
BAB III

ALASAN MALAYSIA DALAM BIDANG KEAMANAN DAN

KEDAULATAN DALAM MEDIASI KONFLIK THAILAND SELATAN

Pada bab ini,  penulis akan menjelaskan tentang kepentingan yang ingin

dicapai  Malaysia  dalam  konflik  yang  terjadi  di  Thailand  Selatan.  Malaysia

memiliki  peran  penting  dalam  menjadi  mediator  bagi  terlaksananya  negosiasi

antara kelompok separatis Thailand selatan dan pemerintah Thailand. Secara garis

besar, poin-poin yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai Kepentingan

Malaysia  dalam  bidang  kemananan  serta  kedaulatan  dalam  mediasi  konflik

Thailand  Selatan.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  dibahas  mengingat Malaysia

merupakan wilayah yang berbatasan lagsung dengan Thailand Selatan. Sehingga,

adanya konflik tersebu tmemberikan dampak tersendiri yang membuat Malaysia

memiliki ketertarikan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

3.1 Alasan Keamanan Malaysia Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan

Malaysia dan Thailand merupakan negara yang berada di kawasan Asia

Tenggara. Beberapa provinsi di kedua Negara tersebut berbatasan secara langsung

seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  3.1.  Wilayah  Thailand  yang  berbatasan

langsung dengan Malaysia adalah wilayah Satun, Songkhla, Yala dan Narathiwat.

Sedangkan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand adalah

wilayah Perlis, Keddah, Perak dan Kelantan.

Gambar 3.1. Peta Perbatasan Malaysia dan Thailand113

113 Gambardiambildariwww.google.com/perbatasan-malaysia-thailand
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Wilayah  selatan  Thailand  yang  berbatasan  langsung  dengan  beberapa

wilayah Malaysia tersebut merupakan wilayah yang sedang terjadi konflik yang

berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik tersebut merupakan konflik domestik

yang berlangsung berlarut-larut tanpa ada jalan keluar. Konflik yang tak kunjung

usai pada akhirnya member dampak kepada Negara sekitarnya, seperti Malaysia

dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Selain itu, konflik yang berlatang belakang memperjuangkan budaya Islam

Melayu  tersebut  dapat  membawa  resiko  baru  bagi  Thailand  dan  Negara

tetangganya.  Salah  satunya  yaitu  konflik  tersebut  dapat  berpotensi  membuka

peluang  bagi  Negara asing,  yang  telah  terbukti  pintar  memanfaatkan konflik

berkepanjangan  lainnya untuk  ikut  serta  dalam  konflik. Kelompok  separatis
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internasional  yang mengatasnamakan Islam memiliki  kemungkinan untuk turut

serta dalam memperkeruh keadaan konflik di Thailand Selatan tersebut.

Sehingga,  tanpa  adanya  dialog  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut,

kelompok separatis bias saja melakukan tindakan kekerasan yang lebih besar lagi.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa dimana beberapa kali  mereka

berani melakukan serangan di luar wilayah Thailand selatan, seperti yang terjadi

pada  Agustus  2016.  Pada  waktu  itu  kelompok  separatis  di  Thailand  Selatan

melakukan serangkaian pemboman berskala kecil  terkoordinasi di  tujuh daerah

resor yang  terdapat  di  Thailand.  Dari  kejadian  tersebut,  beberapa  turis  Eropa

terluka.  Kelompok  separatis  pun  juga  mengalami  perpecahan.  Mereka  saling

menunjukkan siapa yang terkuat dan mencari sekutu. Kemudian pada akhirnya

meningkatnya kekerasan atau serangan terhadap warga sipil, terutama di luar zona

konflik.114

Gambar 3.2 Kondisi Pasca Serangan Bom Oleh Kelompok Separatis di
Bangkok, Thailand

114Thailand:  Malay  Muslim  Insurgency  and  The  Dangers  of  Intractabilty,
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/thailand-malay-muslim-insurgency-and-
dangers-intractabilitydiakses 15 Maret 2018
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Gambar  3.2  diatas  menunjukkan  kondisi  salah  satu  resor  di  Bangkok,

