berkembar G-M-P
sederhana sifatnya. Logikanya berasaskan tiga unsur iaitu tekanan
pemerintah (G), liputan negatif media (M) dan tingkat perhatian
masyarakat (P). Ketiga-tiga unsur ini akan mempengaruhi
tingkat sentimen yang dihasilkan (S). Hipotesisnya ialah
bahawa apabila tekanan pemerintah (G) meningkat ia akan
mempengaruhi sentimen masyarakat (P). Begitu pula apabila
mendapatkan liputan negatif secara meluas oleh media (M)
sentimen masyarakat (P) boleh memuncak. Antara persoalan
yang boleh diajukan kepada Matriks Berkembar G-M-P ini
termasuklah, apakah kaitan penglibatan pemerintah (G) dengan
peningkatan kemarahan masyarakat (P) ataukah sebaliknya?
Begitu pula apakah dengan liputan negatif meluas media (M)
juga semestinya akan menimbulkan kemarahan masyarakat
Indonesia (P) ataukah sebaliknya? Apakah isu hubungan
Indonesia-Malaysia selalu mendapat perhatian luas masyarakat
Indonesia (P) ataukah sebaliknya? Oleh yang demikian dengan
menggunakan Matriks Perdamaian dapat diketahui faktor
penyumbang kemarahan masyarakat Indonesia adakah ia
disebabkan provokasi media (M) atau kemungkinan penglibatan
pemerintah (G)? Untuk lebih memudahkan pemahaman Matriks
Berkembar G-M-P maka rajah berikut digarapkan.
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G

G

P

P

Matriks Government-People
Matriks Government-People
Keterangan:
Keterangan:
Government (G)

: Tekanan pemerintah tinggi

Government (G)

: Tekanan pemerintah rendah

People

: Perhatian masyarakat tinggi

Government (G)

Government (G)

People

(P)

People

(P)

People

(P)

: Tekanan pemerintah tinggi
: Tekanan pemerintah rendah

: Perhatian masyarakat tinggi

: Perhatian masyarakat rendah

(P)
: Perhatian masyarakat rendah
Rajah 1 : Matriks Berkembar G-P

Rajah 1Berkembar
: Matriks Berkembar
G-P
Rajah 1 : Matriks
G-P
M

P

12

12
Matriks Media-People

Keterangan:
Media (M)

: Liputan negatif media tinggi

Media (M)

: Liputan negatif media rendah

People (P)

: Perhatian masyarakat tinggi
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Matriks Media-People

Keterangan:
Media (M)

: Liputan negatif media tinggi

Media (M)

: Liputan negatif media rendah

People (P)

: Perhatian masyarakat tinggi

People (P)

: Perhatian masyarakat rendah

RajahBerkembar
2 : Matriks Berkembar
M-P
Rajah 2 : Matriks
M-P

Matriks Perdamaian mengungkap sama ada sesuatu isu
itu mendapatkan
perhatian tinggi
oleh masyarakat
ataupun
Matriks Perdamaian
mengungkap
sama ada(P)
sesuatu
tidak.
Begitu
pula
akan
diketahui
sama
ada
isu
tersebut
isu itu mendapatkan perhatian tinggi oleh masyarakat (P)akan
ataupun tidak.sentimen
Begitu ataupun
pula akantidak.
diketahui sama ada isu
menimbulkan
tersebut akan menimbulkan sentimen ataupun tidak.

Tinggi

Tinggi
Tingkat
Kemarahan
Masyarakat (S)

Tingkat
Perhatian
Rakyat (P)

1
Rendah

Rendah

Dengan
demikian
dapat diketahui
sejauh mana
Dengan
demikian
dapat diketahui
sejauhpenglibatan
mana
penglibatan(G)pemerintah
(G) dalam
dan mempengaruhi
media (M) dalam
pemerintah
dan media (M)
persepsi
mempengaruhi
persepsi
masyarakat.
Demikian
pula
dapat
masyarakat. Demikian pula dapat diketahui sejauh mana
diketahuimasyarakat
sejauh manakeperhatian
masyarakat
perhatian
atas kes-kes
tersebut.ke atas kes-kes
tersebut.

G
“Pertamina” Vs
“Petronas”

M
Ambalat,
Penderaan TKI
dan Tarian
Pendet

Pengambilan
Organ

Intellectual
Relations

“Pertamina” Vs
“Petronas”

P

Pengambilan
Organ

Ambalat,
Penderaan TKI
dan Tarian
Pendet

P

Intellectual
Relations

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

11

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana
penglibatan pemerintah (G) dan media (M) dalam
mempengaruhi persepsi masyarakat. Demikian pula dapat
diketahui sejauh mana perhatian masyarakat ke atas kes-kes
tersebut.
G

M

“Pertamina” Vs
“Petronas”

Ambalat,
Penderaan TKI
dan Tarian
Pendet

Pengambilan
Organ

Ambalat,
Penderaan TKI
dan Tarian
Pendet

Pengambilan
Organ

Intellectual
Relations

“Pertamina” Vs
“Petronas”

Intellectual
Relations

P

P

Matriks M-P

Matriks G-P
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Rajah 3 : Pemetaan isu menurut Matriks Perdamaian

Dengan melihat kepada Matriks Berkembar dan pemetaan
Dengan melihat kepada Matriks Berkembar dan
isu, maka analisis
yang menyusul akan dapat memberi perhatian
pemetaan isu, maka analisis yang menyusul akan dapat
memberi perhatian
kepada andaian
ataukemarahan/sentimen
asumsi tingkat
kepada andaian
atau asumsi
tingkat
kemarahan/sentimen masyarakat Indonesia (S) yang
masyarakat Indonesia (S) yang mungkin berlaku. Tingkat
mungkin berlaku. Tingkat sentimen/kemarahan ini dapat
sentimen/kemarahan
digarapkan pada ini
rajahdapat
berikut.digarapkan pada rajah berikut.
G

+

P

=

S

M

+

P

=

S

G

+

P

=

St/

M

+

P

=

St/

G

+

P

=

St/

M

+

P

=

St/

G

+

P

=

St/

M

+

P

=

St/

Keterangan: St = Sentimen Tetap/Tidak ada
sentimen/Neutral.

Rajah
Hipotesis
Matriks
Berkembar
Rajah4.:
4.: Hipotesis
Matriks
Berkembar
G-M-P
(Matriks Perdamaian)
G-M-P (Matriks Perdamaian)
Dengan berpandukan
kepadakepada
andaian-andaian
Dengan berpandukan
andaian-andaian tersebut
tersebut
maka corak dan faktor-faktor
timbulnya
maka corak
dan faktor-faktor
penyebabpenyebab
timbulnya
satu kes dapat
satu kes dapat diketahui sama ada berpunca daripada media
diketahui sama
ada terdapat
berpuncakemungkinan
daripada media
mahupun
mahupun
keterlibatan
elit terdapat
12
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kemungkinan keterlibatan elit politik/pemerintah. Andaianandaian tersebut sementara sifatnya, kerana pada realiti di
lapangan terdapat beberapa kes yang agak sukar untuk diketahui
sama ada bernilai sentimen “tinggi” atau “rendah.” Hal ini kerana
maklumat atau data yang diperoleh kurang lengkap sehingga
agak menyukarkan dalam melakukan interpretasi. Oleh itu dalam
pembolehubah St diberikan markah Sentimen Tetap (St) atau
Neutral. Walau bagaimanapun, hal tersebut tidak mengurangkan
ketelitian analisis ini kerana dengan menganalisis “data-data”
yang disajikan akan membantu pembaca untuk melakukan
interpretasi sendiri terhadap satu kajian kes. Dengan demikian
para pembaca diberikan keleluasaan sekiranya mempunyai
pandangan atau interpretasi yang berbeza dengan penulis.
Matriks Perdamaian diharapkan memberikan satu
sumbangan saintifik kepada analisis kajian hubungan dua hala
Indonesia-Malaysia. Walaupun sederhana sifatnya, namun
setidak-tidaknya Matriks Berkembar G-M-P menawarkan
satu pendekatan yang cukup sistematik kepada para pengkaji
hubungan dua hala Indonesia-Malaysia. Justeru itu, elemenelemen dalam kajian ini iaitu rakyat, media dan pemerintah
juga terbuka sifatnya. Hal ini bermakna bahawa elemen-elemen
dalam Matriks Perdamaian ini terbuka dan boleh diubahsuai
sesuai dengan situasi semasa. Misalnya, rakyat, media dan
pemerintah dapat diubahsuai menjadi; elit-pemerintah-ahli
perniagaan atau kepentingan asing-pemerintah- rakyat dan lain
sebagainya. Dengan demikian, Matriks Berkembar G-M-P tetap
sesuai untuk diguna pakai dalam analisis hubungan dua hala
yang lain di pelbagai rantau.
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Interaksi dalam kalangan komuniti ilmuwan, budayawan,
sasterawan dan seniman antara masyarakat Malaysia dan
Indonesia memang telah terjalin sekian lama, sebelum terbentuk
Negara-bangsa Malaysia dan Indonesia lagi. Interaksi tersebut
terjadi dalam konteks wujudnya keserumpunan budaya dan
bahasa kedua-dua masyarakat. Malaysia mencapai status
sebuah Negara yang merdeka pada 1957 (kemerdekaan
Persekutuan Tanah Melayu) dan Republik Indonesia pula
menjadi sebuah Negara-Bangsa yang merdeka pada 1947.3 Dua
tahun sebelumnya, di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945,
Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, atas nama Bangsa
Indonesia telah membacakan PROKLAMASI Kemerdekaan
Indonesia (Ed.).
Pada awalnya, pemahaman Malaysia terhadap Indonesia
berangkat dari identitas mengenai negara serumpun atau
hubungan kakak dan adik. Pemahaman ini juga diikuti oleh
Indonesia, karena pada faktanya kemerdekaan Malaysia diraih
setelah Indonesia. Berangkat dari hubungan kakak dan adik,
kedua negara ini memiliki banyak persamaan di dalamnya
yang dapat menjadi landasan dalam menjalin suatu hubungan
dan menyelesaikan permasalahan antara keduanya di masa
yang akan datang. Persamaan antara Malaysia dan Indonesia
menyangkut akar budaya, sejarah kerajaan, agama, keturunan

3
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Majlis professor negara,2020, Ikatan Profesor Indonesia-Malaysia dan
Diplomasi Saluran Kedua, Link http://majlisprofesor.my/index.php/
article/ikatan-profesor-indonesia-malaysia-dan-diplomasi-salurankedua diakses 24 Ogos 2020
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yang sama bahkan kepemilikan identitas yang sama (collective
identity).4
Hubungan atau kedekatan antara Malaysia dan Indonesia
yang dibangun oleh kedua negara secara perlahan dinarasikan
sebagai mulai terkikis oleh berbagai permasalahan, baik
permasalahan yang bersifat government ataupun non-government.
Dari semua permasalahan yang timbul antara kedua negara
ini cenderung lebih banyak diekspos yang bersifat negative
dibandingkan dengan pemberitaan yang bersifat positive. Oleh
sebab itu, sangat wajar apabila pemberitaan-pemberitaan yang
muncul mampu menimbulkan sifat rasisme antara satu dengan
yang lainnya. Dalam hal ini, peran media pemberitaan menjadi
kunci utama bagi masyarakat kedua negara. Keberadaan
media pemberitaan menjadi jembatan informasi bagi seluruh
rakyat meskipun tidak semuanya media pemberitaan akan
mengeluarkan informasi yang benar.
Pada buku ini akan dibahas mengenai dinamika perdamaian
hubungan antara Malaysia-Indonesia dan mengungkapkan
beberapa dinamika hubungan kedua negara yang tidak
mendapatkan respon besar dari masyarakat kedua negara. Hal ini
bertujuan untuk membuka paradigma baru dan mengembangkan
pandangan yang lebih seimbang serta memunculkan kembali
realitas hubungan keserumpunan.

4

Abubakar Eby Hara,2008, Hubungan Malaysia dan Indonesia: Dari
Saudara Serumpun ke `Smart Partnership`? Link https://www.
researchgate.net/publication/281322313_Hubungan_Malaysia_dan_
Indonesia_Dari_Saudara_Serumpun_ke_Smart_Partnership diakses
24 Ogos 2020
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BAB 2

ISU PERSENGKETAAN AMBALAT
DALAM realitas dan narasi perdamaian Indonesia-Malaysia, isu
sengketa Ambalat merupakan antara isu hubungan dua hala yang
cukup penting. Isu Ambalat tidak sahaja menggugat hubungan
antara kedua-dua kerajaan, malah turut menimbulkan sentimen
anti-Malaysia di merata-rata tempat di Indonesia. Pelbagai tunjuk
perasaan muncul sebagai tindak balas ke atas sengketa Ambalat.
Sebahagian besar rakyat Indonesia tampaknya agak traumatik
selepas “kekalahan” dalam perebutan Pulau Sipadan-Ligitan
tahun 2002. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat
mendalam bagi masyarakat Indonesia terhadap pemerintah
pada masa itu, sehingga ketika isu sengketa wilayah kembali
terjadi, sebagian besar masyarakat Indonesia akan lebih cepat
emosi dan jiwa nasionalismenya juga akan cepat membara.
Kemarahan masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya salah.
Pengetahuan akan kebenaran kepemilikan kedua pulau ini
perlu diluruskan. Faktanya, kedua pulau yakni Pulau Sipadan
dan Pulau Ligitan BUKAN milik Malaysia ataupun Indonesia.
Ini realitasnya. Akan tetapi banyak informasi yang beredar
bahwa kedua pulau milik kedaulatan Indonesia ini telah direbut
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dan diambil oleh Malaysia. Inilah Narasi Masalah yang sering
dihidupkan dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Persepsi
atau paradigma yang kurang tepat ini apabila terus-menerus
dibiarkan, akan berdampak kurang baik terhadap hubungan
Malaysia-Indonesia untuk ke depannya. Selain itu, persepsi
seperti ini juga akan menjadi salah satu faktor terkikisnya ikatan
dan arti sesungguhnya makna negara serumpun.
Dalam isu Ambalat, faktor kolonisasi dan konsep negarabangsa Westphalian barat menyumbang kepada ketegangan
dan konflik di Nusantara. Fakta sejarah menyebutkan bahwa
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan dua pulau yang
tidak memiliki tuan. Kedua pulau ini memiliki daya tarik cukup
besar terhadap negara yang ingin memilikinya. Akan tetapi,
kedua pulau ini juga mulai dipermasalahkan oleh Malaysia
dan Indonesia sejak 1967. Kedua negara baru sepakat untuk
membawa permasalahan ini pada sidang internasional pada
1996.5
Dari hasil sidang tersebut disebutkan bahwa Pulau Sipadan
dan Pulau Ligitan adalah milik Malaysia dengan berpedoman
pada sejarah kedua pulau. Perdamaian keserumpunan MalaysiaIndonesia dalam konteks Nusantara sebetulnya digugat oleh
legasi kolonisasi. Malaysia yang dianggap sebagai negara penerus
kejayaan Inggris lebih memiliki hak atas kedua pulau karena
pulau-pulau tesebut pertama kali dikelolah oleh Inggris dan
Malaysia adalah penerus dari kejayaannya. Selain itu, Indonesia
5
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yang merupakan penerus Belanda dianggap kurang tepat karena
pada sejarahnya, Belanda hanya singgah di kedua pulau sebelum
akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah
di Indonesia.6
Pernyataan ini juga dituturkan oleh Presiden RI ke-5,
Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya ketika menerima
gelar Doctor di Universitas Padjajaran pada tanggal 25 Mei 2016
yang menyebutkan bahwa:
“Pada saat saya menjadi presiden, saya memerin
tahkan Menlu untuk memperjuangkan agar Sipadan
dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia.
Akan tetapi, argumen yang diterima Mahkamah Inter
nasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu
masuk ke Sipadan/Ligitan, melainkan dokumen dari
pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris
negara yang menjajah Malaysia dan menjadi bagian
dari commonwealth paling awal masuk SipadanLigitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi
penyu.”7
Kenyataan atau keberadaan akan fakta yang sebenarnya
mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
membuat persepsi kurang tepat bermunculan yang pada
akhirnya ini berimbas pada persepsi masyarakat yang kurang
tepat hingga saat ini. Persepsi ini akan terus menghantui dan
6

7

Taufiqurrohman, Megawati Bongkar Kisah Sengketa Sipadan-Ligitan,
tersedia di https://www.liputan6.com/global/read/2515283/megawatibongkar-kisah-sengketa-sipadan-ligitan# diakses 8 Maret 2020.
Ibid.
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membuat permasalahan yang sebenarnya telah selesai akan
terus dianggap belum selesai. Hal ini terbukti ketika Duta
Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Ratam Mohammad
Isa menyebutkan bahwa permasalahan antara Malaysia dan
Indonesia telah usai dan tidak akan terjadi permasalahan atau
sengketa wilayah lagi di kawasan tersebut. Secara spesifik Dato’
Rastam menyatakan bahwa:
”Kita tidak khuatir hal ini akan menimbulkan
masalah bagi (hubungan) kedua-dua negara di masa
datang.”8
Adanya pernyataan dari Dato’ Rastam seakan ingin me
mastikan bahwa hubungan Malaysia dengan Indonesia akan
baik-baik saja untuk ke depannya dan konflik yang pernah
mewarnai keduanya tidak akan terjadi kembali di masa yang
akan datang. Akan tetapi prediksi tersebut meleset. Konflik
sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia kembali terjadi
di wilayah Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Sengketa ini
terbilang cukup berbeda dari sebelumnya, dikarenakan sengketa
wilayah kali ini sedikit lebih besar dan mendekati perang terbuka
antara kedua negara. Sengketa wilayah ini dikenal dengan
sengketa Blok Ambalat.
Blok Ambang Batas Laut (Ambalat) merupakan wilayah
perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan
(Indonesia) yang terletak di perbatasan kedua negara tepatnya
di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Di wilayah dengan luas +
8
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15.235 km2 ini terdapat cadangan minyak dan gas sekitar 745
juta barel dan 1,4 triliun kaki kubik.9
Cadangan minyak ini tergolong besar dan mampu
dimanfaatkan kurang lebih sekitar 30 tahun ke depan.
Besarnya cadangan minyak yang ada di wilayah Blok
Ambalat ini menjadi isu penting dalam sengketa wilayah ini. Ke
terlibatan syarikat-syarikat multinasional seperti Shell (Belanda)
di pihak Malaysia, ENI (Itali) dan Unocal (Amerika Syarikat) di
pihak Indonesia menjadikan masalah ini semakin rumit. Walau
bagaimanapun, ini juga tidak terlepas daripada permasalahan
persempadanan yang belum diselesaikan sepenuhnya. Ini
ber
makna bahawa isu persempadanan dan isu minyak
memainkan peranan penting timbulnya sengketa Kepulauan
Ambalat. Kementerian Luar Indonesia juga menyatakan:
“Sebenarnya itu permasalahan sempadan yang
memang sampai sekarang belum settle. Masalah itu
timbul disebabkan di wilayah berkenaan memiliki
nilai ekonominya iaitu minyak. Bagaimana kalau
pulau-pulau lain yang tidak ada nilai ekonominya, ya
didiamkan saja…”10

9

10

Anggi Kusumadewi, Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia
di Ambalat, tersedia dalam https://www.cnnindonesia.com/nasion
al/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesiamalaysia-di-ambalat diakses 8 April 2020
Temu bual dengan Pegawai Kanan, Konsulat Indonesia di Kota Kinabalu,
Sabah, 15 September 2008.
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Gambar 2.1 : Peta wilayah Ambalat11
Pentingnya cadangan minyak bagi kedua negara menjadi
faktor penting isu sengketa Ambalat. Di sisi lain, isu ini juga
menjadi menarik karena pada faktanya Malaysia dan Indonesia
memiliki pedoman wilayah perbatasan wilayah yang berbeda
dan saling tumpang-tindih satu dengan yang lainnya. Malaysia
menggunakan pedoman Peta 1979, sedangkan Indonesia
menggunakan pedoman Hukum Laut Internasional, United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).12
11

12
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I Made Andi Arsana, Ambalat Lagi, tersedia dalam https://maritim.
ft.ugm.ac.id/2016/11/11/ambalat-lagi/, diakses 20 Ogos 2020.
Indonesia Akan Mengajukan Protes Resmi Terhadap Malaysia Terkait
Isu Ambalat - https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ambalatkonflik-indonesia-malaysia-06192015192758.html diakses 20 Ogos
2020.
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Perbedaan pedoman inilah yang akan selalu menjadi
penyebab terjadinya konflik perbatasan di masa yang akan
datang.
Sengketa Blok Ambalat pada awalnya terjadi pada 21
Februari 2005 ketika salah satu Kapal Perang Malaysia, Kapal
Diraja (KD) Sri Malaka menangkap 17 warga Indonesia di
wilayah bagian Blok Ambalat, Karang Unarang.13
Penangkapan ini berlanjut menjadi permasalahan yang
cukup serius untuk kedua negara hingga mendekati perang
terbuka antara keduanya. Sengketa ini semakin memanas ketika
KD Rencong (Malaysia) dan Kapal Republik Indonesia (KRI)
Tedung Naga saling serempet satu dengan yang lainnya pada 08
April 2005 sebanyak tiga kali. Kondisi ini segera ditangani oleh
kedua negara sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih
serius, meskipun pada faktanya konflik sengketa Ambalat belum
dapat diselesaikan oleh keduanya.
Pada 24 Februari 2007, Sengketa Blok Ambalat antara
Malaysia dengan Indonesia kembali terjadi ketika KD Budiman
dan KD Sri Perlis milik Malaysia memasuki Blok Ambalat, akan
tetapi kedua kapal tersebut berhasil dipaksa keluar oleh KRI
Welang milik Indonesia. Selain itu, kondisi ini semakin panas
ketika pada 25 Februari 2007, KD Sri Perlis (Malaysia) kembali

13

Anggi Kusumadewi, Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia
di Ambalat, tersedia dalam https://www.cnnindonesia.com/nasion
al/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesiamalaysia-di-ambalat diakses 8 April 2020
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memasuki perairan Indonesia dan segera dihalau keluar oleh
KRI Untung Suropati.14
Malaysia kemudiannya bertindak menghantar jet peronda
masuk ke kawasan udara Indonesia. Hasilnya, Indonesia terus
mempersiapkan empat kapal perang miliknya iaitu KRI Suropati,
KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Welang, dan KRI Keris sebagai
benteng pertahanan bagi mengatasi sebarang kemungkinan yang
mungkin akan berlaku lanjutan daripada perbalahan antara
mereka ini.
Pada 22 Oktober 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
telah membantah tindakan Angkatan Tentera Malaysia yang
berada di Blok Ambalat (Blok ND6 dan Blok ND7), Kalimantan
Timur. Tentera Nasional Indonesia turut melihat beberapa
elemen ketenteraan Malaysia yang terdapat di Ambalat.
Indonesia turut menyatakan bahawa pada Januari hingga Jun
2009, terdapat kehadiran kapal perang dan jet tempur milik
Malaysia telah memasuki Blok Ambalat sebanyak 13 kali.
Indonesia yakin bahawa ia perlu menjadi satu keperluan kepada
mereka untuk memperketatkan dan mempergiat kawalannya di
perairan tersebut.
Pada 17 Mei 2009, masalah tuntutan bertindih ke atas
Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia telah dipersetujui
untuk tidak dibawa ke International Court of Justice (ICJ). Hal ini
diperakui dan dimeterai oleh Menteri Luar Malaysia dan Menteri
14
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Luar Indonesia pada ketika itu. Indonesia menegaskan untuk
tidak membawa isu itu ke mahkamah pengadilan antarabangsa
berikutan kekalahannya dalam perbicaraan kes Pulau Sipadan
dan Ligitan sebelum ini. Indonesia juga berpendapat bahawa
jika merujuk kepada EEZ, Ambalat yang termasuk ND6 dan
ND7 boleh dianggap merupakan hak milik Indonesia apabila
mengambil kira kedudukannya sebagai salah satu negara
kepulauan itu sejak dahulu kala.
Pada 1 Jun 2009, Menteri Sekretariat Indonesia telah me
negaskan dalam ucapan beliau bahawa Indonesia tidak akan
sekalipun melepaskan Blok Ambalat kepada tangan Malaysia.
Pernyataan beliau itu bagi memberi tindak balas terhadap
insiden di mana Kapal Tentera Diraja Laut Malaysia yang telah
memasuki Ambalat dan telah dihalau keluar oleh KRI Untung
Suropati milik Indonesia pada 25 Mei 2009.
Dalam setiap perundingan yang berlaku antara Malaysia
dan Indonesia, Malaysia kerap menyebut dan menegaskan
bahawa Ambalat turut menjadi sebahagian daripada wilayah
penaklukannya. Bahkan Malaysia turut memprotes akan
kehadiran TNI di Blok Ambalat itu. Indonesia telah meng
ingatkan Malaysia supaya tidak melakukan sebarang provokasi
ketenteraan ke atas mereka di Blok Ambalat. Indonesia telah
memperketatkan pemilikan mereka di Blok Ambalat dengan
mengerahkan seramai 130 orang pasukan marin ke wilayah itu.
Bukan itu sahaja, kapal perang turut dihantar untuk bersiap
sedia di Blok Ambalat.
Perebutan Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia
dilihat masih belum menemui perdamaian sehingga kini. TNI
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telah meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan protes
diplomatik terhadap Malaysia sebagai tindak balas kepada
Malaysia yang tentaranya telah melakukan pelanggaran sebanyak
9 kali sepanjang tahun 2015.15
Pelanggaran demi pelanggaran di wilayah Ambalat akan
terus terjadi antara Malaysia dengan Indonesia. Sengketa ini tidak
akan pernah selesai apabila kedua negara tidak menemukan jalan
keluar atau kesepakatan akan wilayah perbatasan. Terlepas dari
perbedaan pedoman yang dimiliki oleh kedua negara, ternyata
wilayah Laut Sulawesi atau Selat Makassar merupakan wilayah
konflik yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Malaysia dan
Indonesia yakni oleh para pendahulunya. Oleh sebab itu, karena
alasan inilah, Malaysia dan Indonesia selalu mengalami konflik
wilayah perbatasan yang sulit untuk dihindari oleh keduanya.
Fakta sejarah menyebutkan bahwa kedua negara yang
pernah menjajah Malaysia dan Indonesia yakni Inggris dan
Belanda pernah mengalami konflik wilayah kekuasaan di
Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Oleh sebab itu, Inggris
(Malaysia) dan Belanda (Indonesia) sepakat untuk membagi
wilayah kekuasaannya. Inggris mendapatkan wilayah kekuasaan
dari Sarawak hingga Sabah Malaysia, sedangkan Belanda
mendapatkan wilayah kekuasaan sisa dari kedua wilayah
itu. Pembagian kekuasaan antara Inggris dan Belanda telah
disepakati oleh keduanya, akan tetapi kesepakatan itu hanya
bersifat lisan atau dalam arti lain, Inggris (Malaysia) dan Belanda
15
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Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat https://
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(Indonesia) tidak menyepakati kesepakatan itu secara tertulis.
Kesepakatan antara Inggris dan Belanda ini menjadi salah satu
faktor alasan Malaysia dan Indonesia selalu mengalami konflik
wilayah perbatasan.
Isu sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dengan Indonesia
cukup kuat di kalangan masyarakat Indonesia dibandingkan
masyarakat Malaysia. Adanya kebebasan terhadap media
Indonesia dibandingkan media Malaysia menjadi salah satu
faktor penyebab menyebarnya infomasi tersebut. Akan tetapi,
dari kedua konflik yang pernah terjadi antara Malaysia dan
Indonesia, dari konflik Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hingga
konflik Blok Ambalat, media lebih mengungkapkan informasi
mengenai perkembangan sengketa yang terjadi antara kedua
negara dibandingkan fakta yang sebenarnya terjadi di balik
konflik tersebut.
Konflik Blok ambalat antara Malaysia dan Indonesia
semakin santer ketika adanya pemilihan calon Presiden di
Indonesia tahun 2009. Isu ini bermula ketika terdapat dakwaan
bahawa kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) melanggar
sempadan dengan Indonesia. Lebih jauh lagi, media-media di
Indonesia memberitakannya sebagai tindakan provokasi. Salah
satunya tersiar kenyataan bahawa “Selain masuk ke wilayah
Indonesia, Malaysia melanggar aturan pelayaran antarabangsa
kerana mematikan radio komunikasinya.”16

16

‘‘Lagi, Kapal Perang Malaysia Memprovokasi,” Kompas.com, dalam
nasional.kompas.com/read/2009/05/30/1732520/Lagi.Kapal.Perang.
Malaysia.Memprovokasi diakses 22 Jun 2012.
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Terlepas daripada kesahihan isu berkenaan, kenyataankenyataan elit politik di Indonesia cenderung mengambil
keuntungan di tengah memanasnya suhu politik menjelang
Pilihan Presiden 2009. Apabila isu berkenaan dipandang serius
maka tindakan-tindakan yang bersifat keselamatan sudah
semestinya diambil. Namun yang berlaku sebaliknya, “Indonesia
belum menambah jumlah kapal dan pasukan di perairan
Ambalat. Sehingga kini, sepanjang tahun, hanya enam Kapal
Republik Indonesia (KRI) dan tiga pesawat yang berpatroli di
perairan Ambalat.”17 Hal ini kemungkinan besar telah berlaku
senario politik antara elit yang tidak diketahui oleh masyarakat
awam. Terlebih menjelang Pilihan Presiden 2009, semua calon
cenderung mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbau kempen.
Berikut salah satu kenyataan menarik media Kompas.com yang
menyatakan:
“Sengketa kes Ambalat timbul kembali selepas
kapal Malaysia diduga melanggar batas laut IndonesiaMalaysia dan melakukan sejumlah aksi provokasi. Hal
ini membuat beberapa ahli politik dan bahkan pasukan
kempen masing-masing calon yang hendak bertanding
ikut serta memberikan tanggapan.”18
Tidak menghairankan apabila para calon presiden yang akan
bertanding mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbau kempen
17

18
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‘‘Presiden: Hentikan Provokasi Malaysia,” Kompas.com, tersedia dalam
nasional.kompas.com/read/2009/06/07/05084833/Presiden.Hentikan.
Provokasi.Malaysia diakses 22 Jun 2012.
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dengan memanfaatkan sentimen nasionalisme bagi memperoleh
simpati pengundi. Pasukan kempen calon Jusuf Kalla-Wiranto
misalnya menyatakan “Diplomasi dalam sengketa Ambalat
antara Indonesia dan Malaysia seharusnya diserahkan kepada
Jusuf Kalla yang dinilai berpengalaman dalam mewujudkan
perdamaian.”19 Seterusnya calon Wakil Presiden Prabowo
memberikan tanggapan “ada hubungan yang sangat rapat antara
sektor ekonomi dan pertahanan. Jika perekonomian suatu
negara kuat maka pertahanannya pun dipastikan juga berada
dalam kondisi kuat kerana negara itu mampu membeli teknologi
persenjataan yang diperlukan.”20 Manakala calon presiden terkuat
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji dan komited untuk
“terus meningkatkan jumlah belanjawan untuk pembelian alat
utama sistem persenjataan Tentera Nasional Indonesia (TNI).
Presiden juga menekankan perlunya membangun industri
strategik nasional untuk menyokong TNI.”21
Dalam isu Ambalat 2009, tampak bahawa elit politik disokong
media lebih memainkan peranannya dalam membangkitkan isu
berkenaan. Daripada berita-berita yang disiarkan menunjukkan
bahawa percaturan antara elit politik menjelang Pilihan Presiden
2009 cukup berkesan dalam membangkitkan isu berkenaan.
19

