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BAB IV  

 

ANALISIS BENTUK  KEKERASAN KULTURAL TERHADAP ORANG 

ASLI SERTA FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA 

KEKERASAN KULTURAL PADA ERA NAJIB RAZAK 

 

Dalam definisi violence atau kekerasan yang selama ini dipahami adalah 

ketika kehidupan manusia dipengaruhi suatu hal yang menyebabkan adanya 

gangguan terhadap mental maupun fisik. Dalam definisi tersebut, violence  hanya 

terkait dengan hilangnya atau rusaknya bagian fisik seseorang oleh orang lain. 

Namun, seperti yang dikatakan oleh Galtung, bahwa kekerasan tidak sebatas hal 

tersebut (Galtung, 1969). Salah satu jenis kekerasan yang jelaskan oleh Galtung 

yakni cultural violence, yang mana kekerasan jenis ini sering kali tidak disadari 

oleh mereka yang melakukan atau korban dari kekerasan tesebut, karena sifatnya 

yang tidak terlihat jelas dibandingkan dengan kekerasan langsung ataupun 

struktural. Dalam penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa Orang Asli 

telah banyak mengalami kekerasan khususnya kekerasan struktural hingga tahun 

2008. Seiring berjalannya waktu kekerasan struktural ataupun langsung mulai 

berkurang karena memang telah menjadi perhatian karena dianggap melanggar 

hak asasi. Namun, kekerasan kultural sendiri tidak banyak diperhatikan, padahal 

kekerasan kultural terhadap Orang Asli terus terjadi hingga saat ini.  
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4.1. Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli Pada Era Pemerintahan 

Najib Razak 

Setelah Malaysia merdeka, kondisi Orang Asli tidak mengalami banyak 

perubahan. Dibawah kepemimpinan Mahathir hak-hak Orang Asil sangat 

terabaikan. Tingkat kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya masih sangat 

rendah. Setelah pergantian perdana menteri pada tahun 2003, beberapa aspek 

seperti pendidikan dan kesehatan memang lebih meningkat. Namun, pada 

kenyataanya masalah yang dihadapi orang Asli masih tetap sama. Kekerasan 

kultural yang terjadi sejak era Mahathir masih berlanjut hingga era Badawi. Di 

masa pemerintahan Najib Razak yang dimulai pada tahun 2009, beberapa 

perubahan terkait kondisi Orang Asli sudah mulai berubah. Kekerasan struktural 

di era Najib diyakini semakin berkurang namun, kekerasan kultural juga 

berkembang. 

4.1.1. Kekerasan Kultural dalam Aspek Kesehatan 

Salah satu permasalahan yang masih terus terjadi yakni terkait dengan 

kesehatan. Kesehatan dikalangan Orang Asli memang masih menjadi kendala bagi 

pemerintah Malaysia. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

memang dari semua kalangan, tingkat kesehatan Orang Asli masih berada pada 

posisi terandah. 

Tabel 4. 1 Studi Penelitian Status Gizi Orang Asli 

Studi Penelitian & Tahun Publikasi Temuan Kunci Penelitian 

Kasim, Ismail dan Ibrahim (1987) 56% anak-anak kekurangan berat 

badan 
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Osman dan Zaleha (1995) 35% wanita dewasa kekurangan gizi 

35% laki-laki dan 64% wanita 

mengidap penyakit gondok (kelenjar 

tiroid) 

Lim dan Chee (1998) 35.7% wanita menderita kekurangan 

energi kronis 

21,4% wanita menderita obesitas 

Norhayati dan kawan-kawan (1998) 20% dari total masyarakat kekurangan 

energi protein dan  

38% kekurang vitamin A 

Zalilah dan Tham (2002) 82% keluarga mengalami kerawanan 

pangan 

45,3% masyarakat kekurangan berat 

badan 

Al-Mehklafi dan kawan-kawan (2005) 56,5% masyarakat  sangat kekurangan 

berat badan 

Yusof dan kawan-kawan (2007) 40% masyarakat  kekurangan nutrisi 

Al-Mehklafi dan kawan-kawan (2008) 52,3% anak-anak kekurangan berat 

badan (medium) 

37,3% masyarakat sangat kekurangan 

berat badan 

Saibul dan Kawan-kawan (2009) 58% anak-anak kekurangan berat 

badan 

31% wanita obesitas 

Ahmed dan Kawan-kawan (2012) 41% anak-anak anemia 

29,2% masyarakat  kekurangan berat 

badan 

Sumber: (Phua, 2015, hal. 86) 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai status kesehatan gizi Orang Asli 

hingga tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa dalam beberapa aspek 
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tingkat kesehatan bagi Orang Asli semakin meningkat  (Phua, 2015, hal. 85).  

Namun, walaupun peningkatan dalam aspek kesehatan mulai terlihat, diskriminasi 

dan kekerasan terhadap Orang Asli dalam pelayan fasilitas kesehatan masih tetap 

terjadi. Pada tahun 2010, diskriminasi terhadap Orang Asli di lingkungan rumah 

sakit masih terjadi khususnya di rumah sakit Orang Asli Gombak. Hal tersebut 

diungkapkan oleh lembaga Malaysian Bar melalui konferensi pers di tahun 2010. 

Beberapa hal diantaranya yakni, diskriminasi ini dilakukan oleh staf rumah sakit 

Orang Asli gombak dikarenakan sekitar 90% staf rumah sakit merupakan etnis 

lain yang dinilai kurang mengerti akan keadaan dan masalah yang dihadapi Orang 

Asli. Sementara staf rumah sakit yang merupakan Orang Asli sendiri tidak diberi 

pelatihan dan dukungan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Disamping itu, rumah sakit tersebut merupakan satu-satunya rumah sakit 

yang dikhusus kan untuk Orang Asli namun, tetapi rumah sakit tersebut juga 

sangat terbuka untuk umum sehingga hal tersebut telah mengurangi ketersediaan 

obat bagi Orang Asli sendiri (Ariffin, 2010). Hingga tahun 2014 Orang Asli telah 

menyumbang 50 persen atau sekitar 450-600 kasus infeksi malaria per tahun di 

Semenanjung Malaysia. Dalam kasus TBC sendiri, kasus Orang Asli yang 

terjangkit 5,5 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional (Lee, 2014). Pada saat ini, 

tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Malaysia telah banyak berupaya untuk 

meningkatkan kesadaran akan kesehatan dikalangan Orang Asli, melalui berbagai 

kegiatan seperti upaya penyuluhan yang dilakukan oleh JAKOA serta 

pemeriksaan kesehatan langsung dikawasan Orang Asli.  

Namun, pada kasus permasalahan pengelolaan kesehatan Orang Asli, 

beberapa kasus memang cukup sulit untuk ditangani baik itu dalam memberikan 
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pengobatan, bantuan medis dan lain sebagainya. Pemerintah Malaysia melalui 

Ministry of Health (MOH) menganggap bahwa jarak dan sulitnya komunikasi 

yang dilakukan oleh paramedis dengan Orang Asli menjadi kendala utama. 

Disamping itu, sulitnya memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada Orang 

Asli juga dikarenakan sikap dari Orang Asli sendiri yang sering kali melarikan 

diri apabila tim kesehatan datang ke wilayah mereka. Padahal, mereka sendiri 

sangat jarang memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit atau klinik terdekat 

(Oorjitham, 2015). 