Thailand yang menjadi sasaran pengeboman oleh kelompok separatis. Peristiwa

tersebut  kemudian  memicu reaksi  keras  anti-Islam  dan  membangkitkan

nasionalisme  Buddhis,  menciptakan  ketegangan  antara  komunitas  Muslim  dan

Budha di seluruh negeri. Konflik berkepanjangan berarti semakin banyak Muslim

Melayu muda akan tumbuh dalam masyarakat yang terpolarisasi dan mengalami

kejadian traumatis.115

Semenjak  diberlakukannya  status  darurat  militer  di  Thailand  Selatan,

keadaan konflik semakin buruk. Hal ini dikarenakan banyak penduduk Thailand

Selatan yang menyeberangi perbatasan untuk masuk ke wilayah Malaysia. Para

pengungsi Thailand tersebut merasa negaranya menjadi tidak aman dan meminta

perlindungan karena mereka tidak aman di tanahnya sendiri.116

115Dessy Arshandi, 2012, Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di
Thailand  Selatan  Periode  2000-2009 dalam
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24110/1/DESY.pdf (diakses  19
November 2016)
116Ibid.
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Penduduk yang merasa dirinya terancam pasti akan mencari tempat yang

aman dan salah satu negara terdekat dari Thailand Selatan untuk dijadikan sebagai

tanah  pelarian.  Negara  yang  strategis  tersebut  adalah Malaysia.  Selain  itu

Malaysia mendapat dukungan internasional untuk tetap memberikan perlindungan

bagi penduduk yang melarikan diri ke Malaysia. Akibat peristiwa ini, membuat

kedua negara yang bertetangga tersebut saling kecam antara satu dengan yang

lain.

Sedangkan  pemerintah  kedua  Negara  saling  beradu  argumen  mengenai

pengungsi  yang  menyeberangi  perbatasan.  Pihak  Malaysia  menyatakan  bahwa

penduduk  yang tinggal  di  Thailand  Selatan  telah  diperlakukan  tidak  adil  oleh

pemerintah Thailand. Menteri Luar Negeri Malaysia, Syeh Hamid, mengatakan

bahwa:

“I think the responsibility is for the thai side to ensure that they can
overcome the  fear- whether  real  or  perceived  fear- in  the  local
community in thailand so that they will not come here.”117

Sedangkan  pihak  Thailand  beranggapan  bahwa  Malaysia  telah

menyembunyikan  dan  melindungi  separatis  dan  menuntut  Malaysia  untuk

memulangkan  penduduk  Thailand  Selatan  yang  melarikan  diri  ke  Malaysia

tersebut. Malaysia atas dasar kemanusiaan mau melindungi penduduk Thailand

Selatan  yang  melarikan  diri  ke  Malaysia  tersebut.  Bagi  Malaysia

haltersebutberlaku setidaknya hingga status darurat militer di Thailand Selatan di

cabut oleh pemerintah Thailand.118

117John Funston, 2010, Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and
Ethnicity,  Journals  of  International  and  Strategic  Affairs,  Vol.  32.  No.  2,
http://www.jstor.org/stable/10.2307/41756328?read-now=1#page_scan_tab_contentsdiaksespada
17 Maret 2018
118Ibid.
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Malaysia  prihatin  dengan  cara  pemerintah  Thailand menumpas

pemberontak di Thailand Selatan dengan cara kekerasan. Malaysia khawatir, cara

Thailand dalam menyelesaikan konflik tersebut menyebabkan ketidakstabilan di

wilayah  Malaysia  Utara  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah Thailand

selatan. Di lain pihak, Thailand beranggapan bahwa  Malaysia  harus lebih ketat

menjaga perbatasannya.  Hal ini dikarenakan, kelompok militan Thailand Selatan

selalu  melarikan  diri  ke  wilayah  Malaysia  ketika  diburu  pihak  berwajib

Thailand.119

Adanya  masalah  dan  ketegangan  akibat  konflik  tersebut  membuat

Malaysia meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan dengan Thailand di

