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ABSTRAK  

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia juga terjadi di kawasan Asia 

Tenggara, seperti Malaysia. Di Malaysia, salah satu kekerasan terhadap kaum 

minoritas yang terjadi yakni terhadap Orang Asli Malaysia. Kekerasan yang 

dilakukan pemerintah Malaysia seerta kekerasan kultural terhadap Orang Asli 

juga telah terjadi baik itu pada era Mahathir atau Badawi seperti adanya upaya 

Islamisasi terhadap Orang Asli. Pada era pemerintahan Najib Razak, bentuk 

kekerasan terhadap Orang Asli pun juga ikut berkembang. Pada era pemerintahan 

Najib razak kekerasan kultural yang diterima oleh Orang Asli justru tidak 

menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan, hal ini tersebut telah didorong oleh 

beberapa faktor seperti halnya kekerasan struktural yang masih terjadi, Orang Asli 

sebagai objek politik, peran internasional yang masih lemah, dan juga gerakan 

masyarakat sipil yang belum terfokus pada kekerasa kultural. Dengan 

menggunakan konsep Cultural Violence oleh Johan Galtung, penulis mencoba 

menganalisis kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap Orang Asli pada era 

Pemerintahan Najib Razak. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis, baik melalui studi pustaka maupun dengan 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan Orang Asli.   

Kata Kunci: Orang Asli, Malaysia, Najib Razak, Kekerasan Kultural 

 

 

ABSTRACT 

Violations of Human Rights are also happened in Southeast Asia, such as 

Malaysia. The well-known minority in Malaysia is called Orang Asli. The 

violence which conducted by Malaysia's‟ Government to Orang Asli has occurred 

since Mahathir's or Badawi‟s era, such as Violations of human rights nowadays 

often occur, especially for those who are minorities in the country. In the era of 

Najib Razak's leadership, forms of violence against Orang Asli were also 

developing through the time. In Najib Razak‟a Administration the cultural 

violence received by the Orang Asli does not show any signs of decline. This is 

exacerbated by making the Orang Asli as political objects, the lack of 

international role, and also the civil society movement that has not focused on 

cultural violence. By using the Cultural Violence concept by Johan Galtung, the 

author tries to analyze the violence that occurred against the Orang Asli in Najib 

Razak‟s era. This research is also supported by research conducted by the author, 

both through literature study and by direct interviews with relevant parties 

involved with Orang Asli. 

Keywords: Orang Asli, Malaysia, Najib Razak, Cultural Violence 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dewasa ini masih menjadi masalah 

yang banyak dihadapi oleh berbagai negara. Kekerasan menjadi hal yang banyak 

ditujukan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Di kawasan Asia Tenggara 

sendiri, kekerasan terhadap kelompok minoritas ataupun etnis tertentu masih 

banyak dijumpai. Asia Tenggara pada dasarnya merupakan wilayah yang 

heterogen, dengan keragaman etnis, budaya dan agama yang sangat besar. Jenis 

minoritas di Asia Tenggara ini terbagi beberapa jenis yakni etnis minoritas, 

bahasa minoritas, agama minoritas, dan masyarakat adat.  

Pada dasarnya etnis, bahasa dan agama minoritas merupakan satu kesatuan 

yang disebut juga sebagai etnis minoritas dan berbeda dengan masyarakat adat. 

Masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat Asli atau penduduk yang awal 

yang menempati wilayah tersebut. Sedangkan etnis minoritas sendiri umumnya 

diartikan sebagai masyarakat yang memiliki identitas yang sama dengan negara 

lain yang tergolong sebagai pendatang di negara tersebut walaupun telah ada sejak 

ratusan tahun yang lalu (Clarke, 2001, hal. 415).  

Namun, terkait hal tersebut di Asia tenggara sendiri terdapat perbedaan 

pandangan dimasing-masing negara dalam mendefinisikan etnis minoritas dan 

masyarakat adat. Di Filipina, etnis Muslim Moro dianggap sebagai etnis minoritas 
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dengan alasan mereka memiliki keterikatan dan identitas yang sama dengan 

muslim di Malaysia dan Indonesia. Tetapi di Vietnam, pemerintah negara ini tidak 

mengakui istilah masyarakat adat. Semua etnis selait etnis Kinh dianggap sebagai 

etnis minoritas walaupun pada nyatanya etnis lain seperti etnis Khmer telah 

menempati negara tersebut jauh sebelum etnis Kinh datang. (Clarke, 2001, hal. 

415).   

Sehingga kekerasan terhadap etnis minoritas dan diskriminasi terhadap 

masyarakat adat di beberapa negara di Asia Tenggara tidak dapat dihindari karena 

perbedaaan pandangan dalam masing-masing negara. Seperti kekerasan yang 

dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar yang dianggap sebagai etnis minoritas 

dan bahkan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar karena kesamaan 

identitas, budaya dan agama yang dimilikinya dengan etnis di Bangladesh.   

(Susetyo, Fitria, & Asyhari, 2016, hal. 23).  

Masalah terkait kekerasan terhadap etnis minoritas juga terjadi di Malaysia. 

Negara yang tergolong sebagai negara yang cukup maju di Asia Tenggara ini 

merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam etnis ataupun suku, seperti 

etnis Melayu, Tionghoa dan India dianggap sebagai kelompok etnis mayoritas 

yang ada di Malaysia. Disamping itu, terdapat juga salah satu masyarakat adat 

atau penduduk Asli yang ada di tanah Malaysia disebut sebagai Orang Asli yang 

terdiri dari 3 kelompok atau kaum yang berjumlah sekitar 150 ribu Orang. Yakni 

Negrito (suku Kensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendriq dan Bateq), kaum Senoi 

(suku Che Wong, Mahmeri, Jahut, Semoq Beri, Semai dan Temiar) dan kaum 

Proto-Malay (suku Kuala, Kanaq, Seletar, Jakun, Semelai, Temuan). (Jabatan 

Kemajuan Orang Asli, 2016). 
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Terkait dengan pengakuan terhadap Orang Asli, istilah „Orang Asal‟ 

digunakan pada tahun 1950an untuk mengakui keberadaan Orang Asli sebagai 

etnis „Aborigin‟ yang ada di Malaysia dengan tujuan untuk mengambil hati Orang 

Asli agar tidak menjadi simpatisan dari kelompok komunis. (Subramaniam, 2015, 

hal. 73-74) Akan tetapi, Orang Asli Malaysia hanya diakui sebagai masyarakat 

adat dalam konstitusi negara Malaysia dan tidak termasuk dalam bumiputera atau 

pribumi. Padangan sebagai „orang hutan‟ dan bukanlah etnis yang membangun 

pemerintahan negara Malaysia pertama kali menjadi alasan Orang Asli hanya 

dianggap sebagai masyarakat adat (Gomes, 2004, hal. 1). 

Walaupun dianggap sebagai masyarakat adat atau Indigenous People, Orang 

Asli Malaysia pada kenyataannya mendapat perlakuan sebagai etnis minoritas. 

Sama seperti beberapa etnis minoritas lain yang mendapat kekerasan di negaranya 

masing-masing. Etnis Orang Asli ini juga telah mendapat perlakuan yang buruk 

sejak sebelum Malaysia Merdeka (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 76-77). 

Jumlah populasi Orang Asli yang sedikit ini menjadi salah satu alasan Orang Asli 

Malaysia menjadi kelompok minoritas seperti yang terjadi di beberapa negara 

seperti Australia dan di Amerika Latin, diskriminasi ataupun kekerasan banyak 

dilakukan terhadap suku-suku Asli di negara-negara tersebut.  

Sebelum invasi Inggris, perbudakan dan pembunuhan terhadap Orang Asli 

dengan menjual dan memberikan Orang Asli kepada penguasa lokal untuk 

digunakan sebagai budak. Hal tersebut kemudian berhenti ketika Inggris datang, 

yang lebih menjadikan Orang Asli menjadi objek penelitian Antropologi dan 

masalah perbudakan terhadap Orang Asli mulai berakhir pada abad ke 20. Pada 

masa kolonial Inggris, „benteng hutan‟ dibangun di wilayah pemukiman Orang 
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Asli sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan dan lainnya. Namun, ketika 

pemerintahan Malaysia diserahkan pada etnis Melayu, kebijakan asimilasi dan 

relokasi Orang Asli mulai gencar dilakukan untuk menghentikan pemberontakan 

yang dilakukan Orang Asli hingga menyebabkan ratusan orang dari etnis Orang 

Asli meninggal (Schertow, 2007). 

Diskriminasi yang terjadi sejak pra dan pasca era kolonial nyatanya masih 

banyak terjadi. Kekeraasan yang terjadi bukan hanya kekerasan langsung tetapi 

juga seperti pengambilalihan lahan oleh pemerintah Malaysia, Asimilasi secara 

paksa dan lain sebagainya. Namun, juga muncuk kekerasan kultural yang sudah 

terlihat adanya sejak era Mahathir seperti adanya stereotip dan upaya Islamisasi. 

Hal tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Badawi.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dari pemaparan di atas, tulisan ini akan lebih fokus mengakaji mengenai 

kekerasan kultural yang dialami oleh etnis Orang Asli pada masa kepemimpinan 

Najib Razak. Sehingga pertanyaan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi dikalangan etnis Orang 

Asli pada era Najib Razak? 

Untuk membantu penulisan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan turunan yakni: 

1. Bagaimana Kategorisasi Orang Asli di Malaysia? 
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2. Bagaimana Bentuk Kekerasan Kultural Terhadap Orang Asli Pada 

Era Mahathir dan Badawi? 

3. Apa Yang Mendorong Terjadinya Kekerasan Kultural Pada Era 

Najib Razak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan kultural yang 

dialami oleh etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. 

Disamping itu untuk mengetahui bagaimana kekerasan kekerasan kultural tersebut 

pada akhirnya dapat terjadi dikalangan Orang Asli. 

1.4 Signifikansi  

Kekerasan terhadap etnis telah banyak terjadi di Asia tenggara, di Malaysia 

sendiri kekerasan dan diskriminasi etnis dialami oleh beberapa etnis minoritas. 

Dalam penelitian ini akan berfokus pada kekerasan kultural yang dialami oleh 

etnis Orang Asli Malaysia. Etnis Orang Asli yang merupakan kelompok 

masyarakat adat di negara Malaysia ini telah mengalami kekerasan yang cukup 

lama. Penelitian ini akan dilihat melalui kekerasan kultural Johan Galtung. 

Melalui konsep kekerasan kultural Galtung ini peneliti akan melihat bentuk-

bentuk kekerasan berdasar aspek-aspek budaya yang menjadi instrumen kekerasan 

serta melihat bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi melalui bentuk kekerasan 

struktural dan direct atau langsung. 
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Secara akademik, isu mengenai kekerasan kultural terhadap etnis Orang 

Asli Malaysia pada era Najib, merupakan penelitian yang belum diteliti 

sebelumnya. Disamping itu, secara praktik penelitian ini lebih bertujuan untuk 

memetakan konflik yang terjadi khususnya dalam hal kekerasan kultural terhadap 

Orang Asli Malaysia. Terkait dengan kekerasan terhadap etnis Orang Asli 

Malaysia, hal yang paling penting dalam penelitian ini adalah kekerasan kultural 

terhadap etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. Dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan 

atau isu-isu kekerasan yang dialami oleh etnis Orang Asli tanpa adanya 

generalisasi pola kekerasan terhadap Orang Asli Malaysia dari masa ke masa.  

Sehingga menarik untuk dilihat khusunya pada era pemerintahan Najib 

Razak  seperti halnya masalah kekerasan kultural dalam aspek kesehatan dan 

pendidikan. Setelah kepemimpinan Mahathir dan Badawi pada kenyataanya 

kekerasan kultural terhadap Orang Asli sudah terlihat. Dan penulis menduga pada 

masa kepemimpinan Najib Razak berlangsung skala atau tingkat kekerasan 

kultural yang dialami oleh Orang Asli juga cukup tinggi. Dalam hal ini penulis 

melihat terdapat tiga alasan mengapa kekerasan kultural terhadap orang asli perlu 

dipelajari di era Najib Razak. Pertama yakni, menguatnya peran kelompok 

masyarakat sipil dalam masalah hak asasi manusia (U.S. Deparment of State, 

2017). Kedua, demokratisasi dan peran oposisi lebih menguat (Alagappa, 2013), 

dan yang ketiga adalah karena narasi internasional dalam masalah HAM lebih 

menguat dan terbuka (International Institutions and Global Governance Program, 

2012).  Atas dasar tersebut, penulis memiliki asumsi bahwa, seharusnya kekerasan 

kultural terhadap Orang Asli di era Najib menjadi lebih berkurang. 
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1.5 Cakupan Penelitian 

Penelitian yang termasuk dalam Studi Konflik dan Perdamaian ini akan 

berfokus pada kekerasan kultural terhadap Orang Asli pada era pemerintahan 

Najib Razak. Penulis melihat pada era pemerintahan Najib Razak ini kekerasan 

terhadap Orang Asli masih banyak terjadi walaupun perdana menteri Malaysia 

telah berganti. Disamping itu, pasca kepemimpinan Mahathir dan Badawi 

kekerasan kultural terhadap Orang Asli mulai terjadi. Dan penulis menduga 

setelah kepemimpinan Najib Razak berlangsung skala atau tingkat kekerasan 

kultural yang dialami oleh Orang Asli menurun. 

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan kultural yang dialami Orang Asli 

Malaysia akan dilihat dari masa ke masa pada era pemerintahan Najib Razak 

untuk melihat perubahan dalam bentuk kekerasan yang dialami oleh Orang Asli 

Malaysia. Kekerasan kultural menjadi fokus peneliti karena kekerasan kultural 

merupakan bentuk kekerasan yang dapat menjadi penyebab kekerasan langsung 

dan struktural ataupun juga dapat menjadi pembenaran atau justifikasi atas 

terjadinya kekerasan langsung dan struktural. (Galtung, 1990, hal. 291).  

1.6 Tinjauan Pustaka 

Kekerasan terhadap kelompok agama minoritas atau etnis minoritas tertentu 

telah menjadi isu yang banyak dibahas oleh para peneliti. Di Asia Tenggara, 

kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas banyak terjadi di beberapa 

negara. Kikue Hamayotsu membahas mengenai diskriminasi terhadap penganut 

agama minoritas di Asia Tenggara. Hamayotsu mencontohkan penganut agama 
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Kristen di Indonesia mengalami kekerasan, intimidasi, diskriminasi dan 

intoleransi oleh sejak pertengahan tahun 2000. Ditahun 2009 kekerasan terhadap 

kelompok agama Kristen juga pernah terjadi di Malaysia akibat dugaan pelecehan 

agama terhadap agama Islam (Hamayotsu, 2015, hal. 7-11).  

Disamping itu, Gerard Clarke mengatakan bahwa etnis minoritas dipandang 

sebagai kelompok asing karena keterikatannya akan budaya dan identitas Asli 

mereka. Oleh karenanya, banyak dari etnis minoritas di Asia Tenggara justru 

mendapatkan perlakuan kasar dan diskriminasi yang didukung oleh peran 

pemerintah yang berasal dari etnis mayoritas (Clarke, 2001, hal. 415-419).  Salah 

satu kasus kekerasan yang dialami oleh etnis minoritas di Asia Tenggara 

dicontohkan oleh Heru Susetyo dan kawan-kawan, dalam tulisannya yang 

berjudul Rohingya Stateless People And Nowhere To Go. Heru menjelaskan 

bahwa kekerasan yang dialami oleh etnis rohingya di Myanmar sejatinya 

merupakan kejadian yang bersejarah. Etnis tersebut telah mengalami diskriminasi 

dan kekerasan bahkan sejak awal tebentuknya negara Myanmar (Susetyo, Fitria, 

& Asyhari, 2016, hal. 24-25).  

Berbeda dengan kasus rohingya, Wijaya Herlambang  dalam tulisannya 

yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965, membahas mengenai kasus 

kekerasan kultural di Indonesia terhadap kelompok komunis atau biasanya disebut 

Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam masalah ini pemerintah orde baru 

Indonesia menganggap bahwa kelompok tersebut sebagai kelompok pengkhianat 

dengan banyak menayangkan film propaganda G30S PKI untuk menyebarkan 

ideologi anti-komunisme (Herlambang, 2015, hal. 12-13). 
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Di Malaysia sendiri, kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis tertentu telah 

banyak terjadi. Dalam laporan yang ditulis oleh Pusat Komas Malaysia mengenai 

Malaysia Racial Discrimination Report 2015, diskriminasi etnis dalam bidang 

kesehatan, tenaga kerjam pendidikan dan lainnya telah mengalami peningkatan 

ditahun 2015. Hal ini diakibatkan oleh adanya praktik budaya politik rasial yang 

terjadi sejak tahun 1957. Dalam laporan ini juga dikatakan bahwa etnis Orang 

Asli Malaysia menjadi korban dari diskriminasi tersebut (Pusat Komas Malaysia, 

2015, hal. 7-11). Dalam jurnal Violence, Fear and Anti-Violence: The Batek of 

Penisular Malaysia, kekerasan baik itu secar kultural, struktural ataupun langsung 

telah dirasakan oleh Orang Asli ini sejak zaman dahulu ketika etnis Melayu mulai 

menempati wilayah semenanjung Malaysia.  

Ivan Tacey dan Diana Riboli menuliskan bahwa „pengambilalihan 

kekuasaan‟ yang diakukan oleh kelompok non-Orang Asli di Malaysia semakin 

meningkat seletah Malaysia mendapatkan kemerdekannya. Suku Batek yang 

merupakan suku terbesar dalam etnis Orang Asli mulai banyak kehilangan 

lahannya ketika tahun 1970an. Kekerasan yang dialami oleh Orang Asli pada 

masa ini lebih kedalam konteks kekerasan struktural. Kontrol pemerintah terkait 

transformasi lahan dan pembangunan negara dijadikan sebagai alasan oleh 

pemerintah yang berasal dari non-Orang Asli sebagai upaya mengambil alih lahan 

yang berakibat ketidak merataan antara Orang Asli dan non-Orang Asli terkait 

kepemilikan lahan (Tacey & Riboli, 2014, hal. 206-209).  

Hal tersebut juga muncul karena anggapan pemimpin Tunku Abdurrahman 

yang mengatakan bahwa etnis Melayu lah yang merupakan etnis pribumi 

Malaysia, karena orang Asli sendiri dianggap sebagai etnis yang tidak memiliki 
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peradaban dan hidup di hutan. Hal ini juga didukung hingga kepemimpinan 

Mahathir, dimana ia menyatakan bahwa orang pribumi merupakan orang yang 

membangun pemerintahan pertama kali di wilayah tersebut yakni etnis Melayu 

seperti yang ditulis Alberto G Gomes dalam The Orang Asli of Malaysia,  

(Gomes, 2004, hal. 1).  

Andrew McGregor juga megatakan pengambilalihan lahan dilakukan 

dengan alasan untuk kebaikan masyarakat seperti anggapan bahwa etnis Penan di 

Sarawak tidak hidup layaknya manusia jika tidak direlokasi ke lokasi yang lebih 

baik (McGregor, 2008, hal. 187). Jamalunlaili Abdullah dan kawan-kawan juga 

mengatakan bahwa memang indikasi kekerasan struktural yang dilakukan 

pemerintah Malaysia terhadap Orang Asli terlihat dalam kebijakan resettlement 

atau relokasi suku-suku orang Asli dari wilayah asalnya ke wilayah yang lebih 

modern.  

Kebijakan yang diadopsi dari Federal Land Development Authority 

(FELDA) dengan mengelompokan orang-orang Asli dalam suatu wilayah yang 

lebih kecil guna mendapatkan fasilitas pengembangan dan pembangunan yang 

lebih mudah. Walaupun pada dasarnya dari 45 orang responden, sebanyak 38 

persen menyatakan bahwa kehidupannya yang baru ini justru semakin 

memperburuk keadaaan walaupun 33 persen lainnya menyatakan lebih baik. 