Rendahnya fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia 

untuk Orang Asli merupakan bentuk kekerasan struktural. Menurut Galtung, 

kekerasan sendiri tidak selalu melihat ada atau tidaknya aktor yang secara 

langsung melakukan kekerasan. Dalam kasus ini, ketidaksetaraan dalam 

pemberian layanan kesehatan yang buruk oleh pemerintah dapat dikategorikan 

sebagai kekerasan struktural. Kekerasan dibangun dalam sebuah struktur dan 

muncul sebagai kekuatan yang tidak setara dan mengakibatkan ketidaksetaraan 

dalam peluang hidup (Galtung, hal. 170-171). Seperti yang telah dijelaskan diatas, 

setelah munculnya desakan atas tindak kekerasan struktural yang dilakukan oleh 

pemerintah melalui rendahnya fasilitas kesehatan bagi Orang Asli. Kemudian 

muncul anggapan dan pernyataan bahwa rendahnya tingkat kesehatan dan 

pemberian fasilitas kesehatan ini disebabkan oleh Orang Asli itu sendiri. Mereka 

menganggap Orang Asli tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan para 

petugas kesehatan. Disamping itu, mereka juga menyalahkan kebiasaan Orang 

Asli yang selalu menghindari pelayanan kesehatan yang diberikan. 
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Menurut penulis, anggapan dan pernyataan tersebut diutarakan oleh 

pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai seatu bentuk pembenaraan atas apa 

yang terjadi selama ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kebiasaan atau 

perilaku Orang Asli dinilai sebagai penyebab terjadinya masalah kesehatan 

dikalangan kelompok tersebut. Menyalahkan cara berkomunikasi Orang Asli yang 

dinilai berbeda dan justru menyulitkan interaksi antara Orang Asli dan dokter 

merupakan bentuk kekerasan kultural. Ketika bahasa digunakan untuk 

berprasangka dan membuat anggapan negatif terhadap suatu kaum atau kelompok 

serta menyalahkan perbedaan bahasa yang dimiliki, kemudian bahasa tersebut 

dijadikan pembenaran atas permasalahan yang terjadi seperti kasus diatas maka 

hal tersebut dikategorikan dalam kekerasan kultural. Melalui bahasa ini, 

pemerintah menganggap bahwa rendahnya tingkat kesehatan bukanlah yang 

sengaja dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, akan ada anggapan bahwa 

memang, kesehatan yang buruk juga timbul karena kebiasaan Orang Asli yang 

tidak ingin menerima bantuan kesehatan. Walaupun pada dasarnya Orang Asli 

sendiri memeliki alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, namun hal 

tersebut akan tetap tersamarkan oleh argumen yang dibuat pemerintah. 

4.1.2. Kekerasan Kultural dalam Aspek Pendidikan 

Dalam masalah pendidikan dikalang Orang Asli, tingkat pendidikan 

memang terus menagalami kenaikan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 tingkat 

pendidikan tinggi dikalangan Orang Asli semakin meningkat. Terdapat 72 siswa 

Orang Asli yang belajar di luar negeri serta 767 siswa Orang Asli melanjutkan 

pendidikan tinggi di universitas dalam negeri (Borneo Post, 2017). Namun, 
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terlepas dari hal tersebut tingkat pendidikan dikalangan Orang Asli masih tetap 

jauh tertinggal dibanding dengan etnis lain yang ada di Malaysia. Selain itu, 

hingga saat ini kekerasan terhadap anak-anak Orang Asli masih banyak di 

temukan di lingkungan sekolah.  

Hal ini juga dialami oleh anak-anak Orang Asli di daerah Gua Musang, 

Kelantan pada tahun 2016. Anak-anak Orang Asli yang bersekolah di daerah Pos 

Bala telah dinyatakan sebagai anak yang memiliki cacat atau keterbelakangan 

mental dalam hasil medis yang dikeluarkan sekolahnya dan diberi label OKU 

(Orang kurang usaha). Banyak dari Orang tua anak-anak tersebut merasa tertekan 

dan kebingungan karena mereka mayakini anak-anak mereka berada dalam 

kondisi normal. Setelah hal tersebut diperiksa kembali di sebuah rumah sakit, 

anak-anak tersebut dinyatakan tidak memiliki gangguan mental dan hanya 

memiliki kesulitan dalam menghitung dan membaca yang mungkin disebabkan 

oleh kondisi lingkungan yang kurang merangsang dalam potensi akademik 

(Balakrishnan, 2016). 

Pada tahun 2017, salah seorang dari etnis Orang Asli mengatakan 

bahwasannya diskriminasi terhadap Orang Asli masih terus terjadi. Di beberapa 

sekolah baik itu murid bahkan guru menyebut Orang Asli ‘kotor’ dan memanggil 

mereka dengan panggilan binatang seperti ‘anjing’ dan ‘babi’. Seorang guru 

agama di Kelantan juga mencontohkan Orang Asli sebagai kaum yang ‘bodoh’. 

(Bakar, 2017). Jika melihat dari kasus tersebut, buruknya perilaku masyarakat 

khususnya guru terhadap anak-anak Orang Asli merupakan tindakan kekerasan 

langsung terutama jika para guru tersebut secara langsung berkata kasar terhadap 
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mereka. Namun, tanpa disadari hal tersebut sebenarnya muncul dari stereotip yang 

terus berkembang.  

Stereotip mengenai Orang Asli yang dianggap sebagai sosok ‘orang hutan’ 

dan ‘pemalas’ sejak zaman kolonial memang masih berkembang hingga saat ini. 

Nama-nama suku Orang Asli juga digunakan sebagai gambaran untuk 

mendeskripsikan orang-orang terbelakang. Orang Asli merupakan Orang yang 

memiliki kulit coklat atau gelap, berambut keriting, tinggal di hutan serta tidak 

berpendidikan. Namun pada kenyataanya beberapa dari Orang Asli sendiri 

memiliki kulit kuning langsat seperti kebanyakan entis Melayu (Najmuddin & 

Kamarulzaman, 2017).  

Orang-orang memandang seluruh Orang Asli adalah ‘orang bodoh’ atau 

‘terbelakang’, merupakan salah satu bentuk kekerasan kultural. Seperti yang 

dikatakan oleh Galtung, ketika bahasa digunakan untuk mendiskriminasi atau 

mengungkapkan prasangka buruk terhadap seseorang atau kelempok hal tersbut 

masuk dalam kategori kekerasan kultural. Disamping itu, menyimpulkan atau 

menggeneralisasi suatu kelompok dengan memiliki karakteristik yang melekat 

satu sama lain merupakan bentuk kekerasan kultural (Galtung, 1990, hal. 296-

301). Sehingga, ketika para guru ataupun siswa lain melakukan hal yang buruk 

terhadap anak Orang Asli mereka akan menganggap bahwa sikap tersebut 

bukanlan suatu kesalahan.  

Ditahun 2015, seorang murid Orang Asli dipaksa memakan pecahan kaca 

sebagai hukuman kerena telah memecahkan jendela ruang kelas. Ditahun yang 

sama, Kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah juga dialami oleh 
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seorang murid perempuan Orang Asli di sekolah kebangsaan Kuala Betis. Anak 

tersebut dianggap telah mencuri uang dari seorang guru, ia telah diseret ke ruang 

guru kemudian dipukuli oleh 3 orang guru, selain itu leher murid tersebut diikat 

seperti binatang kemudian diseret di tendang.  

Hukuman tersebut tetap berlanjut hingga sekolah berakhir dengan 

mengurungnya di ruang guru dan mengikat kedua tangannya. Walaupun hal 

tersebut sudah diselidiki oleh pihak kepolisian, namun kepala sekolah memiliki 

wewenang untuk mencabut tuntutan dan menyelesaikan masalah tersebut secara 

internal. Hingga pada akhirnya, pihak sekolah sendiri masih tetap membiarkan 

guru yang melakukan kekerasan tersebut untuk terus mengajar di sekolah (Pusat 

Komas Malaysia, 2016, hal. 11). 