bagian utara semenanjung tersebut, Pemerintah Malaysia meningkatkan resimen

berkekuatan  3.600  anggota,  yang  sebelumnya  berada  di  bawah  pasukan

sukarelawan  cadangan,  menjadi  tentara  profesional  yang  berada  di  bawah

angkatan bersenjata Malaysia.120

Wakil  Perdana  Menteri  dan  Menteri  Pertahanan  Najib  Razak

mengemukakan pesatnya pertumbuhan ekonomi Malaysia  telah makin menarik

perhatian  para  pendatang  gelap  dan  penyelundup.  Pemerintah  Malaysia

memutuskan untuk menghadapi peningkatan ancaman perbatasan dan kejahatan

komersil seperti penyelundupan barang-barang tertentu serta masuknya pendatang

119Dessy Arshandy, Lo. Cit.
120Malaysia  Perketat  Keamanan  di  Perbatasan  Thailand,  2008,
https://www.merdeka.com/politik/malaysia-perketat-keamanan-di-perbatasan-thailand-
7lpc4k5.html diakses 15 Maret 2018
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gelap  kenegaranya.121 Perbatasan  Thailand-Malaysia  yang  tidak  dijaga  dengan

ketat juga menjadi lokasi penyelundupan senjata, narkoba, dan minyak ilegal.122

Bagi Malaysia,  baik pihak separatis  maupun pihak pemerintah Thailand

sama-sama memberikan ancaman keamanan bagi wilayahnya, terutama wilayah

utara  yang berbatasan  langsung dengan Thailand Selatan.  Selain  itu,  Malaysia

juga  beranggapan  bahwa  aktivitas  lintas  batas  ilegal  merupakan kejahatan

transnasional  yang  dapat  menjadi  ancaman  terbesar  bagi  kemanan  dan  pola

tatanan  masyarakat negaranya.  Malaysia  menyatakan  bahwa  imigran  ilegal

merupakan ancaman sosial terbesar kedua, karena Malaysia telah menjadi negara

tujuan  yang  utama  bagi  para  imigran  illegal.123 Sehingga,  berakhirnya  konflik

menjadi penting juga bagi Malaysia untuk mengamankan bagian negaranya.

Dalam konteks  inilah,  banyak kepentingan Malaysia  telah  memaksanya

untuk  bekerja  sama  dengan  Thailand  sehubungan  dengan  pemberontakan

kelompok separatis di Thailand bagian selatan. Kerjasama kedua Negara tersebut

diharapkan  hanya  secara  selektif,  dan  terbatas. Sementara  hubungan  Thailand-

Malaysia  pada  umumnya  cukup  kuat,  gejolak  di  Thailand  selatan  sudah  pasti

menciptakan tingkat ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut. Meskipun

demikian,  sejak kudeta tahun 2006, hubungan bilateral  telah meningkat  secara

substansial.  Kedua  Negara  tersebut menandatangani  kesepakatan  untuk

menangani masalah keamanan di sepanjang perbatasan mereka.

121Ibid.
122Reuters, 2016, Thailand dan Malaysia Berencana Membangun Dinding Untuk Menghentikan
Aliran  Barang  dan  Orang  Ilegal,  http://apdf-magazine.com/id/thailand-dan-malaysia-berencana-
membangun-dinding-untuk-menghentikan-aliran-barang-dan-orang-ilegal/diakses 15 Maret 2018
123Agus R.  Rahman,  2013,  Hubungan Perbatasan  Antara  Thailand dan Malaysia:  Kerjasama
Perbatasan  dan  Lintas  Batas  Ilegal,
http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/438/251 diakses  pada  16  Maret
2018
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Akan tetapi,  dengan keadaan konflik  yang semakin kacau dan semakin

berkepanjangan,  maka  akan  menjadi  keuntungan  bagi  Malaysia  jika  Malaysia

mampu  membantu  Thailand  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Malaysia  dapat

menjadi mediator kedua kubu yang berseteru, yaitu pihak pemerintah Thailand

serta  pihak separatis  Thailand. Bukan hanya sekedar  membantu menyelesaikan

konflik domestic Negara tetangga, akan tetapi kontribusi Malaysia tersebut juga

berguna bagi Malaysia untuk mengatasi masalah yang terjadi di perbatasan akibat

adanya konflik tersebut.