Buruknya keadaan dikarenakan minimnya pendidikan utnuk mendapat pekerjaan 

yang baik tetapi biaya kebutuhan justru cukup tinggi. Namun, bagaimanapun 

mayoritas dari mereka sendiri tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan tempat 

tersebut karena tidak memiliki tujuan lain untuk ditinggali. (Abdullah, Borhan, & 

Ahmad, 2015, hal. 73-77).  
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Dalam buku yang berjudul „Orang Asli‟, Colin Nicholas juga menuliskan 

bahwa secara hukum nasional Malaysia, hak atas lahan yang digunakan Orang 

Asli ini hanya sebatas pengguna atau penyewa lahan. Pemerintah Malaysia secara 

hukum berhak mencabut atau mengambil alih lahan yang digunakan orang Asli 

untuk kepentingan nasional. Hal ini terlihat pada akhir 2003 dari total lahan 

127.698,54 hektar hanya 644,17 hektar lahan yang diakui secara sah sebagai lahan 

milik orang Asli. Disamping itu, klaim atas tanah orang Asli ini juga banyak 

dilakukan berbagai pihak baik itu domestik ataupun internasional dikarenakan 

tidak adanya ketetapan hukum atas tanah orang Asli. Sehingga hal tersebut 

berakibat dengan banyaknya kemiskinan karena akses dalam penggunaan 

sumberdaya Orang Asli ini menjadi sangat terbatas (Nicholas, 2010, hal. 22-24). 

Hal tersebut juga muncul karena anggapan perdana menteri saat itu yakni 

Tunku Abdurrahman yang mengatakan bahwa etnis Melayu lah yang merupakan 

etnis pribumi Malaysia, karena orang Asli sendiri dianggap sebagai etnis yang 

tidak memiliki peradaban dan hidup di hutan. Hal ini juga didukung hingga 

kepemimpinan Mahathir, dimana ia menyatakan bahwa orang pribumi merupakan 

orang yang membangun pemerintahan pertama kali di wilayah tersebut yakni etnis 

Melayu seperti yang ditulis Alberto G Gomes dalam The Orang Asli of Malaysia,  

(Gomes, 2004, hal. 1).  

Dalam kasus lain, Toshihiro juga mengatakan diskriminasi terjadi melalui 

upaya Islamisasi yang dilakukan terhadap Orang Asli. Masuk kedalam ajaran 

Islam memberikan banyak keuntungan bagi Orang Asli, seperti diakui sebagai 

orang Melayu, diberi rumah dan uang sebesar 5 juta rupiah perbulan dan lainnya. 

Tetapi kebijakan yang berlangsung sejak tahun 1974 dianggap juga sebagai 
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kebijakan 'diskriminasi positif' karena hal ini menunjukan bahwa memang jika 

orang Asli memeluk agama Islam maka mereka mendapatkan hak yang sama 

dengan etnis Melayu lainnya tetapi orang Asli non-muslim tentu tidak memiliki 

kesempatan yang sama dalam mendapatkan bantuan dan dukungan dari 

pemerintah Malaysia (Nobuta, 2007, hal. 486-490). 

Selain kasus Islamisasi, Colin Nicholas dalam tulisannya yang berjudul 

Orang Asli, mengatakan bahwa etnis ini juga sering dijadikan sebagai kambing 

hitam oleh berbagai kelompok atas terjadinya suatu masalah yang menimpa orang 

Asli itu sendiri. Seperti pada tahun 2004, beberapa anak dari orang Asli yang 

tinggal disekitar danau Tasik Chini meninggal akibat keracunan bakteri 

salmonella yang diakibatkan oleh dibuatnya bendungan di Sungai Chini untuk 

mencegah air danau mengalir ke Sungai Pahang. Selain itu juga hal tersebut 

semakin parah karena pembuangan limbah oleh sebuah resor lokal di tepi danau. 

Tetapi pemerintah Malaysia justru mengomentari pola hidup orang Asli yang 

dinilai kurang menjaga kebersihan sehingga, pemerintah sendiri berupaya 

melakukan relokasi dengan alasan agar Orang Asli mendapatkan fasilitas yang 

baik dan hidup dengan bersih (Nicholas, 2010, hal. 44).  

Heng Leng Chee dan Simon Barraclough dalam tulisan Health Care in 

Malaysia: The Dynamics of Provision, Financing and Access juga mengatakan 

bahwasannya perlakuan yang diskriminatif juga terjadi dalam aspek kesehatan 

seperti diskriminasi di rumah sakit. Banyak dari Orang Asli merasa enggan untuk 

pergi ke rumah sakit dikarenakan mereka cenderung tidak dihormati, kurang 

diperlakukan dengan baik atau dengan kata lain mereka cenderung diperlakukan 

secara diskriminatif. Bahkan hal tersebut juga terjadi dilingkungan sekolah, 
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hingga tahun 2004, banyak anak-anak Orang Asli memutuskan untuk tidak pergi 

ke sekolah dikarenakan sikap beberapa guru yang sering memarahi anak-anak 

tersebut, disamping memang motivasi untuk belajar dikalangan Orang Asli juga 

sangat minim (Chee & Barraclough, 2007, hal. 131).  

Berbeda dari tulisan-tulisan dalam kajian pustaka diatas yang lebih berfokus 

pada bentuk-bentuk dan isu-isu kekerasan yang dialami etnis Orang Asli Malaysia 

tanpa adanya pola dalam masa ke masa, penelitian ini akan melangkapi penelitian-

penelitian sebelumnya serta lebih berfokus pada tinjauan terkait kekerasan 

kultural yang dialami oleh Orang Asli di Malaysia. Penulis kali ini akan meninjau 

dan menganalisis bagaimana kekerasan kultural terhadap Orang Asli Malaysia 

dapat terjadi atau masih terus terjadi dari tahun 2009 yakni pada masa 

pemerintahan Najib Razak. 

1.7 Landasan Konseptual 

Konsep Kekerasan Kultural  

Dalam konsep kekerasan kultural Johan Galtung pada tulisannya yang 

berjudul Cultural Violence, (Journal of Peace Research 1990). Budaya atau 

kultural dalam hal ini bukanlah entitas atau sistem kultur secara keseluruhan  

melainkan hanya aspek-aspek dalam  budaya. Aspek simbolis dalam masyarakat 

seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal 

dapat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan 

langsung dan kekerasan struktural.  

Kekerasan kultural, pada dasarnya membuat kekerasan langsung dan 

struktural menjadi terlihat benar atau bukanlah suatu kesalahan dalam melakukan 
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kekerasan dilingkungan masyakat. Menurut Galtung salah satu cara terjadinya 

kekerasan kultural ini yakni dengan mengubah warna atau pola dalam suatu 

tindakan dari sesuatu yang salah atau merah menjadi hal benar atau hijau. Selain 

itu juga dapat dengan cara menyamarkan suatu kenyataan sehingga tindak 

kekerasan atau fakta yang sebenarnya atas kekerasan tersebut menjadi tidak 

terlihat. (Galtung, 1990, hal. 291) 

Disamping itu, Galtung juga menjelaskan bahwasannya kekerasan kultural 

sendiri dapat dipengaruhi, berasal atau berhubungan dengan kekerasan langsung 

dan kekerasan struktural. Klasifikasi kekerasan langsung sendiri terdapat dalam 

empat kategori. Dalam kategori pertama yakni pembunuhan, melukai atau 

menghilangkan nyawa serta memberikan ancaman terhadap kehidupan seseorang. 

Kategori kedua yakni penderitaan atau hilangnya kesejahteraan sebagai ancaman 

dari adanya boikot atau sanksi, yang menimbulkan hilangnya kebebasan dan 

kesejahteraan dan dianggap sebagai pembunuhan secara perlahan oleh korban.  

Kategori selanjutnya yakni pengasingan dalam aspek sosialisasi yang 

diartikan sebagai internalisasi budaya seperti halnya larangan penggunaan bahasa. 

Kategori terakhir yakni jenis kekerasan seperti penahanan, yang berarti mengunci 

orang di penjara serta pengusiran, yang berarti mengunci orang keluar 

(membuangnya ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang jauh di negara ini). 

Kemudian, kekerasan struktural struktural sendiri merupakan segala bentuk 

represi dan eksploitasi yang dilakukan oleh aktor yang memiliki otoritas. Terdapat 

empat bagian dalam eksploitasi, yakni penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan 

fragmentasi (Galtung, 1990, hal. 292-294). 
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Galtung menggambarkan hubungan ketiga kekerasan ini sebagai segitiga 

kekerasan dalam suatu strata atau tingkat kekerasan.  
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Gambar 1.1 Segitiga Kekerasan Galtung (Galtung, 1990, hal. 294) 

 

Dalam segitiga kekerasan diatas dapat dilihat bahwasannya kekerasan 

kultural dan struktural berada dalam katergori kekerasan yang tidak terlihat 

sedangkan kekerasan langsung lebih terlihat. Dilihat dari sifat kekerasan kultural, 

hal tersebut tentu pada akhirnya dapat menjadi kekerasan langsung ataupun 

struktural ketika kekerasan kultural ini terus berkembang dalam lingkungan 

masyarakat. 

Menurut Galtung, dalam segitiga tersebut kekerasan langsung diartikan 

sebagai sebuah peristiwa, kekerasan struktural sebagai proses pasang surut serta 

Kekerasan kultural sebagai hal yang tetap atau invarian. Pada umumnya, dalam 

hubungan atau aliran ketiga kekerasan ini ajaran budaya, nasihat dalam budaya, 

Terlihat/Visible 

Tidak terlihat/Invisible 

Perbuatan atau perilaku 

yang terlihat secara fisik 

atau verbal 

Bersifat inklusif atau eksklusif,  

menimbulkan permusuhan, 

dapat berasal dari tradisi, 

budaya partiarki, dan lainnya 

Tindak represif, eksploitatif, 

pengasingan. Dapat bersifat  terlalu 

kuat atau terlalu longgar hingga dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan 
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hasutan, serta desakan telah menjadikan eksploitasi ataupun represi menjadi hal 

yang tak terlihat ataupun menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Kemudian 

setelah hal tersebut semakin memuncak, kekerasan langsung akan hadir sebagai 

upaya terakhir sebagai alasan untuk menyelesaikan masalah (Galtung, 1990, hal. 

294). 

Galtung juga menjelaskan bahwa bentuk utama kekerasan budaya yang 

dilakukan oleh elite yang berkuasa adalah dengan menyalahkan korban kekerasan 

struktural yang memulai masalah terlebih dahulu atau „orang yang melempar batu 

pertama‟, dan menjadikannya sebagai 'penyerang'. Siklus dalam segitiga 

kekerasan ini bisa dimulai dari arah kekerasan manapun. Dalam aplikasi studi 

kasus pada penelitian ini, akar yang mendorong terjadinya kekerasan kultural, 

dapat dilihat melalui sudut pandang kekerasan struktural ataupun kekerasan 

langsung. 

Untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi pada 

Orang Asli Malaysia penulis juga mengambil beberapa contoh yang menjadi 

kategori kekerasan kultural menurut Galtung. Pertama yakni agama, dalam hal ini 

ajaran agama Galtung menjelaskan bahwa pada dasarnya ajaran atau doktrin 

agama bisa digunakan untuk hal yang benar ataupun salah. Dalam analoginya ini, 

hal baik berasal dari tuhan sedangkan hal yang salah berasal dari „setan‟. Dapat 

dipahami juga bahwasannya ketika doktrin agama diterapkan dalam jalan yang 

salah maka hal tersebut termasuk dalam kekerasan kultural. Begitu pula dengan 

contoh kedua yakni ideologi, dalam hal ini juga memberikan pengaruh atas dasar 

persepsi atau pandangan manusia. Dalam ideologi sebuah negara sendiri, hal itu 

dapat dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama di negara tersebut. Galtung 
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menjelaskan bahwa terkadang negara dipandang sebagai perpanjangan tangan 

tuhan yang memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan. (Galtung, 1990, hal. 

296-299) 

Kemudian contoh ketiga yakni bahasa, dalam hal ini bahasa dapat menjadi 

unsur kekerasan budaya ketika bahasa sendiri digunakan untuk mendiskriminasi 

atau berprasangka terhadap kelompok tertentu melalui kata yang diucapkan. 

Kemudian, contoh selanjutnya adalah seni, menurut Galtung pada dasarnya seni 

sendiri dapat menjadi objek kekerasan ketika kerya seni tersebut menggambarkan 

kelompok tertentu dalam konteks negatif. Dalam contoh ilmu formal, secara garis 

besar Galtung menjelaskan bahwa hal tersebut berdasar pada penarikan 

kesimpulan secara logis. Dalam menarik kesimpulan secara logis tentunya 

seseorang dapat salah karena, dalam suatu persamaan tidak selamanya hal tersebut 

akan berakhir sama. Contoh terakhir yakni kosmologi, dalam hal ini aspek budaya 

yang telah dicontohkan oleh Galtung dilihat dari asal mula atau akar kemunculan 

hal tersebut. Konsep kosmologi juga dirancang untuk memandang hal yang lebih 

jauh akan kenyataan serta menentukan apa yang normal dan alami. (Galtung, 

1990, hal. 296-301). 

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka konsep ini dapat secara tepat 

menjelaskan mengapa kekerasan yang terjadi terhadap Orang Asli dapat disebut 

sebagai kekerasan kultural. Hal ini sesuai dengan penjelasan Galtung yakni 

bagaimana sebuah entitas budaya di lingkungan masyarat dapat menjadi hal yanng 

membenarkan tindak kekerasan langsung dan struktural terhadap Orang Asli. 

Beberapa kategori kekerasan kultural diatas juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan bentuk kekerasan kultural terhadap orang Asli pada era pemerintahan 
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Najib Razak. Seperti kasus Islamisasi terhadap Orang Asli yang masuk dalam 

kategori kekerasan kultural melalui doktrin agama, kemudian menganggap asal-

usul orang Asli sebagai kelompok „terbelakang‟, „bodoh‟ yang termasuk dalam 

kekerasan kultural yang melihat pada kosmologi Orang Asli. Serta menyimpulkan 

seluru Orang Asli memiliki kebiasaan, sikap, gaya hidup, dan pola pikir yang 

sama merupakan cara penyimpulan yang salah dalam kategori ilmu formal.  

1.8 Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

kualitatif. Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

memiliki tujuan baik praktis maupun teoritis secara terencana, terstruktur, dan 

sistematis. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan melalui prosedur ilmiah untuk dapat menjawab permasalahan yang 

terjadi (Bakry, 2016, hal. 7). 

 Metode penelitian kualitatif sendiri didefinisikan sebagai metode atau cara 

yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Penemuan ini 

didapatkan tidak melalui metode pertanyaan secara terperinci serta pengukuran 

atau kuantifikasi (Semiawan, 2010, hal. 6-7). Dalam pandangan Umar Suryadi 

Bakry, metode penelitian kualitatif  merupakan metode penelitian yang berfokus 

pada pemahaman dan makna. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai 

metode yang sistematis dan intuitif untuk menghasilkan penelitian yang koheren 

dan efisien (Bakry, 2016, hal. 62).  

2. Subjek penelitian 
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 Subjek dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan budaya yang 

dialami oleh etnis Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak. Serta 

faktor yang menyebabkan kekerasan kultural  terhadap Orang Asli Malaysia pada 

era pemerintahan Najib Razak.  

3. Alat Pengumpulan Data  

 Terkait sumber data yang akan ditelusuri, dalam teknik ini sumber data yang 

digunakan adalah metode pengambilan data sekunder. Penelitian sekunder sendiri 

dilakukan melalui penelusuran dalam tulisan-tulisan ilmiah atau artikel, jurnal, 

dan buku yang berkaitan dengan topik pembahasan (Sugiyono, 2006, hal. 225) 

Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa 

laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi 

melalui hasil penelitian sebelumnya dalam bentu jurnal, buku, dokumen dari 

website, media berita online berbahasa inggris dan Melayu, buletin, majalah serta 

laporan atau briefing dari berbagai instansi dan organisasi internasional. 

 Dalam penilitian ini, penulis juga akan menggunakan metode pengambilan 

data primer. Berbeda dengan penelitian sekunder, proses pengambilan data dalam 

metode ini dilakukan secara langsung dilapangan (Hs, 2007, hal. 248). Untuk 

memperoleh data dilapangan penulis akan melakukan wawancara dengan instansi 

atau organisasi terkait dengan Orang Asli Malaysia. Diantaranya adalah dengan 

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Center for Orang Asli Concern (COAC) 

serta Pusat Komas Malaysia. 

4. Proses penelitian 
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 Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahap menurut John W.Cresswell 

dalam tulisan Semiawan, metode penelitian juga diartikan sebagai suatu proses 

yang dilakukan secara bertahap yang diawali dari identifikasi masalah, kemudian 

kajian pustaka, analisis data, setelah itu melakukan interpretasi dari data yang 

diperoleh dan terkahir adalah melaporkan hasil penelitian (Semiawan, 2010, hal. 

5-6). 

 Selain itu, menurut W. Gulo beberapa proses dalam penelitian terdiri dari 

konseptualisasi masalah mengenai masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, 

kemudian menentukan kerangka dasar, konsep atau teori yang akan mendukung 

dan memperkuat hasil dari penelitian. Setelah itu melakukan pengumpulan data 

dan kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang telah didapatkan. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang 

didapatkan hingga memperoleh hasil dalam penelitian kemudian setelah itu 

melakukan interpretasi atau melaporkan hasil dari penelitian tersebut. (Gulo, 

2002, hal. 27-30). 
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BAB II 

 

 BUDAYA DAN KARAKTERISTIK ORANG ASLI 

 

 

Istilah Orang Asal merujuk pada kelompok suku-suku yang menetap 

diwilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebelum kemerdekaan 

Malaysia. Di Sabah, istilah Orang Asal dikenal dengan sebutan Anak Negeri 

dengan total populasi 1.270.979 atau sekitar 40% dari jumlah total penduduk di 

wilayah Sabah. Anak Negeri ini terdiri dari 72 sub etnis diantaranya Dusun, 

Kadazan, Murut, Rungsu, Bajau, Bisaya, Brunei, Cagayan, Gana, Idahan, Iranun, 

Kalabakan, Kedayan, dan lainnya. Di Sarawak sendiri, kelompok orang asal yang 

menempati wilayah tersebut terdiri dari 28 sub etnis Orang Asal yang 

dikategorikan sebagai suku Dayak dan Orang Ulu. Pada tahun 2010 jumlah 

populasi Orang Asal Sarawak sebesar 71,2% dari jumlah populasi di Sarawak atau 

sekitar 1.759.808 jiwa. Kelompok terbesar kedua yakni suku Iban sekitar 29% 

dari total populasi dan ketiga yakni suku Bidayuh (Nicholas, 2014, hal. 2). 

Di Semenanjung Malaysia sendiri Orang Asal lebih dikenal dengan istilah 

Orang Asli. Orang Asli sendiri merupakan kelompok etnis heterogen yang terbagi 

dalam 95 sub etnis atau suku. Orang Asli yang diyakini datang dari wilayah China 

dan Tibet ini telah menepati wilayah semenanjung Malaysia sejak 5000 tahun 

yang lalu dan merupakan etnis pertama yang mempati wilayah tersebut. Orang 

Asli diklasifikasikan kembali oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 

menjadi 18 sub etnis yang terdidi dari tiga sub-grup utama yakni Semang 
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(Negrito) , Senoi dan Melayu Aborigin (Proto Melayu). (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 77). 