Terkait hal tersebut baik itu pemerintah ataupun masyarakat memandang hal 

tersebut bukan penuhnya kesalahan dari guru yang hanya berusaha memberikan 

hukuman terhadap siswanya. Guru-guru yang ditempatkan di daerah pedalaman 

dianggap memiliki tekanan untuk dapat terus melaporkan perkembangan yang 

baik. Sehingga guru-guru tersebut memang terkadang telah mengabaikan standar 

mengajar yang baik dan benar (Pusat Komas Malaysia, 2018, hal. 8). Disamping 

itu, Syurahbil juga mengatakan bahwa kasus bullying ini terjadi hampir disemua 

sekolah, sehingga hal tersebut bukanlah masalah besar. Guru-guru yang datang 

dari luar wilayah Orang Asli juga dianggap memiliki masalah pribadi salah 

satunya karena harus membiasakan diri dengan keadaan baru yang jauh dari 

kehidupan modern yang biasa mereka jalani. Hal tersebut menjadi salah satu 

faktor pendorong mengapa guru-guru tersebut melakukan hal-hal yang tidak 

seharusnya dilakukan (Syurahbil, 2018).  
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Kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam kasus tersebut tentu masuk 

dalam kekersan langsung. Namun, pada faktanya kekerasan yang dilakukan oleh 

para guru tersebut tidak dianggap sesuatu tindakan kriminal. Alasan yang 

diberikan dengan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan tidak semata-mata 

sengaja dilakukan merupakan bentuk pembenaran dari kekerasan langsung yang 

terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Galtung dalam pandanganya mengenai 

kekerasan kultural. Ketika kekerasan langsung ataupun struktural terjadi, 

kekerasan kultural akan hadir untuk menjustifikasi atas apa yang terjadi (Galtung, 

1990, hal. 291). Pola kekerasan kultural dengan mengubah sesuatu yang salah 

menjadi benar terlihat jelas dalam kasus ini. secara singkat dalam kasus tersebut 

dapat dinyatakan ‘seorang guru memukuli anak Orang Asli karena telah 

melanggar aturan, guru tersebut melakukan kekerasan bukan karena mereka 

menginginkannya namun, mereka sendiri memiliki tekanan yang begitu besar 

karena harus mengajar diwilayah pedalaman’.  

Dari asumsi pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Orang-Orang mungkin 

akan menyalahkan sang guru karena telah melakukan kekerasan terhadap siswa, 

namun dengan melihat alasan yang disebutkan mengapa pada akhirnya guru 

melakukan tindakan tersebut Orang lain akan mulai menilai bahwa memang 

kekerasan yang dilakukan tidak sepenuhnya kesalahan dari guru tersebut. Pada 

poin ini lah letak kekerasan kultural terjadi dengan menarik kesimpulan dengan 

mengatakan bahwa memang semua guru pedalaman memiliki tekanan merupakan 

hal yang wajar.  

Kekerasan langsung kemudian disamarkan yang membuat kejadian 

tersebut bukanlah sesuatu yang besar dan melanggar hukuman. Namun, pada 
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dasarnya kekerasan kultural ini memiliki bahaya yang sama dengan kekerasan 

langsung ataupun struktural karena jika kekerasan kultural tetap dibiarkan maka, 

hal tersebut akan terus membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap siswa-

siswa Orang Asli. Kekerasan Kultural dalam masalah pendidikan ini juga terjadi 

ketika menyamakan semua anak Orang Asli merupakan anak-anak yang bodoh 

karena hal tersebut memang terjadi secara turun-temurun. 

4.1.3. Kekerasan Kultural dalam Aspek Penanggulangan bencana 

dan Permasalahan Lahan 

Sejak beberapa tahun yang lalu beberapa wilayah Orang Asli terkena 

bencana banjir yang diakibatkan oleh penggundulan hutan. Pada tahun 2014, 

banjir juga terjadi di wilayah Gua Musang, Kelantan serta beberapa daerah lain. 

Pada tahun 2015, banjir di wilayah Kelantan juga kembali terjadi dan telah 

mengancam 18.000 penduduk Orang Asli. Namun, banjir yang telah berlangsung 

lebih dari satu bulan ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 

Bantuan justru datang dari pihak individu masyarakat Malaysia ataupun dari 

lembaga sosial non-pemerintah (Fadzell, 2015).  

Dalam kasus banjir di Kelantan, salah satu Menteri yakni Datuk Seri 

Shahidan Kassim menyebut kegiatan pembalakan liar dan pembukaan lahan di 

Gua Musang sebagai salah satu penyebab banjir besar di Kelantan. Banjir yang 

telah berlangsung lebih dari satu bulan ini tidak mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah. Bantuan justru datang dari pihak individu masyarakat Malaysia 

ataupun dari lembaga sosial non-pemerintah (Fadzell, 2015). Pemerintah Malaysia 
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sendiri justru tidak banyak memberikan bantuan khususunya dalam aspek 

rekonstruksi fasilitas warga yang telah rusak.  

Menurut sekretaris Dewan Keamanan Nasional Malaysia Mohamed 

Thajudeen bin Abdul Wahab, pihaknya tidak memberikan bantuan berupa 

rekonstruksi rumah untuk korban banjir dikarenakan Orang Asli sendiri telah 

menempati wilayah yang bukan milik mereka. Menurutnya kebanyakan Orang 

Asli yang menetap diwilayah tersebut merupakan ‘penghuni liar’ dan tidak 

memiliki tanah. Pemerintah pusat Malaysia menganggap bahwa tanah yang 

ditempati merupakan milik negara bagian sehingga negara bagian memiliki 

wewenang dalam menempatkan Orang Asli diwilayah yang baru (Blakkarly, 

2015). 

Terkait dengan masalah tersebut, hingga saat ini Orang Asli di Kelantan 

telah melakukan blokade terhadap para penebang yang ingin masuk ke wilayah 

hutan di Gua Musang. Masyarakat Orang Asli menilai bahwa penebangan hutan 

telah merusak sumberdaya utama bagi Orang Asli dan menjadi penyebab banjir. 

Mereka juga mengatakan bahwa, mereka telah mengirim memo dan surat protes 

ke pemerintah negara bagian Kelantan sejak 2010. Namun, hal tersebut tidak 

mendapat respon positif dari pemerintah (Free Malaysia Today, 2018). Justru, 

beberapa Orang Asli yang yang terlibat dengan blokade ini telah ditangkap oleh 

polisi yang bekerjasama dengan departemen kehutanan Kelantan.  

Pemerintah Kelantan melalui departemen kehutan memberi waktu bagi 

Orang Asli terhitung sejak 6 hingga 20 November 2016 untuk menghentikan dan 

membongkar blokade tersebut. Dengan ancaman, jika Orang Asli yang terlibat 
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tidak segera melakukan perintah yang diberikan, mereka akan dikenakan denda 

sebanyak RM50,000 atau dipenjara selama lima tahun karena dianggap telah 

menghalangi akses ke hutan cadangan (Malaysia Kini, 2016). Atas masalah yang 

terjadi di Gua Musang hingga saat ini, pemerintah Malaysia sendiri justru 

mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan untuk menekan Orang Asli agar 

menghentikan blokade tersebut merupakan hal yang wajar.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Syurahbil, ia 

mengatakan bahwa memang tidak seharusnya Orang Asli melakukan blokade. 

Menurutnya, wilayah penebangan bukan berada diwilayah Orang Asli, akibat 

yang timbul dari penebangan hanyalah mengotori sungai wilayah Orang Asli. Ia 

juga mengatakan bahwa aksi demostrasi ini bukanlah budaya dan kebiasaan 

Orang Asli, mereka meyakini ada pihak-pihak tertentu yang telah ‘menunggangi’ 

Orang Asli. Karena menurutnya, bagaimanapun Orang Asli lebih senang duduk 

bersama dan menyelesaikan masalah secara musyawarah (Syurahbil, 2018).  

Dari permasalah tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab utama 

baik itu bencana banjir ataupun blokade yang dilakukan oleh Orang Asli di Gua 

Musang adalah pembalakan atau penebangan hutan dikawasan tersebut. 