Sehingga,  untuk  mengatasi  masalah  keamanan  perbatasan,  Malaysia

kemudian mengajak Thailand untuk bekerjasama dengan cara melakukan latihan

militer bersama. Hal ini dianggap dapat meningkatkan kemampuan militer kedua

Negara untuk membantu meningkatkan keamanan wilayah perbatasan. Selain itu,

latihan itu juga ditujukan bagi personil tentara yang akan terjun langsung dalam

pemberian  bantuan  kemasyarakat.124 Kedua  Negara  tersebut  sepakat  untuk

memastikan keamanan bersama.

Selainitu,  kedua  Negara  tersebut  memiliki  beberapa  kerjasama  lain  di

bidang keamanan. Salah satu diantaranya adalah kerjasama defence industry atau

Putra Jaya Forum, serta Global and Regional Security and Defence Outlook. Dari

kerjasama-kerjasama tersebut, baik Malaysia maupun Thailand saling mengambil

keuntungan  satusama  lain  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  masing-

masing.125

124Hishammuddin:  Malaysia-Thailand  to  Strengthen  Cross-Border  Cooperation,
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/hishammuddin-malaysia-thailand-to-
strengthen-cross-border-cooperation#cG7rT1oDKQVJAUws.97diakses 17 Maret 2018
125SongsakSaichaeua,  2012,  Thailand  and  Malaysia  in  The  ASEAN  Integration  Process,
Bangkok, http://www.polsci.tu.ac.th/fileupload/40/71.pdfdiakses 17 Maret 2018
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Selanjutnya,  kedua  Negara  tersebut  memiliki  kerjasama  di  bidang

keamanan  maritim.  Bentuk  kerjasamanya  ialah  maritime  security  strategy,

kerjasama Malaka/  Laut  Cina  Selatan  serta  pengelolaan  sumberdaya maritime.

Selainitu, Malaysia dan Thailand juga memiliki kerjasama keamanan di bidang

keamanan  non  tradisional.  Bentuk  kerjasamanya  yaitu  pengendalian  dan

pemberantasan terorisme melalui Southeast ASEAN Regional Center for Counter-

Terrorism  (SEARCCT),  melakukan  pertemuan  bilateral  untuk  menanggulangi

perdagangan  narkoba  serta  Melakukan  penandatanganan  MoU untuk  melawan

perdagangan manusia.126

Gambar 3.3 Tentara Malaysia Yang Berjaga di Perbatasan127

Malaysia  dan  Thailand  juga  melakukan  kerjasama  untuk  membangun

tembok  di  sepanjang  perbatasan.  Diawali  dengan  pembangunan  di  perbatasan

Songkhla,  diharapkan  pembangunan  tembok  tersebut  dapat  menekan  laju

kriminalitas  di  perbatasan.  Selain  masalah  perdagangan  narkoba  dan

penyelendupan  manusia  melalui  perbatasan,  masalah  lain  yang  dihadapi  oleh

