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BAB V  

 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Orang Asli merupakan salah satu etnis pribumi Malaysia yang tersebar di 

semenanjung Malaysia. Sejak beberapa abad yang lalu, Orang Asli memang telah 

banyak mengalami kekerasan. Pada era kolonial, perbudakan terhadap orang asli 

telah dihapuskan. Namun, hingga Malaysia merdeka Orang Asli masih tetap 

diperlakukan buruk dengan tidak dipenuhinya segala hak-hak yang seharusnya 

mereka terima. Pada masa kepemimpinan Mahathir kekerasan struktural terhadap 

Orang Asli banyak terjadi, setelah adanya pergantian perdana menteri di tahun 

2003, Orang Asli masih tetap mendapatkan perlakuan yang sama walaupun dalam 

beberapa aspek kesejahteraan masyarakat telah meningkat. Namun, kekerasan 

kultural yang telah terjadi sejak zaman kolonial hingga era Badawi juga pada era 

perdana menteri Najib Razak.  

Kekerasan kultural ini umumnya tidak disadari ataupun dirasakan secara 

langsung baik oleh korban maupun pelaku. Namun, kekerasan kultural tentu 

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Orang Asli yang seharusnya menjadi 

perhatian dari semua kalangan. Karena dengan adanya kekerasan kultural ini, 

kekerasan struktural ataupun langsung yang dialami oleh Orang Asli menjadi 

tersamarkan, tidak terlihat atau bahkan menjadi sesuatu yang dibenarkan. 
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Berdasarkan pertanyaaan penelitian mengenai bentuk kekerasan kultural 

terhadap Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak, penulis 

menemukan bahwasannya terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh 

Orang Asli. Dengan menggunakan konsep Cultural Violence Johan Galtung, 

bentuk kekerasan kultural yang dialami oleh Orang Asli pasca tahun 2003 

diantaranya adalah, kategori kosmologi mengenai anggapan terhadap asal-usul 

Orang Asli yang tumbuh menjadi sterotip atau label seperti ‘orang bodoh’ dan 

‘orang hutan’ yang terus melekat dalam Orang Asli.  

Kemudian, dalam kategori bahasa, penggunaan bahasa yang berbeda untuk 

mendiskriminasi dan berprasangka buruk terhadap orang asli. selanjutnya adalah 

kekerasan kultural dalam bentuk Ajaran agama melalui praktik Islamisasi 

terhadap Orang Asli. Hal tersebut juga berkaitan dengan kekerasan kultural 

melalui ideologi, karena memang Agama Islam sendiri memiliki kekuatan dalam 

konstitusi Malaysia dan telah mempengaruhi ideologi negara tersebut. Bentuk 

kekerasan kultural yang terakhir adalah kategori penarikan kesimpulan yang salah 

dalam ilmu formal dengan menganggap kondisi Orang Asli saat ini sama seperti 

dahulu. Sikap Orang Asli, kebiasaan Orang Asli antara satu dan lainnya dianggap 

sama walaupun pada kenyataannya tentu sangat berbeda.  

Dari hasil yang telah ditemukan oleh penulis melalui metode perncarian 

data melalui data tulisan dan wawancara, bentuk kekerasan terhadap Orang Asli 

telah berubah seiring berubahnya perdana menteri Malaysia. Pada era Mahathir, 

kekerasan struktural terjadi terhadap Orang Asli terjadi tanpa adanya perhatian 

dari pemerintah Malaysia pada saat itu. Di era Badawi, kekerasan struktural masih 

banyak terjadi sama seperti pada masa sebelumnya. Kekerasan kultural memamg 
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telah terjadi sejak era pemerintahan Mahathir. Namun, walaupun perubahan 

kondisi domestik ataupun internasional yang telah terjadi pada saat ini, hal 

tersebut justru membuat kekerasan kultural pada era Najib juga terjadi dengan 

cukup tinggi. Pada Masa pemerintahan Najib Razak, kekerasan struktural juga 

masih ditemukan namun, perkembangan kekerasan kultural juga terlihat cukup 

banyak. Kekerasan kultural mulai timbul sebagai pembenaran atas kekerasan 

struktural ataupun langsung yang terjadi.  

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwasannya, walaupun dari segi 

kekerasan struktural telah mengalami beberapa perubahan, tingkat kekerasan 

kultural yang dialami oleh Orang Asli sejak era kepemimpinan Mahathir hingga 

Najib Razak cenderung tinggi. Dari hasil temuan yang didapatkan, terdapat 

beberapa faktor yang menjadi pendorong mengenai tingginya kekerasan kultural 

yang dialami oleh Orang Asli. Diantaranya adalah karena adanya kekerasan 

struktural yang dilakukan pemerintah, Orang Asli saat ini hanya sebagai sasaran 

politik, peran internasional yang lemah dan yang terakhir adalah gerakan 

masyarakat sipil yang belum berfokus pada kekerasan kultural. Sehingga, dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, walaupun kekerasan struktural dan 

langsung telah mengalami penurunan yang signifikan namun, kekerasan kultural 

yang alami oleh orang asli justru cenderung tinggi dimasa pemerintahan Najib 

Razak.  

5.2. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian ini penulis hanya berfokus pada bentuk kekerasan 

kultural terhadap Orang Asli melalui konsep kekerasan kultural Galtung yang 
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berdasar aspek-aspek budaya yang menjadi instrumen kekerasan serta melihat 

bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi melalui bentuk kekerasan struktural 

dan direct atau langsung. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak mencoba 

untuk melihat dampak yang terjadi dari adanya kekerasan yang terjadi baik itu 

dampak terhadap kondisi Orang Asli, kondisi sosial masyarakat Malaysia ataupun 

dampak terhadap negara. Sehingga penulis menyarankan untuk penilitian 

selanjutnya agar dapat mencari dampak yang timbul dari adanya unsur kekerasan 

kultural terhadap Orang Asli Malaysia yang terjadi hingga saat ini.  

 