Pemerintah, khususnya negara bagian Kelantan terlihat cukup jelas lebih berpihak 

pada penebang hutan. Dalam masalah banjir yang diakibatkan oleh hutan gundul, 

pemerintah justru tidak memperhatikan Orang Asli dengan alasan permasalah 

penggunaan lahan tempat tinggal yang ilegal. Pada masalah blokade, pemerintah 

sendiri justru menyalahkan perilaku Orang Asli yang dinilai menghambat dan 

tidak sesuai dengan budaya mereka. Menurut penulis, dalam dua hal tersebut 

pemerintah baik itu pemerintah Kelantan atau pusat telah melakukan kekerasan 
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kultural yang cukup jelas terlihat. Pemerintah menjadikan kebiasaan Orang Asli 

yang tidak pernah melakukan demonstrasi sebagai alasan atas dilakukannya 

penangkapan terhadap Orang Asli yang melakukan blokade.  

Pemerintah juga tidak memberi bantuan rekonstuksi rumah bagi Orang Asli 

karena mereka sendiri telah tinggal di tempat yang ilegal selain itu, memang sejak 

dahulu Orang Asli hanya dianggap sebagai pengguna lahan. Dalam dua hal 

tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah menjadikan Orang Asli sebagai 

tersangka utama yang melakukan kesalahan. Menurut Galtung, kekerasan kultural 

yang dilakukan oleh elit yang berkuasa memiliki bentuk utama dengan  

menyalahkan korban kekerasan struktural yang diakukan oleh para elite sebagai 

‘penyerang’ atau ‘orang yang melempar batu pertama’ (Galtung, 1990, hal. 294-

295). Sehingga ketika pemerintah tidak memberi bantuan kepada Orang Asli dan 

menangkap mereka, pemerintah menjustifikasi hal tersebut dilakukan karena 

Orang Asli sendiri yang pada awalnya telah melakukan kesalahan sehingga 

langkah tersebut dinilai sebagai langkah paling tepat untuk menangani masalah 

yang terjadi. Disamping itu, anggapan yang mengatakan bahwa demonstrasi 

bukanlah budaya Orang Asli dinilai penulis sebagai bentuk kekerasan kultural.  

Anggapan pemerintah mengenai budaya Orang Asli yang tenang memang 

merupakan hal yang positif. Tetapi kemudian hal tersebut dijadikan pembenaran 

bahwa ketika Orang Asli tiba-tiba berlaku anarki maka mereka bukan Orang Asli. 

penarikan kesimpulan seperti itu juga dinilai sebagai salah satu contoh dari bentuk 

kekerasan kultural. Padahal menurut Colin Nicholas, dari wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, ia mengatakan sikap yang ramah dan ‘lebih suka’ dengan 

musyawarah memang budaya Orang Asli. Tetapi ketika mereka telah melakukan 
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berbagai cara untuk melindungi tanah leluhurnya dan tidak berhasil maka, 

blokade dan demonstrasi merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan oleh 

mereka untuk melindungi tradisinya (Nicholas, 2018). 

4.1.4. Kekerasan Kultural dalam Aspek Islamisasi Terhadap Orang 

Asli 

Diskriminasi terhadap Orang Asli masih banyak terjadi walaupun 

perkembangan zaman saat ini lebih modern. Salah satu yang masih terjadi adalah 

upaya Islamisasi atau yang dikenal dengan ‘diskriminasi positif’ yang dilakukan 

mulai tahun 1960an dengan memberi bantuan yang lebih kepada Orang Asli yang 

masuk dalam agama Islam. Saat ini, pemerintah Malaysia sendiri menolak 

pernyataan mengenai adanya kebijakan diskriminasi positif. Seperti yang 

dikatakan oleh JAKOA bahwa pemerintah tidak pernah membuat kebijakan yang 

memaksa Orang Asli untuk masuk Islam  (Syurahbil, 2018).  

Pada dasarnya, Orang Asli yang masuk dalam ajaran Islam akan diberikan 

keistimewaan yang berbeda. Pada tahun 2017, pemerintah Malaysia masih 

mempromosikan Islamisasi dikalangan Orang Asli dengan memaksa media untuk 

meliput kisah 2000 Orang Asli Muslim yang telah diangkat sebagai pegawai di 

pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk menunjukan keberhasilan yang diraih 

karena kerja keras dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. 

Pemerintah juga berharap publikasi yang dilakukan akan membuat lebih banyak 

Orang Asli dapat memahami Islam dengan lebih baik (Pusat Komas Malaysia, 

2018, hal. 14). Pada tahun 2016, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

melakukan talkshow bersama dengan Orang Asli yang menjadi pegawai negeri. 
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Dalam acara tersebut, JAKIM menyatakan bahwa pada 2016 jumlah Orang Asli 

Islam hanya berjumlah sekitar 22,2%.  

Untuk itu mereka bertanggung jawab untuk tetap menyebarkan dakwah 

dikalangan Orang Asli. selain itu mereka juga mengatakan bahwa, upaya 

Islamisasi akan berjalan lebih lancar dan sukses jika bekerjasama dengan pegawai 

negeri Orang Asli Islam (Jaringan Kemajuan Islam Malaysia, 2016). Pada tahun 

2010, upaya Islamisasi Orang Asli juga terjadi di rumah sakit Orang Asli 

Gombak. Beberapa pasien diminta untuk mengucapkan ‘syahadat’ sebagai ikrar 

untuk menjadi Muslim tanpa menjelaskan apapun. Saidon, salah seorang staf 

Orang Asli yang bekerja di rumah sakit juga telah diundang makan malam namun 

kemudian ia diminta untuk mengucapkan ‘syahadat’ walaupun ia sempat 

menolak. Setelahnya ia diberikan makan dan uang 250 ringgit. Disamping itu jika 

Orang Asli menikah dan menjadi pasangan Muslim mereka juga akan menerima 

alokasi dana sebesar 1000 ringgit (Ann, 2010) 

Malaysia memang negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. 

Kedudukan ajaran Islam ini juga ditetapkan dalam undang-undang Malaysia tahun 

1957 pada pasal 3 ayat 1: 

“Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain 

boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian 

Persekutuan” (Perlembagaan Persekutuan, 2009, hal. 20). 

Disamping itu, diskriminasi karena status mereka sebagai Orang Asli masih 

tetap terjadi. Dari kasus-kasus lain dapat terlihat bahwa hal tersebut dapat terjadi 

karena memang Orang Asli sendiri telah dianggap berbeda dengan kelompok lain 

khususnya dengan etnis Melayu walaupun sama-sama memiliki kedudukan 
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sebagai pribumi. Namun, dalam konstitusi Malaysia sendiri hak istimewa hanya 

diberikan kepada orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, kedudukan 

Orang Asli sebagai bumiputera masih tidak jelas karena memang tidak ada 

definisi pasti mengenai bumiputera. Menurut Colin, diskriminasi terjadi karena 

adanya kedudukan bumiputera. Walaupun Orang Asli dikategorikan sebagai 

bumiputera, mereka tidak memiliki hak istimewa seperti orang Melayu karena 

kedudukanya sebagai bumiputera pun berbeda (Nicholas, 2018). Sehingga, 

asimilasi Orang Asli melalui agama untuk menjadi bagian dari etnis Melayu 

banyak dilakukan dengan imbalan akan mendapat keistimewaan yang sama 

dengan etnis Melayu. Karena menganut agama Islam sendiri merupakan salah 

satu kriteria sebagai bagain dari Orang Melayu. Dalam pasal 160 ayat 1 

disebutkan bahwa: 

“Orang Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, 

lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat Melayu” (Perlembagaan 

Persekutuan, 2009, hal. 174) 

Upaya Islamisasi yang dilakukan terhadap Orang Asli merupakan salah satu 

bentuk upaya mengasimilasi Orang Asli menjadi bagian dari etnis Melayu. Dalam 

pandangan penulis, Islamisasi yang dilakukan merupakan suatu bentuk kekerasan 

kultural yang dilakukan melalui agama. Pengaruh keyakinan memang dapat 

begitu melekat dan menajadi dasar yang begitu kuat dalam budaya tertentu. 