20

21

‘‘Tim Sukses: Diplomasi Ambalat Harusnya Diserahkan kepada JK,”
Kompas.com, tersedia dalam nasional.kompas.com/read/2009/06/…/
Tim.Sukses.Diplomasi.Ambalat.Harusnya.Diserahkan.kepada.JK
diakses 22 Jun 2012.
‘‘Prabowo: Indonesia Diremehkan karena Miskin,” Kompas.com, tersedia
dalam nasional.kompas.com/read/2009/06/01/21150449/Prabowo.
Indonesia.Diremehkan.karena.Miskin diakses 22 Jun 2012.
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Sebaliknya tindakan yang bersifat tegas daripada kelompok
masyarakat hanya ditunjukkan oleh sebahagian kelompok
sahaja. Misalnya Barisan Muda Nahdhlatul Ulama (BMNU)
dan beberapa kelompok masyarakat yang melakukan bantahan.
Kelompok-kelompok kecil tersebut umumnya bersifat perhim
punan kecil berbau kempen seperti yang dilakukan oleh calon
presiden Jusuf Kalla dengan menubuhkan Relawan Berani
Bangkit Mandiri.
Fenomena ini jelas tidak terlepas daripada perubahan
politik terutamanya di Indonesia selepas reformasi tahun
1998. Natijahnya politik domestik mengalami gejolak dan
berlaku perubahan besar-besaran seperti liberalisasi media
massa. Selepas reformasi, media-media pemberitaan menjadi
amat bebas dan suara rakyat pula semakin diperhitungkan
dalam pembuatan dasar pemerintahan Indonesia. Dalam isu
Ambalat, media-media pemberitaan yang amat bebas dan tidak
terkawal amat berperanan dalam membentuk persepsi rakyat
Indonesia terhadap Malaysia. Justeru itu, besar kemungkinan
hal ini digunakan oleh Presiden SBY dan para elit politik bagi
kepentingan politiknya masing-masing. Ini juga bermakna
bahawa persaingan elit politik di Indonesia amat penting dalam
menimbulkan ketegangan kedua-dua negara dalam kes Ambalat.
Secara keseluruhan isu persempadanan ini ditentukan
oleh dua faktor. Pertama, masalah persempadanan yang belum
diselesaikan terutama sejak tamatnya konfrontasi. Faktor kedua
ialah situasi politik di Indonesia yang semakin terbuka. Mediamedia pemberitaan dan suara rakyat semakin menentukan
senario politik di Indonesia. Malahan akibat provokasi media
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pula turut menimbulkan sentimen anti-Malaysia dan tergugatnya
nasionalisme rakyat Indonesia. Justeru itu, pelbagai isu termasuk
kes Ambalat berterusan menjadi isu politik yang setiap masa
dapat digunakan oleh pelbagai pihak bagi kepentingan politiknya.
Dalam kesempatan yang lain, salah satu pengamat menya
takan bahawa rumitnya senario politik di Indonesia disebabkan
oleh:
“tidak selarasnya antara lembaga eksekutif (pe
merintah) dengan legislatif (DPR/MPR) dalam
mengamati suatu permasalahan Indonesia dan Malaysia.
Sehingga perbezaan ini dijadikan alat politik oleh partiparti di Indonesia untuk menjatuhkan pemerintah yang
sah. Hal ini bisa dimaklumi kerana majoriti masyarakat
Indonesia masih kurang mendapatkan maklumat
penuh berkaitan suatu permasalahan yang muncul
antara kedua-dua negara. Demikian pula sebahagian
besar media massa di Indonesia dikuasai oleh parti
politik yang semakin memburukkan pemberitaan yang
berbau anti-Malaysia.”22
Selain itu, beliu menambahkan bahawa:
“Media indonesia masih mengutamakan penyajian
yang kontroversial sifatnya daripada menyelesaikan
masalah. Di samping itu, media di Indonesia secara
majoritinya pula didominasi oleh penulis-penulis yang
pendapatnya lebih pro kepada pembangkang kerana
22

Januar Eko Prasetio, SE, M.Si., Universiti Pembangunan Nasional,
Yogyakarta. Temubual dijalankan menerusi email bertarikh 15 Ogos
2013.
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mempunyai hubungan dekat dengan parti mahupun
tokohnya.”23

Dalam hal ini analisis Matriks Perdamaian ke atas
Dalam hal ini analisis Matriks Perdamaian ke atas kes
kes Ambalat dapat digarapkan dalam rajah berikut:
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asas. Ini bermakna Presiden SBY atau pemerintah Indonesia
berkemungkinan memberikan tekanan/tumpuan ke atas isu
Ambalat. Akibatnya perhatian masyarakat tertumpu kepada
isu Ambalat dan seterusnya ia membangkitkan kemarahan
masyarakat yang berbau anti-Malaysia. Demikian pula dalam
isu Ambalat tahun 2009 juga tidak terlepas daripada percaturan
antara elit politik menjelang Pilihan Presiden 2009. Setidaktidaknya dalam isu Ambalat 2009 telah berimpak pada
meningkatnya sentiment anti-Malaysia terutamanya di laman
web. Hal ini bermakna bahawa hubungan antara rakyat (P-P)
terjejas oleh isu Ambalat sama ada yang berlaku tahun 2005
ataupun tahun 2009.
Reaksi daripada timbulnya isu Ambalat tahun 2005
cenderung lebih tampak berbanding Ambalat tahun 2009. Selain
pelbagai tunjuk perasaan, ketegangan hubungan antara rakyat
(P-P) pada isu Ambalat 2005 juga disebabkan oleh “cyber clash”
dan perang caci-maki antara kedua-dua rakyat. Dua kata kunci
yang memanaskan situasi di laman internet ialah “I hate Indon”
dan “Malingsia.” Daripada penelitian Syafuan Rozi Soebhan
mendapati bahawa, kata kunci “Malingsia” (menggunakan tanda
petik) menghasilkan 64,700 halaman. Manakala kata kunci
“Indon” (menggunakan tanda petik) menghasilkan 121,000
halaman.24

24

Syafuan Rozi Soebhan, Cyberclash Conflict Resolution: Panggilan
Mendamaikan Dua Bangsa Serumpun, kertas kerja dibentangkan di
Seminar Internasional Indonesia-Malaysia Up Date, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Indonesia, 27-29 Mei 2008.
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Dengan demikian jelas bahawa media amat menentukan
tergugatnya hubungan antara rakyat (P-P). Begitu pula
pemerintahan SBY dan para elit politik juga berperanan dalam
membangkitkan isu berkenaan menerusi kenyataan-kenyataan
di pelbagai media massa. Hal ini berlaku kerana perhatian
masyarakat ke atas kes tersebut amat tinggi. Begitu pula sen
timen masyarakat juga meningkat berikutan perhatian yang
meluas tersebut. Natijahnya, slogan “Ganyang Malaysia” yang
amat sensitif bagi rakyat Malaysia kembali popular. Sebahagian
pihak di Malaysia melihat tuntutan ke atas Ambalat sebagai
usaha “Ganyang Malaysia” edisi kedua.25

25
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BAB 3

PERSENGKETAAN PRODUK BUDAYA
BERLAKUNYA Narasi Masalah tentang isu persengketaan
budaya pada masa kebelakangan cukup disayangkan ramai
pihak. Hal ini kerana isu berkenaan jarang berlaku terutamanya
pada masa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Suharto.
Pemerintahan Suharto cukup perhatian terhadap kestabilan
hubungan Indonesia-Malaysia sebagai dua buah negara se
rumpun. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh kerajaan
Malaysia sejak kepimpinan Tunku Abdul Rahman sehingga
Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak. Bukan bermakna pasca ke
pimpinan Suharto pemimpin-pemimpin Indonesia tidak
perhatian kepada keharmonian hubungan dua hala. Justeru,
keharmonian hubungan dua hala kekal sebagai perhatian utama
kepimpinan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan
sikap akur para pemimpin Indonesia di tengah tekanan rakyat
Indonesia terhadap pelbagai isu. Walau bagaimanapun dalam
konteks perlindungan terhadap isu-isu budaya pemerintahan
Suharto lebih tegas dalam menjaga sensitifiti di kedua-dua
negara. Ini mencerminkan esensi perdamaian dalam hubungan
Malaysia-Indonesia, bahkan kecenderungan ini adalah satu
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tonggak budaya Nusantara. Makanya hujah atau argumen buku
Matriks Perdamaian ini adalah bahawasanya pada asasnya
hubungan adik-kakak ini adalah damai, tetapi digambarkan
negatif oleh paradigma Narasi Masalah. Isu realiti ketegangan
dieksploitasi dan disensasikan hingga terasa seperti hubungan
Indonesia-Malaysia itu intinya sengketa dan bukan damai.
Sepanjang pemerintahan Order Baru misalnya di layar
Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Televisyen
Malaysia (RTM-1), setiap bulan terdapat siaran bersama yang
bertajuk “Titian Muhibbah.” Demikian juga banyak muzikmuzik Malaysia diperdengarkan di Indonesia dan sebaliknya.
Seorang pengamat mengatakan “Kalau kita ingat pada tahun
1950-an, filem-filem Malaysia sangat digemari penonton
Indonesia dan poster-posternya terpampang bermingguminggu di pawagam/bioskop kecil di seluruh pelusuk Indonesia.
Sebaliknya, filem-filem Indonesia juga disukai oleh penonton
Malaysia dan posternya berkibar-kibar di pawagam-pawagam
(bioskop kuno) seluruh negeri-negeri di Malaysia.”26
Fenomena di atas jelas menunjukkan bahawa dalam konteks
hubungan budaya kedua-dua negara amat rapat beberapa
dekad yang lalu. Namun, pasca reformasi di Indonesia diikuti
dengan kebebasan media sedikit sebanyak berimpak kepada
hubungan dua hala Indonesia-Malaysia. Zaman Suharto yang
cenderung “tertutup” dalam mana media agak dikekang justeru
menguntungkan bagi hubungan kedua-dua buah negara.
Walaupun pendapat-pendapat ini pada sebahagian pihak di
26
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Indonesia dipandang kontroversi, namun realiti menunjukkan
demikian di bawah kepimpinan Suharto, hubungan kedua-dua
negara cukup harmoni.27 Berlakunya beberapa kes persengketaan
budaya seperti lagu rasa sayang, makanan rendang, tarian
reyog, tarian pendet dan yang terbaru sengketa tarian tor-tor
menunjukkan bahawa kesedaran “serumpun” agak bermasalah.
Terlepas daripada latar belakang berlakunya kes-kes tersebut,
sikap emosi terhadap kes-kes tersebut membuktikan bahawa
kedua-dua negara “kehilangan” kesedaran sebagai dua bangsa
serumpun. Oleh kerana itu, dengan menggunakan Matriks
Berkembar G-M-P dua isu persengketaan budaya yang cukup
menjadi perhatian di Indonesia iaitu isu tarian pendet dan
terbaru isu tarian tor-tor dibahaskan.
Istilah negara serumpun identik dengan hubungan Malaysia
dan Indonesia. Istilah tersebut ada karena pada sejarahnya,
Malaysia dan Indonesia pernah berada dalam satu kekuasaan
dan satu wilayah sehingga kedua negara ini lebih banyak me
miliki persamaan di dalamnya. Akan tetapi dari persamaan
inilah, hubungan Malaysia dan Indonesia selalu diwarnai konflik
kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman ini dapat menimbulkan
hubungan yang lebih erat antara keduanya atau bahkan sebalik
nya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi belakangan
ini mengenai kebudayaan dari kedua negara.
Kebudayaan merupakan suatu tindakan untuk melestarikan
pola hidup atau cara hidup yang dikembangkan oleh para le
luhurnya. Kebudayaan sering dilakukan pada aktivitas-aktivitas
27

Ali Maksum,”Urgensi Menjaga Hubungan Serumpun,” Jawa Pos, 18 Ogos
2010.
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tertentu suatu wilayah, akan tetapi pada perkembangannya di
era yang modern, kebudayaan suatu wilayah dikembangkan
menjadi daya tarik wisata atau hiburan yang tujuannya untuk
mengenang dan memperkenalkan kebudayaan yang pernah ada
dan dilakukan oleh para leluhurnya untuk bertahan hidup.
Di wilayah Nusantara terutama Malaysia dan Indonesia,
selain karena mereka disebut negara serumpun, masyarakat
dari kedua negara juga saling melakukan imigrasi dari tempat
asal mereka. Bukan hanya di masa lalu, tetapi pada era modern
banyak masyarakat dari kedua negara yang melakukan migrasi.
Sebagai contoh, di Indonesia suku Melayu seperti suku Melayu
di Malaysia banyak terdapat di wilayah Kepulauan Sumatera.
Sedangkan suku Batak, Jawa, Madura dan lain sebagainya banyak
terdapat di wilayah Malaysia. Oleh sebab itu, sebagian besar dari
mereka yang melakukan migrasi dari tempat asalnya tidak lepas
dari kebudayaan yang tetap mereka lestarikan. Budaya yang
tetap mereka pertahankan meskipun tidak di tempat asalnya lagi
menjadi awal mula banyaknya kesalahapahaman budaya antara
Malaysia dan Indonesia.
Banyaknya imigran di kedua negara terutama Indonesia dapat
menjadi suatu keuntungan besar terhadap hubungan Malaysia
dan Indonesia apabila dikelolah dengan baik. Peluang ini mampu
membuat hubungan Malaysia-Indonesia semakin erat. Hal ini
dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara kedua negara
untuk saling melestarikan kebudayaan dari masing-masing
pihak. Malaysia dan Indonesia juga sepakat untuk meminta izin
terlebih dahulu apabila menggunakan kebudayaan dari pihak
lain untuk tujuan komersial. Kesepakatan antara Malaysia dan
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Indonesia ini dilandaskan karena banyaknya kemiripan budaya,
selain karena faktor sejarah, tetapi juga banyaknya imigran dari
negara masing-masing terutama Indonesia yang mewarnai
budaya di Malaysia.
Kesepakatan antara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI,
Jero Wacik dengan Pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Rais
Yatim, ini disepakati di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 10
November 2007. Namun kesepakatan yang telah disepakati oleh
Malaysia dan Indonesia tidak menjamin ketiadaan salah paham
akan kebudayaan mereka sehingga menyebabkan terjadinya
konflik antara Malaysia dan Indonesia yang menyebabkan
kondisi kurang baik terutama bagi masyakarat kedua negara.
Dari beberapa persamaan akan kebudayaan dari Malaysia dan
Indonesia, di bawah ini sedikit akan dijelaskan mengenai kondisi
konflik kesalahpahaman budaya yang terjadi antara Malaysia
dan Indonesia, beserta fakta yang sebenarnya.
3.1. Tarian Pendet
Tarian Pendet merupakan salah satu tarian warisan Indonesia
yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Tari ini diciptakan oleh
Ni Ketut Reneng dan I Wayan Rindi sebagai tarian tradisional
masyarakat Bali. Pada awalnya, tarian ini sangat sakral dan
digunakan pada upacara keagamaan masyarakat Hindu, Bali.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tepatnya sekitar tahun
1950-an para seniman mengubah Tarian Pendet menjadi tarian
“Selamat Datang” untuk menyambut tetamu dan pelancong,
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tapi masih mengandung unsur-unsur kesucian keagamaan.28
Gambaran Tarian Pendet boleh dipamerkan seperti di bawah ini.

Gambar 3.1 : Tarian Pendet29
Pada perkembangannya, Tarian Pendet sering digunakan
sebagai tarian penyambut tamu-tamu di berbagai hotel di Bali.
Tarian ini juga pernah ditampilkan oleh Indonesia, pada masa
pemerintahan Presiden RI pertama, Ir.Soekarno, saat acara
pembukaan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Tarian yang
menampilkan sekitar 800 penari di dalamnya membuat tarian
ini identik dengan tarian tradisional masyarakat Pulau Dewata,
Bali. Hingga saat ini, Tarian Pendet terus dikembangkan secara

28
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Agus K Supono,”Pendet, Tari Tradisional dari Bali,” RRI, 20 Jun 2012
tersedia dalam http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/21606#.
UDXYHsHiafs diakses 23 Ogos 2012.
Djarum Fondation, Tari Pendet, tersedia dalam https://www.
indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/tari-pendet diakses pada
23 Ogos 2020.
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turun-temurun untuk terus dilestarikan sebagai salah satu tarian
tradisional demi mengenang tradisi nenek moyang mereka.
Isu konflik budaya mengenai Tarian Pendet antara Malaysia
dengan Indonesia dimulai ketika adanya tayangan Tarian Pendet
dalam salah satu iklan pelancong Malaysia, Truly Asia. Iklan ini
disiarkan pada 23 negara dengan tujuan untuk memperkenalkan
salah satu budaya Malaysia sehingga mampu menarik para
wisatawan asing untuk berkunjung. Selain itu, iklan ini juga
disiarkan dalam program Discovery Channel yang berjudul
Enigmatic Malaysia. Apa yang dilihat sebagai tindakan Malaysia
untuk menarik wisatawan asing ini menimbulkan kemarahan
terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan tidak lain
karena salah satu warisan budaya milik Indonesia masuk ke
dalam salah satu iklan milik Malaysia tanpa izin dari pihak
pemerintah Indonesia itu sendiri.
Tindakan Malaysia dalam menayangkan Tarian Pendet
dalam iklan promosi negara membuat pemerintah Indonesia
kecewa. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dikatakan tidak
hanya merasa dirugikan tetapi juga menciptakan persepsi akan
ketidakpatuhan pemerintah Malaysia terhadap kesepakatan yang
telah disepakati negaranya dengan pemerintah Indonesia. Di sisi
lain, tindakan pemerintah Malaysia ini juga menimbulkan citra
yang kurang baik sehingga menimbulkan kecaman dari berbagai
kalangan di Indonesia.
Pasca tindakan Malaysia menayangkan Tarian Pendet,
pemerintah Indonesia segera melayangkan protes, akan tetapi
tindakan ini menimbulkan kekecewaan lagi bagi pihak Indonesia.
Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia menyayangkan
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sikap Kerajaan Malaysia yang cenderung menyalahkan pihak
penyelenggara acara. Selain itu, salah satu media pemberitaan
juga menyebutkan bahwa adanya ketidaktahuan pihak Kerajaan
dalam masuknya Tarian Pendet dalam iklan promosi negara
Malaysia. Setelah aksi protes pemerintah Indonesia, semua iklan
promosi yang menayangkan Tarian Pendet segera ditarik oleh
pemerintah Malaysia.
Isu akan masuknya Tarian Pendet ke dalam iklan
promosi milik Malaysia segera menyebar luas di
kalangan masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi
ini tidak lain disebabkan karena keikutsertaan media
pemberitaan yang cukup besar. Hal ini dapat dibuktikan
dengan berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di
berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya seperti
yang terjadi di wilayah Pulau Dewata, Bali. DPD RI
Pulau Dewata Bali, menyebutkan sebagai berikut:30
“Kita prihatin asal diklaimnya Tari Pendet yang
berasal dari Pulau Dewata, Bali oleh Malaysia. Kami
anggota DPS, masyarakat, seniman dan sesepuh penari
Bali meminta agar pihak Malaysia segera mencabut
Tari Pendet dalam iklan-iklan mereka. Kami juga akan
melayangkan protes pada masyarakat Malaysia melalui
DPD RI dan Pemerintah RI.”

30
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Seniman Bali Protes Klaim Tari Pendet Oleh Malaysia, tersedia dalam
https://news.detik.com/berita/d-1187644/seniman-bali-protes-klaimtari-pendet-oleh-malaysia diakses 25 April 2020.
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Selanjutnya Ida Ayu menuturkan bahwa:
“Masyarakat Bali siap untuk membantu pemerintah
untuk mendata ulang berbagai kesenian yang ada di
Indonesia apabila diperlukan.”
Isu Tarian Pendet menjadi isu yang amat serius di Indonesia
berikutan pemberitaan yang hebat di pelbagai media. Keadaan
semakin rumit apabila ramai kalangan sama ada ahli parlimen
mahupun pengamat meragukan “nasionalisme” pemerintah
Indonesia. Natijahnya, timbul tunjuk perasaan hebat terutamanya
di Kedutaan Malaysia di Jakarta dan di kawasan-kawasan penting
di bandaraya Jakarta yang menjadi tumpuan orang ramai. Isu ini
semakin serius apabila diikuti oleh pembakaran Jalur Gemilang/
Bendera Malaysia dan isu sweeping warga Malaysia di Jakarta.
Situasi demikian sudah tentu mendapat bantahan kerajaan
Malaysia. Bantahan kerajaan Malaysia disampaikan oleh Menteri
Luar Dato’ Sri Anifah Aman diikuti tunjuk perasaan kecil
yang dilakukan oleh Pemuda UMNO (United Malay National
Organization). Namun, situasi di Malaysia cukup berbeza
dengan situasi di Indonesia. Perbezaan ini amat ketara apabila
media pemberitaan di Malaysia tidak melakukan “provokasi”
atau memberikan tumpuan kepada isu berkenaan. Pemberitaan
lebih bertumpu tunjuk perasaan yang berbau anarki dan isu
keselamatan warga Malaysia di Indonesia. Namun, ianya juga
tidak menjadi isu utama dalam akhbar-akhbar dan media
pemberitaan di Malaysia. Setidak-tidaknya mesej telah sampai
kepada warga Malaysia bahawa sebahagian kawasan di Indonesia
agak kurang selamat pada masa tersebut. Sebaliknya kerajaan
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Malaysia memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat
Indonesia di Malaysia.
Walaupun telah mendapat jaminan keselamatan daripada
kerajaan Malaysia, sebahagian warga Indonesia agak khuatir
dengan situasi demikian. Adanya ketegangan ini sedikit se
banyak telah mengganggu keharmonian antara kedua-dua
rakyat. Timbul pula satu soalan mengapa rakyat Malaysia tidak
selamat di Indonesia? Sebaliknya rakyat Indonesia aman dan
selamat bekerja dan belajar di Malaysia. Berdepan dengan
situasi demikian sebahagian warga Indonesia di Malaysia me
nunjukkan sikap solidariti dengan melakukan tunjuk perasaan
yang mengutuk tindakan tidak bermoral di Jakarta. Hal ini
merupakan satu tindakan yang jarang berlaku. Ini kerana
sebahagian rakyat Indonesia di Malaysia amat menyesali ber
lakunya ketegangan hubungan kedua-dua negara serumpun.
Mereka mahu mengembalikan perdamaian dan meleraikan
ketegangan. Sengketa itu tidak dianggapkan biasa. Isu ini dilihat
sebagai sesuatu yang mengganggu hubungan keserumpunan
yang memang berbasis keamanan dan kedamaian. Tindakan
sebahagian rakyat Indonesia menerusi organisasi Bendera jelas
satu tindakan yang berpotensi menjejaskan hubungan keduadua negara.
Apatah lagi pihak media tampaknya juga mengambil ke
untungan dengan Narasi Masalah dan dengan timbulnya isu
berkenaan. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia adakah
juga turut ambil bahagian dalam bangkitnya isu berkenaan?
Melihat situasi politik pada masa tersebut terdapat beberapa
pihak cuba mengambil keuntungan daripada timbulnya isu
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Tarian Pendet. Ini kerana sebahagian kalangan berpendapat
bahawa isu Tarian Pendet telah dipolitisasi untuk menjatuhkan
kredibiliti Presiden SBY berikutan kemenangannya dalam
Pilihan Presiden 2009.
Walaupun tidak sampai melibatkan pasukan keselamatan,
isu Tarian Pendet cukup menegangkan hubungan antara
kedua-dua negara. Isu sweeping warga Malaysia di Jakarta
menjadi satu isu yang cukup dikesali banyak pihak. Isu sweeping
dilancarkan oleh organisasi yang menamakan diri Banteng
Demokrasi Rakyat (BENDERA) selepas timbulnya isu Tarian
Pendet. Walau bagaimanapun Kementerian Luar Indonesia
memberikan jaminan keselamatan warga Malaysia di Jakarta.
Juru cakap Kementerian Luar Indonesia Teuku Faizasyah
menyatakan ”kita dengarkan keprihatinan Malaysia dan kita
jamin keselamatan warganya di Indonesia.”31
Berlakunya perkara ini amat dikesali oleh banyak pihak.
Anggota Eminent Person Group (EPG) dari Indonesia Try
Sutrisno menyatakan bahawa ”kerja sama di bidang pelancongan
antara Indonesia dan Malaysia kurang erat sehingga masih me
nimbulkan pelbagai polemik yang berkaitan dengan kebudayaan
antara kedua-dua negara, seperti kes Tarian Pendet.”32 Pakar
kajian Malaysia daripada Universiti Indonesia, Jakarta juga
menyatakan bahawa”sweeping yang dilakukan oleh BENDERA
terhadap warga Malaysia tidak akan menyelesaikan masalah,”

31
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“Delpu Jamin Keamanan Warga Malaysia,” Koran Jakarta, 12 September
2009.
Ibid.
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dan bagaimana pula jika Malaysia juga membalas melakukan
sweeping terhadap warga Indonesia di Malaysia.33
Sebahagian pihak di Indonesia sendiri agak kurang percaya
dengan sikap sebahagian rakyat Indonesia menerusi organisasi
BENDERA yang cuba melakukan sweeping. Seburuk itukah
warga Malaysia di Indonesia sehingga memang perlu di sweeping?
Ataukah sikap Malaysia sudah terlampau buruk sehingga perlu
untuk memusuhinya? Ramai pihak menyesalkan masyarakat
mudah terprovokasi dengan melakukan tindakan seperti itu.
Persoalan kedua-dua negara sepatutnya diselesaikan dengan
jalan diplomasi dibandingkan dengan mengangkat senjata.
Selain itu, persoalan hubungan antarabangsa mesti diselesaikan
oleh pihak berkuasa iaitu antara kedua-dua kerajaan bukan
antara individu.34
Terlepas dari berbagai media pemberitaan dan aksi protes
dari kalangan masyarakat Indonesia tidak membuat hubungan
Malaysia dan Indonesia rusak secara politik. Hubungan ini jauh
lebih harmonis dibandingkan dengan informasi di berbagai media
pemberitaan. Baik pemerintah Malaysia ataupun pemerintah
Indonesia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kebijakan.
Hubungan baik antara kedua negara dengan berlandaskan
“Negara Serumpun” membuat keduanya lebih terikat satu
dengan yang lainnya dan mengutamakan asas tersebut untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada dibandingkan dengan
emosional semata.

33
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Ibid.
“Perspektif: Hubungan Harmonis,” Koran Jakarta, 12 September 2009.
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Dalam hal ini analisis Matriks Perdamaian ke atas kes Tarian
Pendet dapat digarapkan dalam rajah berikut:
M

G
Tarian Pendet

Tarian Pendet

S=Tinggi

S= Tinggi

P

P

Matriks M-P

Matriks G-P
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Matriks Perdamaian
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yang
dengan kempen “Ganyang Malaysia” yang dilakukan oleh
dilakukan oleh BENDERA. Ini kerana ianya boleh menutupi
BENDERA.
Ini kerana ianya boleh menutupi isu-isu “sensitif ”
isu-isu “sensitif” di sekitar kekuasaan SBY, iaitu dakwaan
di sekitarrasuah
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politik penyokong SBY termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya
rasuah yang didakwa melibatkan ahli-ahli politik penyokong
(KPU), Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan konsultan
SBY termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya (KPU), Lembaga Survei
Indonesia (LSI) dan konsultan politik Fox Indonesia.35 Salah
51
satu aktivis Reformasi 1998 menyatakan bahawa “ini dilakukan
sebagai upaya membuat imej politik SBY tampak sebagai pihak
35

‘‘Aksi Bendera, Kontra Intelijen Inner Circle SBY?” tersedia dalam http://
www.nusantaraku.org/forum/archive/index.php/t-28200.html diakses
11 Jun 2012.
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yang teraniaya.”36 Beberapa pihak juga mendakwa BENDERA
sengaja ditubuhkan oleh pihak pembangkang untuk merusak
kredibiliti Presiden SBY. Ketua BENDERA Mustar Bonaventura
adalah mantan anggota Parti PDI-P pimpinan mantan Presiden
Megawati yang tengah menjadi pembangkang.37
Dengan demikian menurut analisis Matriks Berkembar
G-M-P masyarakat amat terpengaruh kerana secara tidak
langsung mungkin terprovokasi oleh senario politik di peringkat
elit. SBY pula tampaknya agak diuntungkan oleh adanya tunjuk
perasaan anti-Malaysia sebagai usaha untuk menutupi pelbagai kes
rasuah yang tengah menimpa kuasa politiknya selepas kejayaan
memenangkan pilihan raya 2009 secara fenomenal. Pihak media
kemungkinan juga diuntungkan kerana berjaya memperoleh
keuntungan dengan “menjual” berita-berita yang cukup
provokatif tersebut. Hal ini bermakna bahawa kemungkinan
besar pemerintah juga memberikan tekanan dan pada masa yang
sama media juga berterusan memberitakan berita-berita negatif
dan cenderung provokatif. Secara tidak langsung pula masyarakat
semakin tegang dan marah ke atas tindakan yang didakwa
sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Hal
ini bermakna bahawa dalam isu Tarian Pendet hubungan antara
rakyat (P-P) tampak cenderung terjejas.
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Ibid.
“Semut yang bikin gatal Cikeas,” Tempo Interaktif dalam http://www.
tempointeraktif.com/khusus/aliran.dana.century/page07.php diakses 11
Jun 2012. Walau bagaimanapun Andian salah satu anggota BENDERA
membatah BENDERA “dipesan” untuk menyiarkan senarai penerima
dana Century.

MATRIKS PERDAMAIAN

3.2. Tarian Tor-Tor
Kesalahpahaman antara Malaysia dan Indonesia tidak
hanya berhenti pada masuknya Tarian Pendet dalam salah satu
penayangan iklan promosi milik Malaysia. Kesalahpahaman
antara kedua negara kembali terjadi lagi pada Tarian Tor-Tor
milik suku Batak dan Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia.
Tarian yang digunakan untuk menyambut perayaan dan para
tamu kehormatan ini dimainkan bersamaan dengan alat
musik Gondang-9. Pada awalnya, Tarian ini digunakan untuk
upacara adat, seperti upacara kematian, perayaan hasil panen,
penyembuhan penyakit, dan pesta muda-mudi masyarakat.
Selain itu, tarian ini juga mengandung tiga unsur di dalamnya,
yakni ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan sebagai pencipta
alam semesta, ritual kepada para leluhur yang telah mendahului
mereka semua, serta untuk membangkitkan semangat kepada
semua khalayak ramai yang menghadiri dan melihat tarian
tersebut. Sedangkan pada masa kolonial, kesenian ini menjadi
hiburan para raja dan sebagai bentuk perlawanan terhadap
tentera Belanda. Ada bunyi tertentu yang ditabuh, menandakan
kedatangan tentera Belanda. Sehingga ketika gondang dibunyi
kan, menandakan masyarakat diminta berpindah segera.38
Gambaran Tarian Tor-Tor dapat dipamerkan seperti di
bawah ini.

38

“Asal-usul Tari Tor-tor dan Alat Musik Gondang 9,” Tempo, 18 Jun 2012,
tersedia dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/173411230/
Asal-usul-Tari-Tor-tor-dan-Alat-Musik-Gondang-9 diakses 23 Ogos
2012.
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Gambar 3.2 : Tarian Tor-Tor39

Gambar 3.3 : Alat musik Gondang Sembilang40
Isu sengketa Tarian Tor-Tor berlaku sekitar pada bulan Jun
2012. Isu ini bermula ketika tersiar berita bahawa Tarian Tor-Tor
39

40
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Annisa Maulida, Hari Keluarga, Boediyono Disuguhi TariTor-Tor,
tersedia dalam http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/331402hari-keluarga--boediono-disuguhi-tari-tor-tor diakses 23 Ogos 2012.
Irsan Mulyadi, Warga Batak Menari Tor-Tor di Konjen Malaysia, tersedia
https://www.viva.co.id/berita/nasional/327488-warga-batak-menari-tortor-di-konjen-malaysia diakses pada 23 Ogos 2020.
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akan didaftarkan di Kementerian Penerhangan, Komunikasi
dan Kebudayaan Malaysia di bawah Seksyen 67 Akta Warisan
Kebangsaan 2005. Seperti mana akhbar Tempo memberitakan
bahawa Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
Malaysia Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim menyatakan “Tarian
ini akan diresmikan sebagai salah satu cabang warisan negara.”41
Sebaik sahaja kenyataan Rais Yatim tersebut, isu Tarian
Tor-Tor terus menjadi headline akhbar-akhbar di Indonesia dan
diperkatakan hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Aksi atau tindakan Malaysia yang menginginkan peresmian
Tarian Tor-Tor sebagai salah satu cabang warisan negara
menyebabkan kemarahan yang cukup besar dari masyarakat
Indonesia. Selain itu, banyaknya aksi protes yang dilakukan
oleh masyarakat ataupun mahasiswa Indonesia membuat per
masalahan ini semakin menyebar. Salah satunya seperti yang
dilakukan di Medan, di mana masyarakat melakukan protes
terhadap pemerintah Malaysia melalui Konsulat Malaysia
yang berada di Medan. Hal ini juga disampaikan oleh Noorlin
Othman yang menyebutkan bahwa pemerintah Malaysia telah
menerima berbagai protes dari masyarakat Indonesia dan
pihaknya telah mengkaji ulang permasalahan yang tengah
dihadapi negaranya dengan masyarakat Indonesia. Selain itu,
Noorlin juga menyampaikan bahwa permasalahan yang sedang
dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia hanyalah sebuah
kesalahpahaman antara kedua negara.
41

‘‘Malaysia Pengin Klaim Tarian Tor-Tor,” Tempo, 16 Jun 2012 tersedia
dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/06/16/118411035/
Malaysia-Pengin-Klaim-Tarian-Tor-Tor diakses 23 Ogos 2012.
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Menurut pihak Malaysia, keinginan memasukkan atau
meresmikan Tarian Tor-Tor sebagai salah satu tarian nasional
negara bukanlah sepenuhnya keinginan dari pemerintah
Malaysia melainkan hanyalah kesalahpahaman. Awal mula
keinginan untuk meresmikan Tarian Tor-Tor dan Gordang-9
dalam salah satu cabang warisan negara disebabkan karena
adanya permintaan dari masyarakat suku Batak dan Mandailing
yang berada di wilayah Malaysia. Selain itu, pemerintah Malaysia
hanya mengabulkan keinginan masyarakat suku Batak dan
Mandailing yang menetap di Malaysia untuk tetap melestarikan
dan mementaskan Tarian Tor-Tor dan Gordang-9 sebagai milik
masyarakat suku Batak di Malaysia. Isu ini hanya mengenai
adanya perbedaan persepsi antara masyarakat Malaysia dengan
masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Noorlin Othman:
“Diperakui atau memperakui di Malaysia dimak
sudkan diangkat atau disahkan atau disetujui, bukan
diklaim seperti yang diartikan di Indonesia. Masalah
pengartian kata atau kalimat memang tampaknya sering
menimbulkan masalah, tetapi dengan penegasan seperti
ini, saya harap tidak ada masalah lagi.”42
Tidak hanya aksi protes di Medan, akan tetapi masyarakat
Batak yang berada di Pulau Dewata, Bali melakukan aksi protes
terhadap pihak Malaysia. Mereka melakukan aksi protes di
Konsulat Malaysia yang terletak di Kuta, Bali yang menamai
dirinya sebagai Ikatan Keluarga Batak Bali (IKBB). Dalam
42
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Ratusan Warga Batak Medan Protes ke Konjen Malaysia, tersedia dalam
https://www.liputan6.com/news/read/414545/ratusan-warga-batakmedan-protes-ke-konjen-malaysia diakses 11 April 2020.
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aksi protesnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh
masyarakat dan mahasiswa di Medan. Masyarakat Batak, di Bali
menyebutkan bahwa pihak Malaysia harus mencabut keinginan
negaranya untuk memasukkan Tarian Tor-Tor dalam salah satu
cabang tarian warisan negaranya. Akan tetapi, keinginan tersebut
harus ditulis secara tertulis untuk menghindari permasalahanpermasalahan kedepannya.