126Ibid.
127Gambardiambildarihttps://www.merdeka.com/dunia/tembok-perbatasan-akan-dibangun-
antara-thailand-malaysia.htmldiaksespada 17 Maret 2018
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Malaysia dan Thailand adalah adanya penduduk yang memiliki kewarganegaraan

ganda. Sehingga hal tersebut memperbesar peluang untuk melakukan kejahatan

lintas negara.128

Terciptanya suasana damai di Thailand selatan menjadi sangat penting bagi

Malaysia. Suasana damai di Thailand selatan tersebut dianggap dapat mengurangi

volume  pengungsi  serta  turut  mengamankan  wilayah  Malaysia  dari  atmosfir

konflik.  Selain itu,  jika konflik tak kunjung usai di  khawatirkan akan semakin

menyeba rkewilayah Malaysia dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Kekhawatiran

akan semakin aktifnya kelompok separatis yang mengatasnamakan Islam lainnya

juga menjadi ancaman bagi Malaysia. Jika kelompok separatis di Thailand dibantu

oleh kelompok separatis lain maka akan ada peluang terjadi kondisi tidak aman di

wilayah  Malaysia  bagian  utara  dimana  wilayah  tersebut  berbatasan  langsung

dengan Thailand Selatan. 

3.2 Alasan Kedaulatan  Malaysia Dalam  Mediasi Konflik  Thailand

Selatan

Konflik domestic yang terjadi padatahun 2004 dan tahun 2005 di Thailand

Selatan sedikit-banyak telah memberikan dampak terhadap hubungan diplomatik

antara  Malaysia  dan  Thailand.  Adanya  konflik  tersebut  sempat  membuat

hubungan  antara  Thailand  dan  Malaysia  memanas.  Perdana  Menteri  Thaksin

Shinawatra  menuding  Malaysia  menyembunyikan  separatis  Thailand  Selatan,

ketika terjadi gelombang arus masyarakat Thailand Selatan yang melarikan diri ke

128TembokPerbatasan  Akan  DibangunAntara  Thailand-Malaysia,  2018,
https://www.merdeka.com/dunia/tembok-perbatasan-akan-dibangun-antara-thailand-
malaysia.htmldiakses 17 Maret 2018
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Malaysia melintasi perbatasan kedua negara. Penyebab utamanya adalah karena

pada  tahun  2005  Malaysia  menampung  sebanyak  131  orang  pengungsi  yang

berasal  dari  daerah  Thailand  Selatan.  Pemerintah  Thailand  kemudian  meminta

Malaysia untuk memulangkan pengungsi tersebut, akan tetapi Malaysia tidak mau

memulangkan pengungsi tersebut ke Thailand atas dasar kemanusiaan.129

Malaysia  tetap  pada  pendiriannya  untuk tidak  memulangkan  pengungsi

Thailand tersebut karena mereka mencari suaka serta melindungi mereka dengan

alasan kemanusiaan.  Menteri  Luar  Negeri  Malaysia,  Syeh Hamid,  mengatakan

bahwa:

“I think the responsibility is for the Thai side to ensure that they
can overcome the fear- whether real or perceived fear- in the local
community in thailand so that they will not come here.”130

Kemudian,  kelompok separatis mengibarkan bendera Malaysia pada hari

proklamasi  ke  55  Malaysia.  Hal  tersebut  membuat  hubungan  Thailand  dan

Malaysia mengalami pergesekan kembali.  Selain itu, penduduk Malaysia Utara

juga  sangat  bersimpati  terhadap  kelompok  separatis  di  Selatan  Thailand.

Penduduk  Malaysia  tersebu  bersimpati  karena  mereka  sama-sama  merupakan

Muslim Melayu.131

Gambar 3.4 Kelompok Separatis Mengibarkan Bendera Malaysia di
Thailand Selatan

129 Banjir Darah Muslim di Pattani. Jurnal Forum Keadilan: No. 2, 09 Mei 2004. Hal. 50
130John Fuston, Loc. Cit.
131 Najibrazak.com.  2009.  Perdama  Menteri  Thailand  Abhisit  Vejjajiva  lawat  Malaysia.
https://www.najibrazak.com/en/news_archive/perdana-menteri-thailand-abhisit-vejjajiva-
lawatmalaysia/ Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 18.46 WIB
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Gambar 3.5 Polisi Thailand Sedang Menurunkan Bendera Thailand Yang
Dikibarkan Oleh Kelompok Separatis