2.1 Perbedaan Orang Asli 

Dalam undang-undang negara Malaysia atau akta Orang Asli 1954 

(Aboriginal People Act 1954) ini disebutkan bahwasannya, yang termasuk atau 

tergolong sebagai Orang Asli ialah mereka yang berbicara bahasa Orang Asli, 

mengikuti cara hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli ataupun keturunan dari 

laki-laki Orang Asli. selain itu, mereka yang merupakan anak angkat yang di asuh 

dan dibesarkan oleh Orang Asli, berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara 

hidup, adat dan kepercayaan Orang Asli dan merupakan aggota masyarakat Orang 

Asli. kemudian, anak dari pernikahan antara wanita Orang Asli dan laki-laki etnis 

lain, anak tersebut berbicara bahasa Orang Asli, mengikuti cara hidup, adat dan 

kepercayaan Orang Asli. Selain itu, bagi  mereka yang memeluk agama lain selain 

dari agama atau kepercayaan Orang Asli selama masih berbicara bahasa orang 

Asli, mengikuti cara hidup dan adat Orang Asli, masih dikategorikan sebagai 

Orang Asli (The Commisioner of Law Revision, 2006, hal. 6-7). 

Jumlah populasi Orang Asli di semenanjung Malaysia pada tahun 2014 

berjumlah sekitar 178.197. Senoi merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 

97.856 (54,9%), kemudian Proto-Melayu berjumlah 75,332 (42,3%) dan Negrito 

5,009 (2,8%) (Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2014). Penyebaran orang Asli paling 

banyak ditemukan diwilayah Pahang, Perak, Kelantan, Selangor, Johor serta 

Negeri Sembilan. Disamping itu di wilayah Perlis, Penang, Sabah, Serawak, 

Federal Territory, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan hampir tidak ditempati 
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oleh Orang Asli. Orang Asli yang tersebar di wilayah Pahang dan Perak sekitar 

70%, kemudian Selangor 9,9%, Kelantan 7,6%, johor 7,4% serta Negeri Sembilan 

5,9%.  

Persebaran kelompok Senoi di terletak di wilayah Perak, Pahang dan 

Kelantan diantaranya yakni suku Semai dan Temiar, Pahang Tengah (suku Jah 

Hut dan Che Wong), Pesisir Selangor (suku Mah Mari) dan Pahang Tengah 

Selatan (suku Semoq Beri). (Ghani, 2014, hal. 255). Sementara untuk kelompok 

Proto Melayu banyak tersebar di wilayah Pahang, Johor dan Selangor, kemudian 

kelompok Negrito banyak tersebar di wilayah Perak, Kelantan dan Pahang. Pada 

dasarnya, Sub grup Orang Asli ini memiliki banyak perbedaan baik itu dalam segi 

karakter, bahasa dan kultur atau kebiasaan.  

2.1.1. Karakteristik 

kelompok Senoi diklasifikasikan sebagai Senoic (kelompok Aslian tengah), 

kemudian sub grup kedua terbesar dalam kelompok Orang Asli diklasifikasikan 

sebagai kelompok Malayaic (kelompok Austronesia), memiliki karakteristik 

dengan bentuk fisik yang lebih tinggi dari Negrito serta warna kulit yang lebih 

terang dan rambut yang cenderung bergelombang. Kelompok tersebut merupakan 

keturunan Hoabinhians dan Neolithic cultivators yang berasal dari daerah 

Mongoloid (Nicholas, 2012). 

Negrito diklasifikasikan sebagai kelompok Aslian Utara ini juga sering 

disebut sebagai little negroes karena memiliki karakteristik fisik yang cenderung 

kecil (<1.5m), memiliki rambut keriting, kulit gelap, hidung lebar, mata bulat 

serta tulang pipi yang rendah. Sementara Proto Melayu sendiri dianggap sebagai 
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keturunan Deutero-Malays (nenek moyang etnis Melayu) karena memiliki 

karakteristik yang mirip dengan orang Melayu, karena kelompok ini berasal dari 

orang-orang laut di daerah Kalimantan, Indonesia yang kemudian berasimilasi 

dengan orang Austronesia (Nicholas, 2012). 

2.1.2. Bahasa  

Bahasa yang digunakan oleh 3 sub grup dalam etnis Orang Asli ini juga 

berbeda-beda. Kelompok Orang Asli yang terletak di wilayah utara Malaysia 

seperti Senoi dan Negrito memiliki bahasa yang kini biasa disebut sebagai bahasa 

Aslian. Bahasa ini diyakini memiliki keterkaitan dan dipengaruhi oleh bahasa 

klasik dari etnis Mon, Khmer, Thai dan Melayu. Sementara kelompok Proto 

Melayu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu kuno dan beberapa dari 

kelompok Senoi menggunakan bahasa Austro-Asiatic dari sub grup Mon dan 

Khmer (Ghani, 2014, hal. 255). 

2.1.3. Kultur  

Disamping itu, gaya hidup dan kebiasaan masing-masing suku ini juga 

berbeda. Orang Laut, Seletar, dan Mahmeri lebih banyak bergantung pada 

kegiatan memancing sebagai pekerjaan utama. Sementara itu, suku lainnya 

bergantung pada pertanian seperti kelapa sawit dan cokelat seperti yang dilakukan 

oleh suku Jakun, Semai dan Temuan. Kemudian, kelompok lainnya masih banyak 

bergantung pada hutan dan melakukan kekgiatan berburu dan meramu. Hal 

tersebut dilakukan oleh sekitar 40% dari kelompok orang Asli seperti Semai, 

Temiar, Che Wong, Jahut, Semelai dan Semoq Beri. Sebagian kecil dari suku 
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Jahai dan Lanoh masih bertahan dengan gaya hidup semi-nomaden, namun 

beberapa orang dari kelompok Asli ini juga sudah ada yang menetap dan bekerja 

di perkotaan (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 78-81). 

2.1.4. Kepercayaan 

Dalam kepercayaan pada dasarnya masyarakat Orang Asli juga memiliki 

kepercayaan yang cukup beragam. Dalam kelompok Senoi, baik Semai ataupun 

Temiar memiliki kepercayaan yang sama yakni kepercayaan pada makhluk 

supranatural yang umumnya disebut animisme. Kepercayaan tersebut juga 

menjadi mayoritas kepercayaan bagi kelompok Negrito. Walaupun beberapa dari 

mereka percaya terhadap dewa serta memiliki keyakinan untuk belajar ilmu sihir 

dan banyak menggunakan ramalan asap (Capnomancy) dalam kesehariannya. 

Sementara beberapa suku dari kelompok Proto Malay sendiri memeluk agama 

Islam yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berasal dari Indonesia. 

Kemudian setelah Malaysia berada dibawah pengaruh kolonialisme kepercayaan 

baru seperti Kristen dan Bahai telah masuk dalam lingkungan Orang Asli. 

(Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 83-85) 

2.2 Klasifikasi Sub Grup Orang Asli 

2.2.1. Senoi 

Sub grup Orang Asli dengan jumlah populasi terbesar yang disebut sebagai 

Senoi berasal dari kata Semai dan Temiar yakni Sen-oi dan Seng-oi yang berarti 

orang. Namun, bagi orang-orang diluar kelompok Orang Asli kata Sen-oi dan 
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Seng-oi ini merujuk langsung pada posisi orang Asli sebagai indigenous. Istilah 

tersebut pertama kali digunakan oleh Mayor P.D.R Williams-Hunt sebagai 

panggilan terhadap orang Sakai (dalam konteks negatif) (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 81). 

Pada tahun 2008 Penyebaran Senoi banyak terletak di wilayah tengan 

negara Malaysia dengan jumlah penduduk 79156. Suku Semai sendiri tersebar di 

daerah barat laut Pahang dan Perak selatan. Kemudian suku Temiar berada di 

Perak Utara and Kelantan selatan, suku Jah Hut dan Che Wong berada diwilayah 

Pahang tengah. Sementara itu, suku Mah Meri tersebar di wilayah pesisir 

Selangor dan Semoq Beri berada di wilayah selatan tengah Pahang (Ghani, 2014, 

hal. 256). 

Semai sendiri merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar dalam sub 

grup Senoi yang kemudian disususl oleh Temiar. Pada dasarnya Semai dibagi 

menjadi dua kelompok yakni Semai dataran tinggi dan dataran rendah. Orang 

Semai di dataran tinggi cenderung bergantung pada sumberdaya hutan seperti 

berburu, meramu, dan memancing. Sementara orang Semai di dataran rendah 

lebih banyak bertani, bekerja sebagai buruh, dan mulai berdagang. Sementara 

suku Temiar lebih banyak tinggal di daerah pedalaman. Mereka masih melakukan 

perburuan, meramu dan melakukan perladangan berpindah dan beberapa sudah 

mulai berniaga sebagai pemasok hasil hutan (Masron, Masami, & Ismail, 2007, 

hal. 82). 

Orang Semai dikenal sebagai orang-orang yang anti dengan kekerasan dan 

pekerja keras. Pada era Melayu kuno orang Semai biasanya dijadikan sebagai 
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pengelola daerah pedalam dengan diberikan gelar seperti Tok Maharaja, Tok 

Singa Merban, dan Tok Singa Merjan oleh penguasa Melayu (Masron, Masami, & 

Ismail, 2007, hal. 82). 

2.2.2. Proto Melayu 

Proto Melayu yang merupakan sub grup kedua terbesar dalam etnis orang 

Asli banyak tersebar di bagian selatan Malaysia. Suku Temuan mayoritas tesebar 

di wilayah Selangor dan Negeri Sembilan, kemudian Semelai berada di wilayah 

Pahang tengah dan Negeri Sembilan bagian timur. Suku Jakun sendiri tersebar di 

daerah Pahang selatan dan Johor utara, serta Orang kanaq banyak bermukim di 

wilayah Johor timur. Sementara Orang Kuala dan Orang Seletar tersebar di 

wilayah johor bagian barat dan sekitar pantai selatan (Ghani, 2014, hal. 256) 

Kelompok Proto Melayu ini juga dibagi dalam tiga kelompok yakni mereka 

yang terdiri dari suku Melayu Asli, berbahasa Melayu, berpenampilan seperti 

orang Melayu salah satunya adalah suku temuan. Kemudian, yang kedua adalah 

percampuran dari Proto Melayu dan Senoi baik dari segi budaya ataupun bahasa. 

Yang terakhir adalah orang-orang yang berada di darah pesisir, umumnya 

beragama Islam serta berbicara bahasa Melayu dengan dialek seperti orang 

Sumatera (Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 83).  

2.2.3. Negrito (Semang) 

Kelompok Negrito atau Semang yang juga dikenal sebagai kelompok Aslian 

utara atau Semang dataran rendah (Sakai) ini merupakan entis Orang Asli yang 

paling tua atau yang paling pertama datang ke wilayah semenanjung Malaysia 
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yakni sekitar 25.000 tahun yang lalu. Walaupun pada saat ini, mereka menjadi sub 

grup Orang Asli dengan jumlah populasi paling sedikit. Kelompok ini banyak 

tersebar di bagian tengah dan utara Malaysia, Kensiu, mayoritas tersebar di 

wilayah timur laut Kedah serta suku Kintak berada di perbatasan Kedah dan 

Perak. Kemudian, Jahai, banyak tersebar di wilayah timur laut Perak dan Kelantan 

barat, Lanoh sendiri mayoritas bermukim di wilayah Perak utara dan tengah. 

sementara Mendriq, tersebar di wilayah Kelantan tenggara dan suku Bateq 

mayoritas berada di wilayah timur laut Pahang dan Kelantan selatan (Ghani, 2014, 

hal. 256). 

Jumlah populasi kelompok Negrito yang semakin sedikit telah 

menempatkan kelompok ini sebagai etnis yang hampir punah. Proses moderinisasi 

yang semakin gencar dilakukan bahkan hingga ke daerah pedalaman yang 

merupakan kawasan bagi orang Asli telah menyebabkan kelompok Negrito ini 

mengalami transmutasi yang cukup drastis sehingga hal tersebut dianggap sangat 

mengancam kelestarian budaya, bahasa dan cara hidup tradisional orang Asli 

(Masron, Masami, & Ismail, 2007, hal. 85). 

2.3 Orang Asli Sebagai Pribumi Malaysia 

Orang Asli dalam hal ini dikategorikan sebagai indiginous people atau 

orang pribumi dari negara Malaysia. Kriteria mengenai indigenous people 

pertama kali diungkapkan oleh Martinez Cobo, menurutnya indigenous people 

atau orang pribumi merupakan: 

“communities, peoples and nations are those which, having a 

historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that 
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developed on their territories, consider themselves distinct from other 

sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of 

them. They form at present non-dominant sectors of society and are 

determined to preserve, develop and transmit to future generations 

their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of 

their continued existence as peoples, in accordance with their own 

cultural patterns, social institutions and legal system” (UNDRIP, 

2013, hal. 6) 

Disamping itu, Cobo juga menjelaskan salah atu kriteria indigenous people, 

bahwa indigenous people merupakan keturunan dari orang-orang yang menempati 

suatu wilayah dalam sebuah negara hingga saaat ini. Ketika orang atau kelompok 

yang berasal dari etnis lain yang berbeda dari negara lain tiba di wilayah tersebut 

yang kemudian menaklukan mereka dengan mengambil alih wilayah dan 

pemukiman mereka, mengurangi populasi mereka hingga menjadi kelompok yang 

tidak dominan. Saat ini mereka hidup dengan tradisi mereka sendiri baik itu 

secara sosial, ekonomi, dan budaya. Erica Irene A. Daes juga menambahkan 

bahwa salah satu kriteria dari indigeneous people ini yakni mereka memiliki 

pengalaman akan marginalinasi, diskriminasi, exclusion atau dikecualiakin dari 

lingkungan sosial, baik itu mereka dapat bertahan atau tidak (Nicholas, Engi, & 

Ping, 2010, hal. 13-14). 

Dalam opration manual world bank mengenai indigenous people. Kriteria 

mengenai indigenous people ini terdiri dari beberapa kategori yakni: 

a) mereka mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi sebagai kelompok 

budaya pribumi yang berbeda dengan kelompok lain. 
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b) memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi dan habitatnya yang 

merupakan wilayah leluhur mereka.  

c) terpisah dari kelompok masyarakat mayoritas atau dominan baik secara 

budaya, ekonomi, sosial, ataupun politik adat;  

d) cenderung lebih banyak menggunakan bahasa asli mereka sendiri 

dibanding dengan bahasa negara. (World Bank, 2013) 

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat dipastikan bahawa Orang Asli di 

Semenanjung Malaysia merupakan salah satu dari masyarakat pribumi atau 

indigenous people yang ada di Malaysia. Orang Asli sendiri telah 

mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang diterima 

oleh penduduk Malaysia dengan sebutan mereka sebagai Orang Asli (orang 

pertamaa atau Asli). Selain itu, keterikatan mereka terhadap tanah yang mereka 

tempati sebagai tanah leluhur dan tanah yang akan selalu dijaga oleh generasi. 

Kriteria sebagai masyarakat adat dan memiliki keterikatan terhadap tanahnya 

merupakan kriteria paling penting dalam mengkategorikan indigenous people. 

Mereka memiliki hubungan spiritual, emosional, sejarah dan budaya yang kuat 

terhadap tanah tradisional mereka yang kemudian hal tersebut membentuk jalan 

hidup dan identitas mereka sendiri (Nicholas, Engi, & Ping, 2010, hal. 16-17). 

Disamping itu, dalam pengertian bumiputera Malaysia yakni pribumi 

Malaysia atau „son of soil‟, terdapat banyak anggapan mengenai status  Orang 

Asli sebagai bumiputera Malaysia. Istilah bumiputera sendiri mulai muncul 

setelah adanya dasar ekonomi baru atau new economy policy tahun 1970. Tetapi 

istilah bumiputera sendiri tidak tertulis secara resmi dalam undang-undanng 

negara Malaysia. Walaupun istilah bumiputera ini lebih banyak merujuk pada 
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masyarakat Melayu tetapi, masyarakat Sabah, Sarawak dan Orang Asli diyakini 

termasuk dalam bagian bumiputera Malaysia (Nicholas, 2004). Namun, dalam 

undang-undang Malaysia pasal 153 tahun 1957, kedudukan istimewa yang harus 

didapatkan oleh bumiputera ini tidak termasuk bagi orang Asli. 

“Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi 

kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara 

Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut 

peruntukan Perkara ini” (Perlembagaan Persekutuan, 2009, hal. 165) 

Dalam konstitusi tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan istimewa hanya 

diberikan terhadap orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Oleh karenanya, walaupun 

dalam beberapa kriteria yang telah dijelaskan Orang Asli dikategorikan sebagai 

pribumi atau indigenous, namun status orang Asli sebagai bumiputera masih 

belum benar-benar jelas. Karena meskipun Orang Asli tetap dianggap sebagai 

salah satu pribumi Malaysia mereka tetap tidak memiliki keistimewaan seperti 

yang didapatkan oleh pribumi lainnya yakni Melayu, orang Sabah dan Sarawak. 

  



32 
 

BAB III  

 

KEKERASAN TERHADAP ORANG ASLI PADA ERA MAHATHIR DAN 

BADAWI 

 

Pada masa pebudakan yakni di abad ke 18 dan 19 Orang Asli banyak 

dibunuh, diculik dan dijadikan sebagai sebagai budak karena dianggap sebagai 

orang kafir dan monster hutan, Orang liar dan lain sebagainya. (Masron, Masami, 

& Ismail, 2007, hal. 76-77). Perbudakaan ini kemudian berangsur berhenti ketika 

masuknya kolonial Inggris ke Malaysia. Pemerintah kolonial pada saat itu sangat 

mentang segala bentuk perbudakaan, walaupun kesejahteraan Orang Asli masih 

tetap dihiraukan karena label primitif dan tidak berdab yang masih melekat pada 

diri Orang Asli.  

3.1. Era Kolonial 

Pada masa kolonial, keberadaan Orang Asli digunakan sebagai subjek 

penelitian dalam bidang antropologi terlihat dengan didirikannya Museum Perak 

di Taiping. Pengurus museum pada saat itu mengajukan kebijakan “patterned 

settlements” di wilayah-wilayah terpencil untuk mengajarkan keterampilan 

bertani kepada Orang Asli. Serta mencari dukungan dalam upaya pengembangan 

seni dan kerajinan untuk membuka peluang kerja baru bagi Orang Asli, walaupun 

pada masa itu, hal tersebut masih belum dipenuhi oleh pemerintah kolonial 

(Nicholas, A Brief Introduction, 2012). 

Pada masa „darurat‟ tahun 1948, para pemberontak komunis banyak 

menerima bantuan dari Orang Asli dalam operasinya di hutan-hutan. Akibat hal 
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tersebut, pemerintah kolonial menganggap perlu melindungi Orang Asli agar tidak 

berpihak pada pemeberontak komunis. Pemerintah kolonial banyak membangun 

kamp pemukiman untuk menjaga Orang Asli serta mendirikan departemen urusan 

Orang Asli atau Jabatan Orang Asli (JOA) pada tahun 1950 dengan merubah 

sistem administrasi terkait Orang Asli menjadi lebih efisien (Dallos, 2011, hal. 

75). 