Gambar 3.4: Aksi protes masyarakat Batak43
Keinginan masyarakat Batak di Bali tidak langsung menerima
respon yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pihak
perwakilan Malaysia di Bali tidak dapat langsung mengiyakan
keinginan mereka karena adanya undang-undang tersendiri dari
pemerintah Malaysia dalam menangani permasalahan antara
negara.
Banyaknya aksi protes yang dilakukan oleh berbagai
masyarakat Indonesia pada perwakilan Malaysia di Indonesia
43

Komunitas Batak di Bali Demo Konsulat Malaysia Soal Tari Tor-Tor,
tersedia dalam http://news.detik.com/berita/d-1948390/komunitasbatak-di-bali-demo-konsulat-malaysia-soal-tari-tor-tor?9922022=
diakses 11 April 2020.
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menimbulkan sedikit kekacauan. Akan tetapi, berbeda dengan
masyarakat, berbeda pula dengan pemerintah Indonesia
itu sendiri. Pemerintah Indonesia cenderung menyerahkan
permasalahan mengenai Tarian Tor-Tor dan Gondang-9 kepada
masayarakat yang bersangkutan yakni Suku Batak dan Mandailing,
Sumatera, Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga
menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sendiri tidak akan
mempermasalahkan apabila pihak Malaysia menginginkan
atau meresmikan Tarian Tor-Tor dan Gordang-9 sebagai salah
satu cabang warisan budaya Malaysia asalkan pihak Malaysia
telah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini
disebabkan karena lahirnya Tarian Tor-Tor dan dilestarikan di
wilayah Sumatera, Indonesia oleh suku Batak dan Mandailing.
Selama ini, pemerintah Indonesia tidak pernah melarang negara
manapun untuk tetap melestarikan budaya Indonesia selagi
budaya tersebut dijelaskan secara detail asal-usulnya.
Menurut wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia, Wiendu Nurhayati terhadap pemerintah Malaysia,
ia menyampaikan bahwa apakah dalam proses pengajuan
Tarian Tor-Tor dan Gordang-9 sebagai salah satu warisan milik
Malaysia disebutkan dari mana budaya itu berasal? Setidaknya,
semua orang harus mengetahui asal usul adanya budaya tersebut
sebagai cara dan rasa hormat kita terhadap para leluhur yang
telah menciptakan budaya sebelum kita ada. Berikut pernyataan
yang disampaikan oleh Wiendu Nurhayati:44
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BCC, Reaksi Atas Tor-Tor dan Gordan Sembilan, diakses dalam https://
www.bbc.com/indonesia/forum/2012/06/120618_forum_tortor
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“Di dalam pengusulan ini, apakah betul men
cantumkan asal usul dari tari tersebut, Tor Tor dan
Gondang Sembilan, adalah dari Mandailing, Sumatera
Utara, Indonesia. Karena di satu sisi, kita juga tidak
menutup manakala ada masyarakat Indonesia yang
mengembangkan kebudayaan di luar Indonesia,”
Selain itu menurut pakar budaya Batak yakni Eduar
Manik menyebutkan bahwasanya budaya Tarian Batak itu
sudah sangat jelas milik Indonesia karena Tarian ini sudah ada
sejak abad ke-13 dan tetap dilestarikan hingga saat ini, cuman
bagaimana pemerintah setempat dan pusat mengakui tarian
tradisional Indonesia dalam akta tertulis. Berikut pernyataan
yang disampaikan oleh Tutur Eduar Manik:45
“Sejak abad ke-13 orang Batak sudah punya tarian
Tor Tor. Pada saat masyarakat Batak datang dari Hindia
Belanda, mereka sudah membawa budayanya, antara
lain Tor Tor dan kemudian lagu. Jadi Tor Tor itu bukan
lahir pada saat sekarang.”
Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat juga dilakukan
oleh pihak pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di Kuala
Lumpur. Pemerintah Indonesia juga sangat menyayangkan sikap
Malaysia yang mencoba mengklaim budaya milik para leluhur
suku Batak dan Mandailing.
Menurut Anggota Komisi 1 DPR dari Partai Demokrat
(PD), Nurhayati Assegaf menyebutkan bahwa hal semacam
ini seharusnya tidak terjadi kembali antara Indonesia dengan
Malaysia. Permasalahan seperti seharusnya dapat segera
45

Ibid.
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terselesaikan melalui komunikasi antara kedua belah pihak. Hal
ini disebabkan karena banyak petinggi Malaysia yang memiliki
darah keturunan Indonesia, sehingga hal semacam ini dapat
segera terselesaikan tanpa menyebabkan hubungan kedua negara
terganggu. Berikut pernyataan Nurhayati Assegaf:
“Jadi ini yang kita harapkan, petinggi Malaysia
yang pernah lahir atau keturunan Indonesia dapat
menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak jadi
kesalahan komunikasi semacam ini lagi.”46
Selain itu, Nurhayati juga meminta pemerintah Indonesia
untuk bersikap tegas atas klaim yang dilakukan oleh Malaysia.
Hal ini berguna supaya kedua negara dapat saling menghargai
dan menghormati kebudayaan dari masing-masing negara tanpa
melukai hati masyarakat.
Dari berbagai aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat
dan pemerintah Indonesia, permasalahan ini tidak akan sampai
menyebar luas dan semakin memperparah kesalahpahaman
antara Indonesia dengan Malaysia tanpa adanya keikutsertaan
dari media pemberitaan. Selain itu, tidak semua masyarakat
dari kedua negara terutama Indonesia dapat menjadi pembaca
yang baik dan menganalisis sebuah permasalahan dari akarnya.
Tidak hanya sampai di situ, banyak para penggodam (hacker)
atau perosak jejaring internet daripada Indonesia juga turut
memanaskan situasi. Namun amat beruntung apabila para
penggodam tidak sampai melakukan perosakan ke atas jejaring
46
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Liputan 6, Malaysia Diminta Tak Klaim Budaya Indonesia, terdia dalam
https://www.liputan6.com/news/read/413716/malaysia-diminta-taklagi-klaim-budaya-indonesia diakses 11 April 2020.
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kritikal milik kerajaan Malaysia. Salah satu laman web terkorban
ialah laman web sebuah restoran Cina “Restoran Fatty Mok
Hakka Yong Tau Fu (http://fattymok.com.my).” Berikut dapat
dilihat laman web berkenaan:

Gambar 3.5 : Laman web asal Restoran
Fatty Mok Hakka Yong Tau Fu47

Gambar 3.6 : Laman web Restoran Fatty
Mok Hakka Yong Tau Fu selepas digodam48
47
48

Laman web rasmi http://fattymok.com/
Tribunnews, Tari Tor—Tor Diklaim, Situs Malaysia Dibobol Hecker,
tersedia dalam http://www.tribunnews.com/2012/06/22/tari-tor-tordiklaim-situs-malaysia-dibobol-hacker diakses 23 Ogos 2012.
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Di tengah timbulnya isu Tarian Tor-Tor, pihak media
tampaknya secara aktif melakukan pemberitaan-pemberitaan
berbau provokasi. Sebaliknya pemerintah Indonesia dan
Malaysia dengan bijak mengeluarkan kenyataan-kenyataan
yang diplomatik dan boleh menurunkan ketegangan. Menteri
Komunikasi dan Maklumat Indonesia, Tifatul Sembiring misalnya
memberikan penjelasan bahwa klaim yang dimaksudkan adalah
pengakuan pemerintah Malaysia ke atas komuniti Mandailing
yang sudah lebih dari 70 tahun tinggal di negara itu, dengan
jumlah anggota mencecah 50.000 orang.[...] disejajarkan dengan
tarian kesenian lain, seperti Barongsai dari masyarakat China,
India, dan sebagainya. Dengan pengakuan Malaysia ke atas
komuniti Mandailing, termasuk keseniannya itu, Tarian Tor-Tor
boleh dipersembahkan di peringkat kebangsaan di Malaysia.”49
Kementerian Luar Indonesia pula lebih memilih untuk
bersikap teliti dan berusaha untuk tidak mengeluarkan kenyataankenyataan berbau provokatif. Kementerian Luar Indonesia
memilih jalan diplomatik dalam menyelesaikan isu Tarian Tor-Tor
seperti berterusan melakukan komunikasi dengan kementerian
terkait di Malaysia dan Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.50

49
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‘‘Tor-tor, Pengakuan Malaysia atas Komunitas Mandailing,” Kompas.
com, 23 Juni 2012 tersedia dalam http://nasional.kompas.com/
read/2012/06/23/14075790/Tortor.Pengakuan.Malaysia.atas.Komunitas.
Mandailing diakses 23 Jun 2012.
“Kemenlu Tunggu Laporan Resmi Klaim Tari Tor-tor,” Tempo, 18 Jun 2012
tersedia dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/173411194/
Kemenlu-Tunggu-Laporan-Resmi-Klaim-Tari-Tor-tor diakses 23 Ogos
2012.
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Selain itu, kenyataan yang cukup bijak dinyatakan oleh Sultan
Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai berikut:
“Itu (tarian Tor-tor dan Gondang Sembilan) adalah
sub-culture, hal itu menjadi kekuatan Malaysia dalam
konteks global. Mestinya republik ini melakukan hal
yang sama, bukan malah cemburu kerana di sana ada
sub-culture itu. Sejak dulu Malaysia dikenal oleh bangsa
Indonesia sebagai Malaka, bahagian daripada wilayah
Sriwijaya mahupun Majapahit. Kerana itu di Malaysia
terdapat orang Melayu, orang Jawa, orang Batak dan
sebagainya. Bererti di sana ada sub-culture Jawa, subculture Batak, sub-culture Melayu, di samping ada orang
Cina, India dan lain sebagainya.”51
Masyarakat dan media-media di Indonesia kemungkinan
besar tidak mengetahui apa yang sebetulnya berlaku terkait
dengan isu berkenaan. Berlakunya misunderstanding atau
salah faham cukup besar kerana berbezaan interpretasi ke atas
kandungan berita yang disiarkan oleh agensi berita berbahasa
Melayu, Bernama. Perkataan “pengakuan” dalam bahasa
Malaysia bermakna acknowledgement atau recognition dalam
bahasa Inggris. Demikian pula dengan makna “didaftarkan”
bukan bermakna “diakui” dalam bahasa Indonesia, namun
lebih kepada tindakan registered dalam amalan pentadbiran
di Malaysia. Makna-makna tersebut jauh daripada unsurunsur claim kerana tindakan yang dilakukan bukan bertujuan

51

‘‘Sri Sultan: Tak Usah Cemburu dengan Malaysia,” Vivanews, 20 Jun 2012
tersedia dalam http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/327605-srisultan--tak-usah-cemburu-dengan-malaysia diakses 23 Ogos 2012.
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untuk meng-claim tetapi sebuah tindakan registered dan
acknowledgement.52
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kenyataan Dr. Rais
Yatim sendiri dalam bahasa Inggris yang diambil oleh akhbar
The Jakarta Post daripada agensi berita Bernama sebagai berikut:
“acknowledged as national heritage.”53 Oleh kerana itu, amat tepat
apa yang nyatakan oleh pihak Kedutaan Indonesia di Kuala
Lumpur bahawa dalam isu dakwaan Tarian Tor-Tor telah berlaku
misunderstanding di antara kedua-dua belah pihak.54
Dalam hal ini analisis Matriks Berkembar G-M-P ke atas kes
sengketa Tarian Tor-Tor dapat digarapkan dalam rajah berikut:

52
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Kata bercetak italic kerana penulis memberikan penekanan ke atas
perkara ini.
‘‘RI to seek clarification over ‘Tortor’ claim,” The Jakarta Post, 19 Jun
2012 tersedia dalam http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/19/
ri-seek-clarification-over-tortor-claim.html diakses 20 Jun 2012.
‘Tortor’ furor a ‘misunderstanding’: Indonesian Embassy Indonesian
Embassy,” The Jakarta Post, 18 Jun 2012, tersedia dalam http://www.
thejakartapost.com/news/2012/06/18/tortor-furor-a-misunderstandingindonesian-embassy.html diakses 18 Jun 2012.
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Dalam hal ini analisis Matriks Berkembar G-M-P ke
atas kes sengketa Tarian Tor-Tor dapat digarapkan dalam
rajah berikut: G
M
Tarian Tor-Tor
S= Tinggi

P

P

Tarian Tor-Tor
S=St

Matriks G-P

Matriks M-P

Rajah 7: Kedudukan Kes Tarian Tor-Tor
Rajah 7: Kedudukan Kes Tarian Tor-Tor
menurut
Matriks Berkembar G-M-P
menurut Matriks Berkembar G-M-P
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masyarakat Indonesia
“traumatik” masyarakat
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dan menimbulkan
67
serupa yang telah berlaku di masa sebelumnya. Sehingga
secara
tidak langsung juga mengingatkan dan menimbulkan kembali
isu-isu sebelumnya yang sudah diselesaikan kedua-dua belah
pihak, Indonesia dan Malaysia. Sebaliknya pihak pemerintah
(G) agak berhati-hati terhadap isu berkenaan kerana isu tersebut
merupakan “pengulangan” ke atas isu-isu serupa. Pemerintah
terlihat cukup bertanggung jawab terhadap isu berkenaan yang
cuba ditimbulkan oleh media-media pemberitaan. Oleh kerana
persepsi negatif yang telah meningkat di tengah provokasi pihak
media, apa jua usaha pemerintah menjelaskan kepada masyarakat
tampak sia-sia. Semua penjelasan pemerintah cenderung dinilai
negatif oleh masyarakat dan dipandang sebagai tidak membela
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kepentingan negara. Walau bagaimanapun, di tengah pelbagai
isu politik dalaman di Indonesia, isu Tarian Tor-Tor juga “hilang”
dengan sendirinya.
Dengan demikian Matriks Perdamaian melihat bahawa
sentimen dan perhatian masyarakat (P) terhadap isu Tarian
Tor-Tor cukup besar. Media (M) terlihat cukup berperanan
dalam menimbulkan isu Tarian Tor-Tor yang dinilai cenderung
provokatif. Sebaliknya, pemerintah (G) cenderung bersikap
akur dan memilih menyelesaikannya dengan jalan diplomatik.
Daripada kenyataan-kenyataan para pemangku di kementerian
terkait sama ada di Indonesia mahupun di Malaysia cenderung
bersikap bijak dan diplomatik.
3.3 Kuda Kepang / Kuda Lumping
Jaran Kepang merupakan perkataan asal kepada kuda
kepang dan kuda lumping. Jaran yang membawa maksud kuda
dalam bahasa Jawa manakala kepang pula adalah satu anyaman
buluh halus yang dianyam sehingga menjadi bentuk kuda tanpa
kaki. Tarian Kuda Kepang (Malaysia) atau lebih dikenali sebagai
Tarian Kuda Lumping di Indonesia merupakan satu tarian yang
sering dikaitkan dengan semangat dari makhluk halus.
Jika di Malaysia, tarian kuda kepang ini sangat popular
di kawasan selatan tanah air iaitu di daerah Batu Pahat Johor
Darul Takzim. Jika di Indonesia, kuda kepang atau lebih popular
dengan nama kuda lumping sangat popular di sekitar kawasan
Jawa Barat dan Jawa Timur.55
55
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Yuss Ayam. Kuda Kepang. https://www.academia.edu/15470451/Kuda_
kepang?auto=download diakses 20 Ogos 2020.
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Gambar 3.7 : Tarian Kuda kepang / Kuda lumping
Kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa yang me
nampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda.
Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga
diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatra Utara dan
di beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Malaysia. Konon,
tari kuda lumping merupakan bentuk apresiasi dan dukungan
rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro
dalam menghadapi penjajah Belanda.
Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping
menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah, yang dibantu
oleh Sunan Kalijaga, melawan penjajah Belanda. Versi lain
menyebutkan bahwa, tarian ini mengisahkan tentang latihan
perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengku
Buwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan
Belanda.
Di Indonesia, ada dua makna yang tersirat dalam Tarian
kuda lumping. Pertama, makna simbolis yang terdapat pada
penyajian gerakan sadar sebagai simbol kehidupan manusia
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yang selalu berpandangan ke depan tanpa mengulang kesalahan
yang pernah dilakukannya. Kemudian, penampilan gerakan
tidak sadar dalam adegan kesurupan sebagai simbol kehidupan
manusia yang selalu menyekutukan dan mengkhianati Tuhan
atau bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan.
Kedua, makna estetis yakni properti sebagai partner atau
teman. Artinya, seorang manusia yang tidak dapat hidup
sendiri tanpa bantuan atau uluran tangan orang lain. Sesaji yang
mempunyai fungsi sebagai permohonan izin kepada Tuhan dan
roh nenek moyang agar diberi keselamatan. Artinya, bahwa
manusia mengakui adanya sesuatu yang lebih atau diagungkan
dalam kehidupan di dunia.
Tata rias menandakan seseorang harus dapat menempatkan
diri di lingkungan masyarakat serta berani membela kebenaran
dan keadilan. Tata busana menyimbolkan kesederhanaan yang
artinya bahwa hidup di dunia harus menerapkan prinsip hidup
sederhana secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan.56
Persengketaan tarian ini bermula apabila pengguna media
sosial di Indonesia menuduh Malaysia mencuri tarian kuda
kepang yang didakwa hak milik mereka. Kekecohan ini timbul
selepas seorang peserta pertandingan ratu cantik Miss Grand
International 2017 dari Malaysia bergambar dengan kuda
kepang.
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Fardhal Virgiawan Ramadhan, (2018). Persengketaan Budaya Antara
Indonesia - Malaysia Kuda Lumping Dan Kuda Kepang. https://www.
academia.edu/39558356/PERSENGKETAAN_BUDAYA_ANTARA_
INDONESIA_MALAYSIA_KUDA_LUMPING_DAN_KUDA_
KEPANG diakses 22 ogos 2020.

MATRIKS PERDAMAIAN

Peserta dari Malaysia, Sanjeda John memakai pakaian
tra
disional sambil memegang kuda kepang semasa satu
sesi fotografi. Ini membuatkan rakyat Indonesia marah dan
menuduh perkara yang bukan-bukan terhadap Malaysia. Mereka
menyatakan tarian tersebut adalah budaya asal penduduk Jawa
yang lebih dikenali sebagai kuda lumping. Tambahan lagi,
mereka menyatakan bahawa tarian tersebut tidak sesuai menjadi
identiti Malaysia. Bagi pihak Malaysia pula menyatakan bahawa
kuda kepang sebenarnya berasal dari Johor.

Gambar 3.8 : Sanjeda John memakai busana kuda kepang
Berhubung isu ini, Kementerian Pendidikan dan Kebuda
yaan Republik Indonesia telah mengambil langkah untuk
menindaklanjuti warisan budaya kuda lumping yang diakui
Malaysia. Mereka juga telah mengambil langkah dengan meng
umpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa kuda lumping
merupakan kebudayaan asli Indonesia. Seperti yang dinyatakan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
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setelah selesai penyerahan sertifikat pengakuan 150 warisan
budaya tak benda tahun 2017 di Jakarta, setelah bukti-bukti itu
terkumpul beliau akan mengutus perwakilan Indonesia untuk
menemui Malaysia.
“Kami utus pertemuan dengan Malaysia. Nanti di
pertemuan itu akan saling menunjukkan bukti-bukti,
mana yang paling otentik mana yang tidak,”57
Persengketaan tersebut muncul karana Kuda lumping dan
Kuda kepang memiliki persamaan satu dengan yang lainnya lalu
menjadikan persengketaan budaya antara masyarakat Indonesia
dengan Malaysia. Indonesia mengganggap bahwa Malaysia telah
mencuri/mengklaim Kuda lumping.
Ini berbanding terbalik dengan masyarakat Malaysia yang
menganggap bahwa Kuda kepang sebagai warisan budaya
Melayu Jawa di Johor dan sebagai bentuk pelestarian budaya
agar budaya tersebut tidak hilang. Jika kita lihat dari kedua sudut
pandang, arian tersebut terdapat perbedaan serta telah terjadi
kesalah fahaman di antara masyarakat Indonesia dan Malaysia.
Walau bagaimanapun, sebenarnya tiada keperluan untuk
tuntutan budaya kerana budaya itu sudah ada di negara masingmasing. Malaysiakini.com menerbitkan sebuah artikel yang
ditulis oleh Mohd Hazmi Rusli, PhD, seorang pensyarah kanan
dari Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam
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Puput Tripeni Juniman, Indonesia Kumpulkan Bukti Kuda Lumping
yang Diklaim Malaysia, tersedia dalam https://www.cnnindonesia.com/
hiburan/20171005084029-241-246243/indonesia-kumpulkan-buktikuda-lumping-yang-diklaim-malaysia diakses pada 11 Oktober 2020.
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Malaysia dan seorang profesor pelawat di Sekolah Undangundang, Universiti Persekutuan Timur Jauh, Vladivostok, Rusia.
Rusli mengingatkan kita bahawa kostum tersebut dapat
digunakan oleh peserta Malaysia kerana mereka adalah warisan
budaya yang berasal dari pemerintahan Sriwijaya, Majapahit
dan Melaka. Sebuah kerajaan, ketika Indonesia dan Malaysia
disatukan di bawah satu kekuatan politik. Artikel itu juga
berpendapat bahawa protes oleh sebahagian kecil masyarakat
Indonesia tidak sesuai kerana Indonesia dan Malaysia berasal
dari serumpun yang sama yang tergolong dalam kumpulan etnik
Melayu. Selanjutnya, artikel itu juga membandingkan Indonesia
dengan negara-negara lain yang etniknya juga berkembang di
Malaysia, seperti orang Cina, yang budayanya berkembang
dengan baik di Malaysia dan telah memperkayakan budaya
Melayu di Malaysia.58
Berdasarkan ketiga-tiga persengketaan yang telah diterangkan
sebelum ini, dapat kita lihat bahawa media massa amat memainkan
peranan yang penting dalam perkembangan arus perdana.
Maklumat yang diberikan oleh media massa dapat mengesahkan
tindakan yang kuat, dan memudahkan perubahan pada peringkat
kolektif, tetapi juga dapat membatasi dan membentuk tingkah laku
individu yang menjadi pusat perubahan sosial yang lebih luas.
Pengaruh media juga dapat memainkan peranan penting dalam
tidak hanya melegitimasi tindakan tertentu, tetapi meletakkan
kepercayaan dan kredibiliti dalam hal tertentu. Mereka juga dapat
58

Mohd Hazmi Mohd Rusli, (2017). Malaysia-Indonesia cultural spat: A
kin long forgotten? https://www.malaysiakini.com/news/401652 diakses
24 Ogos 2020.
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digunakan untuk memasukkan keraguan dan kebingungan dalam
perdebatan seperti perebutan budaya, dan dapat mengurangi
komitmen masyarakat untuk bertindak. Media pada hakikatnya
adalah ruang yang dipertandingkan di mana kumpulan yang
paling kuat dapat menetapkan dominasi maklumat tertentu. Hal
ini dapat diperlihat dalam pengaruh politik yang kuat dalam
media massa.
Menurut Thaufan Arifuddin (2016)59 mediasi sekarang
merupakan perspektif yang relevan dalam memahami hubungan
intensif antara media dan politik dalam demokrasi kontemporari
termasuk dalam konteks dan situasi Indonesia. Fenomena
ini akan menjadi sebab daripada perkembangan maklumat,
komunikasi, teknologi di seluruh dunia dan juga di Indonesia.
Trend ini sudah bermula sejak era Suharto di mana ia mulai
berkembang secara intensif berikutan pengunduran diri Suharto
dari rejimnya dan lebih-lebih lagi dengan munculnya peme
rintahan demokratik yang telah mempromosikan kebebasan
media dan lebih banyak industri media sejak pemerintahan
Habibie pada tahun 1998 sehingga ke hari ini, di zaman
pemerintahan Joko Widodo.
Proses mediasi di Indonesia dapat dijelaskan dengan lebih
baik dengan memahami proses pengembangan media di bawah
era Suharto yang membawa kepada persembahan media. Selain
itu, dapat dikatakan bahawa industri media berkait dengan
golongan elit mengadaptasi sikap dan idea Orde Baru Indonesia
59
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Arifuddin, M. T. (2016). Why Political Parties Colonize the Media in
Indonesia: An Exploration of Mediatization. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, 20(1), 16-33.
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secara politik-ekonomi masih dalam persaingan kekuasaan
seiring dengan penjajahan sektor media di bidang kuasa lain.
Pada mulanya, dalam proses mediasi politik Indonesia,
media menjadi sumber maklumat politik dominan yang mudah
didapati dan dicampuri oleh Suharto dan ahli politiknya. Hal ini
dapat dilihat pada era Suharto melalui TVRI, RRI, dan jaringan
televisyen swasta sejak media tersebut dikendalikan secara
politik oleh Suharto dan pengikutnya.
Seterusnya, terdapat usaha media di Indonesia untuk
bertahan dan menjadi lebih profesional dan juga lebih dikomer
sialkan secara pragmatik dengan munculnya era Reformasi pada
tahun 1998. Akibatnya, pelaku politik konservatif dan reformis
meningkatkan kemampuan mereka dan kemahiran untuk
menyesuaikan diri dengan logik media yang pragmatik, tetapi
pelaku tersebut pada tahap tertentu tetap di kawal oleh politik di
bawah autonomi media. Tempoh dari era Reformasi pada tahun
1998 hingga pilihan raya demokratik baru yang pertama pada
tahun 1999, juga mencerminkan tahap ini dengan munculnya
ratusan berita media; media cetak, media elektronik, dan media
berasaskan internet.
Sejak 1999-2015, proses mediasi politik ketiga secara
bertahap mula muncul dari segi kandungan media, visi politik,
dan perwakilan spin doctor dalam politik. Spin doctor atau
“doktor putar” terdiri daripada pengundi, wartawan, ahli politik
yang telah bersara, pegawai, perunding kempen dan komunikasi,
atau ahli akademik. Praktik “doktor putar” juga telah muncul
dan beroperasi dengan lebih dinamik, baik secara mandiri
atau penuh dengan kepentingan, semasa pemilihan Indonesia

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

69

sejak 1999 hingga hari ini. Oleh sebab itu, mereka telah
menyumbang kepada mempromosikan demokrasi yang lebih
maju di Indonesia dengan melakukan pengundian (poll) yang
dipercayai, menegakkan undang-undang, ketelusan, dan lebih
ramai yang menyertai dalam demokrasi pilihan raya. Namun,
mereka juga menjadi halangan dalam proses demokrasi. Lebihlebih lagi, organisasi pengundian yang muncul selepas zaman
reformasi telah mengubah demokrasi pilihan raya Indonesia
menjadi tidak hanya lebih transparent atau politik yang lebih
telus. Mereka juga menentukan pendapat umum di media
massa menggunakan saluran TV swasta. Sebagai contoh, semasa
pilihan raya 2014, TV One bersama dengan beberapa orga
nisasi pengundian seperti Puskaptis, secara terang-terangan
menyokong Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. TV One
menutup pencalonan mereka lebih banyak dan sebahagiannya
memanipulasi hasil penghitungan cepat dalam program mereka
yang bertentangan dengan prinsip kewartawanan bebas. Selain
itu, mereka menggunakan media alternatif lain yang berasaskan
internet seperti indoprogress.com, jakartabeat.net, dan yang
terbaru pendatang: Islambergerak.com dan qureta.com.
Seterusnya, dalam membicarakan soal pengaruh politik
di dalam media massa di Indonesia, yang juga menjadi faktor
persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, terus meningkat.
Timbul juga soal pengaruh rejim Zionis dalam memperhebatkan
atau menghasut dua negara yang majoritinya Islam ini untuk
meneruskan persengeketan yang terjadi.
Zionis adalah gerakan nasional orang Yahudi dan budayanya
untuk mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di
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wilayah yang didefinisikan sebagai Tanah Israel. Pembela
Zionisme mengatakan itu adalah gerakan pembebasan nasional
untuk pemulangan kelompok sosial-keagamaan yang tersebar
setelah ribuan tahun mereka meninggalkan tanah air tersebut.
Tanpa sedar, pengaruh rejim ini semakin menular dan meningkat
dalam kalangan anak muda di Indonesia. Hal ini dapat dilihat
dalam media sosial terutamanya di medium seperti Facebook.
Terdapat banyak kumpulan-kumpulan yang membangunkan
dan memberikan informasi dan pembelajaran mengenai Israel
seperti Sahabat Israel dan Pendukung Negara Israel yang masingmasing mempunyai penyokong yang kuat di Indonesia. Mereka
antara kumpulan yang aktif menyebarkan sentimen zionis dalam
kalangan masyarakat. Hal ini justeru menimbulkan persoalan
adakah Zionis mempunyai pengaruh dalam menimbulkan
persengketaan antara negara Islam terutamanya Indonesia dan
Malaysia?
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BAB 4