Dalam pandangan Galtung, ketika doktrin agama dijalankan untuk hal yang salah 

maka hal tersebut merupakan bentuk kekerasan kultural (Galtung, 1990, hal. 296-

297).  
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Dalam kasus tersebut, istilah dakwah atau Islamisasi dipandang oleh orang 

Islam sebagai suatu hal yang wajib karena dakwah merupakan kegiatan yang 

dianjurkan dalam agama. Agama Islam dalam hal ini menentang ajaran ‘kafir’ 

atau ‘syirik’ yang dianggap biasa diterapkan dalam tradisi agama Orang Asli. 

Sehingga, umat Muslim yang ada di Malaysia tentu akan membenarkan upaya-

upaya Islamisasi atau dakwah dengan mengajak orang asli untuk masuk dalam 

ajaran Islam. Dalam masalah ini juga bisa disimpulkan bahwa, atas adanya 

kekerasan struktural yang terjadi dengan adanya keistimewaan bagi agama Islam 

dan bumiputera atau Melayu, sehingga hal tersebut telah membuat terjadinya 

kekerasan kutural dengan dilakukannya Islamisasi atau dakwah terhadap Orang 

Asli agar mereka dapat terasimilasi sebagai etnis Melayu. 

Tabel 4. 2 Temuan Kunci Kasus Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli 

Kasus Kekerasan Kultural Kategori Kekerasan 

Kultural 

Diskriminasi dalam 

Kesehatan 

Menyalahkan cara 

berkomunikasi 

Bahasa 

Kekerasan Dalam 

Pendidikan 

Stereotip orang bodoh 

atau terbelakang 

Kosmologi 

Blokade Gua Musang Sikap anarki bukan 

perilaku orang asli 

Ilmu Formal 

Upaya Islamisasi Menjadikan ajaran agama 

sebagai hal yang selalu 

benar 

Agama 

 Islamisasi di benarkan 

oleh sebagian besar 

masyarakat 

Ideologi 
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4.1.5. Analisis Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli Malaysia 

Pasca Tahun 2009 

Dari kasus-kasus yang terjadi pasca tahun 2009 dapat dilihat bahwa 

kekerasan kultural masih banyak terjadi hingga saat ini. Permasalahan yang 

dialami Orang Asli pada dasarnya bersumber dari stereotip atau anggapan negatif 

yang terus melekat. Menurut Galtung, kekerasan kultural sendiri memiliki sifat 

yang permanen sehingga hal tersebut akan terus bertahan dalam waktu yang lama 

(Galtung, 1990, hal. 294). Dalam kosmologi, hingga saat ini kebanyakan orang 

masih menilai Orang Asli berasal dari hutan, mereka memiliki kulit hitam, Orang 

Asli adalah etnis yang ‘terbelakang’ sehingga rendahnya pendidikan merupakan 

hal yang wajar. Asal-usul Orang Asli yang hingga saat ini masih dipercaya oleh 

masyarakat telah membuat stereotip yang melekat pada Orang Asli tidak berubah.  

Walaupun pada kenyataannya Orang Asli saat ini sudah banyak mengalami 

perubahan, hanya saja pemerintah Malaysia sendiri belum sepenuhnya 

memperhatikan segala hak-hak dan kebutuhan Orang Asli. Disamping itu, bentuk 

kekerasan kultural yang masih tejadi hingga saat ini juga banyak terjadi akibat 

bahasa yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan bahasa 

sebagai instrumen kekerasan kultural juga terjadi dalam kasus-kasus tersebut. 

Menurut Galtung, walaupun kekerasan verbal termasuk dalam kekerasan langsung 

karena dapat langsung berdampak pada korban namun, bahasa sendiri akan 

menjadi kekerasan kultural ketika bahasa digunakan untuk medefinisikan suatu 

kelompok dalam hal negatif, mendiskriminasi atau berprasangka terhadap 

kelompok tertentu melalui kata yang diucapkan (Galtung, 1990, hal. 299).  
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Menurut William C. Gay, kekerasan linguistik sendiri tergolong kedalam 

kekerasan kultural Galtung. Gay beranggapan bahwa bahasa merupakan sistem 

simbol yang akan berkaitan langsung dengan makna yang diutarakan. Ia 

menjelaskan bahwa bahasa berkaitan dan membawa ideologi tertentu, sehingga 

bahasa akan digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan, penindasan 

ataupun menyerang kelompok lain ketika bahasa tersebut bergerak sebagai sebuah 

institusi. Menurut Gay, secara umum bahasa dapat melindungi penindasan yang 

terjadi tanpa melihat apakah sasaran sadar atau tidak dengan adanya kekerasan 

yang dilakukan (Herlambang, 2015, hal. 49-50).  

Hal tersebut berlaku untuk beberapa kasus yang dialami oleh Orang Asli. 

ketika kekerasan struktural menekan dan mengintimidasi Orang Asli, aktor yang 

terlibat mengatakan barbagai justifikasi. Mereka akan menilai perilaku Orang Asli 

sendiri yang menyebabkan kerugian untuk mereka seperti justifikasi atas 

kekerasan struktural yang terjadi dalam masalah kesehatan. Disamping itu, bahasa 

yang digunakan juga dapat menjadikan Orang Asli sebagai orang yang menyerang 

terlebih dahulu seperti pada kasus kekerasan langsung terhadap anak  Orang Asli 

serta penangkapan terhadap beberapa Orang Asli yang melakukan blokade di Gua 

Musang.  

Kategori agama dan ideologi juga menjadi salah satu bentuk kekerasan 

kultural terhadap Orang Asli dalam kurun waktu 8 tahun ini. seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, doktrin agama menjadi penyebab utama kasus Islamisasi 

diantara kelompok Orang Asli. Menurut Galtung, pengaruh agama dalam konteks 

budaya sangat beragam dan dapat menimbulkan kontradiksi. Hal tersebut juga 

dapat bersifat ekspilsit maupun implisit, dimana pengaruh agama tersebut akan 
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mewakili kepercayaan normatif para penganutnya dilingkungan sosial. Hal 

tersebut kemudian akan berdampak pada norma-norma yang terbentuk di 

lingkungan sekitar.  

Dalam konsep kekerasan kultural, WHO memandang bahwa norma budaya 

dan sosial dapat menjadi sumber suatu kekerasan kultural. Norma-norma yang 

biasanya mengatur kehidupan sosial suatu kelompok mengenai hal dapat 

dilakukan dan yang tidak. Norma dalam suatu kelompok biasaya akan terus 

dipertahankan sehingga mereka akan terus berusaha untuk tidak melanggar norma 

tersebut. Sehingga ketika seseorang melanggar norma tersebut, ancaman sosial, 

hukuman sosial, perasaan bersalah dan malu akan terus dirasakan Orang tersebut. 

(World Health Organization, 2009, hal. 4).  

Hal tersebut juga berlaku bagi Orang Asli, agama Islam sendiri telah 

menjadi agama mayoritas yang ada di Malaysia dan diistimewakan dalam 

konstitusi Malayia. Dalam ajaran Islam tradisi yang dilakukan oleh Orang Asli 

bertentangan dengan ajaran mereka, sehingga hal tersebut berlaku dalam norma 

masyarakat Malaysia. Sehingga ketika Islamisasi terjadi maka kebanyakan 

masyarakat Malaysia justru akan mendukung hal tersebut, Orang Asli yang 

menjadi umat Islam juga pada kenyataannya telah diberikan keistimewaan yang 

berbeda berupa perkejaan yang lebih baik dan telah dianggap sebagai bagaian dari 

etnis Melayu. Menurut penulis, tanpa sadar hal tersebut telah mendiskriminasi 

Orang Asli yang belum masuk Islam. Mereka akan terus di labeli sebagai orang 

‘kafir’, tidak mendapat kesempatan serta pengakuan yang sama walaupun status 

Orang Asli sebagai pribumi terlepas dari agama dan budaya yang berbeda. Disisi 

lain, bentuk kekerasan melalui agama juga dapat berkaitan dengan ideologi. 
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Menurut Galtung, ideologi dapat dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama 

di negara tersebut sehingga dapat memberikan pengaruh atas dasar persepsi atau 

pandangan manusia (Galtung, 1990, hal. 298-299). Secara konstitusi, agama Islam 

telah dijadikan sebagai agama nasional (agama federasi). Oleh karenanya ajaran 

Islam sendiri telah menjadi dasar pandangan negara dan para pemimpin di 

Malaysia. Sehingga, walaupun Islamisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

merupakan bentuk kekerasan struktural, namun dengan adanya ideologi yang 

dianut atas dasar kepercayaan agama ini maka dalam pandangan mereka segala 

hal yang dianjurkan oleh agama merupakan hal yang sah untuk dilakukan. 