Disamping itu, pemerintah kolonial Inggris juga membuat Aboriginal 

People‟s Act tahun 1954. Dalam undang-undang tersebut, memang banyak 

terdapat perlindungan terhadap kesejahteraan Orang Asli, seperti hak untuk ikut 

bersekolah bagi seluruh anak Orang Asli. Selain itu tidak ada pemaksaan dalam 

mengikuti ajaran agama tertentu, sehingga secara keseluruhan undang-undang ini 

telah membuka hak bagi Orang Asli untuk dapat hidup dengan cara mereka 

masing-masing. Walaupun terkait permasalahan lahan, dalam undang-undang ini 

posisi Orang Asli ditetapkan hanya sebagai pengguna atau penyewa lahan 

sedangkan kepemilikan ada dibawah wewenang pemerintah. Namun secara 

keseluruhan, melalui undang-undang ini pemerintah kolonial menunjukkan bahwa 

pemerintah akhirnya secara resmi mengakui tanggung jawabnya kepada Orang 

Asli (Straub, 2014, hal. 4). 

Pada dasarnya pemerintah Inggris telah berupaya untuk menyetarakan 

kedudukan Orang Asli dengan etnis lain yang ada di Malaysia dengan mencoba 

memberi pekerjaan sebagai polisi hutan dan mempertahankan gaya hidup asli dari 

kelompok Orang Asli. Namun, setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada 

Malaysia, hubungan kekuasaan antara Orang Melayu dan Orang Asli mulai 

banyak berubah. Pasca tahun 1957 kontrol atas hutan, tanah dan sumberdaya alam 
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Orang Asli mulai banyak dikendalikan oleh pemerintah Melayu (Dallos, 2011, 

hal. 76). 

Setelah Malaysia merdeka, Orang Asli telah meminta bantuan kepada partai 

United Malays National Organization (UMNO) untuk memulihkan kembali hak-

hak yang seharusnya dimiliki Orang Asli. UMNO sendiri banyak mambantu 

terkait kesejahteraan Orang Asli pada saat itu. Namun, pengakuan terhadap Orang 

Asli masih tidak diterima oleh kaum Melayu termasuk pemerintah dan tokoh-

tokoh politik. Perdana menteri pertama Malaysia yakni Tunku Abdurrahman juga 

mengatakan bahwa orang Melayu merupakan penduduk Asli dari tanah Melayu 

dan tidak ada keraguan dalam hal itu, sedangkan Orang Asli merupakan kelompok 

„primitif‟ yang tidak memiliki bentuk peradaban selayaknya orang Melayu 

(Nordin, Witbrodt, & Hassan, 2016, hal. 56). 

3.2. Orang Asli Era Mahathir 

Pada tahun 1960-an pemerintah Malaysia telah mencoba untuk 

memodernisasi dan melakukan asimilasi budaya terhadap Orang Asli dengan 

mengenalkan teknik pertanian dan berupaya mengurangi kebiasaan dalam berburu 

dan meramu, serta memberikan pendidikan yang baik. Pemerintah Malaysia pada 

saat itu menganggap bahwa Orang Asli perlu untuk memiliki hubungan atau 

keterkaitan dengan Orang Melayu walaupun secara budaya mereka berbeda. 

Disisi lain, beberapa pejabat pemerintah yang mayoritas etnis Melayu justru 

menolak pandangan yang menganggap bahwa Orang Asli merupakan etnis yang 

lebih pribumi dari etnis Melayu. Sehingga, upaya Islamisasi terhadap Orang Asli 

mulai dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk mejadikan Orang Asli sebagai 
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bagian dari etnis Melayu karena definisi mengenai etnis Melayu merujuk pada 

seseorang yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu dan menerapkan adat 

dan kebiasaan Orang Melayu (Endicott, 2016, hal. 20-21). 

Kebijakan mengenai kebebasan beragama bagi Orang Asli memang telah 

dijamin oleh konstitusi dan undang-undang masyarakat Aborigin pada tahun 1970. 

Namun, pada tahun 1983 upaya Islamisasi yang disebut sebagai „diskriminasi 

positif‟ yang mulai diterapkan sejak tahun 1970 ini terus dijalankan oleh 

pemerintah Malaysia pada saat itu. Dalam hal ini pemerintah Malaysia telah 

dianggap memaksa dan menekan Orang Asli untuk masuk dalam ajaran Islam 

dengan cara memberi biaya untuk sekolah, membatasi beasiswa di jenjang 

universitas bagi mereka yang tidak masuk dalam ajaran Islam serta memberikan 

promosi untuk mendapat kenaikan jabatan bagi Orang Asli yang menjadi pegawai 

di pemerintahan (Endicott, 2016, hal. 21). Kebijakan seperti ini merupakan 

strategi pemerintah untuk mengintegrasikan Orang Asli dengan etnis Melayu.  

Peningkatan ekonomi yang cukup signifikan yakni pada tahun 1980 hingga 

tahun 1990, telah  memberikan dampak negatif terhadap Orang Asli. Pada era 

kepemimpinan Mahathir ini, kebutuhan negara akan lahan bisnis seperti 

perkebunan, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya telah mengambil hak-hak 

Orang Asli. Kemudian, tanah atau lahan yang dimiliki Orang Asli diklaim atau 

diambil oleh negara atas dasar untuk pembangunan negara tanpa memberi 

kompensasi apapun (Minority Rights Group International, 2007).  

Pengambilalihan lahan dilakukan dengan alasan untuk mengurangi 

kerusakan hutan yang justru disebabkan oleh orang-orang Aborigin baik itu Orang 
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Asli ataupun pribumi di daerah Sabah dan Sarawak. Penebangan pohon banyak 

dilakukan di wilayah tempat tinggal Orang Asli untuk tujuan pembangunan yang 

lebih baik. Namun hal tersebut tentu dianggap telah merusak cara hidup Orang 

Asli. Namun, perdana menteri Malaysia pada saat itu mengeluarkan pernyataan 

dengan mengatakan bahwasannya hal tersebut dilakukan justru untuk memberi 

kesempatan bagi mereka yang hidup secara „primitif‟ agar dapat hidup selayaknya 

manusia yang ada di kota (Milne & Mauzy, 1999, hal. 117-118). 

Di tahun 1990 hingga 1999 pemerintah Malaysia juga melakukan 

pembatasan dalam kepemilikan lahan dari 20.667 hektar menjadi 19.507 hektar. 

Tingkat kesehatan Orang Asli di tahun 1994 juga sangat buruk. Wanita Orang 

Asli 119 kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibanding etnis mayoritas 

lain. Sedangkan hingga tahun 1995 hak mendapat pendidikan yang dimiliki oleh 

Orang Asli menjadi sangat berkurang. Sebanyak 94,4 persen Orang Asli putus 

sekolah di pendidikan sekolah dasar dengan alasan kurangnya fasilitas umum dan 

pengajar bagi Orang Asli (Nicholas, 2004).  

Dari hasil sebuah survey yang dilakukan terhap 159 pelajar Orang Asli pada 

tahun 1997, beberapa hal yangn menjadi alasan utama mereka berhenti 

melanjutkan sekolah yakni karena malas 32,1%, tidak memiliki keinginan dan 

motivasi 22,6% dan selalu „dimarahi‟ dan mendapatkan hukuman dari guru 

10,1%. (2006, hal. 32). Rendahnya tingkat pendidikan ini juga tentu berhubungan 

dengan tingkat kemiskinan Orang Asli. Pada tahun tersebut tercatat dari jumlah 

keluarga sebanyak 18.234, sekitar 81,45% dikategorikan sebagai keluarga miskin 

(Lin, 2008, hal. 188).  
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Pada era Mahathir ini, pemerintah Malaysia memang lebih berfokus pada 

pembangunan dan modernisasi. Salah satu upaya modernisasi pemerintah dengan 

membuat beberapa bendungan termasuk di wilayah orang Asli telah membuat 

beberapa keluarga orang Asli di wilayah bendungan di relokasi ke tempat baru. 

Pada tahun 2001, program pembagunan bendungan sungai Selangor telah 

merelokasi 43 keluarga di Peretak dengan fasilitas rumah yang lebih modern, 

akses air, listik dan lainnya. Hingga tahun 2005, warga sekitar pembangunan 

bendungan di pindahkan ke tempat baru. Namun,  masyarakat Orang Asli sendiri 

menilai bahwa apa yang mereka dapatkan di tempat baru lebih menyulitkan 

kehidupan mereka. Fasilitas yang di dapatkan seperti listrik telah menimbulkan 

masalah bagi beberapa keluarga. Mereka yang tidak mampu membayar tagihan air 

dan listrik merasa malu dan tertekan. Disamping itu, dengan keadaaan yang baru 

mereka merasa terpaksa mengikuti gaya hidup Orang-Orang baru disekitar mereka 

(Swainson & McGregor, 2008, hal. 161-162). 

Permasalahan mengenai kesehatan Orang Asli juga menjadi hal yang cukup 

buruk. Hingga tahun 2002, kesehatan dikalangan Orang Asli masih tetap buruk. 

Permasalahan penyakit kusta dan Tuberculosis (TBC) masih menjadi hal yang 

cukup serius dikalangan Orang Asli. Tingkat kejadian penyakit kusta Orang Asli 

sebesar 1.6 % dari 10.000 orang, sangat berbeda dengan jumlah penderita kusta 

secara umum yakni hanya 0.06% dari 10.000 orang. Untuk TBC sendiri, penderita 

Orang Asli sebanyak 10,3% dari 10.000 orang, sedangkan kasus secara umum 

hanya 5.9% dari 10.000 Orang (Bedford, 2009, hal. 35). Rendahnya fasilitas 

kesehatan bagi Orang Asli, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

buruknya tingkat kesehatan bagi Orang Asli.   
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3.3. Kondisi Orang Asli Era Badawi 

Sejak masa kepemimpinan Mahathir hingga awal tahun 2000an, memang 

tidak ada perubahan yang signifikan terkait Orang Asli. Namun, pergantian 

pemimpin ditahun 2003 juga tidak banyak memberikan dampak yang lebih baik 

terhadap Orang Asli. Pandangan pemerintah Malaysia pada saat itu cenderung 

sama sehingga kebijakan yang dilakukan pun lebih kepada melanjutkan apa yang 

telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Menurut salah satu staf JAKOA 

yakni Syurahbil, kebijakan JAKOA pada masa Mahathir dan Badawi sendiri lebih 

berfokus pada hal-hal „kebajikan‟ seperti upaya meningkatkan pedidikan, 

kesehatan dan lainnya yang pada saat itu masih sangat rendah (Syurahbil, 2018). 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) atau Jabatan Kemajuan Orang Asli 

(JAKOA) sendiri didirikan dibawah Aboriginal People Act No. 3, 1954. Lembaga 

yang didirikan khusus untuk menaungi segala permasalahan terkait Orang Asli. 

pada awalnya masyarakat Orang Asli merasa keberadaan JAKOA hanya sebagai 

pelaksana strategi pemerintah terkait masalah  pengelolaan lahan antara Orang 

Asli dan pemerintah Malaysia, yang justru bukan sebagai pelindung ataupun 

perwakilan representatif dari Orang Asli. Salah satu hal yang menyebabkan 

keraguan tersebut dikarenakan lembaga Orang Asli ini dikelola oleh orang 

Melayu (Joseph, 2005, hal. 19-21). 

Oleh karenanya, walaupun Malaysia berada dibawah perdana menteri yang 

baru, namun tingkat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya dikalangan Orang 

Asli masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keadaan umum masyarakat 

Malaysia. Tingkat kemiskinan Orang Asli pada tahun 2004 mencapai 76,5% 
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sedangkan tingkat kemiskinan diantara etnis Melayu sendiri hanya sekitar 6.5% 

(Bedford, 2009, hal. 25).  

Dari segi kesehatan, penyebaran penyakit seperti TBC dan malaria telah 

menjangkit Orang Asli sekitar 53% sepanjang tahun 2003 (Nicholas, Engi, & 

Ping, 2010, hal. 45). Pada tahun 2004, beberapa anak dari Orang Asli yang tinggal 

disekitar danau Tasik Chini meninggal akibat keracunan bakteri salmonella yang 

diakibatkan oleh dibuatnya bendungan di Sungai Chini untuk mencegah air danau 

mengalir ke Sungai Pahang. Selain itu juga hal tersebut semakin parah karena 

pembuangan limbah oleh sebuah resor lokal di tepi danau. Walaupun kemudian 

pemerintah menilai hal tersebut dapat terjadi karena kebiasaan dan pola hidup 

mereka yang terbiasa „kotor‟ dan „jorok‟ (Nicholas, Orang Asli, 2010, hal. 44).  

Dalam hal pendidikan, jika dibandingkan dengan tahun 1990an tingkat 

pendidikan bagi Orang Asli lebih meningkat. Hingga tahun 2004, pemerintah 

Malaysia sendiri telah menyadari bahwa kemiskinan dan keterbelakanngan yang 

dialami Orang Orang Asli diakibatkan oleh buruknya tingkat pendidikan 

dikalangan Orang Asli (Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia, 2006, hal. 17). Namun, 

hingga tahun 2007 jumlah anak Orang Asli yang bersekolah di tingkat sekolah 

dasar hanya 43% dan sebanyak 7,029 anak Orang Asli tidak bersekolah di sekolah 

formal (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), 2010, hal. 24-

25). Pada dasarnya, pemerintah Malaysia sendiri telah memiliki pandangan 

skeptis terhadap anak-anak Orang Asli. seperti pada pernyataan menteri 

pembangunan luar bandar dan wilayah Malaysia pada tahun 2005, bahwa 

buruknya pendidikan dikalangan Orang Asli memang sangat mengkhawatirkan. 

Namun, walaupun beberapa anak orang dapat meneruskan ke jenjang universitas 
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hal tersebut dianggap tidak akan memberi motivasi bagi anak-anak lain untuk 

dapat belajar dengan baik karena sifat malas yang dimiliki anak-anak. Padahal, 

mereka yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih 

banyak terhambat oleh faktor biaya (Joseph, 2005, hal. 69). 

Hingga tahun 2006, Islamisasi yang dilakukan terhadap kelompok Orang 

Asli juga masih terjadi. Majelis Negara Kelantan telah memberi hadiah atau 

„bayaran‟ kepada orang muslim yang menikah dengan Orang Asli. Pemerintah 

juga menyediakan tunjangan bulanan, rumah serta mobil untuk mereka. Kegiatan 

Islamisasi ini telah terjadi hampir di seluruh desa Orang Asli dengan menyebar 

pemahaman bahwa ajaran animisme yang diyakini oleh mereka merupakan 

takhayul dan sihir hitam atau ajaran „kafir‟ (Bonta, 2006). 

Disamping itu, permasalahan mengenai kepemilikan lahan dan hak-hak 

penggunaan bagi Orang Asli masih menjadi permasalahan yang cukup alot hingga 

tahun 2004. Pada dasarnya beberapa pihak dari kalangan LSM juga telah 

berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun, pemerintah 

Malaysia sendiri masih belum sepenuhnya bisa memberi kejelasan terhadap 

kepemilikan lahan bagi Orang Asli.  Permasalahan mengenai kepemilikan lahan 

juga masih terus terjadi di era ini. Dalam kasus yang terjadi di tahun 2005, 

pemerintah  Selangor mengajukan banding atas kemenangan Orang Asli di daerah 

Sagong Tasi terkait kepemilikan lahan tradisional di wilayah Selangor (Joseph, 

2005, hal. 24). Walaupun pada akhirnya hasil banding tetap memenangkan Orang 

Asli namun, hal tersebut menunjukan bahwa justru pemerintah Malaysia masih 

mengabaikan hak-hak Orang Asli. 
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Sejak era kolonial Orang Asli telah dipandang negatif oleh pemerintah 

kolonial sehingga mereka terus terpinggirkan. Hal tersebut telah menyebabkan 

keterbelakangan dikalangan Orang Asli dibandingkan dengan etnis lainnya. 

Kemunduran dalam aspek ekonomi dan sosial telah menyulitkan mereka untuk 

hidup mengukuti modernisasi sehingga mereka dianggap hidup primitif (Aziz & 

Ismail, 2000). Di kalangan masyarakat Malaysia sendiri, Orang Asli lebih 

dipandang sebagai warisan sejarah sehingga tradisi mereka memang dilestarikan 

yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah.  

Diskriminasi dan marginalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Orang 

Asli hingga era Badawi memang tidak lepas dari minimnya peran pemerintah 

Malaysia pada saat itu dalam mendukung hak-hak bagi Orang Asli. Memang, 

pada tahun 2007 pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk mendukung dan 

mengakui deklarasi PBB mengenai hak-hak Indigenous People (UNDRIP) 

(Jaringan Orang Asal SeMalaysia, 2016, hal. 14). Pada bagian 5 Pasal 24 

Deklarasi tersebut membahas mengenai hak kesehatan bagi bangsa „pribumi‟ atau 

indigenous people agar menerima dan memberi layanan kesehatan dan perawatan 

medis tanpa diskriminasi. Namun, dalam kenyataan yang terjadi, kebijakan 

pemerintah Malaysia sendiri justru mengurangi jumlah tenaga medis Orang Asli 

yang terlatih. Hal tersebut tentu telah membuat peluang keterlibatan Orang Asli 

dalam memberikan pelayanan kesehatan (Bedford, 2009, hal. 38-39).  

Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwa, kondisi Orang Asli baik itu 

dibawah kepemimpinan Mahathir Muhammad ataupun Abdullah Badawi tidak 

memiliki banyak perubahan. Secara umum, dari data yang telah didapatkan sejak 

tahun 1980-an hingga tahun 2007 pola kekerasan terhadap Orang Asli lebih 



42 
 

kepada kekerasan struktural. Menurut Galtung, jenis kekerasan struktural 

merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam 

suatu struktur organisasi atau instansi tertentu dengan melakukan tindakan 

eksploitasi, marginalisasi ataupun menekan kelompok yang lebih lemah atau yang 

berada dibawah kekuasaan mereka melalui kebijakan atau aturan-aturan tertentu 

(Galtung, 1990, hal. 292-294).  

Sifat kekerasan struktural yang terjadi di era Mahathir dan Badawi, dalam 

beberapa kasus bersifat terlalu longgar dan dalam kasus lainnya bersifat terlalu 

kuat. Jika dilihat dalam permasalahan mengenai kepemilikan lahan dan 

modernisasi yang mengakibatkan adanya relokasi untuk orang Asli, penulis 

memandang hal tersebut merupakan kekerasan struktural yang bersifat terlalu 

kuat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dibuat tanpa menimbang 

saran ataupun keinginan dari Orang Asli itu sendiri. Pemerintah melakukan 

kebijakan dengan berdasar pada undang-undang yang ada namun tidak 

memperdulikan hak-hak orang Asli yang telah dilanggar.  

Beberapa masalah seperti dalam sektor kesehatan dan pendidikan, penulis 

menilai sifat kekerasan struktural yang dilakukan sangat longgar. Hal tersebut 

terlihat dari bagaimana pemerintah Malaysia cenderung kurang memperhatikan 

dan membiarkan masalah yang terjadi. Perbandingan antara orang Asli dan etnis 

lain terkait masalah kesehatan dan pendidikan sangat berbeda. Namun, baik itu 

disadari ataupun tidak, kekerasan kultural juga telah terjadi baik di era Mahathir 

maupun Badawi.  
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Beberapa kasus kekerasan kultural yang terjadi pada era Mahathir diantaranya 

adalah stereotip yang terus menganggap Orang Asli sebagai orang „primitif‟ 

„malas‟ dan lainnya. Selain itu kekerasan kultural melalui agama dengan adanya 

upaya Islamisasi terhadap orang asli juga terus dilakukan. Pada era Badawi 

sendiri, kekerasan kultural yang timbul diantaranya adalah meninggalnya 

beberapa anak dari dampak pembuatan bendungan di Tasik Chini. Pemerintah 

Malaysia justru mengomentari kebiasaan dalam pola hidup Orang Asli yang 

dinilai „jorok‟ atau kurang menjaga kebersihan. Sehingga, pemerintah sendiri 

berupaya melakukan relokasi dengan alasan agar Orang Asli mendapatkan 

fasilitas yang baik dan hidup dengan bersih (Nicholas, 2010, hal. 44).  