TENAGA KERJA INDONESIA
DI MALAYSIA
DALAM zaman pra-kolonial, warga Nusantara terkenal sebagai
perantau. Kehadiran para perantau itu memperkaya ekonomi
dan budaya kepulauan-kepulauan Melayu. Seluruh Nusantara
itu rantau habitat warganya seperti ikan lumba-lumba yang
berenang dari satu lautan ke satu lautan yang lain. Istilah pekerja
migran hanyalah menjadi popular dan isu rentas negeri sewaktu
pasca-kolonisasi dengan tertumbuhnya ekonomi kapitalis dan
terbangunnya hegemoni Westphalian sebagai landasan negarabangsa dan wilayah. Salah satu faktor pasca-kolonisasi ialah
kecenderungan ekonomi menengah ke bawah dan desakan akan
kebutuhan hidup dalam dunia konsumtif modern yang semakin
meningkat. Hal tersebut membuat sebagian besar masyarakat
Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, terutama mereka
yang tinggal di daerah pedesaan yang minim akan pendidikan.
Persepsi akan kehidupan yang lebih baik dengan upah yang
lebih besar daripada bekerja di dalam negeri membuat tekat
para pencari kerja semakin kuat. Tanpa mereka pertimbangkan
kondisi pekerjaan seperti apa yang akan mereka dapatkan di
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tempat kerja. Selain itu, besarnya jumlah penduduk Indonesia
semakin membuat sebagian besar masyarakat kesulitan dalam
mencari lapangan pekerjaan tanpa adanya pengalaman dan
sertifikat latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, tidak
heran apabila jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami
peningkatan di setiap tahunnya.
Malaysia adalah salah satu negara tujuan para TKI dalam
mencari kerja. Negara dengan nilai mata uang yang lebih
tinggi dibandingkan dengan Rupiah dan banyaknya persamaan
antara Indonesia dengan Malaysia, membuat jumlah para TKI
di Malaysia menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Pada
tahun 2012, jumlah TKI di Malaysia tercatat mencapai 134.069
orang, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan
jumlah TKI mencapai 150.250 orang.60 Dari data tersebut belum
mencakup para TKI yang bekerja menggunakan jalur ilegal.
Pada tahun 2015, jumlah TKI yang ada di Malaysia
mengalami penurunan karena banyaknya permasalahan yang
ditimbulkan. Para TKI tersebut terpaksa dipulangkan ke Tanah
Air. Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2018, jumlah TKI yang
berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia mencapai 56
ribu orang, atau dalam arti lain pemerintah dapat memulangkan
para TKI sebanyak 15-20 ribu orang per-tahunnya. Akan tetapi,
pemulangan para TKI ini tidak selamanya diberi kemudahan
oleh pemerintah Malaysia. Hal ini disebabkan karena adanya
60
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peraturan-peraturan yang selalu mengalami perubahan sesuai
dengan kondisi negara dan tenaga kerja asing di Malaysia. Hal
ini juga diungkapkan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos,
Edi Suharto sebagai berikut :61
“Kalau dari 2015 hingga 2018, sudah 56 ribu lebih.
Jadi setiap tahun kita memulangkan 15-20 ribu orang.
Yang harus diperhatikan kita semua, ternyata dari
mereka itu sebagiannya mengalami psikososial karena
itu kami mengajak semua pihak mengatasi masalah ini.”
Seterusnya beliau menyampaikan;
“Itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan
dari pak Mahathir. Tetapi kemarin kita sudah kesana
melakukan pendekatan, mudah-mudahan pemerintah
Malaysia mengubah kembali kebijakan itu. Sehingga
memang karena dari Malaysia tidak ada biaya sampai ke
Indonesia. ini yang menjadi masalah. Untuk sementara,
pendanaan dan segala macam sudah kita siapkan di
Indonesia.”
Jumlah pemulangan TKI yang tergolong besar setiap
tahunnya menjadi suatu hal yang cukup serius bagi pemerintah
Indonesia. Sebagian besar mereka yang dipulangkan adalah para
TKI yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan
atau masa berlaku paspor atau visa telah lewat batas (illegal).
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Keberadaan para TKI illegal yang ada di Malaysia di
perkirakan lebih besar daripada di negara lainnya. Hal ini di
sebabkan karena jarak yang terbilang lebih dekat antara Indonesia
dengan Malaysia dibandingkan dengan negara lain. Sehingga
sebagian besar dari mereka menggunakan jalur perairan untuk
sampai di Malaysia dan hanya bermodalkan informasi dari para
TKI penduhulunya. Namun tidak jarang juga dalam perjalanan,
para calon TKI ini bertemu dengan Polisi Diraja Malaysia yang
pada akhirnya mereka ditangkap dan mendapatkan sanksi sesuai
dengan peraturan yang ada di kerajaan Malaysia.
Keberadaan TKI ilegal dan resmi juga sebenarnya tidak
dapat dipastikan jumlah nya karena berbagai macam faktor
didalamnya. Namun, tidak jarang dari mereka yang awal mula
berangkat kerja ke Malaysia dengan status illegal kemudian
menjadi “legal/resmi”. Hal ini disebabkan karena banyak dari
para TKI ilegal yang ada di Malaysia, mereka mengumpulkan
upah terlebih dahulu baru mengurus keperluan dokumendokumen yang diperlukan atau ada pula yang mendapat bantuan
dari para majikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati antara TKI ilegal dengan sang majikan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia,
Yasonna Laoly menyebutkan bahwa status para TKI yang
berada di Malaysia tidak dapat dipastikan secara keseluruhan
jumlahnya. Yasonna juga menyebutkan kemungkinan terdapat
jumlah yang sama yakni dengan persentase 50:50 antara para TKI
resmi dengan TKI ilegal, namun pihak pemerintah Indonesia
tidak akan membedakan antara TKI ilegal dengan TKI resmi
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karena menurut pemerintah mereka adalah WNI yang perlu
mendapatkan perlindungan dari negara.
Pada tahun 2019 saja, data imigrasi Kuala Lumpur menye
butkan, bahwa terdapat sekitar 700-800 WNI yang bermasalah
dan berada dalam tahanan detensi. Dari WNI tersebut, sebagian
besar pelanggaran mereka terletak pada masa berlaku paspor
dan visa yang sudah melewati batas atau overstayer. Hal ini pula
dipertegas oleh Kepala Pusat Detensi Kuala Lumpur, MD Noor
sebagai berikut:62
“Sebagian besar para WNI itu merupakan TKI,
kalau pelancong ya mereka hanya melancong lalu
pulang,. Kira-kira saat ini ada 700-800 WNI yang
ditahan di detensi ini.”
Dari data yang diperoleh, para TKI ilegal terpaksa tetap
berangkat dan bekerja di Malaysia karena ada beberapa macam
kendala di dalamnya seperti adanya kebijakan pengurangan TKI
ke Malaysia. Keadaan tersebut membuat pengurusan dokumendokumen yang dibutuhkan dipersulit oleh pihak yang ber
sangkutan, memakan waktu dan biaya yang cukup besar, serta
jarak antara kantor imigrasi dengan daerah calon TKI terbilang
cukup jauh. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka memaksa
berangkat sendiri ke Malaysia untuk bekerja—menggunakan
transportasi laut ataupun udara.
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Banyaknya TKI yang bermasalah di Malaysia, terutama
mereka yang berstatus ilegal, sebenarnya menimbulkan kekha
watiran tersendiri bagi hubungan Indonesia dengan Malaysia.
Banyaknya TKI ilegal yang bermasalah juga dapat menurunkan
citra negara. Namun, hal ini juga sulit untuk dihindari, karena
berbagai macam faktor di dalamnya. Akan tetapi, di samping
itu, Malaysia tetap menjadi “Primadona” bagi para calon TKI
yang akan bekerja di sana. Menurut data Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI) menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja
Indonesia yang berada di Malaysia selalu mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Hal ini sulit untuk dihindari oleh pemerintah
kedua negara, meskipun sudah ada pembaharuan kebijakan
akan TKI. Malaysia juga dapat dikatakan sebagai negara pertama
yang memiliki jumlah TKI terbesar menyingkirkan posisi Arab
Saudi dan Hongkong.
Di sisi lain, SBMI juga menyebutkan bahwa jumlah TKI
yang bermasalah di luar negeri selalu mengalami peningkatan.
Pada tahun 2014 hingga 2015, tercatat sebanyak 321 kasus.
Sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami lonjakan
yang cukup besar yakni terdapat sekitar 1.501 kasus di seluruh
negara tujuan para TKI. Akan tetapi dari semuanya, Malaysia
menempati urutan pertama dengan para TKI yang lebih banyak
bermasalah.63 Selain itu, Malaysia juga tercatat sebagai negara
dengan jumlah TKI yang meninggal lebih besar dibandingkan
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dengan negara lainnya antara tahun 2013 hingga 2017. Hal ini
dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 4.1 : Jumlah aduan dan TKI yang meninggal
menurut negara penempatan, 2013-201764
64
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TKI, tersedia dalam https://beritagar.id/artikel/berita/malaysia-negarapaling-bermasalah-dengan-tki diakses 15 Mei 2020.
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Tingkat permasalahan dan kematian yang tinggi di Malaysia,
membuat pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan
tegas dengan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah
TKI ke Malaysia. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak mendapat
respon dari para TKI yang akan berangkat ke Malaysia dengan
alasan perekonomian. Oleh sebab itu, pemasalahan para TKI ini
sulit untuk dihindari oleh kedua negara, baik dari pemerintah
Indonesia itu sendiri, maupun dari pemerintah yang menerima
para TKI.
Secara umum, permasalahan para TKI yang ada di Malaysia
disebabkan oleh para TKI itu sendiri, para majikan, atau oleh
jasa pengirim TKI. Akan tetapi dari itu semua, para TKI ilegal
menjadi sasaran utama terjadinya bebagai macam permasalahan.
Nisbah jenayah indeks di Malaysia pada 2018 bertambah
baik nisbah jenayah indeks bagi 100,000 penduduk di Malaysia
pada 2018 bertambah baik kepada 273.8 berbanding 2017 (309.7).
Tujuh buah negeri merekodkan jenayah indeks melebihi paras
nasional pada 2018 iaitu W.P. Kuala Lumpur (642.6), Selangor
(330.8), Negeri Sembilan (327.1), Melaka (303.6), Kedah (287.6),
Pulau Pinang (284.6) dan Johor (275.7). Manakala, Terengganu
merekodkan jenayah indeks terendah bagi tahun 2018 (148.4).65
Malaysia duduki tangga ke-4 indeks jenayah di rantau
Asia, menurun berbanding 2019. Malaysia menduduki tangga
keempat dalam kadar indeks jenayah di rantau Asia, lapor laman
pangkalan data global Numbeo. Bagaimanapun, indeks yang
65

80

Jabatan Perangkaan Malaysia Siaran Akhbar Statistik Jenayah, 2019,
https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=OWZ
STkRPbGxwREpFbjRjZ2w1OUVGUT09 , diakses pada 29 Ogos 2020

MATRIKS PERDAMAIAN

dikeluarkan setakat pertengahan tahun 2020 itu menunjukkan
penurunan kepada 58.55 peratus berbanding 60.66 peratus
pada tempoh sama tahun lalu. Ia sekaligus menyaksikan kadar
keselamatan di negara ini turut meningkat daripada 39.34 peratus
pada pertengahan tahun 2019 kepada 41.45 peratus (pertengahan
tahun 2020).66 Sejumlah 42,451 kes jenayah melibatkan warga
asing direkodkan dari tahun 2016 hingga Ogos tahun ini,
menurut Kementerian Dalam Negeri (KDN). Daripada jumlah
berkenaan, antara kes jenayah yang dicatatkan ialah curi dengan
12,647 kes, diikuti pecah rumah dan curi (11,862 kes) dan curi
motosikal (4,822 kes). Namun, dengan usaha berterusan pihak
Polis Diraja Malaysia, statistik jenayah indeks secara keseluruhan
yang melibatkan warga asing menunjukkan penurunan iaitu dari
13,110 kes pada tahun 2016 kepada 11,441 kes pada tahun 2017
dan 10,751 pada tahun 2018.67
Pada tahun 1970-an, Malaysia mula membawa masuk
pendatang asing dari Indonesia untuk bekerja di industri pem
binaan. Isu jenayah adalah antara perkara penting dan sangat
dititikberatkan oleh rakyat Malaysia. Laporan rasmi dari Jabatan
Polis Diraja menyatakan bahawa kadar jenayah di Malaysia
menurun sebanyak 17.7% pada tahun 2015. Walaupun menurun,
66
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berita jenayah masih menarik perhatian pembaca dan kemudian
menjadi kegelisahan orang ramai. Di antara jumlah indeks
jenayah, sekitar 11.2% dari keseluruhan kes jenayah adalah kes
yang melibatkan warga asing. Secara statistik, jumlahnya tidak
banyak, tetapi kajian terdahulu dan media massa menunjukkan
bahawa media secara halus dapat menjadikan warga negara
asing sebagai penjenayah walaupun warga negara asing mungkin
menjadi pesalah dan mangsa dalam berita tersebut.
Kini, warga negara asing di Malaysia datang dari pelbagai
benua. Mereka berada di sini sebagai pendatang buruh, migran
berkemahiran tinggi dan profesional (ekspatriat), pendatang
tanpa izin, pelarian, pencari suaka (pencari suaka Burma dengan
kad UNHCR), pendatang paksa (mangsa pemerdagangan
manusia), pelajar, dan pelancong. Dewan Rakyat telah
mengumumkan bahawa pada tahun 2015, mereka adalah sekitar
2.06 juta warga negara asing yang bekerja secara sah di Malaysia.
Jumlahnya adalah 6.9% keseluruhan populasi di Malaysia. Oleh
kerana diaspora global, kajian mengenai pendatang di surat
khabar meningkat.
Sebagai sebuah negara dengan jumlah warga negara asing
yang tinggi, para penyelidik tempatan mula mengkaji liputan
akhbar mengenai pendatang tanpa izin, suara orang yang
berkuasa di media mengenai pendatang dan pencari suaka di
Malaysia dan media melaporkan mengenai kemasukan pekerja
asing di Malaysia. Sebilangan besar penyelidik bersetuju bahawa
media cenderung melaporkan warga asing sebagai penjenayah
dalam berita jenayah. Ini boleh digambarkan sebagai tanda
minoriti. Selain daripada itu, orang ramai dengan mudah
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memikirkan berita jenayah dramatik seperti kes pembunuhan,
rogol, dan rompakan. Sebagai contoh, orang ramai memahami
dengan mudah berita mengenai seorang warga Bangladesh yang
membunuh rakannya daripada kepentingan kewangan kerana
korupsi dana awam. Oleh itu, media biasanya memainkan isu
di kawasan ini dan menambah status asing untuk meningkatkan
nilai berita.
Warga negara asing yang tinggal di Malaysia sering dianggap
sebagai warga ‘yang lain’ kerana warga negara tempatan
menganggap diri mereka sebagai ‘kita’. Oleh itu, status warga
negara asing diperbesar dalam berita harian terutamanya berita
jenayah. Menyebut status kewarga negaraan atau asing dalam
berita jenayah meningkatkan kebolehbacaan, drama dan nilai
berita jenayah. Oleh itu, berita jenayah di Malaysia sering
mempersoalkan pembinaan sosial warga asing sebagai sesuatu
yang berlainan dengan cara budaya warga Malaysia seperti
yang disiarkan di akhbar Malaysia. Hal demikian menimbulkan
pertanyaan adakah terdapat rujukan atau kata-kata yang
menggambarkan warga negara asing seperti yang lain dalam
berita jenayah akhbar Malaysia?68
Pendekatan ini digunakan untuk mengesan secara ter
perinci pembinaan warga negara asing sebagai kumpulan,
orang luar, kumpulan luar dalam imej stereotaip penjenayah
asing seperti dalam berita jenayah Malaysia. Seperti di akhbar68

Norealyna Misman, Hamedi Mohd Adnan, Amira Sariyati Firdaus,
and Che Mahzan Ahmad , 2017 , Foreign Nationals as Offenders
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akhbar Malaysia yang dibina secara sosial warga negara asing
sebagai pesalah dan mangsa dalam berita jenayah tempatan.
Para pesalah digambarkan sebagai kejam, mengerikan, dan
penyangak terutama dalam kejadian jenayah ganas. Sebaliknya,
mangsa dianggap lemah, ketakutan, dan menyedihkan dalam
berita jenayah. Akhbar-akhbar Malaysia membina warga negara
asing secara sosial sebagai pesalah dan mangsa dalam berita
jenayah tempatan. Para pesalah digambarkan sebagai kejam,
mengerikan, dan penyangak terutama dalam kejadian jenayah
ganas. Sebaliknya, mangsa dianggap lemah, ketakutan, dan
menyedihkan dalam berita jenayah.
Walaupun begitu, sepatutnya media massa disarankan agar
surat khabar mendedahkan status kewarga negaraan atau asing
orang yang terlibat dalam kejadian jenayah tersebut baik di
tajuk utama berita atau ayat utama berita tersebut. Dipercayai
bahawa tindakan itu adalah untuk menambah drama, kesediaan
membaca, dan nilai berita jenayah. Status warga negara asing
seperti warga negara Nepal, India, wanita Indonesia, Bangladesh,
Myanmar dan lain-lain adalah antara status yang disebutkan.
Namun sehingga kini, isu atau masalah mengenai pembantu
rumah wanita warga negara Indonesia khususnya yang bekerja
di Malaysia masih lagi hangat diperkatakan. Secara puratanya,
lebih daripada 90% pembantu rumah di Malaysia adalah me
rupakan warga negara Indonesia. Sepertimana laporan yang
dikeluarkan oleh Human Rights Watch (HRW) suatu ketika
dahulu, beribu-ribu pembantu rumah Indonesia yang bekerja
di Malaysia menghadapi penderaan dan dalam kesengsaraan
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disebabkan polisi-polisi kerajaan di kedua-dua negara yang gagal
untuk memberi perlindungan kepada mereka.
Bahkan, sektor pembantu rumah di Malaysia juga me
rupakan bidang keempat terbanyak mengambil pekerja asing
selepas sektor pembuatan, pembinaan dan perladangan.
Mengikut statistik, jumlah pembantu rumah yang berdaftar
sehingga Mac 2008 ialah seramai 309,045 orang dan daripada
jumlah tersebut Indonesia adalah penyumbang terbesar iaitu
288,672 orang69. Difahamkan pembantu rumah dari Indonesia
tidak berminat bekerja dengan majikan di Malaysia kerana
sering menjadi mangsa penderaan fizikal dan psikologi. Juga
terdapat segelintir majikan mengambil kesempatan atas sikap
rajin pembantu rumah Indonesia seperti tidak membayar gaji,
menyuruh melakukan kerja bertentangan tuntutan Islam dan
dilayan seperti hamba abdi.70
Masalahnya, ada majikan terbabit tidak mematuhi peraturan
menyebabkan ramai pembantu rumah yang beragama Islam
melarikan diri apabila terpaksa melakukan kerja membabitkan
perkara haram di sisi Islam seperti memasak daging babi, tidak
dibenar sembahyang atau berpuasa. Ada majikan bukan Islam
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Siti Nor Aisyah Binti Ngadiran, Mohd Roslan Mohd Nor , 2012,
Pembantu Rumah Wanita Indonesia di Malaysia: Masalah dan Cabaran ,
file:///C:/Users/User/Downloads/530-976-1-PB%20(3).pdf diakses pada
1 September 2020.
Persatuan Agensi Pekerjaan Malaysia ( PAPA ) , China Sedia Benar
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content&view=category&layout=blog&id=1&itemid=..&limitstart=25
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mengeksploitasikan pembantu rumah asing Islam dari Indonesia
turut dijadikan pekerja di restoran tidak halal.
Pihak Jabatan Tenaga Kerja Indonesia pernah membang
kitkan isu berkaitan majikan bukan Islam di Malaysia menyalah
gunakan pembantu rumah Islam negara itu melakukan kerja
bertentangan dengan Syarak. Mereka mahu kerajaan memberi
perhatian serius. Ini mengenai kes pembunuhan dan penyeksaan
pembantu rumah Indonesia oleh majikan Cina. Saya rasa sudah
sampai masanya kita berhenti daripada sikap hipokrasi dan
ketidakpedulian kita. Masalah itu berlarutan sejak lebih setahun
lalu dan banyak agensi pembantu rumah di sini sukar memenuhi
permintaan majikan mendapatkan pembantu rumah Indonesia
dalam tempoh ditetapkan.71
Hari ini, akhbar percuma The New Straits Times dan The
Sun memuka depankan berita dan gambar sepasang suami-isteri
Cina Malaysia yang dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan
membunuh pembantu Indonesia mereka. Fong Kong Meng, 55
tahun dan bininya, Teoh Ching Yen, 33 dituduh membunuh Isti
Komariyah di rumah mereka di Sea Park, 5 Jun lalu. Pasangan
Cina ini dituduh menyeksa Isti, menyebabkan luka di dahi dan
tangannya. Dia mati di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada
5 Jun.
Melalui ini hanya akhbar The New Straits Times and The
Sun yang memaparkan berita-berita mengenai pembantu rumah
71
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Indonesia yang didera oleh rakyat cina di Malaysia. Malah, tidak
sebuah pun akhbar Melayu menyiarkan berita itu di muka
depan, melainkan sebagai “blurb”. Hal ini tidak digembur-gem
burkan oleh media seperti kes jenayah oleh warga Indonesia di
Malaysia kerana pihak media seperti kurang berminat untuk
mempopularkan isu ini kerana dilihat seperti tidak memberi
manfaat kepada mana-mana pihak.72
Oleh itu, terdapat cadangan dengan pihak berkaitan di Cina
mengenai rasional membawa masuk pembantu rumah asing dari
Republik of China itu dengan sebanyak 85 peratus majikan di
negara ini menggunakan pembantu rumah adalah masyarakat
Cina. Jadi kita rasakan sesuai dan lebih mudah pembantu rumah
berbangsa Cina bekerja dengan majikan Cina kerana budaya
dan adat mereka tidak jauh beza. Serta, majikan di Malaysia
lebih berminat mengguna khidmat pembantu rumah Indonesia
kerana mereka rajin bekerja. Hal ini demikian, lebih elok atau
sesuai jika pembantu bukan Islam bekerja dengan orang bukan
islam agar majikan tidak dapat melanggar sensitiviti agama
orang Islam jika bekerja dengan orang bukan islam. Seperti
contoh di atas, lebih elok jika pembantu rumah dari China di
ambil untuk bekerja dengan majikan Cina di Malaysia kerana
mereka mempunyai adat yang lebih kurang sama dan dapat
mengelakkan isu penderaan kerana mereka dari keturunan
bangsa yang sama.
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Keberadaan pendatang Indonesia di Malaysia telah lama
wujud dan sekian lama pula ianya menyimpan banyak masalah.
Isu pendatang Indonesia sama ada sebagai Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ataupun “pendatang tanpa izin (PATI)” menjadi
satu isu yang sangat penting dalam hubungan IndonesiaMalaysia. Boleh dikatakan masalah TKI bagaikan duri dalam
daging kepada hubungan Indonesia-Malaysia berikutan pelbagai
masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Malaysia.73
Pada mulanya, kedatangan pendatang Indonesia ke Malaysia
amatlah digalakkan yang mungkin ada kaitannya dengan
peristiwa 13 Mei 1969 dan kepentingan politik etnik Melayu.74
Sememangnya, peristiwa 13 Mei 1969 memberikan kesan
kepada kerapatan hubungan Jakarta-Kuala Lumpur pada tahun
1970. Adapun faktor lain penyebab kedekatan Malaysia dengan
Indonesia ialah sentimen anti-Cina di antara kedua-dua negara.
Joseph Liow menyatakan:
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“...backed by Indonesia, and stimulated by Indonesia’s
attitudes towards the Chinese...the radical Malays could
increasingly campaign to use Malay predominance
in Government and administration for anti-Chinese
measures. It was in this context that the 1970s saw
active co-operation between Kuala Lumpur and Jakarta
to encourage the migration of Indonesians into the
peninsula.75
Sehingga kini Jabatan Imigresen Malaysia menganggarkan
lebih kurang dua juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia.76
Daripada jumlah tersebut dianggarkan 1.2 juta bekerja secara
sah dan selebihnya adalah bekerja tanpa izin.77 Keadaan ini juga
amat membimbangkan kerajaan Malaysia apabila semakin ramai
pendatang Indonesia yang terlibat dalam kegiatan jenayah. Isu
pendatang Indonesia pula menjadi fokus perdebatan khususnya
di antara parti pembangkang seperti Democratic Action Party
(DAP) dengan ahli parti Barisan Nasional (BN).78 Isu tersebut
semakin serius apabila di permulaan tahun 2002, pendatang
75
76

77

78

Liow, “Malaysia’s Illegal Indonesian Migrant Labour Problem,” hal. 47.
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Kerja Indonesia di Malaysia dan Faktor-Faktor Psikologikal Yang
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Tanpa Izin, dalam Zarina Othman dan Siti Daud (eds.), Politik dan
Keselamatan, (Bangi: Penerbit, 2005), hal.148.
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Indonesia terlibat dalam kes rusuhan di Negeri Sembilan, yang
menjadikan kerajaan Malaysia semakin berhasrat untuk “me
mulangkan” pekerja Indonesia.79 Peranan kelompok politik
pembangkang dalam isu TKI juga diakui oleh perwakilan
Indonesia di Malaysia yang menyatakan:
“Sebenarnya permasalahan TKI pada akhir–
akhir ini disebabkan oleh adanya tekanan daripada
parti oposisi (pembangkang) yang terus-menerus
menjadikannya isu, kerana sudah terlalu ramainya
pendatang asing.”80
Hal ini bermakna bahawa persaingan antara elit politik me
mainkan peranan dalam menimbulkan isu pendatang Indonesia.
Sebelumnya, kedatangan TKI justeru digalakkan oleh sebabsebab politik akibat tekanan antarabangsa semasa (isu komunis).
Timbulnya isu TKI kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya
tarik-menarik kepentingan politik antara kelompok pem
bangkang dan kerajaan di Malaysia. Ini juga bermakna bahawa
persaingan antara elit politik dilihat agak mempengaruhi
timbulnya isu pendatang tersebut.
4.1. Isu Penyanderaan TKI
Dari data Badan Nasional Penanganan dan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2019 terdapat
sekitar kurang lebih 2,5 juta WNI yang bekerja di Malaysia. Data
79
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Kin, Two Nations, (London: RoutledgeCurzon, 2005), hal. 149.
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ini mungkin juga jauh jumlah sebenarnya yang ada di berbagai
wilayah Malaysia, karena data TKI ilegal tidak dapat dipastikan
keberadaannya. Hal inilah yang dapat memunculkan banyak
permasalahan para TKI yang ada di Malaysia, baik dari para
TKI itu sendiri ataupun dari para majikannya.
Dalam pandangan pihak Indonesia, timbulnya permasalahan
pendatang Indonesia di Malaysia adalah lebih disebabkan
layanan buruk Malaysia terhadap TKI. Selain itu, dalam pan
dangan Indonesia, kedua-dua negara juga menggunakan
pendekatan yang berbeza dalam memandang masalah TKI.
Pihak Kementerian Luar Indonesia menyatakan:
“[...]kita menggunakan pendekatan labor sedangkan
Malaysia menggunakan pendekatan immigration, ini
yang menjadi masalah[...] kerana pasport dipegang
majikan.”81
Oleh kerana itu, pelbagai upaya telah dilakukan kedua-dua
negara bagi menyelesaikan masalah ini. Antaranya, keduadua negara telah memeterai dua perjanjian penting iaitu
tahun 2004 dan 2006. Walau bagaimanapun, pada pandangan
Human Rights Watch Group (HRWG), kedua-dua perjanjian ter
sebut dinilai amat merugikan TKI disebabkan pasport masih
dipegang majikan dan ini merupakan satu bentuk pelanggaran
terhadap akta imigresen.82 Dalam pada itu, menurut penelitian
Migrant Care jumlah kematian TKI di Malaysia juga mencecah
bilangan yang cukup tinggi. Misalnya pada tahun 2007 kematian
81
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Temu bual dengan Pegawai Kanan, Kementrian Luar Indonesia, Jakarta
11 November 2008.
Buletin KJRI, edisi Januari-April 2007, hal. 4-5.
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TKI berjumlah 653 orang, tahun 2008 berjumlah 513 orang
meninggal, dan tiga bulan terakhir pada tahun 2009 dijumpai
seramai 70 orang TKI meninggal di Malaysia.83
Pada era pasca-Suharto selari dengan reformasi dan
keterbukaan, kes-kes tersebut semakin mendapatkan perhatian
rakyat Indonesia. Lebih-lebih lagi pada masa akhir-akhir ini
persepsi warga Malaysia terhadap warga Indonesia secara umum
juga semakin negatif.84 Di tengah-tengah persepsi yang semakin
negatif tersebut, masalah pun bertambah dengan pelbagai kes
yang menimpa pendatang Indonesia. Malah kes layanan buruk
pula turut menimpa warga Indonesia yang bukan pendatang
dan hanya melawat ke Malaysia. Kes yang cukup mendapat
perhatian adalah kes penganiayaan Donald Kolopita seorang
pengadil Karate Indonesia yang sedang bertugas ke Malaysia
oleh dibelasah anggota PDRM (Polis Diraja Malaysia). Berikutan
kes penganiayaan ini, tindakan pemboikotan terhadap atlet
Malaysia dan tunjuk perasaan berlaku hampir di seluruh per
wakilan Malaysia di Indonesia.85 Seterusnya, apabila berlaku
pelbagai kes yang menimpa TKI dan warga Indonesia di
Malaysia selalunya akan menjadi isu penting di Indonesia.
Media pemberitaan yang selama ini ”diam” menjadi lantang
dan secara langsung turut mempengaruhi persepsi rakyat
83
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Indonesia terhadap Malaysia. Begitu pula dengan suara rakyat
selepas kejayaan pendemokrasian di Indonesia juga memainkan
peranan penting dalam menyuarakan isu TKI bagi memperolehi
jalan penyelesaian.
Timbulnya isu pendatang Indonesia juga tidak terlepas
daripada semakin rumitnya persoalan tersebut. Meningkatnya
pelbagai masalah TKI di Malaysia kebelakangan justeru semakin
serius. Kes demi kes berterusan menimpa TKI sama ada yang
datang secara sah ataupun secara haram. Antara kes-kes yang
amat mendapat perhatian masyarakat Indonesia ialah kes
penganiayaan Nirmala Bonat disusuli oleh nama-nama seperti
Ceriaty, Parsiti serta Kunarsih.86
Sepanjang tahun 2006-2008 Kedutaan Indonesia di Kuala
Lumpur mencatatkan sekurang-kurangnya 289 kes peng
aniayaan terhadap TKI telah berlaku di Malaysia.87 Antara kes
yang mendapat perhatian sepanjang tahun 2008 adalah kes
penganiayaan terhadap Yosinta Moy, TKI asal Nusa Tenggara
Timur yang dianiaya secara keji oleh majikannya88 dan peng
aniayaan terhadap Siami yang telah diseksa majikannya dengan
menyirami air panas.89 Berikut adalah senarai lengkap pelbagai
kes yang menimpa TKI di Malaysia berdasarkan catatan
Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.
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Bil

Kes

2006 2007 2008

1

Gaji tidak dibayar

310

231

235

2

Kerja terlalu berat

97

87

34

3

Penipuan

56

51

33

4

Diusir majikan

22

39

10

5

Tidak kuat bekerja

153

123

6

Gangguan seksual

31

29

19

7

Penyeksaan

141

106

42

8

Terbiar

14

17

8

9

Korban trafficking di bawah umur

20

19

36

10 Pelacuran

22

11 Sakit

8

12 Bekerja kepada dua majikan

11

13 Lain-lain

73

42

14 On the job training
Jumlah

174
7

917

744

639

Tabel 4.1 : Senarai Permasalahan TKI di Malaysia
Berdasarkan Rekod Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur90
Data tersebut menunjukkan bahawa dalam tempoh selama
tiga tahun 2006-2008 purata kes yang berlaku ke atas TKI ialah
766 kes atau hanya 0.03 % daripada jumlah keseluruhan TKI
90
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Silfia Hanani, op.cit.
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yang bekerja di Malaysia iaitu dua juta orang. Hal ini bermakna
bahawa 99.97% TKI yang bekerja di Malaysia tidak ada masalah.
Namun yang berlaku sebaliknya iaitu sebilangan TKI yang hanya
0.03% telah timbul menjadi satu masalah yang amat besar.
Bentuk generalisasi semacam ini adalah kurang tepat. Bagaimana
mungkin bilangan 0.03% dijadikan hujah bahawa TKI di
Malaysia berdepan dengan masalah kes penderaan dan layanan
yang kurang baik. Padahal majoriti TKI yang bekerja di Malaysia
iaitu 99.97% tidak menghadapi masalah bererti. Mungkin yang
berlaku ke atas TKI yang berjumlah 99.97% ialah kejayaan dan
kesuksesan dalam kerjaya mereka. Oleh kerana tidak mendapat
liputan media, kejayaan dan kebahagiaan tidak terakam dan
dilihat oleh masyarakat luas di Indonesia. Sebaliknya kerana
pemberitaan negatif media massa, TKI bermasalah yang hanya
berjumlah 0.03% seolah-olah telah menjadi penggambaran
sebenar TKI di Malaysia. Sudah semestinya hal ini amatlah
disesali.
Dari kes penyekapan TKI antara tahun 2006-2008, kemudian
kes penyekapan lainnya juga terjadi di tahun 2015 dan 2018.
Kes ini cukup menyita perhatian pemerintah Indonesia dan
Malaysia. Kes yang bermula ketika ada pengaduan penyekapan
yang dilakukan oleh beberapa oknum di wilayah Serawak,
Malaysia. Iis, yakni salah satu korban penyekapan yang berhasil
melarikan diri dari rumah penampungan, mencoba melaporkan
kasus tersebut kepada pihak KJRI terdekat. Iis menceritakan
bahwa dia dan beberapa temannya WNI disekap dalam rumah
penampungan. Selain itu, para korban penyekapan ini juga
berstatus ilegal di wilayah Malaysia. Hal ini disebabkan karena
para TKI hanya memiliki beberapa dokumen keperluan untuk
Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia
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menjadi TKI di wilayah Brunei Darussalam. Sebagian besar
mereka dijanjikan untuk bekerja di Brunei Darussalam, bukan
Malaysia. Akan tetapi pada faktanya mereka ditempatkan di
suatu rumah penampungan yang terletak di wilayah Serawak,
Malaysia.
Selain mereka disekap dalam rumah penampungan, ter
nyata sebagian besar mereka bekerja untuk berbeda-beda
majikan di setiap harinya. Para TKI bangun pagi dan diantarkan
ketempat kerja oleh para petugas yang bersangkutan kemudian
ketika malam tiba mereka akan di jemput kembali ke rumah
penampungan dengan mobil yang telah disediakan sebelumnya.
Selain itu, mereka juga tidak menerima gaji sekitar tujuh bulan.
Dari laporan Iis, juga terdapat sekitar 145 TKI yang berada di
dalam rumah penampungan dan mereka di sekap dalam rumah
tersebut.
Dari laporan tersebut, KJRI Serawak, Malaysia langsung
bertindak cepat dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk
menangani permasalahan ini. Setelah ditelusuri, sekitar 14 TKI
berhasil diselamatkan oleh pihak KJRI dan kepolisian Malaysia.
Kemudian mereka semua dibawa dan ditampung dalam rumah
penampungan khas wanita di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia,
yang pada akhirnya mereka akan dipulangkan. Sedangkan
sisanya TKI yang masih menyebar di wilayah Serawak, Malaysia
ini masih dalam proses pencaharian oleh pihak KJRI dan
kepolisian Malaysia.
Di sisi lain, para pelaku penyekapan 145 orang TKI ini,
beberapa sudah diamankan oleh kepolisian Malaysia dan tinggal
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menunggu persidangan. Sedangkan sisa pelaku lainnya masih
menjadi buronan aparat kepolisian setempat.
Berdasarkan data dari KJRI Serawak, Malaysia, permasalahan
ini sangat memungkinkan untuk terjadi di kemudian hari oleh
beberapa oknum tertentu. Terdapat sekitar 400 ribu lebih TKI
yang ada di wilayahnya, 150 ribu di antaranya adalah TKI yang
memiliki kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,
sedangkan 250 ribu lebih adalah para TKI PATI.91 Dari data ini
dapat disimpulkan bahwa di luar sana masih banyak TKI yang
kemungkian besar akan bermasalah di kemudian hari, terutama
mereka yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen
resmi.
Banyaknya TKI PATI yang ada di wilayah Serawak, Malaysia
ini boleh dikatakan tidak semuanya terdaftar oleh KJRI setempat
karena beberapa faktor. Namun pihak KJRI dan kepolisian
Malaysia berusaha untuk saling bekerja sama satu dengan yang
lainnya untuk menangani kasus para TKI PATI di wilayahnya.
Pada tahun 2018, Entin (16 tahun) adalah salah satu WNI
asal Sukabumi yang berhasil meloloskan diri dari aktivitas per
dagangan manusia (trafficking) di Malaysia. Ia berhasil kembali
ke tanah air setelah melarikan diri dari rumah penampungan.
Dalam rumah tersebut, Entin yang awalnya dijanjikan dapat
bekerja di Malaysia, ditempatkan di dalam satu ruangan dengan
para anjing selama tiga hari. Kemudian ia melarikan diri dan
dibantu oleh salah seorang masyarakat Malaysia keturunan
91

Yudha Manggala P Putra, 14 TKI Selamat Dari Penyekapan di Malaysia,
tersedia dalam https://www.republika.co.id/berita/nrtn3r/14-tkiselamat-dari-penyekapan-di-malaysia diakses pada 17 April 2020.