Diskriminasi yang terjadi karena Orang Asli bukan bagian dari etnis Melayu juga 

didasari oleh ideologi dan konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa salah satu 

kategori Orang Melayu adalah beragama Islam terlepas dari status Orang Asli 

sebagai bumiputera ataupun bukan.  

Hal terakhir yang umumnya menjadi salah satu bentuk kekerasan kultural 

terhadap Orang Asli Malaysia hingga saat ini yakni penarikan kesimpulan yang 

salah. Menurut Galtung, penarikan kesimpulan terhadap seseorang atau kelompok 

secara logis dalam ilmu formal dapat salah karena dalam suatu persamaan tidak 

selamanya hal tersebut akan berakhir tetap dan sama. Dalam kasus-kasus yang 

dialami oleh Orang Asli pasca 2009, secara garis besar dapat dilihat bahwa bentuk 

kekerasan kultural banyak terjadi karena penarikan kesimpulan yang salah.  

Masyarakat atau pemerintah menganggap Orang Asli adalah orang yang 

terbelakang sehingga mereka akan terus menyimpulkan bahwa semua Orang Asli 

sebagai bangsa yang terbelakang sehingga hal tersebut akan melekat menjadi label 

untuk Orang Asli. Mereka menganggap bahwa Orang Asli merupakan kelompok 
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yang lebih senang melakukan musyawarah sehingga ketika beberapa diantara 

mereka melakukan hal yang berlawanan pemerintah akan menilai bahwa hal 

tersebut bukanlah perilaku Orang Asli. Karenanya, penarikan kesimpulan yang 

salah dan menyamaratakan hasil dari apa yang mereka pahami telah membuat 

kekerasan struktural ataupun langsung yang terjadi menjadi hal yang samar-samar 

atau bahkan tidak terlihat. 

4.2. Faktor Tingginya Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli 

Pada Era Najib Razak 

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, kekerasan 

terhadap Orang Asli sejak era kepemimpinan perdana menteri Mahathir hingga 

Badawi tidak banyak mengalami perubahan. Dari kasus-kasus yang telah dibahas, 

kekerasan pada era tersebut memang terihat lebih mengarah pada kekerasan 

struktural. Setelah pergantian perdana menteri pada tahun 2009, dapat dilihat juga 

bahwa kekerasan sturktural sendiri masih tetap ada. Namun, pada dasarnya 

kekerasan kultural yang sudah terjadi baik pada era Mahathir ataupun Badawi 

justru juga banyak terjadi pada era pemerintahan Najib sebagai pembenaran atas 

kekersan struktural ataupun langsung yang dialami oleh Orang Asli. Dalam hal ini 

tentu terdapat beberapa faktor yang mendorong tingginya kekerasan kultural pada 

era Najib Razak diantaranya adalah: 

4.2.1. Kekerasan Struktural Yang Dilakukan Pemerintah 

Secara umum, kekerasan kultural memang bukan hanya hadir ketika 

terdapat kekerasan struktural ataupun langsung. Dalam segitiga kekerasan yang 
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dijelaskan oleh Galtung, kekerasan kultural dapat hadir setelah adanya kekerasan 

langsung, struktural atau hadir lebih dahulu (Galtung, 1990, hal. 294). Pada 

beberapa kasus yang terjadi di era pemerintahan Najib, kekerasan kultural hadir 

setelah adanya kekerasan struktural. Walaupun mungkin, kekerasan kultural yang 

dilakukan merupakan bentuk kekerasan kultural yang sudah ada sejak lama 

namun, adanya kekerasan struktural yang dilakukan pemerintah Malaysia menjadi 

pemicu timbulnya kembali kekerasan kultural. Hal tersebut dapat terjadi karena 

memang kekerasan kultural umumnya hadir sebagai pembenar atau justifikasi atas 

tindakan kekerasan struktural atau langsung yang telah dilakukan.  

Menurut Galtung, kekerasan struktural dapat didasari oleh adanya gagasan 

aktor, sistem, struktur, pangkat dan level. Hal-hal tersebut bisa saling berkaitan 

yang kemudian akan muncul suatu bentuk kekerasan struktural. Menurut Galtung, 

tujuan atau gagasan yang dimiliki oleh aktor akan diatur dalam sistem yang akan 

menciptakan interaksi satu sama lain. Pada suatu struktur sendiri, seorang aktor 

dalam sistem dapat memiliki pangkat atau level yang tinggi atau rendah (Galtung, 

1969, hal. 175-176). Menurut Paul Farmer, kekerasan struktural merupakan 

bentuk kekerasan tidak langsung yang diakukan secara sistematis oleh aktor 

dalam suatu tatanan sosial (Farmer, 2004, hal. 307).  

Dalam pandangan penulis, pada era pemerintahan Najib Razak hampir 

disemua kasus kekerasan struktural yang menimpa Orang Asli, kekerasan kultural 

akan hadir sebagai justifikasi atau pembenaran atas apa yang terjadi. Sehingga hal 

tersebut umumnya telah menyamarkan ataupun menutupi bentuk kekerasan 

struktural yang terjadi. Kekerasan struktural ini hadir karena, dalam tujuannya 

Najib sendiri memiliki visi untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju. 
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Sehingga memang hal tersebut masih berdampak buruk bagi Orang Asli karena 

lahan yang ditempati Orang Asli akan tetap diambil alih oleh pemerintah untuk 

pembangunan seperti yang terjadi pada era sebelumnya.  

Namun Faribel Fernandez juga mengakatan, pada era Najib atau saat ini 

tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat Malaysia mengenai hak asasi sudah 

sangat meningkat. Orang Asli sendiri, sudah lebih mengerti atas apa yang terjadi 

terhadap mereka (Fernandez & Zairakithnaini, 2018). Sehingga, kekerasan 

kultural memang lebih banyak ‘dibutuhkan’ untuk menghindari tuntutan ataupun 

respon negatif dari masyarakat atas kekerasan struktural yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap Orang Asli.  

4.2.2. Orang Asli Sebagai Sasaran Politik Domestik 

Sejak sebelum kemerdekaan Orang Asli memang telah menjadi sasaran 

politik di Malaysia. Pada masa darurat, pemerintah kolonial melindungi Orang 

Asli karena khawatir jika Orang Asli akan menjadi pendukung dari kelompok 

komunis. Pada masa pemerintahan Najib, Orang Asli telah menjadi sasaran politik 

khsusunya dalam hal pemilu. Pada tahun 2010, untuk meminta dukungan Orang 

Asli agar mereka dapat memilih kandidat Barisan Nasional (BN) untuk Galas 

yakni Abdul Aziz Yusof, Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 

mendatangi Pos Brooke di Kelantan serta mengumumkan bahwa pemerintah 

federal telah mengalokasikan 10.8 juta Ringgit untuk mengurus kesejahteraan 

Orang Asli di Gua Musang.  

Selain itu wakil PM tersebut mengumumkan bahwa Departemen Urusan 

Orang Asli (JAKOA) akan membangun sekitar 300 rumah di wilayah Pos Brooke. 
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Disamping itu, perwakilan dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mengatakan 

bahwa pada maret 2010, pemerintah Kelantan telah meluarkan resolusi untuk 

membuka lahan Orang Asli. kandidat PAS untuk pemilihan Galas, Zulkefli 

Mohamed berjanji, jiak ia terpilih dalam pemilu dia akan meminta pemerintah 

negara bagian untuk membentuk satuan tugas Orang Asli (Ling, 2010).  