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Malaysia telah 

menggunakan kekerasan kultural untuk membenarkan kekerasan struktural yang 

dilakukan oleh mereka. Menurut Galtung, kekerasan kultural memang dapat 

menjadi justifikasi atau pembenaran atas kekerasan struktural yang dilakukan 

(Galtung, 1990, hal. 294-295). Kekerasan kultural yang timbul dalam masalah 

tersebut adalah anggapan bahwa kebiasaan „jorok‟ orang Asli yang telah membuat 

mereka terserang bakteri. Dari hal tersebut pemerintah telah membenarkan adanya 

relokasi sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini, walaupun banyak dari 

masyarakat Orang Asli yang keberatan dan merasa dipaksa hidup secara modern. 

Hal tersebut merupakan bentuk kekerasan struktural karena pemerintah telah 

membuat kebijakan untuk kepentingan pemerintah tanpa mempedulikan 

tanggapan orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan.  

Disamping itu, pada kenyataannya Islamisasi juga masih dilakukan pada era 

pemerintahan Badawi. Menurut Galtung, kekerasan kultural sendiri memang 
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memiliki sifat yang permanen. Sehingga, kekerasan tersebutu memang dapat terus 

bertahan selama bertahun-tahun seiring berjalannya waktu karena kekerasan 

kultural memang dapat tidak disadari oleh korban. Sehingga, walaupun kekerasan 

struktural terlihat lebih mendominasi pada kedua era tersebut, namun kekerasan 

kultural juga terjadi pada waktu yang bersamaan. 
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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).  



62 
 

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).  



64 
 

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 



67 
 

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. 



70 
 

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 



71 
 

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.  
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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 
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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. 
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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. 

Berdasarkan pertanyaaan penelitian mengenai bentuk kekerasan kultural 

terhadap Orang Asli Malaysia pada era pemerintahan Najib Razak, penulis 
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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 

telah terjadi sejak era pemerintahan Mahathir. Namun, walaupun perubahan 

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

berdasar aspek-aspek budaya yang menjadi instrumen kekerasan serta melihat 

bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi melalui bentuk kekerasan struktural 
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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.  
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 LAMPIRAN 

 

1. Wawancara Dengan Muhammad Syurahbil (JAKOA), 26 April 2018 

Ina Nafilla : Kebijakan di era tun Mahathir banyak kebijakan 

diskriminasi positif 

Syurahbil  : Kita lihat kronologi, jabat untuk Orang Asli ini. Kita mempunyai 

beberapa fasa, dariapda awal dulu dikenal sbg jabatan Orang Asli. Pada awal-awal 

penubuhan dia itu lebih kepada menggunakan Orang Asli untuk membantu 

pemerintah semasam kita mempunyai ancaman komunis di negara. Jadi kita 

menggunakan kebiasaan Orang Asli ini yang mana Orang Asli dia bijak dengan 

hutan, dia expert dalam hutan. Jadi kita gunakan dia punya kekuatan untuk 

memantu Kerajaan untuk membantu komunis. Selesai, sudah habis era tu yang 

mana kita tukar jabatan kita, kita tukar kepada hal ihwal. Kita lebih kepada 

kebajikan Orang Asli, maksudnya segala jenis seperti kesehatan, pendapatan dia. 

Itu yang kita fokus. Pada masa-masa awal kita Jabatan Orang Asli atau JOA. 

 Kita dah transform pada tahun 2011, kita dah menjadi Jabatan Kemajuan 

Orang Asli. Jika dilihat lagi, fokus kita dah lain. Kebajikan kita masih pegang, 

kita masih jaga, tapi kebajikan ini fokusnya dah lebih luas yaitu kebajikan dan 

model insan. Selain kita beri kebajikan kita beri pula kebajikan pertama, 

kesehatan kita jaga, kemudian kita fokus juga kepada pendidikan. Sebab kita 

sekarang kita nak pastikan Orang Asli ni boleh compete dalam pendidikan sebab 

jika kita ingin majukan suatu kaum tu kita mesti ada education. So pihak Kerajaan 

dah invest banyak dana untuk pendidikan Orang Asli yang mana kita pun ada 
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beberapa program dalam pendidikan ni, yang mana boleh kita tengok ada ijazah 

luar negara, maksudnya every year kita make sure minimum 15 orang dari Orang 

Asli dapat sambung pendidikan ke luar negara, so diantara negara yang dah kita 

hantar yaitu US, UK, Aussie, Korsel, Canada, India, Indonesia pun ada kita 

hantar.  

Sebab kita pastikan pelajar Orang Asli ni dia keluar, dia ambil ilmu, dia 

balik dia pimpin kaum dia. Sebab kita nak pastikan yang Orang Asli ini 

membangun. Jadi jika macam cik tanya tadi, era Tun Mahathir dengan era 

sekarang. Bagi saya dia bukannya keburukan atau kebaikan, ataupun kelemahan 

dan kekuatan. Tetapi dia lebih kepada proses. Zaman Mahatir fokusnya lebih 

kepada kebajikan, tapi zaman sekarang kita lebih fokus kepada membangun 

daripada Orang Asli. Sebab perubahan zaman, pada suatu masa, Orang Asli tak 

bisa berharap terus pada Kerajaan lagi lah. Dia harus stand alone. Bila tiba suatu 

masa, era era makin chaos kaya sekarang, dia tak boleh lagi harapkan bantuan 

keuangan, bantuan makanan, dia mesti jadi satu kaum yang memimpin kaum 

sendiri pula. Dia mesti independen.  

 Karena memang zaman ini dia mencoba, dengan sosmednya. Jadi fokus 

Kerajaan saat ini adalah membangun Orang Asli itu sendiri. Itu dari segi model 

insan. Model insan maksudnya kita develop. Lalu juga ada social economy, social 

economy lebih kepada bagaimana Orang Asli bisa mendapat pendapatan sendiri. 

Kalo sebelum ini Orang Asli lebih mengharapkan bantuan Kerajaan. Bantuan 

seperti Kerajaan bagi bagi makanan, boleh dapatkan dia sumber-sumber hutan, 

zaman seakrang hutan makin terhapus. Memang kita kalo dari segi aktivis-aktivis 

banyak menentang daripada apa yang kita coba buat. Seperti hapuskan hutan, tapi 
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coba tengok semua negara, hutan mesti dihapuskan. Untuk develoop, sebab kita 

nak develop, rakyat pun juga makin bertambah. Jadi cara dia adalah kita make 

sure Orang Asli ini ada sumber pendapatan yang dia boleh buat, nah kita 

sediakan. Dari social economy ini kita bagi latihan, usahawan, untuk jadi 

enterpreneur. Kita bagi latihan, kita bagi peluang, dan kita bagi ruang untuk dia 

buat sendiri.  

Dan alhamdulillah lah kita dah ramai usaha-usaha Orang Asli yang 

berjaya. Some of them, at the age of 23 24 dah millionare. Memang itu yang kita 

berjaya. Tapi of course masih ramai kita masih perlu develop. Jadi, fokus 

Kerajaan terhadap Orang Asli adalah bukan sekadar budaya atau cultural, kita 

masih mengekalkan. Kita untuk pastikan segala maklumat, budaya, warisan Orang 

Asli di kekalkan. Jadi sebagai jati diri dia sebagai Orang Asli. Jadi kalau seperti 

soal tadi, perbandingan diantara pemerintah atau PM, pemdapat saya secara 

pribadi bukan perbedaan dari pemerintah itu sendiri tapi perjalanan, proses, 

jabatan ini sendiri, dalam usaha untuk memastikan Orang Asli ini fit into the 

current situation. Kita nak jadi bisa bercampur dengan masyarakat luar. 

Ina Nafilla  : Yang saya baca, pada masa Tun Mahatir tahun 90an, 

tingkat pendidikan dan kesehatan masih rendah.  

Syurahbil  : Pemerintah dulu, kesihatan dan lain-lain masih rendah, 

pemerintah sekarang kesihatan lebih bagus. Bukan kita nak bandingkan tapi kita 

kedepan ini kan proses. Tujuan kita masih sama. So sekarang ini kita udah 

meningkat, tapi masih ada long way to go lah.  

Ina Nafilla : Kalo di zaman Tun Badawi itu seperti apa? 
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Syurahbil : Dia masih yang sama, masih kebajikan. Sebab kita 

bertukar ni tahun 2011 dah PM sekarang. Kita cuma tukar dari segi nama dan 

jabatan kita dan juga tambahan tugas sana. Jadi bukan berarti pada zaman Tun 

Badawi kita tak buat apa-apa, dia masih menyambung legacy. Kita masih fokus 

pada kebajikan tapi kita tetap senantiasa berubah juga dari segi kebajikannya pun. 

Kita sudah bekerjasama dengan kementerian kesehatan, yang mana dulu jabatan 

Orang Asli ini sendiri mempunyai hospital. Tapi sekarang dah asingkan dan kita 

bilang kita buat kepada pegawai kesehatan. Jadi, bagi saya tak ada perbandingan 

keapda pemerintah. 

Ina Nafilla : Tapi kebijakan resettlement atau penempatan itu masih 

terus berlangsung ya? 

Syurahbil  : Sekarang ini kita harus tau tujuan utama dari penempatan 

ini juga, dulu tujuannya yakni untuk memutus hubungan dia dengan komunis. 

Sebab waktu itu komunis pun menggunakan Orang Asli sebagai perantara. Lalu 

kemudian kita tarik, kita keluarkan, kita buat resettlement. Lalu tiba pada suatu 

masa apabila suatu kawasan itu hendak dibangun kan. Contohnya kita sekarang 

ini di dekat kuala lumpur ada satu bangunan Orang Asli yang telah dipindahkan 

sebab kawasan itu tidak dibangun kan. Jadi kita pindahkan ke kawasan yang lain. 

Bukan yang bila kita sudah pindahkan lalu kita ambil kawasan itu dia punya lalu 

kita suruh dia keluar. Bukan. Kita ambil kawasan ini (A), kita sediakan kawasan 

ini (B). Complete dengan rumah, electric, air semua komplit.  
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Ina Nafilla : Tapi saya baca di media. Media itu kan cenderung 

mengkritik pemerintah. Media memberitakan jika Orang Asli cenderung 

keberatan dengan kebijakan pemindahan. 

Syurahbil  : In terms of media, media kita ada 2 jenis. Sebab di 

Malaysia, Kerajaan ini tidak menghalang kebebasan, untuk bersuara lagi. Jadi ada 

media yang boleh (bisa) menentang pemerintah, dan ada media yang bersetuju 

dengan pemerintah. Jadi pendapat saya jika kita nak melihat media, lihatlah 

kedua-dua. Sebab media yang banyak menentang pemerintah ni of course lah 

media ni lebih popular sehingga keluar negara dia memang lebih popular. Sebab 

kekuatan dia ada, bahkan kita harus berhadapan dengan aljazeera, bbc. So inilah 

international media, yang mana menurut pendapat saya, bila dia datang jumpa 

kita, dia bagi tau kita niat dia baik. Dia nak highlight apa yang nak kita buat. Tapi 

the problem is, bila keluar (beritanya) berita jelek. Saya sendiri tak paham, 

mengapa media, terutama western media, dia banyak menghantam Kerajaan kita, 

sedangkan Orang Asli di kawasan dia lagi teruk (jelek sekali). Pembunuhan, 

kerusakan, habis dibuat. Kita baru-baru ini ada satu forum dekat sini, WOF, dia 

banyak orang2 asli dariapda negara2 lain dateng kesini, kita bawa ke kampung 

Orang Asli, masuk kebijakan di forum, apa dia cakap? Kami tak ada benar nih. 

Tapi Orang Asli di Malaysia dapat, Kerajaan bagi, keluarkan duit. Gunakan untuk 

Orang Asli. Sedangkan kami di negara kami, kami terpaksa berlawan dengan 

pemerintah. 

Syurahbil  : tambahan sikit, mungkin satu satunya Kerajaan dan 

negara yang ada jabatan untuk Orang Asli hanya di Malaysia saja. Saya rasa tak di 

negara lain yang melakukan hal yang sama untuk indigenous people. Yang mana 



96 
 

pemerintah punya kebijakan khas yang fokus untuk Orang Asli tak ada. Jadi kalau 

media di luar memang kita ada dua saluran media, media yang mensokong kita, 

yang meng highlight what we have done untuk Orang Asli. And then media yang 

tidak menyokong dan tidak setuju sebab itu lah role dia sebagai orang yang 

membangkan tapi bukan yang bermaksud apa yang dia tidak setuju kita bertolak. 

Ada benernya cakap betul, akhirnya nanti kita tambah baik. 

Ina Nafilla : Tapi memang Orang Asli ini setelah dipindahkan mereka 

tambah sejahtera? 

Syurahbil  : Dia ada dua, secara general. Satu, bila dia pindah keadaan 

dia lebih baik, sebab apa? Sebab di kawasan dia dah tak ada pendapatan, ataupun 

kemudahan, sebab zaman sekarang ni semua sudah tak bersih. Even air pun dah 

kotor. So bila kita pindahkan, kita dah bekalkan dengan air yang dah terawat 

daripada jabatan kesehatan, dan juga electric, jalan. So dia dah lebih mudah. Itu 

banyak. Itu yang banyak. Bila dipindah ke tempat baru dia lebih baik. Tapi ada 

juga yang pindah ke tempat baru. Tempat baru itu lebih baik tapi dia tak suka. Tak 

dapat sesuaikan diri dia dengan tempat baru tu. Sebab dia dah biasa dengan 

tempat yang lama. 

Ina Nafilla : Pemerintah ada konseling? Untuk mereka yang tidak 

terbiasa 

Syurahbil  : Kita setiap saat ada. Dalam program kita juga, kita ada 

model insan selain daripada pendidikan kita juga ada untuk develop dia punya 

pemikiran. Maksudnya juga kita bukan kita fokus kepada student, tapi of course 

untuk orang lain lain juga. Jadi ada kita satu program dia panggil program plus 
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pemindah. Program itu lah yang berguna sebagai penerangan, kenapa pemerintah 

buat macam ini? Untuk apa? Apa kelebihan yang didapat? 

 Kita kerjasama dengan agency Kerajaan yang lainnya, sebab dia walaupun 

Kerajaan tubuhkan (membuat) departement of Orang Asli ni dekat sini bukan 

bermaksud kita stand alone. Kita senantisa bekerjasama dengan agency lain, kalau 

kita perlu nak sehat kita pergi ke bagian kesehatan. Pendidikan kita ada 

kementerian pendidikan yang fokus kepada student dariapda sekolah rendah 

hingga kepada university, kita kerjasama kita dapat apa yang kita expect untuk 

Orang Asli lah. Jadi kalo nak tanya apa lebih sejahtera, memang lebih sejahtera. 

Memang ada yang tak bersetuju, tapi majoritynya lebih baik cuma yang di 

highlightnya yang tak baik lah. 

Ina Nafilla : Kalo pendidikan itu berarti ada di bawah jabatan 

pendidikan? 

Syurahbil  : Yes, kita bekerjasama dengan kementerian pendidikan, 

contohnya macam ini. Kita nak hantar Orang Asli daripada sekolah dari 

perkampungan yang dalam. Ke sekolah yang mungkin mengambil masa kalo dia 

berjalan kaki mungkin tiga atau empat jam. Jauh. Jadi kita sebagai jabatan Orang 

Asli kita ambil student ni kita bawa ke sekolah. Disedeiakan pengangkutan. 

Everyday dah ada kendaraan yang tunggu depan rumah dia, ambil, kita hantar 

sampai ke sekolah. So tugas mengajar adalah tugas kementerian pendidikan, buat 

apa dia udah ada bidang dia. Itu adalah kepakaran dia. So bila habis kita ambil 

balik, kita hantar. So apa yang dia perlukan lagi? Baju sekolah? Kita bagi. Kasut? 

Kita bagi. Duit? Kita bagi. So apalagi yang kita tak pagi? 
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Ina Nafilla : Tapi mereka masih banyak seperti yang saya lihat itu saya 

dengar masih banyak yang tidak mau pergi sekolah? Itu bagaimana? 

Syurahbil : Sebab selalu yang saya dengar kalau ini tidak dapat 

pendidikan. Tidak mau pergi sekolah itu betul. Maksudnya itu dari segi 

pemikiran. Pemikiran ini ada dua, satunya daripada ibu bapak sendiri yang 

mempunyai pemikiran yang “tak perlulah pergi sekolah”. Nah nanti you dah habis 

belajar nanti, balik ke kampung juga. Mindset itu. Jadi kita tetap ada, kita 

senantiasa kita bagi, kita panggil. Dulu ada nama program “KEDAP” untuk kelas 

dewasa Orang Asli. Maksudnya ibu bapak ini kadang-kadang tak bisa membaca, 

jadi dia tak berfikir pendidikan itu penting. Sebab dia sendiri pun tak 

berpendidikan. Jadi kita buat satu kelas untuk orang-orang dewasa untuk ajar dia 

membaca, ajar dia mengira, untuk dia sendiri. So dalam masa yang sama, kita 

motivate dia untuk penting kah pendidikan. Jadi secara tak langsung jika udah 

beri bapak dia, bapak ini pun akan terbuka hati untuk suruh anak dia pergi belajar. 

 Dia masih adam, cuma kalo kita tengok persentase, di tahun 2015 20 

persen masih tercicir (putus sekolah) tapi last year persentase kita dah turun jadi 

16 persen. So maksudnya in term of progress its a good sign lah. Sebab menurun. 

Jadi maksudnya kesadaran pendidikan tuh dah ada dengan apa yang dah kita buat. 

Masih ada yang tercicir tapi kita kurangkan, kita kurangkan. Every year kita cuba 

untuk kurang yang tercicir ni.  

Ina Nafilla : Media katakan masih ada ditemukan stereotype di sekolah 

makanya kenapa anak-anak tidak mau pergi sekolah. Mungkin teman-teman atau 

guru masih berfikir jika Orang Asli itu orang hutan dsb. Apa masih tejradi? 
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Syurahbil : Soal ini pernah ditanya daripada UN datang ke kita, cakap 

soal ini. Case dia adalah soal bullying. Tapi tau siapa yang jawab soalan tu? 

Pengarah JAKOA Negeri Pahang, dia adalah Orang Asli. Dan dia merupakan 

seorang cikgu, pernah bertugas di kementerian pendidikan, sekarang kita panggil 

dia untuk jadi pengarah. So dia yang jawab soal tu ke UN. Dia kata case bully 

dimana-mana. Coba cakap sekolah mana yang tak ada bully. Tak perlu cakap 

Orang Asli. So itu bukan suatu indicator yang menunjukkan pendidikan kita tak 

bagus. Even dia sendiri Orang Asli. Ejek-ejek mesti ada. Maklum budak-budak. 

Saya pun kena ejek dulu di sekolah. So kita jangan cakap itu sebagai suatu 

indicator untuk menunjukkan sebuah kegagalan. Itu biasa. Itu perkara biasa di 

sekolah. Cuma kalo nak dibandingkan keadaan bully di negara ini dengan di 

Eropa atau kita sebut Europe lah. Case bully tak sampai tahap bunuh diri. Tapi di 

Europe? Sampai bawa senjata karena kasus bully. So kita just minor case.  

So benda (tindakan) ni hanya benda biasa, so sekarang ni pula Orang Asli 

dengan masyarakat luar dia dah tak jauh beda. So bahkan Orang Asli sendiri pun 

dengan orang top dah dekat, yang dapat score in every exams, yang jadi top 

student. So bagi saya memang case memang masih ada, cuma media highlightnya 

itu tak sepatutnya lah. Cuma nak kita cakap real case, ada perbedaan di sekolah. 