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

97

India, yang secara sukarela mengantarkannya ke KBRI Malaysia,
untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Permasalahan-permasalahan di atas dapat diminimalisir
apabila semua aspek saling bekerja sama di dalamnya. Tidak
hanya pemerintah Indonesia dan Malaysia, namun juga pihakpihak perusahaan yang memberangkatkan para TKI untuk
bekerja di luar negeri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh
Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay:
“Jangan setelah ada masalah, baru melibatkan
pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika tidak ada
kendala atau masalah mereka cenderung diam saja.”92
Saleh juga menambahkan bahwa pihak pemerintah
Indonesia dan perusahan yang menyalurkan tenaga kerja ke luar
negeri harus memiliki kesinambungan di dalamnya. Selain itu,
pihak pemerintah dan perusahaan yang memberangkatkan para
TKI harus saling bekerja sama untuk memberikan pendidikan
dan pelatihan sebelum mereka diberangkatkan untuk bekerja
di luar negeri. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir
permasalahan yang terjadi di kemudian hari antara majikan dan
TKI, sehingga ketika terjadi masalah dapat segera terselesaikan
tanpa merugikan pihak manapun.
Kes-kes yang tersebut di atas sudah semestinya mendapat
perhatian berlebih daripada seluruh rakyat Indonesia. Begitu
pula dengan media-media di Indonesia sememangnya membuat
satu liputan yang meluas. Justeru itu, liputan meluas dan diulang92
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ulang turut mempengaruhi persepsi rakyat dan elit kerajaan
Indonesia terhadap Malaysia yang semakin negatif. Seringnya
berlaku penganiayaan seolah-olah menggambarkan bahawa
rakyat Malaysia berkelakuan tidak baik. Secara tidak langsung
pula hal ini semakin membangkitkan rasa nasionalisme dan
sentimen anti-Malaysia. Akhbar Jawa Pos menggambarkan:
“TKW-TKI yang bekerja di Malaysia dan juga
negara-negara lain secara tidak langsung merupakan
wakil atau cermin bangsa Indonesia. Kerana itu, setiap
bentuk penyeksaan dan kekerasan terancang mesti
dianggap pula sebagai mempermalukan kita sebagai
bangsa.”93
Penggambaran yang berlebihan dan diulang-ulang sudah
tentu akan mempengaruhi perubahan persepsi rakyat keduadua negara. Media pemberitaan amat berperanan penting dalam
membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia di pelbagai isu
hubungan dua hala terutamanya isu TKI. Bangkitnya nasiona
lisme rakyat Indonesia yang ditunjukkan dengan demonstrasi dan
bantahan terhadap pemerintah Malaysia adalah sememangnya
berlaku. Tidak dapat dinafikan pula bahawa keberadaan TKI
sangat membantu ekonomi negara Malaysia. Kewujudan TKI
menjadikan Malaysia semakin bergantung kepada tenaga
pekerja asing. Ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia yang mahu
bekerja di sektor yang dikenali dengan 3D (dirty, dangerous and
difficult).94 Hal ini juga diakui oleh mantan Menteri Penerangan
Malaysia Zainuddin Maidin yang menyatakan:
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“Orang Malaysia takut memanjat bangunan tinggi,
tidak suka bekerja berat dan lebih suka memilih-milih
pekerjaan...tanpa kewujudan TKI, Malaysia akan
menghadapi masalah”95
Oleh kerana itu, kewujudan TKI menjadi suatu yang sangat
diperlukan di pelbagai sektor di Malaysia. Sektor rumah tangga
misalnya, Malaysia amat bergantung disebabkan oleh rakyat
Malaysia yang tidak mahu bekerja sebagai suri rumah. Ini
menunjukkan bahawa kedua-dua negara saling memerlukan dan
berkepentingan dengan TKI. Walau bagaimanapun, pelbagai
masalah TKI yang akhir-akhir ini cukup menganggu hubungan
dua hala, tidak terlepas daripada provokasi media di kedua-dua
negara. Misalnya, pemberitaan buruk media Malaysia dan
kenyataan-kenyataan para elit Malaysia yang dinilai menghina
TKI dan rakyat Indonesia adalah faktor penting timbulnya
ketegangan hubungan dua hala.96
Pelbagai permasalahan TKI tersebut tampaknya menjadikan
imej pendatang Indonesia semakin negatif. Dalam hal ini
antaranya dipicu oleh penggunaan istilah “indon” oleh mediamedia Malaysia. Selian itu, imej negatif juga melekat pada TKI
yang identik dengan tukang merusuh dan punca meningkatnya
kadar jenayah. Walau bagaimanapun fakta menunjukkan bahawa
keterlibatan pendatang asing dalam pelbagai kes jenayah hanya
2.05% sahaja daripada 65,737 kes dan selebihnya (97.95%) adalah
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rakyat tempatan.97 Sungguhpun demikian, pada pandangan
Malaysia tampaknya media Indonesia juga melampau dan hanya
menyiarkan berita buruk yang menimpa TKI. Menurut mantan
Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin:
“Selama ini media Indonesia memilih untuk
tidak melaporkan kejayaan atau keberhasilan mereka
di Malaysia. Sebaliknya, lebih menonjolkan berita
sebilangan kecil TKI yang didera majikan, yang tidak
dibayar gaji dan dihantar pulang kerana masuk ke
Malaysia secara haram”98
Seterusnya Zainuddin Maidin juga menyatakan:
“Media Indonesia tidak seharusnya menjadi duri
dalam daging dalam hubungan di antara kita”99
Perubahan persepsi antara kedua-dua negara tidak lain
akibat provokasi media pemberitaan. Hal ini kerana, selari
dengan situasi politik yang semakin terbuka, media semakin
mendapatkan tempat di Indonesia dan Malaysia. Ini juga
tidak terlepas daripada pengaruh isu pendemokrasian yang
semakin penting pasca-Perang Dingin. Media-media tempatan
yang semakin berperanan adalah kesan sebenar daripada era
keterbukaan akibat situasi antarabangsa yang semakin terbuka
pula. Akibat daripada situasi antarabangsa yang semakin
97
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terbuka, juga telah memberikan kesan terhadap kerajaan di
kedua-dua negara yang semakin sukar dalam mengawal media
dan pelbagai kemudahan memperolehi maklumat. Bermakna,
pelbagai elemen domestik seperti nasionalisme akibat media
pemberitaan yang semakin bebas amat berperanan penting
dalam membentuk persepsi rakyat kedua-dua negara. Pihak
pemerintah
yang
mampu
mengawal
diri sedikit
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ditunjukkan dengan pelbagai kenyataan para elit kerajaan. Hal
ini juga bermakna bahawa isu TKI juga mendapat perhatian
pemerintah pada masa tersebut. Natijahnya rakyat pula semakin
marah kerana menganggap harga diri telah diinjak-injak oleh
pemerintah Malaysia. Hal ini memberikan kesan kepada
meningkatnya sentimen negatif rakyat Indonesia terhadap
Malaysia. Dalam kes penderaan TKI hubungan antara rakyat
(P-P) dilihat agak terjejas.
4.2. Isu Penembakan TKI dan Pengambilan Organ
Berbagai macam permasalahan mengenai para TKI di
Malaysia, ternyata juga terdapat isu mengenai penembakan
TKI dan pengambilan organ. Meskipun isu ini tidak menyebar
luas di kalangan masyarakat Indonesia, namun isu ini cukup
menyita perhatian pemerintah Indonesia dan para TKI yang ada
di wilayah Malaysia.
Isu mengenai penembakan dan pengambilan organ tubuh
TKI ini berawal ketika terjadi penembakan yang dilakukan oleh
pihak kepolisian Malaysia kepada tiga TKI asal Sumbawa, Nusa
Tenggara Timur. Menurut kepolisian Malaysia, mereka terpaksa
melakukan penembakan karena pihak TKI mencoba menyerang
mereka dengan membawa senjata tajam berupa parang. Selain
itu, para TKI ini juga tidak memiliki dokumen-dokumen atau
identitas yang dibutuhkan ketika ditanya oleh petugas sehingga
muncul kemungkinan para TKI menghindari polisi Malaysia
dengan mencoba menyerangnya.
Penembakan yang terjadi di kawasan perumahan Linggi,
dekat dengan Port Dickson berakhir dengan kematian para
ketiga TKI. Jasad ketiga TKI ini kemudian dibawa ke rumah
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sakit terdekat dan diserahkan pada keluarga korban. Akan tetapi,
dari pihak keluarga TKI menerima kejanggalan atas kematian
ketiga TKI tersebut. Hal ini disebabkan karena semua tubuh
ketiga TKI terdapat jahitan-jahitan termasuk di bagian mata.
Mereka menyebutkan bahwa di bagian atas dekat lengan kanan
ke kiri terdapat jahitan lurus melintang, sedangkan dari bagian
dada hingga ke perut bagian tengah juga terdapat jahitan. Selain
itu, mereka juga menyebutkan bahwa bagian perut kiri hingga
bagian kanan juga terdapat jahitan yang serupa.100 Dugaan ini
semakin kuat ketika pihak rumah sakit menyatakan bahwa
mereka meningga karena ditembak oleh pihak polisi Malaysia
sedangkan pihak keluarga tidak menemukan bekas tembakan
peluru di semua badan korban TKI ini.
Banyaknya jahitan di tubuh ketiga TKI ini menimbulkan
kecurigaan dari pihak keluarga mengenai adanya dugaan
pengambilan dan perdagangan organ tubuh mereka. Oleh sebab
itu, pihak keluarga TKI meminta bantuan kepada pemerintah
Indonesia untuk mencari kebenaran mengenai kematian ketiga
TKI-nya.
Dari hasil laporan keluarga korban mengenai adanya ke
janggalan akan kematian ketiga TKI, pemerintah Indonesia
segera mengambil tindakan tegas. Kematian para TKI di
Malaysia ini tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang biasa
saja. Apabila hal ini menimbulkan sedikit kesalahpahaman saja
dalam proses penanganan dan respon pemerintah, maka akan
100
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menjadi sesuatu hal yang sangat fatal bagi hubungan kedua
negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan sendiri
dalam menangani permasalahan ini. Kementerian Luar Negeri
RI mengutus Tim khusus ke Malaysia untuk mencari kebenaran
atas kematian ketiga TKI asal Sumbawa ini.
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Marty
Natalegawa, bahwa pihak Indonesia sudah bekerja sama dengan
pihak pemerintah Malaysia untuk menangani kasus ini. Berikut
penjelasan dari Menteri Luar Negeri Indonesia:
“Kami sudah berbicara langsung dengan Kemen
terian Luar Negeri Malaysia. Beliau menjanjikan akan
segera menghimpun informasi yang diperlukan oleh
pemerintah Indonesia berkaitan dengan insiden itu
dan bagaimana hal ini terjadi. Juga tentang adanya
pencurian organ tubuh. Beliau sangat prihatin dengan
berita tersebut.”101
Kasus ini juga menyita perhatian Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang turut memberikan
pernyataan sebagai berikut:
“Pihak Indonesia meminta kecepatan dan
ketegasan sikap polisi Malaysia atas peristiwa ini dan
pertanggung jawaban kalau memang ada kesalahan
dalam penembakan ini. Kami mendapat informasi dari
Kementerian Luar Negeri bahwa polisi Malaysia siap
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untuk melakukan penelusuran lebih dalam mengenai
permasalahan ini.”102
Adanya upaya kerja sama antara pihak pemerintah
Indonesia, melalui badan-badan terkait di Indonesia dan
Malaysia, beserta pihak kerajaan Malaysia memungkinkan untuk
terselesaikannya masalah ini dengan cepat. Di sisi lain, pihak
pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan otopsi
jasad korban TKI tersebut di tanah air dengan mendatangkan
perwakilan dari pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan agar
pihak pemerintah juga dapat mengetahui kasus kematian dan
bekas jahitan di beberapa tubuh korban ketiga TKI dari persepsi
pemerintah Indonesia.
Dugaan demi dugaan mengenai kematian dan bekas jahitan
di tubuh korban ketiga TKI asal Sumbawa, Nusa Tenggara
Timur-Indonesia ini dibantah keras oleh pihak Malaysia. Mereka
menyebutkan bahwa kematian ketiga TKI ini disebabkan karena
mereka melakukan tindakan kriminal, sehingga polisi Diraja
Malaysia terpaksa melayangkan tembakan ke tubuh korban.
Selain itu, pihak KBRI Malaysia juga menerima informasi
lebih lambat daripada kejadian sebenarnya. Korban ketiga TKI
ditembak dan meninggal pada tanggal 24 Maret 2012, sedangkan
pihak KBRI baru mengetahui informasi mengenai kematian para
TKI sekitar tanggal 2 April 2012. Ketika pihak KBRI diminta
untuk mengecek semua jenazah mereka cenderung menolak
dengan alasan “dinilai tidak memungkinkan”.103
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Pihak Rumah Sakit Port Dickson membantah bahwa
pihaknya melakukan pembedahan dan menjual organ tubuh
para TKI tersebut. Mereka menyebutkan bahwa pihak Rumah
Sakit hanya melakukan pembedahan sesuai dengan prosedur
proses otopsi dan untuk mengambil sejumlah peluru yang
masih bersarang di dalam tubuh para TKI tersebut. Hal ini juga
dilakukan oleh pihak rumah sakit karena ketiga TKI ini meng
alami sejumlah tembakan yang lebih dari satu kali.
Selain pihak rumah sakit, pemerintah Malaysia juga mem
bantah akan adanya praktek perdagangan organ tubuh yang
dituduhkan oleh pihak Indonesia kepada Malaysia. Beliau
menyebutkan bahwa apabila pihak rumah sakit Malaysia akan
mengambil beberapa organ tubuh korban maka kita harus
mengambil setelah korban meninggal, sedangkan pihak rumah
sakit baru melakukan otopsi terhadap ketiga jenazah setelah
dua hari laporan kematian mereka. Hal ini sangat tidak masuk
akal apabila pihak Indonesia melayangkan tuduhan akan adanya
praktek perdagangan sejumlah organ tubuh mereka.
“Sebuah organ harus diambil segera setelah
seseorang meninggal, jika tidak, itu tidak ada gunanya.
Sebagai contoh, Kornea mata harus diambil dalam enam
jam kematian, jika tidak, itu tak bisa digunakan.”104
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Isu penembakan TKI oleh anggota PDRM ialah antara isu
yang terbaru. Selain itu, isu pengambilan organ para suspek turut
timbul dalam kes berkenaan. PDRM menembak TKI kerana
didakwa mencuba melakukan perompakan di kawasan Kampung
Tampin Kanan Tinggi, Port Dickson, Negeri Sembilan. Menurut
laporan, Anggota PDRM melakukan penembakan kerana ketiga
TKI tersebut berusaha menyerang polis dengan senjata parang.
Tiga TKI yang terbunuh ialah Herman dan Abdul Kadir Jaelani
asal Desa Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur
dan Mad Noon asal Desa Pengadangan, Pringgasela, Lombok
Barat.105
Isu penembakan dan pengambilan organ timbul beberapa
saat sahaja. Isu penembakan dan pengambilan organ juga
mendapat liputan yang luas di pelbagai media di Indonesia.
Namun isu berkenaan tampaknya kurang mendapat sambutan
sebagaimana berlaku ke atas isu penderaan TKI, Tarian Pendet
dan Ambalat. Di Malaysia, isu berkenaan malah tidak terdengar
langsung. Bagaimanapun, pemerintah Indonesia menerusi
Kementerian Luar Indonesia terus melakukan tindakan dengan
meminta penjelasan pihak PDRM. Sejurus selepas isu tersebut
muncul, pemerintah Indonesia menerusi Kedutaan Indonesia
(KBRI) di Kuala Lumpur, mengirimkan satu pasukan forensik
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Menurut Menteri Luar
Indonesia Marty Natalegawa, selepas dilakukan bedah siasat
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oleh pasukan forensik POLRI “disimpulkan bahwa hal itu tidak
terbukti.”106
Dari permasalahan ini, pihak pemerintah meminta
agar semua masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terlalu
melebih-lebihkan berita yang tidak benar. Pemerintah Indonesia
menyayangkan kasus penembakan ini. Namun pihaknya akan
mencoba segera menangani kasus ini dan meminta pemerintah
Malaysia untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang
bersangkutan, termasuk pula rumah sakit, apabila berita tersebut
memang benar adanya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga
sangat menyayangkan isu mengenai penembakan tiga TKI
di Malaysia telah menyebar luas di berbagai media sehingga
menimbulkan respon yang kurang baik untuk masayarakat itu
sendiri.
Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Per
lindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad
Jumhur Hidayat, pemerintah Indonesia tidak akan gegabah
dalam menyikapi permasalahan ini. Ada beberapa pertimbangan
juga yang harus ditinjau, seperti kerja sama kedua negara yang
selama ini telah berjalan saling menguntungkan antara kedua
belah pihak, baik untuk Indonesia ataupun untuk Malaysia.
Menurut Jumhur, saat ini yang perlu dilakukan oleh
masyarakat adalah menunggu keputusan atau pengumuman
resmi dari pemerintah Indonesia terkait dengan kasus penem
bakan TKI asal Sumbawa ini. Selain itu, semua pihak juga harus
memikirkan kemungkinan terburuk dan langkah-langkah
yang akan diambil ke depannya agar kasus penembakan dan
106
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isu pengambilan organ WNI tidak terjadi kembali. Berikut
pernyataan Mohammad Jumhur Hidayat selaku ketua BNP2TKI:
“Saya rasa kita tidak boleh emosional seperti itu
(untuk melakukan moratorium) karena hubungan kerja
sama Indonesia dengan Malaysia itu menguntungkan
kedua belah pihak. Jadi terlalu jauh kalau kita harus
berbicara moratorium hanya karena adanya kasus
ini.”107
Jumhur juga menyayangkan beberapa media berita yang
membuat pemberitaan kurang baik. Selain itu, ia juga menya
yangkan sikap kepolisian Malaysia yang dapat dikatakan barbar
dalam menangani kasus ini. Apabila para TKI ini melakukan
percobaan penyerangan terhadap polisi Malaysia menggunakan
senjata tajam, seharusnya para polisi tidak langsung melayangkan
tembakan senjata api seakan penanganannya terkesan seram
pangan. Apabila dalam hasil investigasi yang diterima nantinya
menyatakan bahwa sikap polisi Malaysia adalah sesuai dengan
prosedur yang ada di dalam negara, maka ia sangat menyayangkan
tindakan para kepolisian Malaysia.
Jumhur juga menyebutkan bahwasanya terdapat prosedur
dalam menangani para pelaku kriminal yang mencoba
menyerang pihak berwajib (kepolisian). Sesuai dengan prosedur
internasional, Jumhur menyebutkan bahwa sebelum pihak
kepolisian melayangkan tembakan seharusnya mereka berusaha
107
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untuk melumpuhkan para pelaku terlebih dahulu. Kemudian
dilanjutkan dengan prosedur-prosedur lainnya. Berikut
pernyataan Jumhur dalam wawancaranya dengan beberapa
media pemberitaan Indonesia:
“Berdasarkan Protab Internasional, seharusnya
dilumpuhkan dulu, lalu melakukan penembakan ke
udara, atau pakai peluru karet. Akan tetapi kalau ini
malah langsung ke badan dan langsung diberondong.
Ini sangat barbarian.”108
Isu penembakan dan pengambilan organ tubuh yang
dilakukan oleh salah satu rumah sakit Malaysia, ternyata me
nimbulkan kesan kurang baik dari masyarakat Indonesia terhadap
masyarakat Malaysia. Hal ini juga tidak lepas dari peran media
pemberitaan dalam memberitakan suatu kasus sehingga mudah
untuk tersebar luas. Meskipun pihak pemerintah Indonesia
sudah berusaha untuk menenangkan masyarakat untuk tidak
termakan provokasi akan adanya pemberitaan miring (tidak
bernar) dan meminta masyarakat menunggu hasil keputusan
dari pemerintah, namun seruan tersebut rupanya tidak berhasil.
Adanya kebebasan dalam berpendapat terutama melalui
media pemberitaan, secara langsung mampu membangun
asumsi dan pemikiran masyarakat yang kurang baik. Bahkan
ada media pemberitaan yang secara frontal menyatakan bahwa
keberadaan tiga TKI yang meninggal di Malaysia, organ
tubuhnya diambil. 109
108
109
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Meskipun tidak semua media pemberitaan yang menyata
kan hal yang kurang tepat. Namun pemberitaan seperti ini
mampu mendorong asumsi yang kurang baik dari masyarakat
Indonesia terhadap masyarakat dan pemerintah Malaysia itu
sendiri. Pemberitaan semacam ini juga mampu memberikan
kekhawatiran tersendiri bagi sebagian masyarakat yang ke
luarganya sedang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia.
Padahal, banyak masyarakat Indonesia tergantung pada lapangan
pekerjaan di Negeri Jiran tersebut. Pemberitaan ini juga secara
tidak langsung dapat merugikan pemerintah Indonesia, dengan
asumsi bahwa perwakilan Indonesia yang ada di suatu negara
kurang mampu menangani semua TKI yang bekerja di luar
negeri khususnya di Malaysia.
Dalam isu penembakan dan pengambilan organ, tampak
bahawa media cuba untuk melakukan provokasi. Namun
masyarakat Indonesia tampak semakin bijak dalam memilih
berita. Antara beberapa ekspresi tersebut iaitu:
“Acungkan jempol berkat kerja sama Polisi dan
Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) berita untuk
ngadu domba RI & Malaysia terbantahkan satu-nol
buat pembuat isyu.”110
Kenyataan di atas jelas menunjukkan masyarakat Indonesia
semakin sedar bahawa mereka telah diperalat terutamanya oleh
pihak media yang hanya mementingkan keuntungan sematamata. Sudah menjadi kewajipan pemerintah Indonesia untuk
melakukan langkah-langkah diplomatik bagi menyelesaikan kes
110
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berkenaan. Pengarah Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI,
Brigadir Jenderal Ahmad Musaddeq memastikan bahawa
”seluruh organ tubuh meliputi otak, mata, jantung, hati, buah
pinggang semuanya dalam keadaan lengkap.”111
Walaupun POLRI telah mengumumkan bahawa peng
ambilan organ tidak berlaku, namun media pemberitaan
berterusan menyiarkan berita tersebut. Justeru rakyat Indonesia
semakin faham bahawa hal demikian hanyalah satu bentuk
provokasi murahan yang dilakukan oleh syarikat media.
Beberapa bentuk penyesalan tersebut ialah sebagai berikut:
“Media ndableg, aku pribadi jadi malu gara-gara
berita kemarin yang bilang organnya hilang jadi
menuduh Malaysia, kalau ternyata benar otopsi polisi
ini, maka media ndableg dan LSM tolol harus minta
maaf kepada pihak yang dituding. Nyari sensasi kok
segitunya...fitnah lebih kejam dari pembunuhan, boss.
Kalau membunuh, selesai urusan, tapi kalo memfitnah
yang difitnah rusak namanya seumur hidup dan
menanggung akibat sampai meninggal. Katrok.”
“Memalukan pers Indonesia[...] kepada Malaysia,
mohon maaf ya.”
“Media massa perlu mawas dirilah, sebagai
pembentuk opini publik yang sangat berpengaruh, maka
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akan sangat bahaya bila media masa tak memiliki rasa
tanggung jawab atas berita yang akan dipublikasikan.”112
Dalam hal ini analisis Matriks Berkembar G-M-P ke atas
kes pengambilan organ dapat digarapkan dalam rajah berikut:
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politik. Sudah tentu, isu penembakan dan pengambilan organ
TKI akan semakin memanaskan hubungan dua hala.
4.3 TKI Berkahwin Dalam Negara Asing
Kebanyakkan imigran yang datang ke Sabah secara
haram berasal dari negara Indonesia dan Filipina. Sesetengah
daripada mereka memilih untuk berkahwin dengan orang
tempatan dan sebahagian lagi lebih selesa untuk berkahwin
sesama sendiri. Apabila anak mereka lahir, pasangan yang
salah seorang daripada mereka adalah warga negara Malaysia,
akan mendaftarkan kelahiran di Jabatan Pendaftaran Negara.
Manakala pasangan yang kedua-duanya terdiri daripada rakyat
asing, berkemungkinan besar tidak akan mengambil apa-apa
usaha untuk mendaftarkan kelahiran anak.113
Akibat birokrasi yang terlalu tinggi untuk mendaftarkan
kelahiran anak-anak yang mempunyai ibu-bapa warga asing
ini, ditambah dengan kekangan yang dihadapi oleh ibu-bapa
anak-anak ini, maka lahirlah golongan anak-anak stateless.
Secara teknikalnya mereka ini tidak wujud (invisible child)
dan akses kepada pendidikan serta perkhidmatan kesihatan
turut dinafikan. Mereka tidak mempunyai negara, menetap di
Malaysia sebagai “anak haram” dan jika ingin pulang ke negara
asal ibu-bapa, mereka juga akan memegang status yang sama
di sana. Kebanyakan anak-anak ini tidak dihantar ke sekolah
kerajaan atau swasta tetapi digunakan untuk membantu ibu-bapa
mencari pendapatan.
113
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Secara lazimnya terdapat seawal usia 5-10 tahun mereka
sudah terpaksa membanting tulang melakukan pekerjaaan saat
anak-anak lain sedang menyiapkan kerja sekolah di rumah.
Kebanyakan anak-anak yang bekerja ini belum lagi mengenal
huruf atau nombor dan perlu berhadapan dengan operasi yang
dijalankan oleh pihak berkuasa. Sekali-sekala hal ini menerbitkan
air mata untuk yang mengikuti cerita mereka secara mendalam.
Melalui tekanan-tekanan inilah ada di antara mereka yang silap
memilih jalan yang salah dengan terlibat dengan aktiviti yang
tidak sihat dan berunsur jenayah. Perkara ini telah menyebabkan
tekanan-tekanan kepada tenaga kerja imigran, apatah lagi
majoritinya dari Indonesia, yang kebanyakannya sudah menetap
lama di Malaysia secara haram tanpa sebarang dokumen yang
sah.
Masalah yang dihadapi oleh kedua warga Malaysia dan
Indonesia adalah salah satunya apabila mereka berkahwin tanpa
pendaftaran di tempat asal mereka. Seperti rakyat Malaysia yang
berkahwin dengan imigran dari Indonesia tanpa mendaftarkan
perkahwinan di pejabat agama Malaysia. Hal ini, menyebabkan
jika mereka mempunyai anak, sukar untuk mendapatkan
kewarga negaraan. Sebagai contoh, terdapat seorang pelajar
yang cemerlang dalam SPM tapi gagal melanjutkan pelajarannya
ke peringkat yang lebih tinggi akibat memegang status
“memohon Kewarga negaraan Malaysia”. Hal ini sangat dilihat
sebagai kelemahan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja
dan menetap di Malaysia, kerana kemungkinan jika mereka
berkahwin dengan orang tempatan dan berketurunan, anaknya
akan mendapat status illegal immigrant, kerana tiada sebarang
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dokumen yang sah menyatakan mereka merupakan warga
negara.
Situasi ini dapat dilihat melalui seorang anak stateless yang
ibunya merupakan warga negara Indonesia dan ayahnya warga
Malaysia.114
Efa Maulidiyana yang dilahirkan dan dibesarkan di
Malaysia, tetapi tidak mempunyai sebarang status warga negara,
tidak boleh bersekolah dan berisiko ditangkap polis kerana tidak
mempunyai dokumen lengkap. Ayah Efa, warga asli Malaysia,
menikahi Asma seorang tenaga kerja Indonesia, pada tahun 1999
yang disahkan oleh penghulu. Pernikahan itu tidak dicatatkan
secara rasmi, sama ada dengan undang-undang di Malaysia
maupun peraturan di Indonesia. Status ibunya, Asma ketika itu
adalah TKI haram lantaran masa berlaku visanya habis. Dengan
ketiadaan surat nikah, rumah sakit tempat Efa dilahirkan di
ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, tidak dapat mendaftarkan
nama Efa Maulidiyana dengan berbintikan nama ayahnya di
dalam akta kelahiran.
Dengan demikian, dalam surat keterangan lahir, hanya
tertera nama ibu dari bayi Efa, bernama Asma. Akibatnya, Efa
Maulidiyana digolongkan sebagai anak tanpa kewarga negaraan,
sehingga ia tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah negeri,
tidak mendapatkan akses kesehatan secara gratis, tidak pula
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boleh bekerja secara resmi, dan juga tidak mendapat hak-hak
lain sebagai warga negara.
Kehidupan Efa tidak sama seperti orang lain kerana dia
tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah. Lantas dia juga tidak
dapat mencapai cita-citanya kerana tidak dapt bersekolah. Efa
juga mengakui dia sentiasa diselubungi dengan perasaan yang
takut ditangkap oleh polis jika berada di tempat awam kerana
ketiadaan dokumen yang sah. Hal ini menyebabkan keadaan Efa
tidak dapat bebas bergerak seperti orang lain. Selain itu, jika
dia ditangkap polis dan mahu dihantar ke Indonesia juga tidak
boleh kerana dia juga tidak mempunyai status identiti yang sah
di Indonesia. Oleh yang demikian, Efa hidup dengan keadaan
yang tidak mempunyai sebarang identiti warga Malaysia atau
Indonesia. Ibu-bapanya, iaitu Tuah bin Osman dan Asma,
maupun Efa sendiri mengaku telah menempuh berbagai cara
untuk mengurus dokumen bagi Efa mendapat status yang sah
di Malaysia.
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BAB 5