Pada masa menjelang pemilu perdana menteri 2018, Orang Asli juga tidak 

lepas dari sasaran baik itu oposisi ataupun partai yang sedang berkuasa. Dalam 

wawancara yang dilakukan dengan staf JAKOA, ia mengatakan bahwa saat ini 

oposisi menggunakan Orang Asli untuk memperoleh dukungan dan melawan 

pemerintah seperti yang terjadi pada kasus Gua Musang (Syurahbil, 2018). Faribel 

juga mengatakan bahwa saat ini banyak politisi datang ke kampung-kampung 

Orang Asli untuk melakukan pidato politik padahal sebelumnya hal itu tidak 

pernah tejadi. Ia juga mengatakan bahwa politisi BN telah mengunjungi kampung 

Orang Asli, mereka memberi makanan serta uang 50 ringgit untuk Orang Asli 

diatas 18 tahun.  

Menurutnya, alasan mengapa Orang Asli menjadi sasaran politik karena 

posisi Orang Asli yang tinggal di pedalaman akan memungkinkan bahwa jika 

memang janji tidak terpenuhi Orang Asli tidak akan benar-benar mengetahui apa 

yang telah terjadi (Fernandez & Zairakithnaini, 2018). Disamping itu, menurut 

penulis selain untuk medapatkan suara, seperti kasus yang terjadi Orang Asli 

memang digunakan untuk melawan pemerintah dalam pemilu yang akan 

dilangsungkan. Pada era kepemimpinan perdana menteri Najib Razak, kondisi 

Orang Asli memang jauh lebih meningkat. Melalui JAKOA, pemerintah Malaysia 

aat ini memang lebih memperhatikan kesejahteraan Orang Asli. JAKOA sendiri 
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memiliki tujuan untuk kesejahteraan Orang Asli melalui ‘Pelan Strategik 

Kemajuan Orang Asli 2016-2020’. Namun, seperti yang telah dijelaskan oleh 

penulis bahwa terlepas dari hal tersebut kekerasan terhadap Orang Asli masih 

tidak dapat dihindari. 

Dari hal tersebut dapat lihat bahwa, perubahan arah politik pemerintah 

ataupun oposisi telah membuat mereka menjadikan Orang Asli sebagai sasaran. 

Dalam perpolitikan ini Orang Asli dapat digunakan sebagai ‘senjata’ oleh oposisi 

untuk menekan atau merusak ‘citra’ pemerintah dimata masyarakat dengan 

kebijakan yang melanggar hak asasi Orang Asli. disisi lain, Pemerintah sendiri 

menggunakan Orang Asli untuk menarik suara dikalangan masyarakat Orang Asli 

dengan lebih banyak memberikan fasilitas baru terhadap Orang Asli serta untuk 

menunjukan perhatian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap salah satu etnis 

pribumi Malaysia. 

Pada era pemerintahan Najib, pergerakan dan dukungan terhadap oposisi 

memang telah jauh meningkat dibanding dengan era sebelumnya. Sehingga 

menurut penulis, pada masa ini oposisi memiliki kesempatan yang lebih besar 

dalam melakukan kritik terhadap pemerintah. Hal tersebut juga menandakan 

bahwa demokrasi di Malaysia mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, 

hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi kekerasan kultural terhadap 

Orang Asli. Dari data yang telah dijelaskan, Orang Asli kini banyak menjadi 

sasaran politik, tetapi pada kenyataannya belum ada upaya baik itu yang 

dilakukan oleh pemerintah ataupun oposisi dalam mempersatukan Orang Asli 

dengan seluruh etnis yang ada di Malaysia.  



72 
 

Oposisi ataupun pemerintah memang telah mendatangi wilayah orang asli 

untuk memberikan janji-janji kampanye namun, mereka tidak mencoba untuk 

merubah pola pikir masyarakat Malaysia terhadap Orang Asli dengan menjadikan 

isu tersebut sebagai fokus dalam kampanye dan lainnya. Sehingga, walaupun 

perubahan politik Malaysia dinilai bergerak kearah yang lebih baik, tetapi karena 

dalam hal ini Orang Asli hanya digunakan sebagai sasaran dalam politik maka hal 

tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada tingkat kekerasan kultural yang 

terjadi. 

4.2.3. Dukungan Internasional Yang Lemah 

Pada dasarnya, ada berbagai organisasi internasional pemerintah atau non 

pemerintah, perusahaan, bahkan individu yang sangat mendukung pergerakan hak 

asasi manusia di Malaysia. Untuk Orang Asli sendiri, berbagai aktor dalam 

lingkup internasional telah melihat Orang Asli sebagai kelompok masyarakat 

pribumi yang terpinggirkan. Berbagai bantuan, dukungan terhadap Orang Asli dan 

desakan terhadap pemerintah untuk lebih memperhatikan Orang Asli telah banyak 

dilakukan. Sejak masa pemerintahan Badawi, PBB telah memberikan berbagai 

rekomendasi terhadap pemerintah Malaysia terkait HAM dan hak-hak orang asli. 

Seperti pada tahun 2006, United Nation Development Program (UNDP) 

melakukan dialog mengenai kebijakan pemerintah bersama dengan Suhakam. 

Dari hasil dialog tersebut, UNDP menyarankan beberapa perubahan dalam 

kebijakan pemerintah. Diantara beberapa hal yang berkaitan dengan Millenium 

Development Goals, UNDP juga mengomentari masalah hak asasi manusia 

dengan menyarankan pemerintah agar segera meratifikasi instrumen HAM 
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internasional. Dukungan terhadap Orang Asli juga dengan diberikannya 

rekomendasi kepada pemerintah Malaysia agar dapat lebih memperhatikan Orang 

Asli. UNPD menganggap bahwa Orang Asli merupakan kelompok rentan yang 

tidak sepenuhnya mendapat hak dasar kehidupannya (Suhakam; UNDP, 2006). 

Pada masa pemerintahan Badawi, keterbukaan terhadap hak-hak Orang Asli 

memang mulai dilakukan. Seperti, diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 

Masyarakat Adat pada 13 September 2007sebagai bentuk dukungan dalam 

Resolusi Majelis Umum 61/295 bersama dengan 143 negara lain. Melalui 

deklarasi tersebut Malaysia diharapkan dapat memastikan perlindungan terhadap 

hak dan pengembangan populasi pribumi kami selalu menjadi prioritas nasional 

(United Nations, 2007). Namun, hingga saat ini Malaysia belum meratifikasi 

deklarasi tersebut. Sehingga, walaupun pemerintah Malaysia memiliki kewajiban 

untuk menerapkan hak-hak yang diatur dalam deklarasi, tetapi hal tersebut tidak 

mengikat secara hukum. Oleh karenanya hak-hak terhadap Orang Asli masih 

belum dapat dijamin oleh pemerintah Malaysia.  

Pada tahun 2017, perwakilan PBB telah mendorong pemerintah Malaysia 

agar dapat segera mengimplementasi rekomendasi PBB mengenai hak budaya 

masyarakat adat di Malaysia. Dari hasil kunjungan yang telah dilakukan, mereka 

menganggap bahwa langkah-langkah kebijakan yang lebih signifikan menganai 

hak-hak budaya Orang Asli dan masyarakat adat lainnya harus segera 

dilaksanakan (Malaysia Kini, 2017). PBB selaku organisasi internasional yang 

juga bergerak dalam bidang hak-hak untuk Indigenous People memang cukup 

memperhatikan Orang Asli. Namun, hingga kini PBB sendiri hanya dapat berbuat 
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sejauh memberikan rekomendasi, desakan ataupun kritik terhadap pemerintah 

ketika hak-hak Orang Asli telah dilanggar. 

Disamping itu, beberapa peran internasional terhadap Orang Asli hanya 

berupa pemberian bantuan seperti bantuan internasional yang didapatkan oleh 

Orang Asli dari salah satu perusahaan asuransi internasional yakni Allianz 

Insurence. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut membantu dengan membangun 

beberapa rumah untuk orang asli bekerjasama dengan Build today for tomorrow. 