Perbedaan itu ada, cuma sekarang ni kita dah buat beberapa sekolah yang 100 

persen Orang Asli. Dan banyak. Dari tahun 2000an. Zaman Tun Mahatir banyak. 

Sekarang dah makin banyak. Sebab itu kita mengelakkan. Jadi Kerajaan 

senantiasa develop kita tak boleh sediakan 100 persen in one time. Kita tengok kit 

asedian satu. Apa dia kasih balik. So kita tambah. Sekarnag juga sudah banyak 

sekolah asli yang berdekatan dengan dia punya pendapatan. So, bila ada 
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perbedaan di highlight, itu yang memang ada, itu yang cuba Kerajaan buat. So 

kita dah banyak sekolah yang 100 persen Orang Asli, jadi semua sekolah tu Orang 

Asli yang punya. Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan anak-anak Orang Asli 

yang tak mau ke sekolah ni. Jadi bila dia sama-sama Orang Asli semakin 

bertambahlah yang datang ke sekolah.  

Ina Nafilla : Kemudian kalo untuk guru? 

Syurahbil : Guru ada dua. Ada bangsa lain, ada juga bangsa Orang 

Asli. Sekarang ni kita dalam proses develop education Orang Asli. Memang dah 

makin ramai anak anak Orang Asli yang makin berjaya. Dah makin ramai anak 

anak Orang Asli yang jadi guru. Tapi still jumlah mereka ,masih belum cukup 

untuk semua sekolah tapi itu bukan bermaksud bila guru Orang Asli dia boleh 

mengajar Orang Asli tak semestinya. Dan kebanyakan anak-anak Orang Asli yang 

dah berjaya ni, dia adalah first engineer daripada Orang Asli. Guru guru dia 

semua Melayu, bangsa lain, semua ada. Tapi kita tetap ambil benda 

(keadaan/tindakan) tu sebagai benda yang penting. Maksudnya bila makin ramai, 

hari hari ilmu nih, so akan memudahkan kita. So kadang kadang tak semestinya 

dia jadi guru secara tetap. Kita juga ada engagement engagement program yang 

mana kita bawa student-student Orang Asli yang berada di luar negeri, kita bawa 

masuk ke kampung. Kita titip bawa anak anak Orang Asli tu ke sekolah dan juga 

kita sediakan tempat yang mana mungkin sudah sudah ni bila balik bercuti dekat 

pejabat kita ini dan didekatnya kita buat suatu pusat dimana di pusat ni kita 

sediakan semua. Komputer, internet dan apa saja yang mana bila Orang Asli ni 

sudah sudah dia boleh balik, dia boleh buat kerja dekat situ lalu dibawa anak-anak 
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Orang Asli yang lain bersama-sama dengan dia. Dia boleh bantu. Jumlah guru 

dari kalangan Orang Asli semakin bertambah.  

Ina Nafilla : Jadi sekarang lebih banyak guru dari kalangan Orang 

Asli? Karena kalo dulu-dulu itu guru-guru dari bangsa lain, ada beberapa yang 

tidak mau mengajar kepada Orang Asli itu kenapa biasanya? 

Syurahbil  : Kita tak boleh cakap banyak ataupun dulu sebab kalau nak 

dikatakan sistem dulu semua guru-guru baru mesti di hantar ke pedalaman. Di 

Sabah, Serawak. Di hantar kesana sebagai pelepasan bila sudah beberapa tahun 

baru boleh dia mohon untuk keluar ke tempat sendiri. Dan sekarang sistem itu 

masih diamalkan cuma bukan majority. So kalo saya nak kata, nak jawab 

perkataan kenapa guru tak mau ke perkampungan Orang Asli. Bukan masalah 

Orang Asli. Tapi masalah pribadi. Mungkin jauh perjalanan, keluarga. Bila guru 

fresh graduate, first post hantar ke pedalaman. And then kalau kita tengok, ini ada 

faktor media juga, media highlight guru marah kepada Orang Asli. Tapi media tak 

highlight yang guru terpaksa angkat motor ke sekolah Orang Asli. Sebab air 

tinggi. Angkat ke perkampungan Orang Asli. Ada media yang highlight tapi orang 

tak baca lah.  

Sebab orang sekarang suka kepada hal negatif, cuba tengok pada sosial 

media lah. Kalo something negative di sosmed cepat viral, tapi kalo positif “oh 

oke”. Kalo diliat Kerajaan tak bantu orang, hmm viral. Kalo ada berita Kerajaan 

bantu 20 juta ringgit untuk sekolah Orang Asli, hmm tak ada. So orang tak 

berminat lah tengok berita yang positif. Seperti berita permusuhan Indonesia dan 

Malaysia ni, media lah yang beritakan negatif. Saya sendiri belajar di Universiti 
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Islam Antar Bangsa, kawan-kawan saya of course lah dari banyak negara dan 

ramai juga daripada orang Indonesia. Ada suatu case dulu tahun 2008 ada isu 

Malaysia indonesia, kawan saya orang indonesia waktu itu saya masuk kelas saya 

datang dia peluk dia minta maaf. Itu adalah kerja media.  

Bukan saya tak cakap media tak highlight berita positif, hanya berita 

positif tak popular. Yang popular yang itu yang guru guru tak nak mengajar Orang 

Asli. Tak ada cikgu yang mengutip anak Orang Asli ke rumah. Cikgu ni tunggu di 

sekolah, anak Orang Asli ni tak datang, apa cikgu ni buat? Dia pergi. Bila dia 

pergi dia tengok. Bila dia nak pergi, baju dia basah, hujan. Maka cikgu gunakan 

duit dia sendiri buat beli baju budak ni ambil pakai jom datang ke sekolah. Ada, 

media highlight juga, tapi tak populer.  

Ina Nafilla : Iya saya tak pernah dengar itu. Yang saya tau, tujuh anak 

Orang Asli hilang. Yang masalah dia mandi di sungai. Yang saya baca itu, 7 anak 

Orang Asli hilang, karena dia itu takut ketahuan gurunya mandi di sungai. 

Kemudian pihak sekolah tidak langsung melapor kepada polisi. Mereka malah 

meminta orangtuanya mengembalikan anaknya ke sekolah. Karena sekolahnya 

asrama kalau tidak salah. 

Syurahbil  : Betul. Betul memang anak Orang Asli ni. Dia pergi ke 

sungai. Dia memang tinggal di asrama. Tapi asrama dia pun tak jauh dari rumah. 

Dan anak anak Orang Asli ni biasa dia ingin balik rumah. Jadi guru guru pun 

biasa jika anak Orang Asli ni tak masuk sekolah, mereka pasti balik rumah. Sebab 

dah biasa, di asrama tak ada, maka dia mesti balik rumah. Dan of course guru 

larang budak budak tu mandi sungai, sebab tu musim ujan dan air sungai tu sangat 
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deras. Jadi kalo dia tak melarang, maka jadi case tuh lah. Nah anak anak Orang 

Asli tu main di sungai, dan guru tak larang. Tetiba ada air datang hanyut, siapa 

yang kena? Guru juga. Jadi kalo guru tegur, tak ada denda atau apa, dia cuma 

cakap “esok datang sekolah”. Tapi anak Orang Asli ni udah takut. Mungkin dia 

kena pukul. Maka dia pun buat keputusan lari. Balik ke rumah. Namun nasib tlah 

jumpa lah. Dan kami berdua pun ada di lokasi. Dan mereka dah ketemu. Cuma 2 

orang saja yang masih hidup.  

 Ada yang mati sebab tak makan. After 49 days baru kita jumpa 2 orang. 

Sebenarnya Orang Asli ini pergi tak jauh dari sekolah tapi lepas tu kami cari pakai 

anjing pun tak jumpa. Banyak kisah disebaliknya. Media di highlight fact. Kita 

dah kerjasama dengan tentara, police, mereka dah bawa anjiing pelacak bawa ke 

pekarangan pekarangan. So saya tu punya rescue tu non stop 49 days. Sampai lah 

jumpa tulang. Penemuan tulang tu jadi petunjuk kita jumpa satu satu satu, sampai 

terakhir ada yang masih hidup dua orang. Itu dua dua ni tengah duduk dah tak da 

isi, dah kurus. Dia nampak ada polisi je, dia lari. Dia takut dengan polis, takut nak 

tangkap dia. Kebetulan ada Orang Asli, cakap bahasa dia, baru dia diam. Itu pun 

jumpa dengan 2 orang dengan mayat teman dia sebelah. 2 orang hanyut. 1 tak 

jumpa. Yang jumpa 6 saja. 

Ina Nafilla : Oh jadi kenapa guru itu tidak lapor polisi karena terbiasa 

pulang ke rumah mereka? 

Syurahbil  : Dia bukan tidak langsung lapor kepada polis. Polis ni pun 

ada prosedur dia. Hilang 24 hours baru lapor. Saya pun tak tau kenapa media 

memainkan perkara-perkara ini. Tapi tak apa, perkara perkara boleh kita 
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bertingkatkan lah. Dan di dekat sekolah tu pun dah bertambah baik lah 

kekurangan. Of course kita still on developing. Tapi bukan di masa apabila kita 

buat macam tu because of kita tak bisa merawat Orang Asli. Bukan. Its just 

something we need to improve lah. So kata cikgu cikgu tak suka Orang Asli itu 

tak betul lah. Jadi hanya manusia biasa. Dia dalam ramai ramai tak semuanya 

baik. Mungkin satu dua bermasalah tapi itu tak represent majority. 

One or two cases yang keluar di media, itu dia highlight. Tapi seratus dua 

ratus yang lain? Tak ada. Itu ajalah. So yang dah kamu research, apa yang kamu 

baca yang baik Kerajaan Malaysia dah buat? 

Ina Nafilla : Oh yang baik itu mungkin saya banyak baca dari webstie 

JAKOA, kemudian dari beberapa literatur, buku-buku. Buku-buku mungkin tidak 

mengkritik, tapi lebih tentang perjalanan, proses. Seperti masa resettlement. Kalau 

untuk media, saya lebih banyak yang negatif-negatif. Kalau klik Orang Asli itu 

semua negatif.  

Syurahbil  : Memang betul lah tu dari segi. Kita dekat dengan unit 

PRO ini pun dah coba sebaik mungkin lah untuk kita spread the good news. 

Macam-macam dah kita buat. Kita pun dah invest banyak lah. But of course 

mentality orang, yang negative itu yang lebih menarik.  

Ina Nafilla : Memang kalau melihat pendidikan saat ini, sangat 

berkembang Orang Asli. Cuma ya itu. Jika saya membaca media, mereka mesti 

mengkritik, guru itu melakukan diskriminasi. Makanya saya pikir jika guru yang 

bukan dari bangsa Orang Asli itu memang diskriminasi terhadap orang-Orang 

Asli itu. 
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Syurahbil  : Hakikat Orang Asli itu di Malaysia ada 18 suku kaum. 

Dan setiap suku kaum ini berbeda dari bahasa dan budaya. 18 suku kaum ni tak 

semua bersatu. So tugas kita untuk menyatukan berat juga untuk menyatukan 18 

suku kaum ni.  

Ina Nafilla : Oh jadi mereka ini tidak bersatu ya? Tidak begitu akrab. 

Syurahbil  : Misal di satu kampung lets say ada 100 orang. Bila dia 

begaduh di kampung dia, dia bawa kawan kawan dia ke kampung lain. Walaupun 

satu sama lain itu satu suku. Tuh kita dah usaha mengumpulkan kampung yang 

kecil-kecil tu kan supaya duduk satu tempat. Itu yang jadi cabaran kita. Makanya 

media cakap kampung Orang Asli tak ada air, air kotor, tak ada elektrik. Itu 

kampung yang dia buka sendiri. Nah jadi isu orang buka tanah. Jadi cabaran kita 

yang pertama kali, kita nak satukan Orang Asli ni. Jangan ada masalah sikit buka 

di kampung lain. Lalu selesai masalh kampung ni, datang lah tu penyakit dari 

kampung sebab tak ada air bersih. Nah kerana tu media datang buat highlight. 

Tanya kenapa Kerajaan tak bantu.  

Ina Nafilla : Saya baca berita yang 2 orang meninggal terkena 

Salmonela.  

Syurahbil  : Banyak kasus macam tu. Itulah tujuan resettlement. Kita 

nak tempatkan mereka ke tempat yang lebih baik. Tapi dia tak mau sebab dia 

selisih dengan tempat yang ini. Tapi tempat yang lama ini kotor. Banyak bakteria, 

virus. 

Ina Nafilla : Kenapa pemerintah tidak memperbaiki tempat yang lama 

mereka jadi mereka tidak perlu dipindah? 
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Syurahbil  : Dia macam ni. Bila Kerajaan nak menghantar suatu 

bantuan untuk develop suatu kawasan. Dia ada pros and cons. Ada banyak tempat 

yang kita develop tempat dia sendiri. Tapi ada banyak yang kita tarik kita bawa ke 

tempat lain. Sebab tempat tu tak sesuai.  

Ina Nafilla : Tidak sesuai dalam hal? 

Syurahbil  : Mungkin dari segi nak bawa saluran air bersih. Dia tak 

ada kawasan yang baik untuk kita masukkan air bersih. Dia ada di remote area. 

Jadi susah kita nak buat jalan, apa aja susah. Misalpun kita buat, costnya tinggi. 

Lebih baik kita cari dia tempat yang sesuai. Yang darimana dia mudah menerima 

bantuan dari kita untuk jaga kesehatannya. So orang daripada jabatan kesehatan 

bisa masuk. Bisa cek kesehatan. So itu lah reason kita buat kawasan lain kita 

pindahkan. Contohnya kita buat dam, bendungan. So ada beberapa kawasan yang 

menyebabkan air tu akan menenggelamkan kampung dia. So kita kena ambil, kita 

alih. Tapi bukan kita ambil, kita alih dia tak dapat apa-apa. Satu kita bayar tanah 

dia, dua kita bagi dia rumah yang penuh dengan facilities. 

 Dan yang keluar dari rekan media yang tak bersetuju berkenaan dengan 

relocation ni. Lets say 100 orang, 10 orang saja tak setuju. 90 orang setuju. Tapi 

media highlight 10 orang saja ni.  

Ina Nafilla : Ya karena kebijakan kebijakan pemerintah seperti yang 

dikatakan ni tidak kita temukan di media. Sulit kita temukan.  

Syurahbil  : Kita sendiri ni pun bagikan informasi lewat official 

facebook. Because bahaya lah orang Indonesia cakap negative, so we need to do 

something lah untuk improve 
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Ina Nafilla : Fokus saya ini sebenernya pasca 2003. Jadi ketika kepemimpInan 

PM Badawi dan Mahathir saya ingin tahu lebih lanjut mengenai kebijakan pada 

era Tun Badawi. Karena itu saya sangat sulit ditemukan. 

Syurahbil  : Pada masa Badawi ni, dia punya program sekejap saja. 

Karena hanya 5 – 6 tahun. Jadi dia lebih kepada menyambung, melanjutkan era 

Tun Mahathir.  

Ina Nafilla : Jadi kebijakannya cenderung sama ya?  

Syurahbil  : Sama. Tapi masa masa ini pun very crucial. Zaman Tun 

Badawi lebih membawa kepada Islam Hadhari kepada negara Malaysia. So in 

terms of Orang Asli dia lebih kepada menyambung delegasi Tun. Yang mana 

fokus kepada kebajikan. Tapi bukan berarti dia hanya biarkan. Of course dia 

improve juga, sebab kita every year kita ada something new. Bila sampai kepada 

PM yang sekarang, dia dah nampak jabatan Orang Asli itu perlu lebih besar. 

Ina Nafilla : Kemudian kebijakan diskriminasi positif di era Tun 

Mahathir dilanjutkan di era Tun Badawi. Kenapa ada kebijakan itu dan 

dilanjutkan? 

Syurahbil  : Diskriminasi positif macam mana maksudnya? 

Ina  Nafilla : Yang saya tahu, diskriminasi positif itu jadi misal Orang 

Asli mau bergabung bersama orang orang Melayu, maka mereka itu akan 

mendapat bantuan, dsb. 

Syurahbil  : Ini pun antara wrong info yang mana pihak kita 

menentang sehabis-habisnya. Dia ada juga info terbaru, jika mereka nak terima 
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bantuan dari Kerajaan, maka dia harus masuk agama Islam. Itu ada di post di 

facebook kita. Lalu kita reply, saya bilang bagi nama petugas yang cakap macam 

tu. Tapi apa yang dia jawab? Oh saya pun dengar daripada orang. Dia dengar dari 

orang, lalu dia post di facebook.  

Ina Nafilla : Tapi kebijakan seperti memang tidak ada? 

Syurahbil  : Jadi macam ni lah. Wujudnya diskriminasi ini, apabila ada 

sekempulan seseorang atau sekumpulan nak sesuatu tapi tak dapat. So jadi pasti 

dia wujudkan perkataan diskriminasi. Tapi yang kaumnya dapat? Tak ada. Isu 

diskriminasi nih banyak. Saya nak cerita daripada dulu lagi, kita cerita secara 

general saja lah agar kamu paham. Masalah gender pun dia diskriminasi. So, 

sedangkan benda tu tak ada diskriminasi pun. Memang masa tu belum ada suatu 

rules. Tapi dari segi Orang Asli, membedakan Orang Asli dengan masyarakat lain 

itu sangat tak betul. Sebab kalau kita ikutkan sekarang, jika cerita diskriminasi, 

saya orang Melayu, saya boleh cakap Kerajaan diskriminasi saya dengan Orang 

Asli. Kenapa lah? Sebab Orang Asli dapat rumah, pendidikan percuma. 

Sedangkan Kerajaan ni dibawah Melayu Islam. Tapi saya Melayu Islam, saya nak 

punya rumah, saya harus kerja, beli rumah sendiri.  

Kita tak ada tanah, kita harus cari sendiri. Saya tak ada pendapatan? Saya 

harus kerja cari pendapatan. Saya tak ada pendidikan? Emak bapak saya harus cari 

uang untuk didik saya. Tapi Orang Asli? Dari semenjak ada di perut emak dia, 

kita jaga emak dia kita bawa emak dia ke hospital check up, balik, lahir, kita bagi 

bantuan pula. Makanan, vitamin, apa semua. Bila anak dia besar, kita sediakan 

pula tempat dia untuk pendidikan, kita bawa dia ke sekolah. Baju, kasut, tas kita 
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bagi. Lalu lepas lulus tu kita bagi masuk dia ke universiti, bagi lagi beasiswa 

untuk masuk university. Bantuan apa apa saja buat pendidikan kita dah bagi. Dan 

habis dia belajar, dia nak dapatkan pekerjaan, kita sediakan dia platform untuk 

jadi usahawan pula. So kalo cakap diskriminasi? Sebab itu saya tengok benda tu, 

saya kata satu kaum telah menerima banyak tapi dia tak ada bersyukur.  

Ina Nafilla : Jadi asimiliasi Islam di antara Orang Asli itu tidak ada ya? 

Atau perbuatan oknum oknum tertentu? 

Syurahbil  : Tak ada tapi tak pernah wujud. Jadi di kita ini tidak 

pernah ada bawa agama. Yang ada hanyalah Orang Asli. So tak usah lah dia ada 

agama apapun, warna kulit macam mana sekalipun. Anak Orang Asli sekarang 

pun lagi cantik, lebih cantik dari orang kita. Tapi itu pun tak membedakan. Selagi 

dia Orang Asli. Jadi itu yang kita baca. Itu yang kita tengok. Walaupun nama dia 

dah nama ChIna, tapi jika dia ada ciri ciri Orang Asli maka dia layak untuk terima 

bantuan kita. So bila kita tengok apa dia punya agama, Islam bukan? Tidak. Kita 

cukup tengok apa dia Orang Asli apa bukan, dah. Namun apabila kita orang 

Melayu masih kecil, kita di adopt sama Orang Asli, lalu kita cakap macam Orang 

Asli, kita bergaya macam Orang Asli, maka kita pun dapat bantuan.  