ISU PERSAINGAN USAHA
DARI berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi antara
Malaysia dan Indonesia, ternyata kedua negara terbilang
cukup romantis dalam aspek negara. Terlepas dari banyaknya
permasalahan yang sedang dihadapi, hubungan pemerintah
Indonesia dan pemerintah Malaysia terbilang adem-ayem.
Banyaknya informasi yang kurang baik mengenai hubungan
Malaysia dan Indonesia yang banyak diberitakan oleh media
pemberitaan, seakan menjadi sebuah permainan media untuk
mendapatkan simpati, khususnya dari masyarakat Indonesia
dengan latar belakang nasionalisme. Di lain pihak, hubungan
Malaysia dan Indonesia dalam aspek negara terbilang harmonis
dan kuat. Dibuktikan dengan banyaknya pencapaian-pencapaian
kerja sama antara keduanya, baik kerja sama ekonomi, politik,
sosial, dan lain sebagainya.
Hubungan negara yang terbilang baik-baik saja dengan
berbagai bukti di lapangan seakan menjawab semua pemberitaan
yang miring. Akan tetapi, fakta di lapangan tidaklah membuat
semua masyarakat sadar, khususnya di Indonesia. Karena semua
yang bersifat negatif tidak mendapatkan perhatian ekstra dari
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media pemberitaan, seperti ketika memberitakan sebuah konflik
atau sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Oleh sebab itu,
pada bagian ini akan dijelaskan berbagai pencapaian yang
diperoleh Malaysia dan Indonesia. Bagaimana kedua negara
lebih mempertahankan hubungan negara dan tidak mudah
terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan miring mengenai
keduanya, sehingga dapat merusak hubungan yang sudah cukup
kuat.
Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai negara serumpun,
sehingga mempermudah kedua negara untuk melakukan kerja
sama terutama dalam ekspor dan impor makanan. Hal ini dise
babkan karena adanya persamaan cita rasa antara masyarakat
Malaysia dan Indonesia. Kerja sama Malaysia dan Indonesia
tidak sebatas ekspor dan impor makanan dan minuman, akan
tetapi kedua negara juga memperkuat hubungan dengan kerja
sama minyak dan gas, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya.
Pada tahun 2012, jumlah perdagangan Indonesia dengan
Malaysia tercatat sebesar 19 miliar US Dollar dengan peningkatan
sebesar 4,96 persen dibandingkan dengan tahun 2011.115 Jumlah
ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 antara bulan Januari
hingga Agustus saja, perdagangan Indonesia dengan Malaysia
sudah mencapai sekitar 12,94 miliar US Dollar dengan nilai
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ekspor Malaysia lebih besar dibandingkan dengan jumlah impor
dari Indonesia.
Dari berbagai macam kerja sama perdagangan, ternyata
produk Indonesia mampu mengisi kedai-kedai di Malaysia
meskipun sedikit. Dalam perdagangan Indonesia-Malaysia—
sebagaimana disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia, Herman Prayitno, bahwa produk Indonesia yang
unggul di Malaysia berupa produk-produk berbahan mentah
seperti migas, pertambangan, dan perkebunan. Berikut
pernyataannya:
“Ekspor Indonesia ke Malaysia berupa produk
migas, pertambangan, dan perkebunan masih jauh
lebih besar dibandingkan dengan produk manufaktur
dan industri.”116
Persaingan usaha dari segi ekonomi antara Malaysia dan
Indonesia adalah dalam industri minyak. Seperti yang kita
sedia maklum, kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia
mempunyai perusahaan minyak mereka yang tersendiri. Bagi
Malaysia, syarikat minyak miliknya ialah “Petronas” manakala
syarikat minyak milik Indonesia adalah “Pertamina”. Keduadua syarikat minyak ini mempunyai matlamat yang sama iaitu
ingin mengungguli eskport minyak berkualiti selain menjadi
pembekal minyak utama di negara masing-masing. Bagi
Malaysia, “Petronas” merupakan suatu kebanggaan yang perlu
diperakui kewujudannya untuk berabad lamanya. Sejak dari
awal kemunculannya di arena minyak antarabangsa, “Petronas”
sentiasa menyediakan bekalan minyak yang bermutu tinggi dan
116
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diiktiraf kualitinya di peringkat antarabangsa. Tidak kurang juga
bagi “Pertamina” milik Indonesia, syarikat ini telah dianggap
sebagai suatu industri global Indonesia yang juga berjaya
mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Kedua-dua syarikat
minyak ini dilihat amat memberi kesan terhadap hubungan dua
negara Asia Tenggara ini dengan negara-negara dunia yang lain.
Selain itu, persaingan dari segi produk makanan pula telah
melihatkan usaha kedua-dua buah negara untuk memartabatkan
produk makanan masing-masing di peringkat yang lebih tinggi.
Antara produk makanan yang dilihat amat laris dan menjadi
kegemaran orang ramai yang telah dihasilkan oleh kedua
negara ini adalah “Maggi” dari Malaysia manakala “Mi Sedaap”
dari Indonesia. Bagi Malaysia, produk “Maggi” merupakan
jenama kebangsaan yang sangat disukai oleh kebanyakan orang
terutamanya masyarakat luar. Hal ini dapat dibuktikan dengan
terdapat permintaan terhadap “Maggi” oleh syarikat atas talian
terbesar di Eropah. Bukan sahaja Malaysia, permintaan terhadap
“Mi Sedaap” keluaran Indonesia juga amat diterima baik oleh
negara luar.
Dalam hal produk makanan ini, Indonesia dan Malaysia
juga bersaing dalam memasarkan produk kicap. Malaysia
mempunyai produk kicap keluarannya yang tersendiri begitu
juga dengan Indonesia. Antara jenama kicap yang popular dan
terlaris buatan Malaysia ialah “Mudim” manakala Indonesia pula
ialah “ABC”.
Persaingan usaha dari segi pembangunan bidang pengang
kutan antara Malaysia dan Indonesia adalah dari kemajuan
perkapalan antarabangsa. Bagi Malaysia, ia mempunyai syarikat
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perkapalan yang terbaik di rantau ini. “Malaysia Airlines” amat
disegani dari aspek teknologi dan servisnya. Indonesia pun tidak
kurangnya. Ia mempunyai servis kapal mewah tersendiri, iaitu
“Garuda Indonesia”.
Persaingan usaha dari segi hiburan pula antara Malaysia dan
Indonesia adalah dari seni muzik. Bagi Malaysia, mereka lebih
mengangkat seni muzik yang berasaskan ketuhanan manakala
Indonesia lebih meminati bidang seni muzik dangdut. Keduadua seni muzik ini dilihat mampu menarik negara luar untuk
lebih mengenali budaya ini meskipun daya tarikan yang mereka
gunakan adalah berbeza dari segi penyampaiannya.
Bukan itu sahaja, persaingan usaha dari segi arena sukan
juga turut berlaku antara Malaysia dan Indonesia. Antara
sukan yang amat diangkat oleh kedua-dua negara ini adalah
sukan bola sepak. Pasukan “Harimau Malaya” dari Malaysia di
anggap sebagai pasukan kompetitif oleh Indonesia. Indonesia
telah melabel pasukan “Harimau Malaya” ini sebagai salah
satu pencabar terbesar pasukan negara mereka. Hal ini dapat
dibuktikan sewaktu berlangsungnya perlawanan bola sepak di
Indonesia antara pasukan Malaysia dan pasukan Indonesia. Pada
ketika itu, suasana telah menjadi gamat. Pelbagai isu telah timbul
sewaktu perlawanan sedang rancak dijalankan. Penyokongpenyokong dari kedua-dua pasukan telah melakukan konfrontasi
sehingga terjadi pergaduhan antara mereka. Perselisihan mulai
timbul apabila ada penyokong yang bertindak membaling botol
sesama mereka sehingga mencetuskan pergaduhan yang lebih
besar. Pergaduhan itu berlanjutan sehingga ke luar stadium.
Pemain-pemain dari Malaysia dibawa menaiki kereta kebal

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

123

untuk pulang ke hotel kerana demonstrasi daripada penyokong
kedua-dua pasukan makin membimbangkan.
Isu persaingan usaha antara Indonesia dan Malaysia
sememangnya agak kurang terdengar. Namun khasnya
masyarakat Indonesia sedikit sebanyak telah mengenal beberapa
syarikat dan produk-produk Malaysia. Begitu pula sebahagian
masyarakat Malaysia sedikit sebanyak juga telah mengenal
syarikat dan produk-produk buatan Malaysia. Antara syarikat
Malaysia yang dikenal luas di Indonesia ialah “Petronas” dan
syarikat penerbangan tambang murah “Air Asia”. Sedangkan
antara syarikat dan produk Indonesia yang dikenal masyarakat
Malaysia antaranya “Pertamina” dan beberapa produk makanan
seperti “Mi Sedaap” dan “Kecap ABC”. Wujudnya syarikatsyarikat tersebut secara tidak langsung telah mencorakkan
hubungan Indonesia-Malaysia. Walaupun ramai kalangan
menilai terdapat persaingan namun ia satu perkara menarik
yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Justeru itu, bab ini
akan dibahaskan beberapa fenomena menarik terkait dengan
hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia yang kesannya ke
atas hubungan dua hala secara umum.
Dalam bab ini akan dibahaskan “persaingan” antara dua
syarikat iaitu “Pertamina” dan “Petronas”. Selain itu, beberapa
fenomena “persaingan” antara Indonesia dan Malaysia seperti
keberadaan “Air Asia” dan syarikat-syarikat Malaysia yang
lain di Indonesia juga akan dibahaskan. Terkait dengan isu
persaingan antara syarikat minyak pemerintah Malaysia
“Petronas” dengan syarikat minyak milik pemerintah Indonesia
“Pertamina” sememangnya kurang terdengar. Mungkin hal ini
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wajar kerana isu berkenaan lebih merupakan isu yang popular
di kalangan elit sahaja. Sama sekali tidak menyentuh sentimen
antara masyarakat awam di kedua-dua negara. Isu ini timbul
di kalangan elit tertentu, para pengamat ekonomi termasuk
para pekerja profesional dan pelajar-pelajar universiti. Ramai di
kalangan rakyat Indonesia, hatta yang bermastautin di Malaysia
tidak sedar bahawa “Petronas” telah menubuhkan banyak stesen
minyaknya di Indonesia. Sebaliknya sebahagian besar masyarakat
Indonesia juga tidak sedar bahawa stesen “Pertamina” sukar/
tidak dijumpai di Malaysia. Walaupun syarikat-syarikat lain
juga mula muncul di Indonesia (seperti “Shell”), namun isu
“Petronas” amat penting dalam konteks hubungan IndonesiaMalaysia. Ini kerana berkait langsung dengan keseimbangan
hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. Berikut dapat
diperlihatkan gambaran salah satu cabang perniagaan keduadua syarikat, iaitu stesen minyak.

Gambar 5.1 : Stesen Minyak “Pertamina”117
117

Tri Saputro, Pajak BBM Naik, tersedia dalam https://www.viva.co.id/
jatim/199455-pajak-bbm-batal-naik diakses 23 Ogos 2020.
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Gambar 5.2 : Stesen Minyak “Petronas”118
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional
(“Pertamina”) merupakan perusahaan minyak terbesar yang
dimiliki oleh negara Indonesia. Di awalnya, perusahaan ini di
dirikan untuk mengelolah dan mengamankan semua minyak
dari ladang pertambangan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Perusahaan yang sebagian besar dikelolah oleh “Shell” selama 70
tahun lamanya ini bernama PT. Eksploitasi Tambang Minyak
Sumatera (PT. ETMSU). Kemudian pada tanggal 10 Desember
1957, pemerintah Indonesia mengambil alih PT. ETMSU dan
menggantinya dengan nama PT. Perusahaan Minyak Nasional
(Permina). Pergantian nama ini diperingati sebagai hari kelahiran
PT. Permina (“Pertamina”).
Berubahnya PT. ETMSU menjadi PT. Permina menjadi
langkah awal bagi pemerintah Indonesia untuk mengelolah
118

Gordon Hoekstra, Plummeting Oil Prices Not Expected to Hit British
Columbia Economy, tersedia dalam http://www.vancouversun.com/
business/plummeting+prices+expected+british+columbia+econo
my/10431500/story.html diakses 24 Ogos 2020.
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sendiri minyak-minyak dari pertambangan dalam negeri tanpa
adanya tangan asing. Selain itu, PT. Permina juga membeli
semua saham atau aset Nederlandsche Nieuw Guines Petroleum
Maatschappij (NNGPM) yang terletak di Papua. Saham ini
dipegang oleh beberapa perusahaan asing seperti Shell, Stanvac,
dan Caltex pada tahun 1964. 119Setahun kemudian, pemerintah
melalui PT. Permina membeli semua saham dan aset yang miliki
oleh Shell sehingga hal ini dapat mempermudah pemerintah
dalam memperluas wilayah PT. Permina di berbagai daerah di
Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga mencoba membangun
dan mengelolah perusahaan minyak lainnya, Pertamin yang
sebelumnya sebagian besar modal dari perusahaan ini dimiliki
oleh Belanda, NIAM.
PT. Permina bertugas untuk mengelolah dan mengamankan
minyak dari pertambangan, sedangkan PT. Pertamin bertugas
memproduksi semua minyak untuk memenuhi kebutuhan
negara. Akan tetapi, pada tanggal 20 Agustus 1968, pemerintah
menggabungkan dua perusahaan ini menjadi Perusahaan
Negara RI, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara atau yang saat ini dikenal dengan nama PT. Pertamina
(Persero).120 Penggabungan ini dilakukan untuk mempermudah
negara dalam mengelolah dan memenuhi semua kebutuhan
minyak dan gas dalam negeri.
119

120

Retia Kartika Dewi dan Sari Hardiyanto, Hari ini dalam Sejarah:
Lahirnya PT. “Pertamina”, tersedia dalam https://www.kompas.com/
tren/read/2019/12/10/162457865/hari-ini-dalam-sejarah-lahirnya-pt”Pertamina”?page=2 diakses 9 Mei 2020
Sejarah “Pertamina”, tersedia dalam https://www.”Pertamina”.com/id/
sejarah-”Pertamina” diakses 06 Mei 2020.
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Dalam perkembangannya, Indonesia mampu menjadi
negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC) pada tahun 1962, karena produksi minyak Indonesia
yang cukup besar. Sekitar tahun 1980 sampai 1990-an, Indonesia
juga mampu menghasilkan minyak dan gas bumi hingga 1,5
juta barel dalam sehari.121 Selain sebagai negara anggota OPEC,
Indonesia juga memiliki peran penting yang dapat menentukan
kebijakan pasar dunia ter
kait harga minyak. Banyaknya
pencapaian Indonesia pada saat itu, membuat beberapa negara
tertarik untuk mempelajari cara pengelolahan dan produksi
minyak dan gas Indonesia. Tidak hanya itu, produksi minyak
Indonesia melalui “Pertamina” mampu bersaing dengan beberapa
negara, salah satunya dengan “Petronas” milik Malaysia.
Petroliam Nasional Berhad atau dikenal dengan sebutan
“Petronas” merupakan salah satu perusahaan minyak milik
Kerajaan Malaysia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974.
Perusahaan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi
kebutuhan minyak dalam negeri. Sebelumnya, “Petronas” juga
belajar dari Indonesia dalam pengelolahan minyak dan gas dalam
negeri. Hal ini disebabkan karena pencapaian-pencapaian yang
diperoleh oleh Indonesia yang mampu menghasilkan minyak
hingga jutaan barel per hari.
Pada perkembangannya, “Petronas” mencoba melebarkan
sayapnya dengan membangun anak perusahaan yang sepenuhnya
121

Gustidha Budiartie & Raditya Hanung, Mengapa “Pertamina” bisa kalah
dengan “Petronas”? (1), tersedia dalam https://www.cnbcindonesia.
com/news/20180329144704-4-9053/mengapa-”Pertamina”-bisa-kalahdengan-”Petronas”--1- diakses 05 Mei 2020.
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dikelolah oleh “Petronas” sendiri. Perusahaan baru ini dikenal
dengan sebutan Petronas Gas Berhad (PGB) yang didirikan pada
tahun 1983. Perusahaan yang berfokus pada pengelolahan gas,
transmisi gas dan regasifikasi ini sebagian modalnya berasal dari
“Petronas” sendiri sebesar 60,66%, sedangkan sisanya berasal
dari para investor asing.122 Pada tanggal 4 September 1995,
PGB berhasil didaftarkan pada pasar utama Bursa Malaysia dan
mampu memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri. Selain
itu, PGB juga telah diekspor ke Singapura menggunakan pipa
Peninsular Gas Utilization (PGU).
Dengan cukup signifikannya perkembangan “Petronas”,
membuat perusahaan minyak dan gas milik Malaysia ini perlu
diperhitungkan oleh negara lain. Tahun 2008, dapat dikatakan
sebagai tahun keemasan bagi “Petronas”. Pada tahun tersebut,
“Petronas” berada pada peringkat ke-95 dalam Fortune Global
500 yang mampu sejajar dengan berbagai perusahaan terbaik di
seluruh dunia.123 Selain itu, pada bulan Juli tahun 2008, harga
minyak mentah dunia berada pada nilai tertinggi yang mampu
mencapai $145 per barel.124 Kenaikan harga minyak mentah ini
memberikan keuntungan besar bagi “Petronas” dan menjadikan

122

123

124

“Petronas”, About Us, tersedia dalam https://www.”Petronas”gas.com/
aboutus/Pages/default.aspx diakses 08 Mei 2020.
Ashikin Halim, Latar belakang Syarikat “Petronas”, tersedia dalam https://
www.scribd.com/doc/75964048/Latar-Belakang-Syarikat-”Petronas”,
diakses 08 Mei 2020.
5 Fakta Mengagumkan Tentang “Petronas” Yang Rakyat Malaysia Perlu
Tahu, tersedia dalam https://soscili.my/5-fakta-gempak-”Petronas”/
diakses 09 Mei 2020.
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perusahaan ini sebagai salah satu persahaan raksasa yang paling
menguntungkan di Asia.
Perkembangan “Petronas” menjadi perusahaan besar dan
mampu mengharumkan nama negara dalam dunia internasional
tidak membuat perusahaan ini memiliki perlakuan yang spesial
dari negara. Meskipun pada kenyataannya, “Petronas” adalah
milik dan dikelolah oleh Kerajaan Malaysia hingga 100%,
ternyata perusahaan minyak dan gas ini membayar pajak dua kali
lipat lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan
lainnya di Malaysia. Selain itu, “Petronas” juga menyumbang
sebesar 30% hingga 40% terhadap perekonomian negara. Hal
ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.3 : Pendapatan “Petronas”
terhadap Negara tahun 2008/2009125
125

Ibid.
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Pendapatan negara yang diperoleh dari “Petronas” ini
mampu memberikan suntikan dana terhadap perekonomian
negara. Selain itu, melalui “Petronas”, Malaysia dikenal sebagai
salah satu negara besar yang mampu menghasilkan minyak
dan gas bumi cukup besar yang dibuktikan dengan masuknya
“Petronas” kedalam Fortune Global 500 dan beberapa kerja sama
dengan negara lain. Perkembangan “Petronas” yang tidak perlu
diragukan+ lagi keberadaannya ternyata juga dapat dilihat di
beberapa negara, salah satunya seperti di Indonesia.
Keberadaan “Petronas” di Indonesia yang juga diiringi
dengan keberadaan “Pertamina” di Malaysia, menjadi suatu babak
baru dalam persaingan usaha antara kedua negara. Meskipun
persaingan ini tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat,
khususnya masyarakat Indonesia, namun keberadaannya perlu
mendapat perhatian tersendiri, terutama bagi pemerintah
Indonesia.
Pada tahun 1980 hingga 1990-an, atas pencapaian dan ke
berhasilan Petamina dalam mengelolah minyak dan gas bumi,
membuat “Petronas” tertarik untuk mempelajari cara Indonesia
dalam mengelolah minyak dan gas bumi. Namun sekitar tahun
2005, posisi tersebut berbanding terbalik, “Petronas” mampu
bangkit dan mengungguli “Pertamina” milik Indonesia. Pada
tahun 2005, “Petronas” mengalami masa kejayaannya dengan
penghasilan minyak dan gas bumi dalam negeri serta harga
minyak mentah yang cukup tinggi. Sedangkan “Pertamina”
pada tahun tersebut berada pada kemerosotan yang disebabkan
karena adanya angka konsumsi yang lebih tinggi terhadap
minyak dan gas bumi dibandingkan dengan angka produksinya.
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Pencapaian “Petronas” yang semakin baik dibandingkan
dengan “Pertamina” juga dibuktikan pada tahun 2007, di mana
“Petronas” mampu berada pada peringkat ke-17 sebagai salah
satu perusahaan terbaik di seluruh dunia. Sedangkan pada tahun
tersebut, keberadaan “Pertamina” dapat dikatakan berada dua
kali lipatnya dari “Petronas” yakni berada pada posisi ke-30.126
Keberadaan “Petronas” yang mampu mengungguli
“Pertamina” tidak hanya disebabkan karena faktor jumlah kon
sumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksinya,
namun juga disebabkan karena pembiayaan belanja barang
modal (capital expenditure/CAPEX) yang terbilang cukup
rendah dibandingkan dengan CAPEX “Petronas”. Hal ini dapat
dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 5.6 : Perbandingan Pertonas dan “Pertamina”127
126

127

Gustidha Budiartie & Raditya Hanung, Mengapa “Pertamina” Bisa Kalah
dengan “Petronas”? (1) tersedia dalam https://www.cnbcindonesia.
com/news/20180329144704-4-9053/mengapa-”Pertamina”-bisa-kalahdengan-”Petronas”--1- diakses 06 Mei 2020.
Ibid.
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Terlihat dari diagram berikut bahwa perbandingan CAPEX
antara “Pertamina” dan “Petronas” cukup jauh berbeda. Kedua
perusahaan ini sama-sama dimiliki dan dikelolah oleh negara.
Namun “Petronas” menjadi perusahaan komersial yang hampir
sama dengan perusahaan-perusahaan minyak independen
lainnya, sedangkan “Pertamina” masih didorong oleh kebijakan
dan agenda dari pemerintah Indonesia. Perbedaan inilah yang
membuat keduaya disebut sebagai “perusahaan kembar, namun
berbeda nasib”.128
Meskipun terdapat perbedaan antara “Petronas” dan
“Pertamina” dalam tata cara pengelolahannya, namun keber
adaan dua perusahaan besar ini sangat membantu dalam aspek
perekonomian negara lain. “Petronas” dan “Pertamina” saling
bekerja sama untuk saling mengembangkan usahanya. Hal
ini dapat dibuktikan dengan banyaknya stasiun-stasiun peng
isian bahan bakar “Petronas” ataupun “Pertamina” di Malaysia
dan Indonesia. Adanya persaingan pasar yang cukup besar
mengakibatkan keberadaan dua perusahaan besar ini harus
saling ekstra dalam mengembangkan usahanya di negara
lain. Seperti contoh, “Petronas” yang berada di “Pertamina”
pernah mengalami pasang surut karena harus bersaing dengan
“Pertamina” dari negara asal, begitu pula sebaliknya.
Sebahagian kalangan di Indonesia menilai persaingan
antara kedua-dua syarikat adalah wajar dan lebih merupakan

128

“Pertamina” dan “Petronas”, Kembar nasib yang berbeda, tersedia dalam
https://kabar-energi.com/2019/03/11/”Pertamina”-dan-”Petronas”kembar-nasib-yang-berbeda/ diakses 09 Mei 2020.
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persaingan yang adil. Sebahagian pihak di Indonesia lebih
menanggapinya secara positif dengan berpendapat bahawa:
“Perusahaan minyak dan gas milik Malaysia
[“Petronas”] menjalankan operasi yang disokong penuh
oleh pemerintah Malaysia dengan cara memberikan se
bahagian besar hak konsesi khusus kepada “Petronas”
dan bahkan mendorong “Petronas” untuk melakukan
ekspansi ke luar negara.”129
Pendapat di atas sememangnya merupakan pendapat yang
boleh diterima dan sama sekali tidak menunjukkan sentimen.
Justeru para kalangan terpelajar melihat perkara ini secara
objektif dan tidak didasarkan oleh emosi semata-mata. Peme
rintah Indonesia sendiri melalui Kedutaan Indonesia di Kuala
Lumpur menyatakan bahawa pelabur-pelabur Malaysia amat
tertarik untuk melabur di Indonesia. 130Pada tahun 2009 sahaja
terdapat 8 permohonan izin melakukan usaha secara tetap bagi
perusahaan Malaysia dengan nilai pelaburan berjumlah mencapai
USD 7,1 juta. Dengan nilai pelaburan yang demikian, sehingga
Februari 2009, Malaysia menempati peringkat ke-11 terbesar
pelaburan langsung asing (FDI) di Indonesia. Sementara itu,
data dari pemerintah Malaysia menunjukkan hingga suku ke-3
nilai pelaburan Indonesia ke Malaysia adalah USD 87,436 juta
129

130

“Pertamina” versus “Petronas”,” Majari Magazine, 13 Disember 2007
dalam http://majarimagazine.com/ diakses 27 Mac 2012.
KBRI Kuala Lumpur, “Hubungan Ekonomi Indonesia-Malaysia 2009,”
5 April 2010, dalam http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=177:hubungan-ekonomiindonesia-malaysia-2009&catid=40:hubungan-bilateral&Itemid=163
diakses 27 Mac 2012.
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(RM 315 juta) dan pelaburan Malaysia ke Indonesia mencapai
USD 328,651 juta (RM 1,184 billion).131
Dengan demikian, isu persaingan usaha antara kedua-dua
negara jelas isu yang elit sifatnya. Bermakna hanya kalangan
yang berkepentingan sahaja seperti pelabur, profesional dan
pelajar universiti yang faham dengan isu berkenaan. Sementara
rakyat biasa sama ada di Indonesia mahupun di Malaysia
kurang begitu peduli atau malah ramai yang tidak mendengar
langsung isu berkenaan. Sukarnya mencari sumber rujukan
sama ada di laman web mahupun sumber tertulis penyokong
adalah bukti bahawa isu ini tidak mendapat perhatian luas.
Walau bagaimanapun isu persaingan usaha terutamanya antara
“Petronas” dan “Pertamina” merupakan isu yang penting.
Justeru ia boleh memperkukuh hubungan dua hala. Sudah tentu
adanya kepentingan ekonomi elemen-elemen yang mengancam
keselamatan boleh dikurangkan.
Dalam melihat isu persaingan antara “Petronas” vs
“Pertamina” sememangnya kurang mendapat perhatian media
massa. Namun beberapa masa kebelakangan, isu “Pertamina” vs
“Petronas” agak ketara berikutan keputusan pemerintah untuk
memansuhkan petrol berubsidi. Beberapa pihak menilai bahawa
keputusan pemerintah tersebut tidak tepat. Ini kerana secara
tidak langsung lebih memihak syarikat bukan “Pertamina” atau
stesen-stesen minyak milik asing.”132 Walau bagaimanapun tidak
131
132

Ibid.
“Selamat Tinggal SPBU “Pertamina”” Politikana, 20 September 2010,
dalam http://politikana.com/baca/2010/09/20/selamat-tinggal-spbu”Pertamina”.html diakses 11 Jun 2012
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semua pengusaha minyak khuatir dengan keputusan tersebut.
Justeru ada yang tersenyum gembira menyambut rencana ini
kerana dengan adanya perbezaan harga akan membuka peluang
perniagaan yang lebih luas.133
Isu persaingan “Petronas” vs “Pertamina” juga mula timbul
di Sumatera. Namun maklumat yang tersedia juga amat terhad.
Di Medan misalnya, beberapa pihak menyesalkan tindakan
pemerintah Indonesia mengurangkan agihan petrol bersubsidi.
Secara tidak langsung pelanggan lebih memilih membeli petrol
milik syarikat asing termasuk “Petronas”. Ini kerana minyak
“Petronas” lebih unggul dan laku karena mengandungi oktana
RON 92.134 Oleh kerana itu pelbagai pihak seperti Himpunan
Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana), Dewan
Undangan Negeri (Provinsi) (DPRD) dan pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menyesalkan persaingan yang tidak sihat/adil
tersebut.135 Menurut satu laporan mengutip akhbar Medan Bisnis
MP edisi no. 25/Thn XLVI/21 Jun 2010, Provinsi Sumatera Utara
telah kehilangan Rp 60 billion untuk membeli petrol bersubsidi
dari “Petronas”.136 Pelbagai pihak yang berkepentingan juga
menyoalkan kewujudan “Petronas”. Adakah perusahaan asing
akan dibiarkan dan dengan mudah merampas stesen minyak
bumiputera di bandar-bandar, sementara di luar bandar dan
pedalaman tetap menjadi tugasan “Pertamina”? Adakah hal
133
134

135
136

Ibid.
“Elpiji dan “Petronas” Goyang ”Pertamina”,” dalam http://
freddyilhamsyah.wordpress.com/2010/09/20/elpiji-dan-”Petronas”goyang-”Pertamina”/ diakses 11 Jun 2012.
Ibid.
Ibid.
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ini adil?137 Hal ini jelas merupakan wujud ekspresi penyesalan
oleh beberapa kalangan. Sementara rakyat biasa tidak pernah
mengetahui atau tidak mengambil kira langsung isu berkenaan.
Walau bagaimanapun menurut salah seorang pengamat
menyatakan bahawa:
“Rakyat Indonesia menganggap persaingan
“Pertamina” vs “Petronas” tidak penting. Yang penting
harga murah. Hal ini merupakan peluang yang bagus
bagi Malaysia untuk masuk pasaran Indonesia.”138
Dalam pada itu, selain “Petronas”, pelaburan Malaysia di
Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Hal ini amat bertolak belakang dengan situasi hubungan politik
Indonesia-Malaysia. Dalam hal hubungan ekonomi jalinan
kedua negara sudah cukup jauh. Malaysia telah “menguasai”
pelbagai sektor strategik di Indonesia, seperti telekomunikasi,
perminyakan, perladangan, kewangan, penerbangan, automotif,
lebuh raya dan lain sebagainya.139 Hal ini dapat dibuktikan
dengan munculnya banyak syarikat Malaysia di pelbagai sektor
perniagaan di Indonesia seperti “Petronas”, XL Axiata, CIMB
Niaga, Maybank, “Air Asia”, Sime Darby, PLUS Express Way,
Proton dan lain-lain.140
137
138

139
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Ibid.
Prof Dr. Sam Abede Pareno, Universiti Dr Soetomo, Surabaya. Temu bual
dijalankan menerusi email bertarikh 12 Oktober 2013.
“Raksasa Bisnis Malaysia di Indonesia,” Vivanews.com, 26 Ogos
2010dalam http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/173444-raksasabisnis-malaysia-di-indonesia diakses 11 Jun 2012.
Ibid.
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Berikutan dengan berulangnya pelbagai kes hubungan dua
hala seperti mana dibahaskan dalam bab sebelumnya, expansion
atau pengembangan syarikat-syarikat Malaysia di Indonesia
sedikit sebanyak juga menimbulkan sentimen di kalangan
masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini, sentimen yang
timbul secara umumnya cukup positif. Kes yang terbaru ialah
kes pengambilalihan saham syarikat penerbangan “Batavia Air”
oleh pihak “Air Asia”.
“Batavia Air” merupakan salah satu maskapai penerbangan
milik Indonesia yang didirikan oleh PT. Metro Batavia (“Batavia
Air”) pada tahun 2001. Namun, maskapai penerbangan ini secara
resmi baru mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002.141
Maskapai penerbangan yang didirikan oleh keluarga Yudiawan
Tansari ini awalnya hanya terdapat satu unit pesawat jenis Fokker
F28 dan dua unit Boeing 737-200 dalam pengoperasiannya. Rute
Jakarta—Pontianak adalah rute pertama yang dilakukan oleh
“Batavia Air”. Pada tahun 2003, “Batavia Air” telah berkembang
pesat dan telah memiliki rute penerbangan internasional,
yakni rute Jakarta—Guangzhou (China), Jakarta—Pontianak—
Kuching, dan Jakarta—Denpasar—Perth.142
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Fellyanda Suci Agiesta, 5 Maskapai Legendaris Indonesia yang Akhirnya
Bangkrut, tersedia dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/5maskapai-legendaris-indonesia-yang-akhirnya-bangkrut.html diakses
13 Mei 2020.
Syahid Latif, “Batavia Air”, Maskapai yang tak Pernah Kecelakaan
tapi Jatuh Juga, tersedia dalam https://www.liputan6.com/bisnis/
read/708073/batavia-air-maskapai-yang-tak-pernah-kecelakaan-tapijatuh-juga# diakses 15 Mei 2020.
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Perkembangan “Batavia Air” sebagai salah satu maskapai
penerbangan Indonesia juga tidak perlu diragukan lagi, khu
susnya dalam aspek keamanan. Oleh sebab itulah, maskapai
ini mendapatkan izin melakukan penerbangan di wilayah
negara keanggotaan Uni Eropa yang sejajar dengan maskapai
ternama lainnya milik Indonesia yakni Garuda Indonesia dan
Lion Air. Pencapaian ini menjadi kebanggan tersendiri terhadap
keberlangsungan maskapai penerbangan “Batavia Air”.
Keberadaan “Batavia Air” yang cukup berkembang pesat,
tidak membuat perkembangannya bertahan lama. Banyaknya
maskapai penerbangan lain melakukan promosi besar-besaran
dan biaya yang terbilang cukup murah dibandingkan dengan
“Batavia Air”, membuat maskapai penerbangan ini memiliki
permasalahan ekonomi. Hutang yang mulai menumpuk hingga
gaji para karyawan yang mulai tertunggak membuat maskapai
penerbangan ini terpaksa berhenti melakukan jasa penerbangan.
Meskipun maskapai “Batavia Air” telah mengantongi
izin terbang yang cukup baik dengan tingkat keamanan yang
sangat tinggi, ternyata tidak mampu menarik minat konsumen
untuk tetap menggunakan jasa maskapai penerbangan ini.
Akibat permasalahan ekonomi tersebut membuat “Batavia Air”
berencana untuk menutup perusahaan maskapai penerbangan
ini. Hal ini membuat perusahaan “Batavia Air” dilirik oleh
beberapa investor untuk tetap menjalankan maskapai pener
bangannya, salah satunya adalah Air Asia Berhad.
Air Asia Berhad merupakan salah satu maskapai pener
bangan milik Malaysia yang didirikan oleh salah satu kolongmerat
Kerajaan Malaysia, DRB-Hicom pada tanggal 20 Desember
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1993 dan maskapai penerbangan ini mulai beroperasi pada 18
November 1996.143 Pada perkembangan nya, Air Asia Berhad
ini pernah mengalami permasalahan perekonomian yang sama
seperti maskapai-maskapai penerbangan lainnya. Akan tetapi,
keberadaan maskapai penerbangan ini tidak sampai pailit dan
segera diatasi dengan menjual saham “Air Asia” kepada Tony
Fernandes yakni pencipta Tune Air Sdn Bhd.
Kepemilikan “Air Asia” yang telah berubang membuat per
kembangannya tidak perlu diragukan lagi. “Air Asia” kembali
menjadi salah satu maskapai kebanggan milik Malaysia. Selain
itu, “Air Asia” juga mampu bersaing dengan maskapai pener
bangan lainnya yang dapat dilihat dari track and record “Air
Asia” yang berkembang cukup pesat. Sekitar sembilan tahun
beroperasi, “Air Asia” mampu menghasilkan keuntungan yang
sangat besar yakni sekitar RM 549 juta dan telah melebihi 130
jalur penerbangan ke berbagai negara.144
Perkembangan Air Asia Berhad yang terbilang cukup baik
membuat maskapai penerbangan ini selalu ingin berinovasi dan
mengembangkan usaha maskapai penerbangannya. Oleh sebab
itu, Air Asia Berhad berencana untuk membeli saham milik
“Batavia Air” dengan alasan bahwa perkembangan “Batavia
Air” cukup baik dalam aspek penerbangan domestik. Akan
tetapi pembelian saham milik “Batavia Air” ini memiliki sedikit
kendala yang disebabkan karena adanya peraturan pemerintah
143