Selain itu, menteri pertahanan Thaliand yaitu Thammarak Isarangura Na

Ayutthaya,  mengatakan  “Pulau  Langkawi  yang  terletak di Malaysia  telah

digunakan  oleh  kelompok  pemberontak  untuk  menyusun  rencana  serangan  ke
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Thailand Selatan”. Tuduhan tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi

tegang  dan  tuduhan  tersebut  mengejutkan  Malaysia.  Bahkan  wakil  perdana

Perdana Menteri Malaysia yaitu Mohd Najib Tun Razak mendesak Thailand untuk

membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Najib menegaskan bahwa sama sekali

tidak  ada  tanda  yang  jelas  atas  penggunaan  Langkawi  sebagai  tempat  latihan

pemberontak Thailand Selatan. Malaysia cukup marah atas tuduhan tersebut dan

Najib Tun Razak menyatakan bahwa Malaysia bukan pangkalan bagi kelompok

garis keras dan Malaysia bukanlah tempat perlindungan yang nyaman bagi teroris

manapun.132

Lebih dari itu, Thailand juga menuduh Malaysia memberikan senjata dan

pelatihan  kepada  kelompok  separatis.  Dalam  pernyataannya  Perdana  Menteri

Thailand menyatakan bahwa:

“Right  now there are villages  in  northern  Malaysia  where the
Muslims separatists responsible for all of this violence have been
residing..we  are  not  accusing  the  Malaysian  government  of
sheltering these militant but they know where they are.”133

Hal ini tentu melukai harga diri Malaysia sebagai Negara tetangga yang

tidak  melakukan  seperti  yang  dituduhkan  oleh  pihak  pemerintah  Thailand.

Sehingga, penyelesaian konflik domestik tersebut menjadi penting bagi Malaysia

untuk  melindungi  harga  diri  negaranya.  Malaysia kemudian  dianggap tidak

sepenuhnya  berkomitmen  untuk  menyelesaikan  konflik,  akan  tetapi  hanya

mencegah dampak spillover konflik itu sendiri.134

132Dessy Arshandi, 2012, Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di
Thailand  Selatan  Periode  2000-2009 dalam
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24110/1/DESY.pdf (diakses  19
November 2016)
133John Fuston, Loc. Cit.
134Ibid.
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Perundingan  yang  di  tengahi  Malaysia  sendiri  merupakan  bentuk

kepedulian  Malaysia  terhadap  Negara  tetangga.  Seiring  dengan  hadirnya

kepemimpinan militer di  Thailand, pemerintah Malaysia percaya bahwa militer

dapat memajukan perundingan damai dengan Muslim di wilayah Thailand Selatan

tanpa menghadap ikendala. Oleh karena itu, Malaysia meminta militer Thailand

untuk  memimpin  negosiasi  dan  mengakhiri  masalah  instabilitas  di  wilayah

selatan, yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Akan tetapi Thailand

sempat memberikan respon penolakan terhadap campur tangan Malaysia. Thaksin

sebagai Perdana Menteri Thailand menyatakan bahwa:

”Please don’t intervene. Please leave us alone. It is my job and
we can’t cope with this matter. We are to trying to explanation
this to foreigners. But if they do not understand or ignore our
explanation, I don’t care, because we are not begging them for
food”135

Adanya konflik di Thailand Selatan membuat Malaysia  khawatir dengan

pengaruh  kelompok-kelompok  ekstrim  di  negara-negara  regional,  terutama  di

wilayah  yang  berkonflik  dan  berbatasan  dengan  Negara  itu.  Faktor  ini  telah

mendorong Malaysia untuk memainkan peran mediasi guna mengatasi gangguan

keamanan di negara-negara regional.136

 

135John Fuston, Loc. Cit.
136Malaysia  dan  Upaya  Memediasi  Konflik  di  Thailand  Selatan,  2014,
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/84439-malaysia-dan-upaya-memediasi-konflik-di-
thailand-selatandiakses 15 Maret 2018
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