Dan kita ini pun lembaga ada akta untuk Orang Asli. Dan of course kita 

bisa act untuk Orang Asli. So diskriminasi memang tak ada, tak wujud. 

Sedangkan Orang Asli ini pun banyak kita bagi laluan shortcut, contohnya in 

terms of pendidikan. Misal di negara lain, kita nak dapatkan beasiswa kita harus 

dapat 8 atau 9 nilai A, tapi Orang Asli 6 saja cukup. Sebab kita tau Orang Asli 

belum bisa sampai di tahap competition tapi ada yang bisa bisa compete meski 
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bukan majority. So diskriminasi tak ada lah. Saya boleh tak bersetuju langsung. 

Kalau ini sebab saya tak puas hati. Mungkin ada faktor-faktor yang membuat 

diskriminasi. Sebab sekarang ini pun ras ini ramai, kampung pun banyak, rumah 

pun banyak nak kita develop. Tapi kita bisa bagi misal 1000 biji rumah. Tak 

boleh. Kita tentu perlu tengok peruntukannya untuk apa. Kita tentu harus manage 

uang dari Kerajaan yang mana Kerajaan alocate every year.  

PM kita sendiri, every year, mesti ada budget untuk Orang Asli. Dengan 

peruntukkan itu kita gunakan untuk tahun ini. So next year, lain. Beda. Kita 

gunakan untuk yang lain. So bangsa lain tak ada peruntukkan macam ini. Saya 

bagi 60 juta untuk orang Melayu, tak ada. Cuma ada 60 juta untuk Orang Asli. 

Peruntukkan apa? Campur, pembangunan dan pendidikan. Ada event last year, 

kita ada buat acara untuk Orang Asli, yang mana kita kumpulkan semua usahawan 

Orang Asli, yang ada dekat Malaysia ni, kita kumpulkan di tengah KL, utuk dijual 

barang mereka dan kita promote event untuk orang datang. Dan dari situ kita dah 

develop dia. 

Ina Nafilla : Kalo untuk mengenal Orang Asli itu sendiri misalnya, 

apakah ada kisah rakyat? Apakah ada kisah turun temurun?  

Syurahbil  : Ada, buku. Tapi belum popular. Namanya buku Seletar. 

Untuk kisah rakyat ni sudah tak banyak lagi yang menulis. Ditulis oleh bekas 

petugas kita dan dia adalah Orang Asli. Dia bertugas disini. Dia salah satu kaum 

dari Orang Asli (Seletar). Banyak buku buku yang lain tapi belum commersialized 

sebab yang menulis tu tak ramai lagi. Tapi ada. Untuk kisah turun temurun tu ada. 

Tapi tak dibukukan. Sebab sudah lama lah. Yang popular ni orang kanak. Dia asli 
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daripada Indon juga. Pada tahun 1920an tu, mungkin asalnya dia Orang Asli laut. 

Dia lari dari kampung dia, hingga sampai lah di Malaysia, di negeri Johor. Abis 

itu Malaysia agaknya mau merdeka and then kita kumpulkan semua kaum kaum 

minority ni daripada bibir laut. Dia pindah duduk di tengah hutan. Lalu ada juga 

kaum Mahmeri, ada juga cerita kepercayaan dia lah.   

Ina Nafilla : Sekarang saya baca berita sedang ada masalah tentang 

Goa Musang tu. Itu masalah apa ya? 

Syurahbil : Jadi masalah di Goa Musang ni. Orang Asli di kawasan 

itu tak bersetuju dengan adanya pembalakan. Sebab katanya itu mengganggu 

daripada dia punya ekosistem lah. So dia tak puas hati, jadi dia buat cara blockade 

jadi dia tak bagi lori lori balak ni masuk. Persoalannya, kenapa baru sekarang? 

Sebab sebelum ini pun dah ada. Cuma awalnya dia tak ada masalah. Dia oke. Dan 

kasus ini baru heboh tahun 2017 lah. Apabila ada aktifis aktifis lain macam NGO, 

yang masuk ke dalam dan bawa bawa Orang Asli ni untuk menentang lah. Tapi 

itu tak apa. Kita nak coba untuk selesaikan.  

Sebenarnya ini isu yang menentang Kerajaan ni, ada based political juga, 

mesti ada dekat dalam. So of course dibawa oleh opposition lah. Tapi itu ada 

political punya issue. Ada beberaa benda yang kita poun ambil berat. Sebab bila 

bercerita berkenaan dengan tanah, hutanm. Dari segi undang-undang pun dah lain. 

Kita adalah federal government. Sedang bila bicara tanah, itu sudah dari segi state 

government, pemerintah negeri. Jadi federal dan state punya law yang beda lah 

dia. Cuma dekat goa musang tu kita coba baik baik Orang Asli disana dapat 

fasilitas, tapi memang isu pembalakkan of course ada segelintir orang yang 
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marah. Sebab ada yang satu kampung kita bawa semua, dan ada yang tak nak. 

Sebab berbeda disitu keadaan, jadi bila ada pembalakan. Bila kawasan hutan 

rusakm of course dia tak suka lah. 

Tapi dibawah jabatan federal government, kita cuma concer Orang Asli tu. 

Kita tak setuju dia buat buat blockade macam itu sebab itu bukan budaya Orang 

Asli. Sebab apabila dia buat macam tu dan ada demonstrasi yang dibuat oleh 

pembangkang, Orang Asli di Goa Musang ni mesti buat buat juga demonstrasi. 

Sedangkan budaya Orang Asli tak pernah turun demonstrasi dan bagi saya itu ada 

political reason dibalik itu dan saya juga dah jumpa dengan kepala kepala NGO 

ni, dia pernah datang kesini dan dia orang terkejut apa motivasion kita. 

Sebelumnya dia orang tak tau ni apa yang kita buat. Maybe jika something 

membutuhkan benda (tindakan) yang keras boleh minta tolong untuk buat fight. 

Kita pun banyak benda yang kita mohon, tapi kita tak dapat. Cuma mungkin 

approach tu kena berbeda. Jadi sebenarnya tidak isu yang besar, tapi in terms of 

political itu memang big issue. Jadi benda seperti itu bisa diselesaikan dengan 

cara lain sebenarnya.  

Tapi kita dah coba, masuk ke dalam, masuk ke kampung, kita bagi option, 

tapi dia tak setuju maka dia tak nak. Dia suka dengan cara itu. Jadi bukannya 

Orang Asli sendiri ini nak pun. Sebab bila dia duduk disitu sehari hari mana dia 

dapat pendapatan dia. Dia tak cari rizki. So effect dari pembalakan itu tidak kena 

kampung pun. Sebab bila nak keluarkan kayu balak, kita ada law. Jangan kacau 

penempatan Orang Asli. Kalau kena, nah ada law dia. Tapi saya tak tau kenapa 

Orang Asli ini boleh keluar daripada kampung yang jauh daripada tu, duduk di 

kawasan blockade ni, dan duduk situ setiap hari. Mungkin mereka merasa 
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pembalakan tuh telah mengganggu air mereka. Tapi tak berpengaruh besar pun. 

Kami sudah bekerjasama dengan jabatan kesehatan pun telah bagi option. Kita 

sudah sediakan bekal air terawat yang lain. Tapi of course lah mungkin dia mau 

yang original kan. Of course lah mesti ada effect, mesti ada. Nah masalah air pun 

tidak bermasalah besar pun.  

Nah tapi kalo dia sanggup keluar daripada kampung untuk pergi ke tempat 

blockade, duduk disitu setiap hari, tak bekerja tak cari rizki, berarti ada something 

wrong somewhere. And then Orang Asli yang duduk situ pun buka berarti dia tak 

dapat makan. So lepas itu kita pikir siapa yang bagi mereka makan rupanya. Dia 

pergi naik motor, kereta, siapa bagi minyak? Sebab tu kita pergi. Baru baru inipun 

kita pergi. Tim penggarap kita Orang Asli, penggarap pahang ktia Orang Asli, 

penggarap perak kita Orang Asli. So tiga tiga penggarap ni pergi, berunding, 

bujuk, kita selesaikan macam ini. Kita ada option. Sebab itu bukan budaya Orang 

Asli lah, melawan, memaki. Orang Asli itu lembut. Cara dia marah pun berbeda. 

Bukan yang menjelek-jelek macam tu.   

Ina Nafilla : Oh jadi kemungkInan besar ada orang dibalik ini ya? 

Dibalik orang Orang Asli yang demonstrasi ini?  

Syurahbil  : Sebab bila saya cek youtube, kan ada tu orang lain yang 

jadi juru cakap mereka yang perempuan tu, disrespect. Dan in fact dia bukan 

Orang Asli. Dia ada agenda lain lah. Jadi Orang Asli ini digunakan. 

Ina Nafilla : Apa karena ini mau pemilu juga mungkin? 

Syurahbil  : Yes betul. Salah satu lah. Sebab, kalau nak cerita, kenapa 

last year saya cakap pemabalakan ni dah lama. Kenapa ini baru naik heboh. So dia 
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preparing for something. So kita ini pun bolak balik tengok ke goa musang. Dia 

boleh duduk dekat balai polis tu, demonstrasi depan tu. Dan of course lah ada 

beberapa leaders yang bukan Orang Asli. In fact, ada dari dia yang dari England. 

Dia yang lead. Cakap isu blockade di gua musang tu, ada pihak lain yang trigger 

menjadikan besar. Kita ada option tapi option kita tidak diterima.  

Ina Nafilla : Kalau dari pemerintah, itu opsinya apa? 

Syurahbil  : Kita ada beberapa cara lain. Tapi the first thing is kita 

udah suruh orang orang tu balik ke kampung masing masing. Tak payah lah tuh 

duduk dekat situ. Tak payah rumah mereka buat. So kalau kena kampung dia, kita 

paham. Tapi ini jauh. Beberapa kilometer lah, bukan sebelah. Sebab itu 

pembalakan bukan pembalakan haram, pembalakan legal lah tuh.  

Ina Nafilla : Itu pembalakan untuk pembangunan apa? 

Syurahbil  : Itu pembalakan milik Kerajaan negeri Kelantan. Kerajaan 

negeri Kelantan ni dia oposisi, dia bukan Kerajaan federal. Dia bukannya pro 

government. Dia pembangkang. So this group ni pula yang tak setuju dengan 

Kerajaan Kelantan, bukan dengan kita. Bukan dengan federal. Dia begaduh 

dengan Kerajaan negeri Kelantan. So dia bawa lah issue ini. So everything yang 

melibatkan Orang Asli, kita harus step in. Kita selesaikan. Bila orang yang tak 

paham, mengapa JAKOA tak menyelamatkan Orang Asli. Nah isu isu itu akan 

naik. Padahal itu beyond our jurisdiction lah. Sebenarnya, jabatan kita dapat kita 

ignore kerjaan macam itu. Itu Kerajaan negeri punya issue. Tapi concern kita 

Orang Asli tu, Orang Asli tu yang kita concernkan. Macem mana makanan dia, 

kerjaan dia, bila dia duduk situ tiap hari? Nah itu yang kita pikirkan.  
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Ina Nafilla : Jadi ini adalah isu dengan Kerajaan Kelantan ya? Tapi 

Kerajaan federal jadi ikut? 

Syurahbil  : Iya itu adalah masalah Kerajaan dalam negeri. Tapi 

Kerajaan federal involve karena kepentingan Orang Asli itu. Kita nak pastikan 

Orang Asli itu hidup dengan cara yang betul, yang penting pendidikan, anak dia 

dapat pergi ke sekolah, dan dia ada pendapatan. Tapi dia malah duduk disitu. Itu 

lah yang kita concern. Di goa musang tu banyak kampung, ramai, ada ribuan 

Orang Asli, tapi yang terlibat di issue tu hanya 20an saja. Tapi dapat major 

highlight. Memang in fact, dalam media sosial ni, government kita kalah. Sebab 

bila kita government nak kita ceritakan apa yang kita buat apa yang kita buat, tak 

ada yang nak baca. 

Ina Nafilla : Kemarin saya datang berkunjung ke museum Orang Asli 

di Gombak. Itu ada rumah sakit khusus Orang Asli dibangun dari tahun berapa 

itu? Jadi yang disitu memang khusus untuk orang Orang Asli saja? Daerah 

Gombak itu banyak Orang Asli? 

Syurahbil  : Sudah lama. Memang daerah Gombak itu untuk Orang 

Asli. Dia bawa itu dari Gombak sampai masuk ke pahang. Dulu hospital itu 

bawah kita, dibawah JAKOA. Tapi dah sampai tahun 2011, tapi hospital nih dah 

di pakarannya dibawah menteri kesehatan. Tapi dia masih jadi hospital Orang 

Asli. Jadi tugas kita ialah membawa Orang Asli ke hospital. So kita sampaikan lah 

bantuan bantuan yang dibutuhkan. Dari segi perawatan kena expert lah yang buat. 

Satu lagi unit untuk Orang Asli yakni rumah transit. Rumah transit ni kita bagi 

semua yang apa mereka butuhkan. Tempat tidur, kamar mandi. Tempat untuk 
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menunggu istri nak check up. Kita mereka mati, kita yang collect, kita yang 

kuburkan. Sampai kita tanah liang kita tutup sampai selesai. Yang kerja 

pemerintah jaga. 

Ina Nafilla : Tapi Orang Asli ini jika ingin ke rumah sakit swasta itu 

boleh? 

Syurahbil  : Boleh. Ada certain Orang Asli yang pergi ke rumah sakit 

lain lalu datang claim ke kita. Sepatutnya tak boleh. Dan satu lagi. Orang Asli bila 

dia dapat dari bukan dari JAKOA, divisi lain juga ada. Jadi bukan hanya satu 

saluran saja bantuannya. Tapi orang yang menentang Kerajaan juga menerima 

bantuan dari sini juga. Kita dalam dewan negara, mesti ada wakil dari Orang Asli. 

Dia mesti dapat tempat duduk dalam parliament yang akan membawa isu isu 

Orang Asli. Padahal Orang Asli ada minority tapi ada wakil di parliament. Jadi 

suara dia ada.  

Ina Nafilla : Mengapa orang sangat dianggap spesial? Hingga ada 

jabatan, hospital, museum? 

Syurahbil  : Orang Asli ini adalah kaum yang terawal yang menduduki 

tanah Melayu sebab tu lah sebelum Kerajaan Malaysia, mereka sudah ada nih. 

Kemunginan juga penduduk indonesia juga sama. Oleh karena itu kita membuat 

itiraf menjadikan Orang Asli sebagai kaum awal oleh sebabtu pemerintah 

Malaysia mengambil satu jalan untuk memastikan keistimewaan ini terjaga. 

Untuk apa? Pastikan identity dia tidak hilang, culture masih ada, tapi dalam masa 

yang sama masih mengekalkan tradisi tanpa meninggalkan kebiasaan mereka. 

Ina Nafilla : RS orang Chinese? India? 
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Syurahbil  : Tak ada. Rumah sakit Orang Asli ini tadinya dibuat untuk 

menangani kasus TB dan Kusta. 
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2. Wawancara Dengan Colin Nicholas (COAC). 26 April 2018 

Colin Nicholas : Apa yang dikatakan JAKOA? 

Ina Nafilla   : Ya mereka lebih mengatakan bahwa itu 

sebenarnya politisasi, jauh dari wilayah dan budaya orang asli. Lebih banyak yang 

mendukung pemerintah 

Colin Nicholas : Ya memang itu bukan budaya orang asli, tapi 

mereka sudah pakai itu budaya mereka untuk support masalah mereka dalam 

beberapa tahun. Sampai tak ada lagi jalan lain. Termasuk masuk mahkamah dan 

menang di mahkamah. Lagi pembelakan. Jangan katakan itu bukan budaya, itu 

memang budaya. Sebab apa yang berlaku di tanah dia itu bukan secara tradisi atau 

bukan yang dalam kebudayaan dia. Apa yang berlaku sudah tentu. 

Geradi Yudhistira : So Pak Colin sendiri melihat museum orang asli di 

Gombak. Dan saya lihat museum orang asli, bagaimana pandangan bapak? Saya 

pikir itu sebagai sebuah kekerasan. Karena orang asli di display, like 

entertainment. 

Colin Nicholas : Memang betul, tapi ada 2 perkara disana. Satu 

separuh dari maklumat yang ada disana tidak betul. Dari segi kaum-kaum pun 

macam ada gambar termasuk pun sudah salah letak. Ada pula gambar 18 suku, 

gambar mereka sudah salah letak. Macam orang Batak kamu kata orang Iban. Itu 

pun kamu tidak beli beda walaupun kamu orang jabatan orang asli. So ada 2 3 

gambar yang mereka sudah silap. Dari dulu dan sampai sekarang dia masih. 

Geradi Yudhistira : Apakah disengaja? 
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Colin Nicholas : Tidak, mungkin orang yang dulunya start, ada 

gambar ni terus dia confused terus dia „oke oke lebih kurang macam ni lah.‟ Tapi 

orang sudah bagi tau ini salah sebab anak orang yang dalam gambar itu kata „eh 

saya bukan orang (anu) tapi saya orang cebong.‟ Dan seperti tadi kamu cakap, 

mereka semua ditunjuk tentang military, tentang ketua yang jabatan tu, bukan 

secara betul orang asli sebab sedikit orang disana. So, tapi sebaliknya rame orang 

suka pergi sana (museum). Orang awan dont know, mereka dapat pengetahuan 

tentang orang asli, semua dari sana. So ramai orang bukan dia pikir macam kamu, 

mereka dapat dan mereka terima saja. Itu yang jadi masalah. Jadi semua ingat kalo 

orang asli suka duduk macam ni, kebudayaan mereka memang kebelakangan, dan 

orang tidak mau ubah macam tu. Sebab itu yang ditunjukkan.  

Geradi Yudhistira : So, bentuk lembaga bapak sendiri, Center for Orang 

Asli, apa yang menjadi concern dari lembaga ini? 

Colin Nicholas   : Mula-mula kita ditumbuhkan pada tahun 89 tapi 

masa itu orang Malaysia awam disini dan orang NGO pun memang tidak bincang 

mengenai orang asli. Yang paling penting adalah orang Penan di Serawak. Isu 

basah di dunia. Tapi ramai orang tidak tau apa yang ada dengan orang asli dan isu 

apa yang ada dengan mereka semua. Tujuan kita mula ni, satu untuk mengedarkan 

information information yang miss tentang orang asli. Kemudian untuk 

meningkatkan kemampuan orang asli. Lepas tu 2001 sudah kita tutup, sebab jika 

bertujuan untuk bangkitkan orang asli, takkan kita mau sampai bila bila kan, 

maksudnya kita tidak success lah dalam tujuan kita. Lepas 2000, kita pikir ya 

memang sekarang ramai bagian atau grup orang asli yang boleh berkarir, boleh 

bersuara sendiri. Tapi kita perlu satu tempat yang macam resource center dan 
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relokasi, supaya mereka bisa datang sini untuk belajar atau menggunakan 

sumber2 sini untuk buat mereka apa yang mereka butuh. 

 Pagi ini 8 orang baru balik, mereka dari sini 3 hari untuk training GPS, 

community mapping, macam research. Jadi bila dia balik, dia buat sendiri dengan 

kampungnya. So kita dari pusat hanya untuk badan yang berlatarbelakang orang 

asli yang berdepan, kita yang sokong, yang memfacilitate mereka untuk apa yang 

mereka sendiri nak tuntut atau nak suarakan. Kita bukan yang depan, kita orang 

belakang (support).  