144

Nalnirameselvi, Menganalisis Campuran Pemasaran Terhadap
Syarikat “Air Asia” Berhad, tersedia dalam https://www.scribd.com/
doc/275275323/Air-asia diakses pada tanggal 11 Mei 2020.
Ibid.
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Indonesia yang harus dipatuhi oleh Air Asia Berhad. Oleh sebab
itu, pihak “Air Asia” bekerja sama dengan salah satu perusahaan
Indonesia yakni PT. Fersindo Nusaperkasa. Kesepakatan ini
juga ditanggapi langsung oleh Direktur Utama PT. Fersindo
Nusaperkasa yang menyebutkan bahawa:
“Kami melihat ada potensi bisnis penerbangan
yang cukup baik dan menjanjikan di Indonesia dengan
pertumbuhan rata2 di atas 15%, oleh sebab itu kami
tertarik untuk melakukan kerja sama dengan Air Asia
Berhad milik Malaysia.”145
Kesepakatan atau kerja sama yang terjadi antara Air Asia
Berhad dengan PT. Fersindo Nusaperkasa mempermudah “Air
Asia” melakukan akuisisi terhadap saham “Batavia Air”. Pada
Akuisisi ini, Air Asia Berhad dan PT. Fersindo Nusaperkasa
membagi menjadi dua tahap pembelian saham “Batavia Air”.
Pada tahap pertama, mereka akan membeli saham “Batavia Air”
sebesar 76,95% secara cash. Kemudian, untuk tahap kedua atau
sisanya, akan diselesaikan dengan cara kuartal selama dua tahun
ke depan sesuai dengan kesepakatan bersama.146 Pembelian
maskapai penerbangan “Batavia Air” ini terbilang cukup besar
dengan nilai kurang lebih sekitar $ 80 juta atau setara dengan RM
253 juta. Selain itu, dengan pembelian saham “Batavia Air” dapat
melengkapkan dan mengembangkan maskapai penerbangan
145

146

Idris Rusadi Putra, “Batavia Air” dibeli Rp. 762 Milliar, tersedia dalam
https://www.merdeka.com/uang/batavia-air-dibeli-rp-762-miliar.html
diakses 15 Mei 2020.
Melati Amaya Dori dan Asnil Amri, “Batavia Air” Resmi Diakuisisi “Air
Asia”, tersedia dalam https://industri.kontan.co.id/news/batavia-airresmi-diakuisisi-airasia diakses 14 Mei 2020.
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“Air Asia” untuk lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh Tony
Fernandez selaku presiden Air Asia Berhad:
“Transaksi ini cukup fantastis bagi kami. Batavia
Air merupakan maskapai penerbangan yang kuat
pada pasar domestik sedangkan kami kuat di pasar
internasional dan lemah pada pasar domestik. Bagi
saya, ini merupakan mimpi besar yang menjadi
kenyataan dan merupakan kerja sama yang baik untuk
mengsingkronkan keduanya.” 147
Rencana Air Asia Berhad dan PT. Fersindo Nusaperkasa untuk
membeli seluruh saham “Batavia Air” ternyata menimbulkan
berbagai perdebatan di Indonesia. Dalam kes ini “Air Asia”
diberitakan mengambil alih saham “Batavia Air” berjumlah 49%
dalam mana tindakan tersebut terus memunculkan perdebatan.
Antara yang menyoalkan tindakan “Air Asia” ialah Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui pengarahnya
Tadjuddin Noer Said. Dalam satu keterangan KPPU meminta
penjelasan PT. Indonesia Air Asia dan PT. Fersindo Nusaperkasa,
berhubung tindakan akuisisi tersebut. Walau bagaimanapun
menurut Kementerian Perhubungan Indonesia “Dalam undangundang penerbangan di Indonesia, saham maskapai asing
tidak boleh menguasai lebih dari 49 peratus daripada jumlah
keseluruhan saham syarikat. Jika melihat aturan ini, “Air Asia”
sudah memenuhi. Ini kerana, ia memiliki saham Batavia melalu
rakan kongsi yang juga perusahaan berjenama Indonesia, PT.
147

AirAsia Beli 76% Saham “Batavia Air”, tersedia dalam https://
internasional.kontan.co.id/news/airasia-beli-76-saham-batavia-air
diakses 14 Mei 2020.
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Fersindo Nusaperkasa. Air Asia Berhard hanya mengakuisisi
49 peratus saham, sedangkan bakinya dimiliki oleh Fersindo
berjumlah 51.148 Pihak KPPU sendiri sehingga kini masih
melakukan penyelidikan berhubung kes akuisisi “Air Asia” ke atas
“Batavia Air”. Menurut beberapa laporan “tampaknya syarikat
Air Asia masih berdepan dengan pelbagai dalam berhasrat untuk
mengakusisi syarikat penerbangan Batavia Air.”149
Menanggapi tindakan akuisisi “Air Asia”, salah satu syarikat
penerbangan Indonesia “Lion Air” menyatakan “Air Asia memang
pesaing kami.” Kenyataan pihak “Lion Air” sememangnya juga
disahkan oleh Ketua Kumpulan “Air Asia” Tony Fernandes
bahawa “saya tidak akan menyanggah jika ada yang menyatakan
bahawa lawan terbesar saya di Indonesia adalah Lion Air.”150
Malahan, alasan sebenar Tony memindahkan pejabatnya ke
Jakarta jauh daripada unsur-unsur sentimen politik. Justeru,
Tony beralasan bahawa “pindah ke Indonesia adalah agar beliau
dapat lebih neutral mengendalikan perniagaannya dan tidak
hanya berfokus untuk Air Asia di Malaysia sahaja.”151 Hampir
kesemua ahli-ahli perniagaan Malaysia mempunyai alasan yang
sama tentang dipilihnya Indonesia sebagai destinasi pelaburan.
148

149

150
151

“Akuisisi “Batavia Air” Belum Direstui Kemenhub,” Republika,”tersedia
dalam http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/12/07/27/
m7ti86-akuisisi-batavia-air-belum-direstui-kemenhub diakses 24 Ogos
2012
“Jalan terjal AirAsia akuisisi Batavia,” Antara,”31 Julai 2012, tersedia
dalam http://www.antaranews.com/berita/324795/jalan-terjal-airasiaakuisisi-batavia diakses 24 Ogos 2012.
“Musik Tony di Langit Negeri,” Fortune Indonesia, 8 Julai 2012.
Ibid., 65.
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Pada pandangan Tony Fernandes misalnya menyatakan
“Indonesia adalah negara kepulauan sehingga pengangkutan
udara akan semakin mengambil peranan. Tahun 2011, Indonesia
menciptakan 70 juta penumpang. Dengan potensi pertumbuhan
15%-20% setahun, pasaran Indonesia memang sangat men
janjikan.”152 Tanggapan serupa juga dinyatakan oleh “Maybank”
yang menyatakan bahawa “Our inspiration is to become the
number one Islamic bank in Asean by 2015 in terms of reach
and this cannot be achieved without a presence in Indonesia, the
largest market in Asean.[…] Given its largest Muslim population,
Indonesia is a critical market that we must be present in if we
are to achieve our aspiration in Islamic banking leadership.”153
Tanggapan-tanggapan tersebut juga disahkan oleh Duta Besar
Indonesia ke Malaysia Da’i Bachtiar yang menyatakan bahawa
“Indonesia dipandang sebagai tempat pelaburan yang menarik
dan menjanjikan. Sejumlah pengusaha besar Malaysia itu sudah
saya pertemukan dengan calon rakan kongsinya di Indonesia.”154
Keinginan “Air Asia” untuk memiliki “Batavia Air” ternyata
tidak semulus yang dibayangkan. Munculnya perdebatan-per
debatan di Indonesia dan beberapa pertimbangan lainnya
membuat “Air Asia” membatalkan keinginannya untuk meng
akuisisi “Batavia Air”. Meskipun maskapai penerbangan ini
152
153

154

Ibid., 65.
The Edge tersedia dalam http://www.theedgemalaysia.com/businessnews/178772-maybank-launches-syariah-bank-in-indonesia-eyes-topislamic-bank-spot-in-asean.html diakses 25 Ogos 2012.
Bisnis Online, tersedia dalam http://www.bisnis-on-line.info/dubespengusaha-malaysia-ingin-investasi-ke-indonesia/ diakses 25 Ogos
2012.
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terbilang cukup baik dalam aspek keamanan (yang dapat dilihat
dari track and record selama melakukan jasa penerbangan),
namun setelah ditinjau kembali oleh “Air Asia”, pembelian saham
“Batavia Air” ini dapat merugikan terhadap “Air Asia” itu sendiri.
Riset OSK Research menunjukkan bahwa “Batavia Air” telat
terlilit hutang yang cukup besar dan hanya memiliki margin
bersih sekitar 0,8% pada tahun 2011, sehingga hal ini cukup
berisiko terhadap “Air Asia”.155 Selain itu kondisi seluruh pesawat
“Batavia Air” terbilang cukup tua yakni kisaran berumur 15—20
tahun yang sangat berisiko memakan bahan bakar yang cukup
besar dan memerlukan perawatan yang ekstra.
Dari beberapa pertimbangan, akhirnya “Air Asia” meng
urungkan niat mengakuisisi “Batavia Air”. Hal ini juga disam
paikan langsung oleh Tony Fernandez, sebagai berikut:
“Keputusan perusahaan didasarkan pada evaluasi
menyeluruh oleh banyak pihak terhadap keberadaan
“Batavia Air”. Dalam pemikiran kami, waktu juga
mungkin kurang tepat karena akan membawa terlalu
banyak resiko dan pada akhirnya akan mengurangi
keuntungan pemegang saham.”156
Selanjutnya, Tony Fernandez juga menyampaikan
bahwa:
155

156

Syahid Latif, “Batavia Air”, Maskapai yang tak Pernah Kecelakaan
tapi Jatuh Juga, tersedia dalam https://www.liputan6.com/bisnis/
read/708073/batavia-air-maskapai-yang-tak-pernah-kecelakaan-tapijatuh-juga# diakses 15 Mei 2020.
BBC, “Air Asia” Batal Beli Batavia karena “terlalu beresiko” tersedia dalam
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/10/121015_
airasiabatavia.shtml diakses 17 Mei 2020.
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“Keagresifan kami untuk fokus di Indonesia masih
tetap dan kami akan mendorong berlanjutnya rencana
IPO di Indonesia serta kerja sama erat dengan Batavia
Air.”
Pembatalan akuisisi “Batavia Air” oleh pihak “Air Asia” dan
PT. Fersindo Nusaperkasa juga membuat “Batavia Air” tidak
akan ada lagi di masa depan. Selain karena pembatalan dari
pihak “Air Asia”, ternyata “Batavia Air” juga telah dinyatakan
sebagai salah satu jasa maskapai penerbangan yang pailit (black
list). Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia
dalam UU No.1 tahun 2009 pasal 111, yang menyatakan bahwa
sebuah perusahaan penerbangan yang sudah dinyatakan pailit,
maka tidak dapat terbang kembali, kecuali para jajaran direksi
dan direktur utama tidak menjabat kembali, apabila perusahaan
maskapai penerbangan yang bersangkutan telah dipindah
alihkan.157
Adanya peraturan Indonesia terhadap perusahaan yang
telah dinyatakan “pailit” membuat pihak “Batavia Air” mem
per
t imbangkan keberlangsungan maskapai penerbangan
ini. Menurut salah satu Tim Kurator “Batavia Air”, Andra
menyebutkan bahwa setelah “Air Asia” membatalkan akuisisi
“Batavia Air”, pihaknya telah ditelpon oleh para investor, namun
pihak “Batavia Air” masih ingin mempertimbangkannya terlebih
dahulu. Berikut pernyataannya:158
157

158

Idris Rusadi Putra, 10 tahun mengudara, “Batavia Air” landing selamanya,
tersedia dalam https://www.merdeka.com/uang/10-tahun-mengudarabatavia-air-landing-selamanya.html diakses 16 Mei 2020.
Ibid.
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“Investor ada yang sudah menelpon saya. Bukan
kami menolak, namun saat ini kami proses pailit dulu.
Kita bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa
investor sudah berbicara bahwa mereka tertarik dengan
bisnis ini.”
Selanjutnya, Andra menyebutkan bahwa:
“Air Asia bisa saja kembali, siapapun bisa. Sangat
terbuka untuk para investor masuk ke Batavia Air.
Dalam keadaan pailit ada yang namanya perdamaian,
itu peluang-peluang yang terjadi, tapi kalau ada investor
ketika nanti beroperasi lagi, kita akan urus lagi dengan
kementerian perhubungan, nanti itu urusannya akan
panjang.”
Meskipun ada beberapa pihak investor yang tertarik untuk
melakukan kerja sama dan menanamkan modal pada maskapai
penerbangan “Batavia Air”, tetapi hingga saat ini nama maskapai
tersebut tidak pernah lagi ada di dunia penerbangan.
Dari berbagai persaingan dan kerja sama antara Malaysia
dan Indonesia pada bidang ekonomi, hubungan kedua negara
tergolong baik di samping banyaknya pemberitaan yang
cenderung bersifat negatif. Selain itu, adanya upaya dari kedua
negara untuk segera meredam konflik dan tetap berusaha
menjaga perdamaian antara kedua negara cukup terlihat jelas.
Baik dengan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara
maupun upaya pertukaran dunia hiburan (perfilman).
Banyaknya permasalahan yang cenderung bersifat negatif,
tidak menyurutkan langkah kedua negara untuk melakukan
upaya perbaikan hubungan, dengan saling mencoba untuk
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mengenalkan budaya dari masing-masing negara. Di Malaysia
sendiri, salah satu sinetron Indonesia yang cukup terkenal adalah
“Bawang Merah dan Bawang Putih”, sedangkan dunia perfilman
Malaysia di Indonesia cenderung bersifat kartun seperti film
kartun “Upin dan Ipin”, “BoBoiBoy”, dan lain sebagainya.
Keberadaan dunia perfilman di negara tetangga, secara tidak
langsung mampu memberikan pengetahuan akan kebudayaan
dari masing-masing negara. Selain itu, keberadaannya juga akan
mendoktrin masyarakat untuk saling mengingat identitas dari
negara tetangga, sehingga hal ini dapat meminimalisir berbagai
konflik atau permasalahan yang timbul antara keduanya.
Dengan demikian tampak bahawa dalam kes “persaingan
usaha” kedua-dua negara cenderung bersikap positif. Kenyata
an-kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa dalam hal
hubungan perniagaan kenyataan negatif agak sukar untuk
ditemukan. Namun, munculnya tanggapan negatif masih ber
potensi untuk muncul, terutama ketika tergugatnya hubungan
dua hala. Salah satu tanggapan negatif yang pernah muncul
berhubung “pelaburan” Malaysia di Indonesia ialah ketika
berlakunya isu penembakan rakyat Indonesia di Port Dickson,
yang sudah dibahaskan sebelum ini. Tanggapan ini dilancarkan
oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
yang mengancam melakukan sweeping terhadap seluruh
perusahaan milik Malaysia di Indonesia.159 Walau bagaimanapun,
sebagaimana dijelaskan dalam bab keempat, masyarakat

159

http://id.omg.yahoo.com/news/kspsi-ancam-sweeping-perusahaanmalaysia-135608886.html diakses 25 Ogos 2012.
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ini. Tanggapan ini dilancarkan oleh Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang mengancam
melakukan sweeping terhadap seluruh perusahaan milik
Malaysia di Indonesia.159 Walau bagaimanapun,
sebagaimana dijelaskan dalam bab keempat, masyarakat
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dalam isu persaingan
171
“Pertamina” bukan menjadi isu yang utama. Ini kerana isu
tersebut lebih bersifat elit terutama di kalangan ahli perniagaan
dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu minyak.
Sebaliknya rakyat biasa tidak terlibat langsung dengan isu
berkenaan. Namun rakyat biasa merupakan antara pihak
yang paling terjejas sekiranya berlaku perubahan-perubahan
dalam dasar perminyakan. Dalam hal ini tampak media (M)
kurang memainkan peranan yang ditunjukkan oleh kurangnya
pemberitaan berkaitan isu tersebut. Begitu pula pemerintah
(G) secara amnya juga tidak melakukan sebarang tekanan.
Pada peringkat pemerintahan/ elit politik, isu tersebut
159

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

149

berkemungkinan menjadi isu besar. Terutama bagi segelintir
elit yang berhubungan dekat dengan para pelaku perniagaan.
Oleh karena itu, secara amnya hubungan antara rakyat (P-P)
tidak terjejas (St.).
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BAB 6

KERJA SAMA ANTARA SARJANA
(INTELLECTUAL RELATIONS)
KERJA sama antara sarjana-sarjana, pakar-pakar, termasuk
antara pelajar merupakan isu yang penting dalam merapatkan
hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini kerana hubungan antara
sarjana agak berbeza sebagaimana hubungan antara kedua-dua
rakyat, people to people relations (P-P). Perbezaan ini mungkin
disebabkan adanya latar belakang para sarjana yang penuh
dengan tradisi keilmuan dan intelektual. Oleh itu, hubungan
yang berlaku sudah semestinya penuh dengan tradisi keilmuan
juga keterbukaan serta penuh dengan nilai-nilai dan etika
demokrasi.
Beberapa kerja sama intelektual telah dilakukan antara
kedua-dua negara. Namun kerja sama baru berjaya selepas
pulihnya hubungan Indonesia-Malaysia pasca konfrontasi dan
coup 1965. Pada tahun 1970 misalnya Malaysia menghantar lebih
kurang 663 pelajar untuk melanjutkan pelajaran di universiti-
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universiti Indonesia.160 Pada tahun yang sama Indonesia juga
bersetuju menghantar 17 orang pensyarah untuk berkhidmat
dan membantu menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM).161Pada perkembangan seterusnya para pakar bahasa di
Indonesia dan Malaysia, bersama-sama dengan pakar bahasa
Brunei Darussalam, bersetuju untuk menubuhkan Majlis
Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM).
Pada hakikatnya MABBIM mempunyai misi untuk membina
dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan,
iaitu bahasa Melayu/Indonesia, di ketiga-tiga buah negara anggota
MABBIM, menjadi bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu, bahasa
sains, bahasa teknologi modern, bahasa perusahaan, dan bahasa
ekonomi.162
Kemerdekaan yang diraih oleh kedua negara serumpun, yakni
Malaysia dan Indonesia, memanglah suatu kajian yang cukup
menarik untuk dipelajari. Perbedaan negara penjajah ternyata
sangat berpengaruh terhadap tatanan pemerintah saat ini.
Meskipun Malaysia dan Indonesia merupakan negara serumpun,
tapi karena banyaknya perbedaan di dalamnya, membuat dua
negara ini sangat berbeda pada perkembangannya. Selain itu,
hubungan Indonesia dengan Malaysia di awal kemerdekaan juga
tidak terlalu baik yang disebabkan karena adanya perbedaan
kepentingan di dalamnya. Oleh sebab itu, pada masa orde baru,
Indonesia berusaha memperbaiki hubungan dengan Malaysia.
160

161
162

Kunaseelan a/l Muniandy, Hubungan Malaysia-Indonesia 1957-1970
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hal. 266-267.
Ibid., hal. 266-267.
http://www.dbp.gov.my/mabbim/main.php?Content=sections&Section
ID=3 diakses 12 Jun 2012.
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Melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, Pemerintah
Indonesia berhasil membujuk Pemerintah Malaysia untuk
melakukan kesepakatan dalam menormalisasikan hubungan
kedua negara. Kesepakatan yang berhasil diperoleh Indonesia
untuk normalisasi hubungan negara dengan Malaysia dilakukan
pada tanggal 11 Agustus 1966.163
Pada perkembangannya, setelah kesepakatan diraih oleh
kedua negara, pemerintah Malaysia berharap bahwa pemerintah
Indonesia dapat membantu Malaysia untuk mengatasi pendidikan
di dalam negerinya. Pemerintah Malaysia berharap bahwa Indonesia
dapat mengirimkan beberapa tenaga pengajar terdidik dalam
negerinya untuk membantu pendidikan yang ada di Malaysia.
Hal ini dilakukan karena pada masa Orde Baru, pendidikan di
Indonesia terbilang cukup menarik dan baik di mata negara asing,
khususnya pada aspek pengajar. Selain itu, pemerintah Malaysia
juga menganggap bahwa pendidikan yang ada di negaranya pada
masa itu cukup usang (lama), karena kurikulum pendidikan yang
dipakai adalah kurikulum peninggalan Inggris.
Keinginan Malaysia untuk mendatangkan beberapa tenaga
pengajar dari Indonesia merupakan harapan besar terhadap
perubahan pendidikan di negaranya. Keinginan Malaysia ini
juga diungkapkan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia,
Mohamed Khir Johari dalam acara konferensi pers di Jakarta pada
bulan Mei 1967. Johari menyampaikan bahwa Malaysia belum
memiliki terlalu banyak tenaga pengajar dan lulusan perguruan
163
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tinggi, sehingga negaranya sangat membutuhkan banyak tenaga
pengajar yang sudah terdidik di bidang ilmu pengetahuan,
teknik, dan sastra Melayu dari Indonesia.164 Oleh sebab itu,
setiap tahunnya pemerintah Indonesia mengutus beberapa
tenaga pengajar terdidik dari Indonesia untuk ditempatkan di
sekolah-sekolah menengah dan beberapa perguruan tinggi atau
Universiti di Malaysia.
Para tenaga pengajar Indonesia yang berada di Malaysia
ini, tidak hanya ditugaskan oleh negara, namun ada pula dari
mereka yang merupakan undangan secara langsung dari pihak
Malaysia untuk mengajar di negaranya. Selain itu, para tenaga
pengajar Indonesia juga ditugaskan kurang lebih selama tiga
tahun di Malaysia. Pada tahun 1968 saja, pemerintah Malaysia
mengutus perwakilan negaranya untuk mencari dan merekrut
beberapa tenaga pengajar Indonesia dengan cara mendaftarkan
diri langsung di Kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Pada
akhir tahun 1969 saja, tercatat bahwa Malaysia membutuhkan
tenaga pengajar (guru dan dosen) kurang lebih 360 orang.
Peningkatan akan kebutuhan tenaga pengajar di Malaysia
membuat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia semakin
baik. Pada tahun 1970 saja, terjadi peningkatan jumlah tenaga
pengajar yang berangkat ke Malaysia. Oleh sebab itu, sejak
tahun 1966 hingga 1970 terjadi lonjakan yang cukup signifikan
terhadap permintaan tenaga pengajar Indonesia. Untuk lebih
lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

164
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Gambar 6.1 : Tenaga Pengajar Indonesia di Malaysia.165
Keberadaan tenaga pengajar Indonesia di Malaysia menjadi
kebanggaan tersendiri dan akan selalu melekat dalam ingatan
masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki
kesempatan untuk menjadi pengajar. Akan tetapi, seiring
perkembangan waktu dan semakin banyaknya warga Malaysia
yang mengenyam pendidikan sarjana baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, maka memungkinkan Malaysia tidak
membutuhkan para pengajar dari Indonesia kembali. Hal ini
dibuktikan dengan seiiring perkembangan zaman, Malaysia
tercatat sebagai salah satu negara tujuan para calon pelajar
165
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Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan dunia
pendidikan Malaysia sudah berkembang pesat dan melampaui
dunia pendidikan Indonesia. Yang dahulunya Malaysia adalah
“mengimpor” tenaga pengajar Indonesia untuk bekerja di
beberapa sekolah dan perguruan tinggi, saat ini banyak warga
Indonesia yang menempuh pendidikan di negeri Jiran tersebut.
Tidak hanya para pelajar Indonesia yang semakin banyak
di Malaysia. Namun banyak universitas-universitas di Indonesia
yang tertarik untuk mempelajari sistem pendidikan yang ada
di Negeri Jiran tersebut. Pada perkembangannya, banyak
universitas-universitas di Indonesia juga melakukan kerja
sama langsung dengan beberapa universiti di Malaysia, seperti
mengadakan pertukaran pelajar selama satu bulan hingga satu
semester, atau sesuai dengan kesepakatan dari universitas yang
bersangkutan.
Tidak dapat dinafikan pemulihan hubungan MalaysiaIndonesia memberikan banyak makna terhadap pengisian hu
bungan serumpun kedua-dua buah negara. Indonesia kembali
menjadi penyumbang kepada perkembangan pendidikan di
Malaysia sebagaimana sebelum meletusnya konfrontasi MalaysiaIndonesia. Peranan dalam menyediakan para pensyarah, latihan
perguruan, pertukaran para pelajar di institusi pengajian tinggi
di antara Malaysia dan Indonesia telah wujud sejak awal 1970an lagi.
Manifestasi terpenting dalam kerja sama ini terbukti dalam
penglibatan Indonesia terhadap usaha untuk menubuhkan
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970. Usaha
merintis jalan kerja sama dengan Indonesia dalam menubuhkan
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sebuah universiti yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai
bahasa pengantar di Malaysia ini dimulakan oleh Datuk Abdul
Rahman Yaakob yang menjadi Menteri Pelajaran pada masa itu.
Dalam lawatan-lawatan beliau dan pegawai-pegawai kanan
Kementerian Pelajaran pada masa itu ke Indonesia, Datuk Abdul
Rahman Yaakob menegaskan sekiranya Indonesia tidak dapat
memberikan bantuan, bukan sahaja UKM gagal dilaksanakan
malah Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Dasar Bahasa Malaysia
(Melayu) sebagai bahasa rasmi tunggal di Malaysia juga akan
turut gagal. Menurut para perintis penubuhan UKM seperti
Profesor Datuk Zainal Abidin bin Abdul Wahid, bantuan dari
Indonesia itu adalah diasaskan oleh semangat muhibah dan rasa
persaudaraan yang wujud dengan Malaysia yang merupakan
negara serumpun bangsa sedangkan Indonesia sendiri pada
masa itu kekurangan tenaga pengajar di peringkat universiti
mereka sendiri.
Satu ungkapan yang pernah disuarakan oleh Profesor Dr.
Mahmud Mohd Nor semasa beliau menjadi Dekan Fakulti
Perubatan UKM pada tahun 1989, menyatakan: “Satu hal yang
tidak dapat dilupakan ialah kita terhutang budi kepada Indonesia
kerana telah menyumbang tenaga pengajar kepada Fakulti
Perubatan.” Rangka kerja sama hubungan yang lain terserlah
dengan jelas dalam bidang bahasa. Sejak tahun 1970 lagi kerja
sama erat di antara Indonesia dan Malaysia telah dijalankan
di atas aspirasi untuk mengembalikan kegemilangan bahasa
Melayu di Nusantara ini.166
166
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Kemuncak kepada segala kerja sama ini adalah berikutan
dengan pengumuman serentak Penggunaan Ejaan Bersama
Malaysia dan Indonesia di Jakarta dan di Kuala Lumpur pada 16
Ogos 1972. Penyelarasan kerja sama bahasa diteruskan melalui
pembentukan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada
tahun 1972 dan kerja sama bahasa ini berlangsung hingga ke
hari ini.
Sehingga tahun 2007 Kementerian Luar Indonesia meng
angarkan sekurang-kurangnya terdapat 10,000 mahasiswa
Indonesia menuntut di Malaysia. Sedangkan pelajar Malaysia
yang menyambung pengajiannya di Indonesia lebih kurang
3,400 mahasiswa.167 Bilangan ini semakin meningkat setiap
tahun. Pelajar Malaysia yang menuntut di Indonesia umumnya
pengambil kursus seperti perubatan, kejuruteraan dan pengajian
Islam. Sebaliknya hampir di semua pusat-pusat pengajian di
institusi pengajian tinggi di Malaysia terdapat pelajar Indonesia.
Namun majoriti pelajar Indonesia di Malaysia menyambung
pengajian di peringkat pascasiswazah sama ada sarjana (Master)
mahupun doktor falsafah (Ph.D).
Banyaknya pelajar Indonesia yang berada di Malaysia,
akan memungkinkan adanya peningkatan di setiap tahunnya.
Menurut Wakil Duta Besar Malaysia yang berada di Jakarta,
Zamshari Shaharan menyatakan bahwa jumlah pelajar
Indonesia yang berada di Malaysia terus meningkat setiap
tahunnya hingga 500 pelajar baik dari program S1, S2, hingga S3.
Dari semua pelajar tersebut, banyak pelajar Indonesia yang
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melanjutkan studi di bidang manajemen dan bisnis di berbagai
universiti di Malaysia.168
Semakin banyaknya minat para pelajar Indonesia untuk
melanjutkan studinya di Malaysia menjadi kebanggaan
tersendiri bagi pemerintah Malaysia. Melalui Kedutaan Besar
Malaysia di Jakarta, pemerintah Malaysia menginginkan adanya
peningkatan terhadap pelajar Indonesia yang ada di Malaysia.
Oleh sebab itulah, pemerintah Malaysia memberikan beasiswa
kepada para calon pelajar Indonesia untuk belajar di beberapa
Universiti di Malaysia. Selain itu, Kedutaan Besar Malaysia juga
mendatangkan beberapa perwakilan dari berbagai universiti
negeri ataupun swasta dengan kwalitas yang baik dan tinggi
di Malaysia, untuk menghadiri acara yang diadakan oleh
Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Namun pada acara tersebut,
pemerintah Malaysia menargetkan para calon pelajar Indonesia
untuk program Master dan PhD. Hal ini disampaikan langsung
oleh Menteri Penasihat (Pendidikan) Kedutaan Besar Malaysia
di Jakarta, Professor Madya Dr. Mior Harris Bin Mior Harun,
yang menyebutkan bahwa:169
“Tema kita kali ini adalah “Terjangkau dan Terakui”
maksudnya biaya sangat terjangkau, tetapi kwalitas

168
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Martha Herlinawati S dan Heppy Ratna Sari, Malaysia Targetkan 20.000
Pelajar Indonesia Tahun Ini, tersedia dalam https://www.antaranews.
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universitasnya tinggi. Universitas-universitas yang
hadir di sini ada yang masuk peringkat dunia.”
Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa:
“Kami merasakan peluang-peluang dan tempattempat belajar di Malaysia itu masih tinggi, terutama
untuk S2 dan S3. Saat ini kalau S1 memang sudah
ramai, makanya fokus pada acara ini adalah S2 dan S3.”
Keseriusan pemerintah Malaysia terhadap dunia pendidikan
bagi para calon pelajar Indonesia menjadi salah satu peluang
akan adanya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam
aspek dunia pendidikan. Meskipun Malaysia dikenal memiliki
pendidikan dengan standart yang cukup baik, tidak kemudian
pendidikan di Malaysia luput dari kekurangan atau kelemahan.
Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia mengajak pemerintah
Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam aspek pendidikan
kedua negara. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan
Malaysia, Maszlee Malik yang menyebutkan bahwa pendidikan
di Malaysia ataupun Indonesia pasti memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, perlu adanya
kerja sama antara kedua negara untuk memperbaiki dunia pen
didikan. Berikut pernyataannya:170
“Saya gembira dan kagum dengan pendekatan
Indonesia yang meletakkan kebudayaan dan pendidikan
di bawah satu kementerian. Ini merupakan langkah
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moderat karena pendidikan terkait nilai dan budaya
adalah salah satu wahana untuk menyampaikan nilai.”
Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa:
“Baik Indonesia maupun Malaysia mempunyai
kelebihan dan kekurangan, maka kita perlu saling
melengkapi. Saya yakin ke depan kerja sama pendidikan
Indonesia-Malaysia bisa digandakan.”
Selain adanya beasiswa yang disediakan oleh pemerintah
Malaysia terhadap calon pelajar Indonesia yang akan melanjut
kan studinya, ternyata pemerintah Malaysia dan Indonesia juga
sepakat untuk mengembangkan kerja sama berupa adanya
peningkatan pertukaran pelajar dan pengajar yang dilakukan oleh
kedua negara. Namun yang berbeda kali ini adalah pertukaran
pelajar oleh kedua negara ini menggunakan mekanisme youth
camp.171 Hal ini dilakukan untuk menciptakan pembinaan
terhadap pendidikan dengan nilai-nilai progresif antara kedua
negara. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk membangun
sekolah Indonesia di Malaysia.
Lima belas pemimpin muda dari seluruh Indonesia dan
Malaysia berpartisipasi dalam Kem Kepemimpinan Pemuda
Damai Global pertama yang diadakan di Paris van Java, Bandung
oleh Global Peace Foundation (GPF) Indonesia pada 19 Mei.
Kem ini diadakan dengan tema “Kepemimpinan Moral dan
Inovatif untuk Perdamaian dan Pembangunan” menggabungkan
171
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aktiviti membangun kerja berpasukan, bengkel, juga program
perkhidmatan untuk memberikan pendidikan kepemimpinan
serta peluang untuk memperluas jaringan perwakilan pada skala
nasional dan antarabangsa.
Kem kepimpinan tidak hanya menekankan kemahiran ke
pemimpinan sejagat, tetapi juga mendidik para pemuda mengenai
prinsip-prinsip panduan seperti visi dan watak. Belia terlibat
secara aktif dalam latihan kepemimpinan dengan bergantian
sebagai ketua pasukan kumpulan mereka sepanjang hari
sepanjang perkhemahan. Sesi interaktif, termasuk perbincangan
kumpulan yang disebut “hati ke hati” mendorong para peserta
untuk memperluas zon selesa mereka, berpartisipasi dalam
perbualan mendalam yang memperkuat empati dan keupayaan
mereka untuk mengambil perspektif alternatif.
Jason Reysan dari Bandung mengatakan bahwa diskusi
memberinya kesempatan untuk memupuk rasa hormat terhadap
orang-orang dari berbagai budaya dan agama dengan menga
takan, “Ini meningkatkan empati dan kepemimpinan kita,
memberi kita visi untuk meningkatkan masyarakat.” Rahmi,
seorang pemimpin muda dari Makassar, menggambarkan
sesi tersebut sebagai pengalaman membuka mata yang
membolehkannya melihat rakan-rakan sepejabat sebagai ahli
keluarga yang dapat dia bagikan sepanjang hidupnya.
Pemimpin muda membawa visi “satu keluarga” lebih jauh
ketika mereka pergi ke Desa Ciburial untuk membincangkan
bagaimana mereka dapat membantu masyarakat. Peserta kem
Kiki dari Makassar menyifatkan peluang perkhidmatan itu
sebagai sesi yang paling bermakna. Memberikannya peluang
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untuk bertemu dengan orang baru dan bekerja sama dengan
mereka sebagai pemilik penyelesaian dan bukan sekadar
mengikuti projek perkhidmatan.
Kem Kepimpinan GPY diakhiri dengan penerokaan ke alam
semula jadi dan pemeriksaan Matlamat Pembangunan Lestari 2030
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (SDG). Program unik ini di
“Taman Hutan Ir. Djuanda”, yang disebut “Suara Alam”. Bertujuan
untuk memberi waktu kepada remaja agar dapat merenung dalam
lingkungan yang mendukung dan tidak mengganggu sebelum
meneliti bagaimana mereka dapat menyumbang secara individu
dan sebagai satu pasukan untuk SDG.
Sharifah Izzati dari Malaysia menyedari bahawa belia adalah
penyumbang utama masa depan keamanan global. Setelah
dicabar untuk memperkenalkan SDGs untuk melengkapi
orang asing, Sharifah kagum apabila mengetahui kesan yang
dapat dimiliki oleh pemimpin muda untuk mempengaruhi
orang lain untuk menyumbang kepada keamanan yang ber
kesinambungan. Pemuda kamp bertekad untuk meneruskan
usaha SDG dengan rancangan tindakan untuk menangani SDG
utama ke masa depan. Kem kepemimpinan adalah pengalaman
yang mencabar dan bermanfaat bagi pemimpin muda yang
berharap dapat meningkatkan kapasiti kepimpinan mereka
dan rangkaian moral dan inovatif untuk mengubah dunia, satu
komuniti pada satu masa.172
172

Naomi Yakawich, (2017). Indonesia Youth Leadership Camp Addresses
Sustainable Development Goals. http://www.globalpeace.org/news/
indonesia-youth-leadership-camp-addresses-sustainable-developmentgoals diakses 23 Ogos 2020.