Pada tahun 2018, membuat lampu tenaga surya di rumah masyarakat orang asli 

kemudian perusahaan tersebut juga bekerjasama dengan Build today for tomorrow 

untuk membuat instalasi sistem air yang menggunakan tenaga surya (Allianz, 

2018). Akibat bencana banjir yang dialami Orang Asli hampir setiap tahun, 

perusahaan tersebut banyak memberi bantuan pangan dan tenda kepada orang asli 

di daerah Gua Musang yang menjadi korban banjir (Allianz, 2017). 

Pada tahun 2014, bantuan untuk Orang Asli datang dari salah satu yayasan 

internasional yang membantu menyediakan dana untuk proyek-proyek yang 

menggunakan pendekatan inovatif untuk membantu memecahkan masalah sosial, 

Bayer Foundation telah membantu mendanai kegiatan Pertubuhan Komuniti 

Kasih Selangor (PKKS) untuk pendidikan anak Orang Asli di daerah Pahang 

sebanyak 1000 dollar USD (Spykerman, 2018).  

Dari hal-hal diatas dapat dilihat bahwa peran internasional terhadap Orang 

Asli tidak banyak dilakukan. Fokus yang dilakukan oleh pihak-pihak LSM 

internasional ataupun perusahan Intenasional sendiri lebih kepada bantuan dana 

bagi Orang Asli. Mereka sama sekali tidak berfokus pada masalah-masalah 



75 
 

kekerasan yang dialami oleh Orang Asli. PBB sebagai salah satu organisasi 

internasional yang berfokus pada hak-hak indigenous people juga tidak 

memberikan peran yang signifikan dalam menekan angka kekerasan terhadap 

Orang Asli di Malaysia. PBB memang sangat fokus terhadap pelanggaran HAM 

yang dialami Orang Asli, namun hal tersebut juga tidak melihat pada arah 

kekerasan kultural. PBB sejauh ini hanya bertindak atas masalah kesehatan, 

pendidikan dan lainnya yang masih terabaikan oleh pemerintah Malaysia. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh PBB sendiri menjadi kendala utama dalam 

upayanya untuk menekan angka kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Orang 

Asli.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, hingga saat ini 

pemerintah Malaysia belum meratifikasi Deklarasi PBB mengenai hak-hak 

Indigenous People. Sehingga, ketidakterikatan hal tersebut dengan hukum negara 

Malaysia membuat PBB tidak dapat melakukan intevensi yang lebih jauh karena 

hal tersebut tentu akan melanggar kedaulatan negara. Sehingga PBB hanya dapat 

memberikan rekomendasi atas tinjauan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh 

karenanya hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya angka kekerasan 

kultural terhadap Orang Asli pada era pemerintahan najib. Walaupun peran 

internasional dalam menekan angka kekerasan terhadap Orang Asli ini memang 

ada, namun hal tersebut tidak terfokus pada kekerasan kultural. Kritik-kritik yang 

dilakukan pun hanya seputar pelanggaran HAM terhadap Orang Asli yang 

dilakukan pemerintah atau dapat disebut sebagai kekerasan struktural.   
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4.2.4. Gerakan Masyarakat Sipil Yang Tidak Berfokus Pada 

Kekerasan Kultural 

Sebagai kelompok pribumi yang terpinggirkan, Orang Asli telah banyak 

mengalami Kekerasan, marginaliasi dan diskriminasi sejak dahulu. Pelanggaran 

hak-hak Orang Asli memang membuat beberapa kelompok masyarakat peduli 

terhadap Orang Asli. Hingga saaat ini sudah terdapat beberapa gerakan 

masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibuat khusus 

untuk Orang Asli. Seperti, Center for Orang Asli Concerns (COAC) yang telah 

didirikan sejak tahun 1989. Tujuan utama COAC adalah untuk memajukan Orang 

Asli, melakukan penyebaran yang lebih besar melalui berita untuk memberi 

pandangan terhadap Orang Asli, membantu dalam menangani kasus-kasus 

pengadilan yang melibatkan hak Orang Asli (COAC).  

Kemudian, Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia 

(JKOASM) yang diketuai oleh Tijah Yok Chopil yang merupakan keturunan 

Orang Asli. tujuan utama dari JKOASM yang dibawa oleh Tijah ini adalah untuk 

menyuarakan hak-hak Orang Asli di semenajung Malaysia, melalui JKOASM ini 

Tijah dan anggotanya sangat aktif dalam mengritik kebijakan pemerintah yang 

melanggar hak-hak Orang Asli, membantu segala permasalahan yang dihadapi 

Orang Asli dalam masalah hukum, lahan dan lain sebagainya (Ong, 2010).  

Kedua LSM tersebut memang sangat aktif dalam membantu Orang Asli, 

khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran hak terhadap Orang Asli. Dalam kasus 

di Gua Musang misalnya, mereka sangat vokal menentang kebijakan pemerintah 

yang justru lebih berpihak pada penebang. Namun, dari pola yang dilihat baik itu 

COAC ataupun JKOASM lebih berfokus pada pembangunan Orang Asli dari 
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berbagai aspek. Bentuk kekerasan yang biasanya diangkat melalui buku, report, 

ataupun artikel yang ditulis, lebih pada bentuk kekerasan struktural ataupun 

langsung yang terjadi. Seperti halnya kedua lembaga tersebut, Jaringan Orang 

Asal SeMalaysia (JOAS) juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan 

COAS dan JKOASM walaupun dalam lingkup yang lebih luas yakni seluruh 

masyarakat asal atau adat yang ada di Malaysia (Forest People Programme). 

JOAS juga lebih banyak membantu Orang Asli dalam aspek hukum dan lain 

sebagainya.  

Beberapa lembaga HAM yang juga banyak melakukan diskusi ataupun 

membuat report mengenai Orang Asli adalah  Pusat Komas yang berfokus pada 

mempromosikan kesetaraan dan penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial di 

Malaysia melalui lokakarya, forum, ataupun konferensi mengenai HAM (Pusat 

Komas). Serta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)  yang memiliki 

tujun untuk mempromosikan, melindungi dan mendukung pemenuhan HAM 

masyarakat atas dasar kesetaraan tanpa diskriminasi (Suhakam). kedua LSM ini 

telah banyak menulis report tahunan mengenai diskriminasi dan pelanggaran 

HAM yang terjadi. Karena fokus mereka sendiri bukan hanya terkait Orang Asli, 

sehingga dalam report tersebut mereka hanya melaporkan isu-isu yang menjadi 

highlight pada saat itu.  

Dari semua gerakan masyarakat sipil tersebut, mereka telah banyak 

mendesak dan meminta pemerintah agar lebih memperhatikan Orang sli agar hak-

hak bagi Orang Asli dapat terpenuhi secara maksimal. Namun, sebagai organisasi 

mereka sendiri hanya dapat berupaya dengan melakukan protes terhadap 

pemerintah, membantu menyediakan bantuan hukum, ataupun menggiring opini 
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untuk mendesak permerintah terkait dengan pelanggaran HAM yang dialami 

Orang Asli. Disamping itu, dari semua hal yang menjadi fokus lembaga-lembaga 

tersebut, kekerasan kultural sampai saat ini belum menjadi fokus yang ditujukan 

terkait dengan masalah Orang Asli. Memang, kekerasan kultural sendiri sangat 

sulit untuk dilihat ataupun dibuktikan. Bahkan korban ataupun pelaku kekerasan 

kultural sendiri mungkin tidak menyadari bahwa telah terjadi kekerasan kultural 

diantara mereka. Sehingga gerakan masyarakat sipil tentu akan lebih mengarah 

pada hal yang memang jelas terlihat dan dapat dibuktikan secara hukum. Oleh 

karenanya, hingga saat ini kekerasan kultural terhadap Orang Asli masih tetap 

terjadi. 

 