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

163

Pada peringkat hubungan antara rakyat (P-P) terdapat
se
bilangan sarjana yang melakukan usaha-usaha untuk
melakukan kerja sama bagi merapatkan hubungan kedua-dua
negara. Salah satu pencapaian terpenting iaitu Persidangan
Hubungan Indonesia-Malaysia. Dalam buku Joseph Liow
(2005) bertajuk “The Politics of Indonesia-Malaysia Relations:
One Kin Two Nations” menunjukkan bahawa persidangan
Indonesia-Malaysia yang melibatkan para sarjana dan kalangan
intektual telah bermula sejak awal tahun 1990-an. Antaranya
menerusi “Dialog Pemuda Indonesia–Malaysia II, Bogor, 17–19
January 1990” dan “Second Malaysia–Indonesia Conference,
Penang, 11–14 December 1990.”173 Sehingga kini persidangan
hubungan Indonesia-Malaysia telah sampai kali ke-6 (10-12
Julai di Universitas Airlangga, Surabaya). Selain itu terdapat pula
kerja sama antara universiti Indonesia-Malaysia. Di peringkat
mahasiswa pula hubungan rapat terjalin menerusi pelbagai
aktiviti antara Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Malaysia
dengan persatuan-persatuan mahasiswa Malaysia. Daripada
pelbagai kerja sama inteletual ini lahir idea-idea bernas yang
amat berguna bagi memajukan hubungan Indonesia-Malaysia.
Namun langkah tersebut sering terhenti diperingkat “idea” di
sebabkan tidak ada/kurangnya sambutan daripada pihak yang
lebih tinggi iaitu kerajaan kedua-dua negara. Kerja sama antara
kedua-dua sarjana Indonesia-Malaysia juga kurang mendapat
perhatian kalangan media pemberitaan. Sesungguhnya hubungan
intelektual ini amatlah penting kerana daripada hubungan ini
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164

MATRIKS PERDAMAIAN

segala bentuk “sentimen” dan “emosi” boleh dibicarakan dengan
penuh keterbukaan yang bernuansa intelektual.
Berdasarkan kepada perbincangan tentang hubungan
antara sarjana pada bahagian sebelum ini, jelas terlihat bahawa
minat antara sarjana di kedua-dua negara dalam menjalin kerja
sama amat tinggi. Selain itu pengkajian dan persidangan yang
diadakan memberi peluang kepada sarjana-sarjana di kedua-dua
negara bagi menilai kembali hubungan antara kedua-dua negara
secara akademik dalam pelbagai bidang.174
Daripada kerja sama akademik telah menghasilkan pelbagai
sumbangan bagi pembangunan akademik di kedua-dua negara.
Antaranya para lulusan universiti Indonesia ramai yang telah
diberikan tanggung jawab memegang pelbagai jawatan akademik
seperti ketua jabatan, dekan, timbalan naib canselor dan bahkan
naib canselor. Antara lulusan Indonesia yang pernah memegang
jawatan naib canselor ialah Tan Sri Professor Dr. Mohd. Salleh
Tassin di UKM dan Dato’ Professor Dr. Mohd Noh Dalimin
di Universiti Malaysia Sabah (UMS), Kota Kinabalu, Sabah
dan sekarang naib canselor di Universiti Tun Hussein Onn
(UTHO), Batu Pahat, Johor.175 Dato’ Professor Dr. Mohd Noh
Dalimin mendapatkan ijazah sarjana muda bidang sains fizik
dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Istri beliau
pula Prof. Datin. Dr. Maryati Mohamed yang pernah menjawat
174
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Othman, et.al (eds), Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia,
(Shah Alam: Arah Publications, 2009): 29-35.

Teori Berkembar Hubungan Indonesia-Malaysia

165

sebagai Dekan Pusat Pengajian Pascasiswazah UMS adalah
lulusan ijazah sarjana muda bidang biologi di UGM. Demikian
pula banyak lulusan universiti Malaysia yang berjaya dalam
kerjaya di Indonesia.
Dalam pada itu antara lulusan universiti Malaysia yang
pernah memegang jawatan penting ialah pakar undangundang Indonesia dan mantan Menteri Undang-Undang dan
Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Prof. Dr. Yuzril
Ihza Mahendra. Beliau mendapatkan ijazah PhD di Universiti
Sains Malaysia (USM), Penang. Malahan pada syarahan umum
di Universiti Malaya seorang pensyarah menyatakan bahawa
sebahagian besar pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia diberikan
beasiswa. Akhir sekali sastrawan Indonesia Habiburrahman El
Shirazy yang terkenal dengan karyanya “Ayat-Ayat Cinta” dan
“Ketika Cinta Bertasbih” juga tengah menyambung pengajian
di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Demikianlah pencapaian-pencapaian yang dihasilkan
daripada hubungan antara para sarjana Indonesia dan Malaysia.
Namun hal ini belum cukup, kerana tampak masyarakat di
Indonesia cenderung kurang mengambil kira isu berkenaan.
Abu Bakar bin Abd Hamid (2009) mencadangkan agar kerajaan
Malaysia menubuhkan kerusi Pengajian Malaysia di salah
sebuah universiti di Indonesia seperti yang telah ditubuhkan di
Amerika Utara, Belanda, New Zealand dan China. Hal ini tidak
lain adalah untuk semakin memperkukuh hubungan akademik
dan rakyat antara kedua-dua buah negara.176
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Dalam hal ini analisis Matriks Perdamaian ke atas isu
Dalam hal ini analisis Matriks Perdamaian ke atas
kerjaisusama
antara sarjana-sarjana (intellectual relations) dapat
kerja sama antara sarjana-sarjana (intellectual relations)
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Dalam hal ini Matriks Berkembar G-M-P menilai bahawa
Dalam hal ini Matriks Berkembar G-M-P menilai
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pemerintah.
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media
juga tidak besarpula pihak media juga tidak melakukan pemberitaan
melakukan pemberitaan besar-besaran langsung. Penulis
besaran langsung. Penulis berkeyakinan jika isu hubungan antara
berkeyakinan jika isu hubungan antara sarjana disiarkan
sarjana disiarkan secara besar-besaran maka akan memberikan
192
impak yang besar kepada hubungan antara kedua-dua rakyat.
Sebaliknya, huraian di atas menunjukkan hasrat kerja sama
antara para sarjana Indonesia dan Malaysia amat besar.
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BAB 7

INDONESIA, MALAYSIA DAN MASA
DEPAN MALINDO
SETELAH menganalisis hubungan Indonesia-Malaysia mulai
bab kedua sehingga bab keenam, tampak bahawa hubungan
Indonesia-Malaysia menghadapi berbagai masalah. Dibingkaikan
oleh Narasi Masalah ditambah pula dengan kemunculan isu-isu
negatif yang dieksploitasi dan disensasikan oleh media arusperdana, media sosial, mahupun politisi dan influencer.
Permasalahan-permasalahan yang timbul, baik bersifat
government ataupun non-government tidak membuat hubungan
yang telah dicapai oleh kedua negara rusak begitu saja. Banyak
upaya yang dilakukan oleh keduanya sehingga permasalahan
yang timbul tidak membuat kedua negara berada dalam satu
titik konflik besar ataupun perang. Akan tetapi, dalam bingkaian
hegemoni Narasi Masalah, keberadaan akan identitas yang
sama dan berdekatan secara geografis, bukanlah jaminan bagi
negara untuk terhindar dari konflik. Bahkan semakin dekat
hubungan suatu negara dengan negara lainnya, akan semakin
rentan terjadinya konflik ataupun permasalahan.
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Banyaknya informasi yang beredar, baik bersifat rasisme
antara satu dengan yang lainnya, tanpa disadari membuat
hubungan Malaysia dan Indonesia semakin dekat. Kedekatan ini
disebabkan karena setiap adanya permasalahan antara Malaysia
dan Indonesia, pemerintah kedua negara meningkatkan kerja
samanya. Dalam arti lain, semakin banyak permasalahan antara
Malaysia dan Indonesia, maka semakin banyak pula pencapaian
kerja sama oleh keduanya. Di samping itu, Malaysia dan Indonesia
juga melakukan kerja sama militer yang dikenal dengan latihan
militer gabungan MALINDO. Selain itu, para pemimpin yang
sudah terpilih di kedua negara juga saling melakukan kunjungan
resmi secara bergantian baik untuk membicarakan hubungan
Indonesia-Malaysia di masa sekarang ataupun di masa yang
akan mendatang.
Namun demikian, dalam beberapa aspek sangat rapat,
misalnya hubungan antara perusahaan dan para kaum cende
kiawan yang tidak pernah dipublikasikan. Apatah lagi, kejayaan
beberapa orang sama ada alumni Indonesia mahupun Malaysia
di pelbagai bidang sememangnya tidak dipublikasikan langsung.
Oleh karena itu, persoalan yang timbul ialah bagaimana
dengan masa hadapan hubungan dua hala dalam konteks
Malindo (Malaysia-Indonesia). Hal ini penting kerana di bawah
Malindo kedua-dua negara memasuki fasa baru hubungan
dua hala. Konsep serumpun menjadi topik yang wajib untuk
diperbincangkan, kerana ianya sentiasa timbul menjadi
persoalan ketika berlaku sebuah kes yang melibatkan kedua-dua
buah negara. Selain itu, konsep Melayu pula menjadi satu isu
yang sentiasa timbul di tengah isu keserumpunan tersebut.
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Bab ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu: Malindo dan
Serumpun, Malindo dan Melayu, serta Kesimpulan.
7.1. Malindo, Melayu dan Keserumpunan
Menurut Kamus Dewan kata “Melayu” bermakna “nama
suatu bangsa dan bahasa (terutama di Semenanjung Malaysia);
masuk ~ a) mengikut cara hidup orang Melayu; b) masuk Islam.
Adapun mengikut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Melayu”
bermakna “suku bangsa dan bahasa di Sumatra, Semenanjung
Malaysia, dan di pelbagai daerah di Asia Tenggara.
Begitu pula dengan kata “serumpun” menurut Kamus
Dewan bermakna “sekumpulan bahasa (bangsa) yg sama asal
nya.” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“serumpun” bermakna “satu nenek moyang; satu keturunan.”
sekumpulan (sekelompok) yg berasal dr satu induk (tumbuhan,
bahasa). Hal ini bermakna bahawa dari segi tata bahasa dan
istilah, kedua-dua kamus di kedua-dua negara memberikan
makna yang lebih kurang sama. Walau bagaimanapun, dalam
praktiknya konsep serumpun mengalami pelbagai pentafsiran
kerana pengaruh situasi sosial dan politik di kedua-dua negara.
Perbezaan yang cukup ketara adalah pendefinisian
kata “Melayu”. Di Malaysia definisi Melayu cukup jelas dan
cenderung mengikut perspektif politik. Ini kerana, Melayu di
definisikan mengikut dua ciri utama, iaitu hidup dengan cara
orang Melayu dan beragama Islam. Ini bermakna bahawa
mereka yang secara etnik mungkin di Indonesia dianggap
Melayu, tetapi oleh kerana tidak beragama Islam, maka tidak
dapat dikategorikan sebagai Melayu. Sebaliknya, mereka yang
secara empirik mengikut perspektif Indonesia dikatakan bukan
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Melayu, namun disebabkan memeluk Islam maka di Malaysia
dikelompokkan sebagai Melayu atau lebih dikenali dengan
istilah “masuk Melayu.”
Di Indonesia, Melayu adalah salah satu etnik, terutama
yang ada di Sumatera, tanpa mengira agama yang dianut. Im
plikasinya berlaku percanggahan yang cukup ketara dalam aspek
pendefinisian. Justeru itu, impak seterusnya berlaku salah faham
dalam memaknai konsep Melayu sendiri yang memberi kesan
dalam hubungan dua hala. Perkara inilah yang perlu diambil
kira oleh seluruh rakyat di kedua-dua negara. Kerana berlaku
salah faham, maka ianya boleh menjejaskan kepada hubungan
dua hala.
Apa yang perlu difahami oleh kedua-dua negara ialah bahawa
berlaku perbezaan definisi Melayu tidak lain disebabkan latar
belakang sosial politik yang cukup berbeza di antara kedua-dua
negara. Di Malaysia pendefinisian Melayu cukup kritikal
berikutan sistem politik berteraskan etnik yang diamalkan di
Malaysia. Ini bermakna ikatan etnik di Malaysia cukup me
nentukan haluan politik rakyatnya yang terdiri daripada tiga
etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Ada pula apa yang
setaraf kedudukannya dengan etnik Melayu dikenali sebagai
“bumiputera”, untuk mengakomodasi etnik tempatan yang
wujud di Sabah dan Sarawak, meskipun tidak beragama Islam.
Sebaliknya, di Indonesia dengan berbagai-bagai etnik
dan bahasa, konsep tersebut kurang sesuai kerana menganut
azaz “Bhinneka Tunggal Ika/ berbeza-beza tetapi tetap satu”.
Ini bermakna bahawa dalam mendefinisikan etnik Indonesia
dilihat lebih terbuka dan fleksibel tanpa mengira fahaman politik
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dan agama yang dianut. Dengan demikian, apabila kedua-dua
berjaya memperoleh kefahaman ini, maka besar kemungkinan
hubungan kedua-dua negara tidak berdepan masalah yang
serius.
Hubungan Malaysia dan Indonesia yang terjalin sekian
lama adalah berasaskan kepada pelbagai dimensi. Antara lain ia
diasaskan kepada saling mempercayai antara kedua-dua negara
yang mempunyai latar belakang budaya dan sosio-ekonomi yang
sama. Pada peringkat kerajaan, hubungan kerajaan MalaysiaIndonesia berada pada kedudukan yang amat baik. Keakraban
kedua-dua kerajaan dapat dilihat menerusi kemesraan (ke
akraban/keramahan) pemimpin kedua-dua negara yang saling
kunjung-mengunjungi antara satu dengan yang lain dan jalinan
kerja sama di antara kedua-dua negara di dalam banyak perkara.
Kira-kira 2.2 juta tenaga kerja asing berada di Malaysia pada
tahun 2017, kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian dan
pembinaan. Menurut laporan “Keadaan Isi Rumah 2018: Realiti
Berbeza” yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Khazanah,
sebanyak 40.5 peratus daripada pekerja asing bekerja dalam
kedua-dua sektor itu, manakala 35.9 peratus dalam bidang
perkhidmatan dan 23 peratus lagi dalam bidang pekilangan177.
Mencari rezeki dengan bekerja di Malaysia merupakan
pilihan terbaik menurut pandangan sebahagian warga negara
Indonesia, terutama bagi yang sudah lama bekerja di negara
ini dalam sektor-sektor yang dibenarkan kerajaan. Mereka
177
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mengakui murah rezeki di bumi Malaysia, kerana terdapat
banyak dan luasnya peluang pekerjaan, selain faktor majikan
yang baik bagi yang bekerja sebagai pembantu rumah, upah yang
lumayan bagi pekerja sektor lain berbanding dengan di kampung
asal mereka dan berasa aman tinggal di sini dengan mempunyai
surat perjalanan dan visa yang lengkap178.
Sejak pasca kemerdekaan kedua-dua negara ini, masa depan
hubungan dua negara ini terjalin melalui saluran pertama, iaitu
saluran diplomatik. Salah satu perkara penting yang terjadi dalam
dekad 1970-an ialah bahawa guru-guru sains dan matematik
daripada Indonesia telah dibawa masuk untuk mengajar di
sekolah-sekolah terpilih, iaitu sekolah aliran kebangsaan yang
menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.
Apabila Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan pada 1970,
ramai para pensyarah sains dan matematiknya terdiri daripada
tenaga akademik Indonesia. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa
tenaga akademik dan ilmuwan Indonesia banyak memainkan
peranan membantu pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan
di Malaysia.
Namun begitu, sejak tiga puluh tahun lampau, ramai
sekali pelajar daripada Indonesia yang melanjutkan pelajaran
di peringkat Sarjana dan doktor falsafah di universiti-universiti
awam di Malaysia. Ini bermakna hubungan para ilmuwan
kedua-dua negara semakin rapat dan bahasa Melayu juga Bahasa
Indonesia semakin digunakan di peringkat akademik tinggi.
178
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Dalam masa yang sama juga, perbezaan dua bahasa serumpun
ini semakin dirasai dan mungkin perlu ditangani dengan baik.
Selain itu, masa depan Malaysia dan Indonesia dimulakan
dengan salah satu inisiatif strategi melalui bahasa, iaitu “Bahasa
Nusantara Raya”. Hal demikian ini kerana bahasa dua negara
ini adalah serumpun tetapi tidak serupa. Pendekatan ini sebagai
satu strategi, kerana Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu adalah
nama rasmi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar
Indonesia dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka, satu
nama yang lebih boleh diterima oleh kedua-dua pihak merujuk
kepada bahasa serumpun ini ialah “Bahasa Nusantara Raya”.
Maka, dengan pemikiran yang positif dan strategi yang mantap,
langkah untuk menjadikan “Bahasa Nusantara Raya” ini, sebagai
salah satu bahasa ilmiah dan bahasa rasmi dunia, mungkin akan
dapat digerakkan dengan penuh keyakinan.
Kerja sama serumpun antara dua negara ini juga dapat
dilihat melalui usaha interaksi dan kerja sama tenaga akademik
dan ilmuwan kedua negara menerusi Ikatan Profesor IndonesiaMalaysia (IPIMA), yang ditubuhkan pada 2013 menerusi
gandingan usaha Majlis Profesor Negara (MPN) dan Asosiasi
Profesor Indonesia (API). Kini, kerja sama juga terjalin antara
MPN dengan Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI).
Salah satu isu yang sering muncul dalam diskusi santai antara
MPN dengan API dan FDGBI ialah hasrat untuk menjadikan
Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, iaitu dua bahasa
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serumpun, yang mempunyai penutur kelima teramai di dunia,
menjadi salah satu bahasa akademik dan bahasa rasmi dunia.179
Masa depan hubungan Malaysia dan Indonesia lebih ke arah
Smart Partnership. Identiti seperti ini menghuraikan kepentingan
dan mengelola baik pulau-pulau, wilayah atau produk budaya
yang selama ini dikenal sebagai milik Indonesia. Salah satu
aspek penting hubungan ini adalah dengan adanya pandangan
bersama dalam saling bergantungan atau saling membantu pada
satu sama lain. (Narayanan and Lai 2005).
Saling ketergantungan Malaysia dan Indonesia antara lain
ditunjukkan oleh keperluan Malaysia dalam mengimport tenaga
kerja Indonesia. Hubungan demikian sudah berlangsung sejak
lama, disebabkan oleh persamaan bahasa, agama dan budaya
antara orang Indonesia dan Malaysia. Keberhasilan program
industrialisasi Malaysia di tahun 1970-an juga menambah
keperluan Malaysia akan tenaga kerja dari Indonesia, baik di
sektor pertanian, industri atau pun di sektor pembinaan.180

179

180

Majlis professor negara,2020, Ikatan Profesor Indonesia-Malaysia dan
Diplomasi Saluran Kedua, http://majlisprofesor.my/index.php/article/
ikatan-profesor-indonesia-malaysia-dan-diplomasi-saluran-kedua
diakses 24 Ogos 2020
Abubakar Eby Hara,2008, Hubungan Malaysia dan Indonesia: Dari
Saudara Serumpun ke `Smart Partnership`? https://www.researchgate.
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BAB 8

KESIMPULAN DAN USULAN
KERANGKA analisis ini mempunyai beberapa batasan atau
kekurangan. (1) Matriks Perdamaian ini mungkin bersifat sim
plistik dalam ertikata hipotesis dibina hanya dengan mengambil
kira tiga unsur utama iaitu tekanan pemerintah, liputan negatif
media dan perhatian rakyat. (2) Di samping itu analisis data
kualitatif cuma di peringkat cursory atau permukaan, justeru
tidak dinilai secara mendalam. (3) Sampel kes yang diambil
juga terhad; yakni masih kurang; hatta, kesimpulan dari dapatan
juga tidak boleh dijadikan suatu generalisasi yang lebih ekstensif.
(4) Andaian-andaian dibuat berdasarkan data yang tersurat.
Implikasinya, perundingan, strategi dan motif di sebalik tadbir
tidak diserlahkan disebabkan penyelidikan empirikal atau
lapangan secara lebih lanjut belum dijalankan.
Namun, daripada perbincangan di atas dapat disimpulkan
bahawa beberapa fasa kebelakangan ini hubungan IndonesiaMalaysia agak tergugat. Ini berlaku kerana timbulnya beberapa
isu yang mendapat tanggapan cukup serius terutamanya daripada
rakyat Indonesia. Pada peringkat atasan, isu-isu tersebut tidak
menimbulkan masalah yang serius dalam kalangan komuniti elit
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pemerintah atau diplomatik (G-G). Sebaliknya ketegangan ini
timbul kerana peranan antara kedua-dua rakyat (P-P), organisasi
mahasiswa dan perbadanan bukan kerajaan (NGO) di bawah
provokasi media massa (M) yang negatif. Hal ini berimpak
kepada persepsi antara kedua-dua rakyat yang semakin negatif.
Walau bagaimanapun, seperti dicerminkan dalam beberapa
isu hubungan dua hala yang dibincangkan dalam kertas kerja,
keadaan ini tidak semestinya akan menggugat hubungan dua
hala terutamanya hubungan antara rakyat (P-P). Beberapa
kes jelas menunjukkan hubungan antara rakyat (P-P) terjejas
(contohnya: Ambalat, TKI dan Tarian Pendet).
Wujud pula isu penting namun tidak mendapatkan perhatian
luas masyarakat, seperti isu “Petronas” vs “Pertamina”. Selain itu,
wujud pula isu yang mendapat perhatian namun tiada perhatian
sewajarnya sama ada di masyarakat mahupun pemerintah dan
kerajaan, iaitu isu hubungan antara para sarjana/intellectual
relations. Sebaliknya, terdapat pula isu yang tidak penting dari
perspektif rakyat namun cuba dibangkitkan terutamanya oleh
pihak media meski tidak mendapat sambutan masyarakat
(misalnya, kes Pengambilan Organ TKI). Ini kemungkinan besar
berlaku kerana berkait rapat dengan penglibatan sama ada media
mahupun pemerintah Indonesia. Adapun sikap masyarakat yang
berbeza dalam pengambilan organ mungkin adalah disebabkan
masyarakat telah bijak dalam menilai sesuatu isu sensasi media.
Seterusnya, mengimbas kembali kesimpulan yang telah
dibuat daripada perbincangan ini, kertas kerja ini mengajukan
beberapa cadangan yang mungkin relevan kepada pihak-pihak
terkait. Antara cadangan kertas kerja ini adalah sebagai berikut:
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1.

Kerja sama media Indonesia-Malaysia perlulah ditingkatkan
untuk mengelak berlakunya salah faham dan mencegah
provokasi yang destruktif.

2.

Kedua-dua pemerintah perlu mengawal penyiaran berita
yang menimbulkan isu-isu sensasi tanpa justifikasi atau
spekulasi yang boleh memudaratkan.

3.

Menggalakkan kerja sama yang kukuh antara rakyat (PP) menerusi pelbagai program seperti antara organisasi
keagamaan, belia, sosial, akademik dan politik.

4.

Meningkatkan kerja sama budaya antara masyarakat (P-P).
Ini merupakan antara salah satu cara yang cukup berkesan
dan kritikal. Berlakunya “pertukaran” budaya menerusi para
seniman dan lain-lain cukup berkesan dalam merapatkan
hubungan kedua-dua buah negara. Contoh, artis Siti
Nurhaliza, Krisdayanti, cerita kartun “Upin dan Ipin” dan
kedatangan Safee Sali bermain bola sepak di Indonesia.

5.

Meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan antara
kedua-dua rakyat (P-P) seperti pertukaran pelajar, kerja
sama antara institusi pendidikan, para sarjana, termasuk
kerja sama antara kedua-dua kementerian pendidikan
Indonesia dan Malaysia.

Apabila cadangan-cadangan tersebut dilaksanakan, besar
kemungkinan hubungan kedua-dua negara serumpun lebih
harmoni dan konflik antara kedua-dua kerajaan (G-G), yang
terkait dengan konflik antara rakyat (P-P), boleh dihindari.
Analisis kertas ini juga merumuskan suatu indikasi bahawa
hubungan antara rakyat (P-P) sering diketepikan dan hubungan
antara pemerintah (G-G) dibebani dengan kepincangan
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hubungan antara rakyat (P-P). Ini adalah satu rumusan penting
dalam Matriks Kembar G-M-P.
Hal hubungan antara rakyat (P-P) ini menjadi lebih genting,
kerana menurut sebahagian pihak, kedua-dua negara serumpun
perlu berwaspada terhadap provokasi pihak ketiga yang mungkin
berlaku. Menurut Viddy A.D. Daery, ia boleh berlaku kerana “[...]
daripada beberapa dokumen yang ditemukan, perjuangan hak
kaum minoriti itu didanai dan didalangi secara besar-besaran
oleh yayasan-yayasan Zionis dari luar negara. Oleh kerana itu,
mereka tidak pernah takut untuk mencabar perang melawan
kaum majoriti.”181
Walaupun berisiko berdepan dengan pelbagai masalah
seperti sempadan dan isu pekerja Indonesia di Malaysia, konflik
boleh diselesaikan dengan cara yang berhemah, bermartabat
dan jauh daripada perkara-perkara yang bersifat anarki. Hal
ini kerana kedua-dua pemerintah dan kedua-dua rakyat sudah
saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Begitu pula
apabila ada pihak-pihak yang cuba memecah-belah dan merosak
suasana harmoni, kedua-dua negara boleh menyelesaikannya
secara mudah. Sungguhpun demikian, terdapat satu perkara
yang perlu diketengahkan, iaitu berkaitan dengan media. Media
massa di kedua-dua negara hendaknya menjadi pemersatu
dan pendamai bagi segala bentuk permasalahan di kedua-dua
negara. Malah, media massa semestinya mengkempenkan
hal-hal yang berkaitan dengan keharmonian hubungan dua
hala dan bukan sebaliknya. Apa yang mustahak ialah media
181
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massa di kedua-dua negara perlu memainkan peranan sebagai
media yang bertanggung jawab dan melakukan peliputan berita
“socially responsible reporting and analysis.”
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Panduan Temu Bual:
1.

Walaupun sebagian pihak menganggap tidak tegas, sehingga
saat ini peranan pemerintah Indonesia dinilai cukup sukses
dalam menjaga hubungan Indonesia-Malaysia. Bagaimana
pendapat anda?

2.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika terjadi isu
sensitif hubungan Indonesia-Malaysia maka akan menjadi
topik panas dan diberitakan besar-besaran oleh media di
Indonesia. Bagaimana pendapat anda tentang peranan
media demikian?

3.

Hubungan antara masyarakat (people to people) terlihat
terpengaruh dengan pemberitaan besar-besaran. Implikasi
nya ada kecenderungan sentimen anti-Malaysia muncul di
Indonesia. Bagaimana pendapat anda tentang hubungan
antara masyarakat Indonesia-Malaysia?

Soalan khusus:
1.
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besaran maka sentimen masyarakat cenderung meningkat.
Contoh: isu TKI, Ambalat dan Tari Pendet. Bagaimana
pendapat anda?
2.

Sebaliknya, ketika pemerintah tidak “berkepentingan”
dengan sebuah kasus namun menjadi “kepentingan” media
maka sentimen/reaksi masyarakat cenderung pasif. Contoh:
isu pengambilan organ TKI. Ataupun jika pemerintah
“berkepentingan” namun tidak menjadi pemberitaan
media, reaksi masyarakat juga pasif. Contoh: Isu persaingan
“Pertamina” vs “Petronas”. Bagaimanakah pendapat anda
dengan isu-isu tersebut?

3.

Ada juga fenomena bahwa sebuah isu tersebut penting
namun kepentingan pemerintah dan media justeru tidak
tampak dan pada saat yang sama minat sebagian masyarakat
cukup besar. Contoh: hubungan antara kaum intelektual
(intellectual relations) dan masyarakat seperti dengan adanya
seminar-seminar. Bagaimanakah pendapat anda?

Rekomendasi:
1.

Apakah rekomendasi anda untuk meningkatkan hubungan
Indonesia-Malaysia di masa depan?

2.

Bagaimana pula dengan peranan aktor-aktor bukan negara
yang juga mempunyai peranan penting dalam hubungan
Indonesia-Malaysia?
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