Ina Nafilla  : Saya berbicara dengan JAKOA mengenai 

diskriminasi positif yang ada sejak Mahathir. Tapi mereka bilang kebijakan 

tersebut ada. Tapi saya baca diskrimanis positif itu ada tapi tidak secara jelas. 

Bagaimana pandangan anda? 

Colin Nicholas : Diskriminasi positif (DP) itu bukan dari zaman 

Mahathir, tapi dari zaman Tun Razak. Dia NDP tahun 1970 dengan rasa ekonomi 

baru. Tapi masa itu diskrimnasi positif itu bukan ikut bangsa atau ras, dia ikut 

orang yang tiada dan yang ada (berada dan tidak berada). Supaya orang yang ada 

dan yang tiada itu di sama ratakan (ekonominya). Tapi dalam 30 40 tahun ini 

dikaitkan dengan bangsa. So, dari segi diskriminasi, diskriminasi positif memang 

diskriminasi. Itu tidak bagus. Tapi kalo orang Melayu diberi diskriminasi positif 

sebab dia diutamakan. Tidak ada orang Melayu yang kaya, ada yang miskin. Ada 

orang Cina yang kaya, yang miskin. 

 Apa yang berlaku sekarang ialah oleh sebab dasar itu, DP, disalahgunakan. 

Maksudnya semua projek2, semua ekonomi, semua kota-kota diberi kepada orang 
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yang mampu. Kalau you nak buat projek besar, yang memerlukan investment 

yang besar, takkan petani boleh diberi masuk sana. Orang yang sudah kaya, dia 

yang boleh diberi kesempatan. Itu yang berlaku. Apa yang berlaku ialah memang 

dengan kebijakan itu orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin 

miskin. Bukan ikut race (ras) tapi ikut semua bangsa. Dari segi orang asli, 

sepatutnya kita semua anggap orang asli semua sama. Di belakang dari segi 

ekonomi, dari segi apapun. Ramai orang anggap orang asli sebagai suatu suku 

atau kaum, satu bangsa, homogeneus. Tidak. Orang asli bukan homogeneus. Dia 

terdapat 18 suku kaum. Dalam suku kaum pun ada orang yang kaya, sekarang 

orang yang membalak, orang yang menindas orang asli adalah orang asli sendiri.  

So kamu tak beri ingat orang asli semua miskin, ditindas semua, tak dapat 

pembangunan. No, ada dokter, ada hakim dari segi orang asli. So apa yang kita 

sebut orang asli yang masih duduk dekat hutan atau dalam hutan, yang masih 

mengikut cara hidup dia yang ikut adat dia semua. Tapi tak boleh sebab  ada 

banyak faktor yang melarangkan mereka buat itu. Itu yang kita kerja. Ada ramai 

orang asli kamu jumpa dekat Banda, kamu tidak tau dia orang asli, kamu sangka 

orang Malaysia biasa. Itupun orang asli dari segi darah, bukan definisi orang asli 

yang kita sebut biasa. Orang asli yang kita kerja ialah orang asli yang masih 

pegang kuat pada tradisi dia dan masih mau pertahankan tradisi dia atau adat dia 

karna adat mereka sendiri tapi ada banyak halangan yang tidak membenarkan 

mereka menunaikan itu dengan sepenuhnya. Ini hanya beberapa ratus orang asli. 

Yang lain semua biasa. So kalau cakap DP, kita posted kepada ini bukan orang 

asli sejarah kaum yang mereka semua semua. Kalau ada isu dengan tanah, dengan 
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rumah, dengan kontraktor dia, itu sama dengan orang biasa. Lain isu. Jangan 

satukan semua ras. 

Geradi Yudhistira : Kalau dari dalam Malaysian people perspective, 

how they see them in general? 

Colin Nicholas : Kamu mesti tau bahwa bila kita sebut orang asli, 

kita sebut orang asli di semenanjung Malaysia, orang asal. Separuh orang kata, 

orang asli tu orang asal. Orang asal tu ada satu tambah, tapi dia merangkupi orang 

asli di semenanjung Malaysia, dengan Sabah dan Serawak. Tapi Sabah dan 

Serawak tu walaupun mereka orang asal, ada beda juga. Ada mereka yang miskin 

macam orang asli sekarang, tapi mereka disana adalah keramaian, majority. 

Mereka yang kuasai negeri. Kota menteri sana, post governor, adalah orang asal 

sendiri. So ada orang asal yang ada dalam kerajaan, ada orang asal sana yang 

ditindas juga. Tapi orang asli disini di semenanjung langsung tak ada pun dalam 

kerajaan. Dalam politik no. Hanya satu saja yang dilantik oleh kerajaan untuk 

mewakili orang asli. Itu bukan orang asli yang lantik, tapi kerajaan. Jadi dia hanya 

keluarkan suara kerajaan macam JAKOA. Memang orang JAKOA, dulu pengarah 

JAKOA di satu negeri.  

So, ada dua sekarang lain sikit. Dulu memang orang kata orang asli 

memang orang kehidupan belakang, tidak mau kemajuan, tidak mau 

pembangunan, macam itu semua. Tapi sekarang oleh sebab ada isu2 environment 

itu, logging, pembalakan semua, oleh sebab mereka sendiri yang kena kesan 

pembalakan sebab tahun 2014 diujung tahun tu ada banjir di Kelantan, banjir 

besar, walaupun hujan di bukit tapi orang asli ada kesan yang bentrok dengan 
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orang yang di bandar, sebab banjir, lumpur semua kena so mereka paling resah. 

Oleh sebab ada pembalakan, dan sepatutnya orang asli yang lawan untuk tahan 

alam sekitar bukan saja untuk dia tapi untuk orang bandar juga. Ada banyak grup 

yang masuk dan persepsinya tukar sikit. Tapi sebelum grup itu datang, ramai 

orang tidak tahu isu sebenarnya dari orang asli. Tau ada orang asli, tapi dari segi 

apa yang mereka (OA) mau, kenapa mereka (OA) masih pegang kuat kepada 

tanah adatnya, kenapa mereka (OA) tidak mau pindah atau kemajuan mereka 

(masyarakat) tidak tahu. 

Biasanya orang kata kenapa orang asli mau tanah begitu luas, berapa ribu 

hektar, karena dia pikir satu orang Cina setengah hektar dia beli dia cari kaya, 

tanam sayur, pandangan macam tu masih ada. Tapi mereka tidak faham bahwa 

orang asli bukan pegang kuat pada tanah, mereka pegang kuat kepada tanah adat. 

Tanah yang spesifik tu. Dia tidak mau tanah sini atau sana, dia mau tanah yang 

mereka duduki dan secara dia punya identity, dia punya culture, so itu yang 

mereka pegang kuat. Itu yang masyarakat tak paham. Mereka pikir orang asli 

pegang kuat pada tanah. Itupun kerajaan tidak paham. Sebab kami (kerajaan) tidak 

mau bagi pembangunan sebab kamu terlalu dalam, jauh, dan elektrik semua susah. 

Lebih baik kamu pindah. Kamu boleh pindah sini, kita boleh bagi kamu ini ini ini. 

Orang asli kata tak mau. Dia (kerajaan) tak paham kenapa macam tu. So apa yang 

berlaku ialah siapa yang dipaksa meninda atau ada dam atau ada projek di 

kampung yang lama. Kampung yang asal tu. Orang asli itu dengan kukuh mereka 

pegang kuat sebab adat dia, kebudayaan dia, masih kekalkan. 

Contohnya orang kampung tuh mereka hormati kepada orang tua-tua 

sebab mereka yang tau lebih. Mereka yang hidup lama. Mereka yang tau kenapa 
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tempat ni dinamakan, mana letak cari herba-herba semua, semua pengetahuan tu 

dalam pegangan orangtua. Tapi mereka bila pindah semua ke tempat baru, budak 

yang umurnya 70 tahun pengetahuannya tak sama dengan tempat baru. Lagipun 

kamu semua dapat arahan dari pegawai yang 25 tahun yang graduate dari ministry 

yang bagi arahan. So kamu tidak hormat orangtua sebab apa dia tau sebab saya 

lebih suka merunduk je. Pecah dia punya structure kemasyarakatan, dan isu lah 

isu sosial akan kembali. Ni orang asli macam ni tak tau macam mana menghadapi 

pembangunan. Kamu yang pecah struktur yang ada, silsilah yang ada tuh. 

Geradi Yudhistira : I consider that many Malaysian have negative 

image of orang asli. Do you think this is constructed by the govt. For example by 

poster, by museum  

Colin Nicholas : I know, memang dari konsep JAKOA, memang 

dia kata dia anggap mereka sendiri sebagai bapak tiri orang asli. Semua 205000 

orang asli tu adalah anak tiri dia. Saya yang jadi godfather, katanya. Dengan 

bahasa inggris dia kata, kita jaga orang asing dari punggah umum. They hava 

attitude macam itu. Orang asli mesti di tolong. Mesti di jaga. Mesti di balas 

semua. Dia tidak anggap orang asli sendiri boleh buat apa apa yang kamu mau 

sebab apa yang kita mau disini ialah memberi tahu dan menunjukkan bahwa orang 

asli sendiri boleh mengurus pendidikan dia sendiri, anak dia sendiri, 

pembangunan dia sendiri, ekonomi dia sendiri. Tak apa. When you takmau tolong 

orang asli, jangan kacau dia. Biar dia buat sendiri. Biarkan dia hidup, maju. Tidak 

seperti yang mereka buat selama beberapa ratus tahun.  
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Hanya jangan kacau, jangan bagi tau kamu nak buat ini, kamu terima 

project ini atau macem tu. So persepsi tentang orang asli itu memang antara 

kerajaan dan JAKOA sudah tolong menolong. Orang awam menganggap orang 

asli macam ini. Dan bukan saja dalam project, tapi dalam TV, dalam 

documentary, dan juga dalam cerita macam itu. Peran orang asli bukan diperankan 

sama orang asli, tapi oleh orang Melayu atau orang lain yang jadi orang asli tapi 

dia berbohong cakap. Jadi orang yang tidak tau, dia tengok oh macam tu. 

Sekarang ada beberapa media sosial yang orang asli sendiri gunakan yang 

mengeluarkan berita yang sebelah dari itu. The balancing. Social media tu 

memang paling penting bagi orang asli sekarang untuk mengeluarkan banyak 

perkara yang biasanya tidak akan dikeluarkan dalam mainstream media. 

Geradi Yudhistira : If we compare from Mahathir era to post Mahathir 

era now, do you think that its getting better or getting worst for orang asli? 

Colin Nicholas : Zaman Mahathir memang dia tidak minat dengan 

orang asli. So dalam tahun 1987 dimana macam perkara dekat dekat masa pemilu. 

Orang asli tu challenge dia dan UMNO tuh telah diharamkan, di register masa tu, 

so dia kena buat UMNO baru dan untuk dapatkan semua harta UMNO lama tuh 

dia mesti ada 50% ahli yang lama + 1. Oleh sebab tu baru dia masuk kampung 

orang asli. Supaya mereka jadi ahli UMNO semua dia sendiri pun masuk. Saya 

masih ingat masa itu sebab orang asli memang kecil jumlahnya, tidak sampai 1 

persen hanya 0,6 persen saja. So dari segi politik pun dia ingat tak ada penting. 

Tapi walaupun orang asli itu jumlahnya kecil, kalau isu macam sekarang, macam 

hindi Melayu dipecah 3 masa Mahathir tu dalam tahun 1999. Mahathir, Reformasi 

Anwar, dan PAS. So dulu UMNO selalu 100 persen tapi sekarang tu UMNO 
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sudah pecah 3. So Najib, perdana menteri sekarang, dalam tahun 1999 di kawasan 

dia, dia menang dengan UNDI 241. Semua orang asli tu yang milih. 

Walaupun UNDI kecil, tapi oleh sebab orang asli yang menentukan. Lepas 

tu, Najib yang masuk kawasan tu tiap2 dua minggu ada project seni, semua 

project pembangunan baru atau idea baru untuk orang asli semua di tempat dia. 

Dia buat sekolah baru, IT baru, semua disana. Sebab dia tau kepentingan UNDI 

orang asli, walaupun dia bukan jumlah besar. So seperti dengan British lah dulu 

you know. Mereka tidak minat dengan orang asli, hanya orang yang inter-

portugese lah yang punya jabatan. Orang-orang pandai di kota-kota, ataupun 

orang Christian untuk mengkristenkan mereka. Hanya mereka yang minat dengan 

orang asli dulu. Kalo tau berapa orang asli di Melaya masa pertama dulu. Kamu 

tengok hutan berapa ekor gajah, harimau, berapa orang Sakaeng. Lalu masa 

komunis tu, mula-mula komunis tu kebanyakan di keramaian dan orang Cina, 

mereka dapat sokongan dari orang Cina, kampung Cina. Dengan big plan tu, 

mereka punya strategi untuk memindahkan orang Cina ke Kampung Bahru, 

banyak security semua. Confused mereka (OA). Mereka tidak boleh 

bersinggungan dengan orang komunis Cina. So orang komunis tu masuk ke hutan 

dan dapat sokongan dari orang asli. 

Baru tu orang British dan orang Kerajaan tu concern terhadap orang asli. 

Semua masa itu muncul JAKOA, muncul undang-undang tentang orang asli pada 

tahun 1953-54. So biasanya orang asli selalu di biaskan. Orang asli pun mula2 dia 

lawan tapi selalu dia kalah. Sebab tak cukup orang, punya senjata pun no. So 

sekarang dia selalu lari, lari, lari. Tapi sekarang namanya naik lagi.  
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Geradi Yudhistira : So after Mahathir step down? 

Colin Nicholas : Same. Kalo ditengok dari segi budget 

diperuntukkan untuk pembangunan untuk orang asli, memang tinggi, naik tiap 

tahun. Tapi dari segi apa yang diterima oleh orang asli tidak. Banyak yang 

dikeluarkan, tapi yang diterima oleh orang asli sedikit. Ada pihak yang kasih 

bocoran.  

Ina Nafilla  : Di zaman Mahathir, tingkat pendidikan, fasilitas 

kesehatan untuk orang asli itu sangat buruk. Ketika saya tanyakan pada JAKOA, 

katanya program Mahathir pada saat memang untuk kebajikan, sehingga hal 

tersebut tidak menjadi concern. Itu bagaimana? 

Colin Nicholas : Jangan lupa, sekarang jaman politik, jaman 

election. Because tidak semua suka Mahathir, orang kerajaan tidak suka Mahathir. 

Tapi memang benar Mahathir tidak minat tentang orang asli sebab dia (OA) 

bukan satu golongan yang paling penting. Tapi kamu ingat, sebelum masa zaman 

Mahathir, selalu jabatan mengenai orang asli dijabat oleh orang asli. Bukan 

sekarang seperti kementerian pembangunan buah benda. Dulu di home ministry, 

security sama dengan police, prison. Itu yang menunjukkan tujuan kerajaan 

tentang orang asli, sebab komunis tu menjadi isu security bukan pembangunan. 

Dia mau jaga orang asli karna dia tidak mau orang asli dipengaruhi oleh komunis 

atau diberi pertolongan kepada orang asli kepada komunis. Sebab tu kementerian 

dalam negeri. Selepas Mahathir, selepas masalah keamanan, Mahathir meletakkan 

kementerian kebajikan dengan orang cacat, orang tua-tua, so welfare, bukan 

pembangunan, bukan apa apa. Dan masa itu semua perkara tentang orang asli dari 
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segi pembangunan, pendidikan, kemajuan, kesihatan, semua semua tugas jabatan 

orang asli. Orang lain kalo kita nak pergi pendidikan, ada kementerian 

pendidikan, kalo kesehiatan ada kementerian kesihatan. Tapi orang asli, semua isu 

jadi jabatan orang asli.  

Dan jangan lupa, jabatan orang asli bukan satu jabatan yang paling besar 

atau taraf tinggi, dia paling rendah sekali dalam sistem kerajaan. Orang yang jadi 

isu, ada problem, tak bisa ke kementerian lain, dibuang dia, dihantar dia kepada 

jabatan orang asli sebagai tindakan punishment. Dan orang jabatan orang asli 

kalau buat masalah, dihantar dia ke pedalaman. Orang menjabat di jabatan orang 

asli bukan orang yang paling bagus  atau paling baik. Semua ada isu. Semua yang 

tidak minat, dipaksa sebab akan ada tindakan. Itu isu dia. Dan tapi tujuan jabatan 

orang asli ialah dia pingin objective, dia pingin goal adalah untuk asimilasi 

sebagai orang asli sebagai orang Melayu, pada tahun 1960. Tapi sebab orang 

bantah itu, ditukar pada „untuk integrasi orang asli dalam masyarakat umum‟. 

Tapi sama lah, asimilasi. So, berapa tahun mereka buat macam tu, tak ada 

perkembangan. Sebab cikgu yang di sekolah di pedalaman, sekolah orang asli, 

bukan cikgu asli yang mengajar. Tapi pegawai jabatan orang asli. Kadang2 cikgu 

pun tak pergi sekolah sebab harus ke pedalaman. Bila pergi sekolah dia nyanyi 

Negaraku, lagu2 Islam semacam tu. Tapi dalam tahun 1995 baru dia sadar kalo 

tugas dan tujuan kamu ialah mengasah orang kepada arus perdana. Kamu ambil 

anak2 kecil, 7-8 tahun keluarkan dia dari kampung, masuk dalam asrama, tanpa 

balik ke rumah dalam 3-6 bulan. Bagi bahasa baru. Bagi pendidikan baru. 

Kadang2 bagi agama baru. Dalam satu generasi kamu ada orang asli yang tidak 

pikir macam orang asli. Sebab itu tahun 1995, pendidikan orang asli dialih kepada 
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kementerian pendidikan dan asrama didirikan. Itu yang jadi banyak masalah 

sekarang. Sebab ya memang orang asli sudah dapat pendidikan walaupun kadar 

kececeran masih tinggi tapi ada yang sudah berpelajaran. Tapi ada ramai orang 

asli yang tidak pikir mereka orang asli lagi.  

Mula2 ada orang asli yang pergi sekolah, dia tidak mau akui dia orang asli 

sebab orang yang lain kata „kamu bodoh‟ jadi diam pun dia. Tapi memang 

pendidikan itu strategis bukan untuk meningkatkan pendidikan dia, sebab isu dia, 

bilang ada orang lain ambil tanah orang asli, kerajaan atau pemaju, orang asli 

memang pegang kuat kepada tanah dan blockade semua. Sebab mereka pegang 

kuat terhadap tanah, mereka punya kebudayaan, agama, semua tradisi dari tanah 

itu. Kalau kamu nak potong dia punya hubungan dengan tanah, ada dua cara. 

Pertama, pendidikan baru yang tidak fokus pada tanah. Dan agama baru yang 

tidak kata tanah itu penting. Changing mindset. Kalo you bagi saya tanah di KL, 

saya sudah happy. Tak pegang kuat kepada tanah adat saya. Itu tujuan pendidikan. 

So sebab itu ada banyak yang dimasukkan ke pembangunan pendidikan. Hostel 

(asrama), cikgu. Ada banyak bocoran tentang peruntukan itu. 

Sama dengan kesehatan, kesehatan pun baru pada tahun 2018 baru diletak 

dibawah kementerian kesehatan. Dulu jabatan orang asli yang jaga,  mereka 

macam pakar semua. So kerajaan pun memang sudah kurang kuasa. Tapi dari segi 

pembangunan, dari lidah orang lain, dari kerajaan lain, semua orang ingat kalo 

yang nak pergi kerja, yang buat kajian atau apa-apa, masuk kampung orang asli, 

kamu mesti dapat kebenaran dari JAKOA. Walaupun tidak betul dalam segi 

undang2, tapi mereka sudah berdiri “oh kamu tidak dapat dapat kebenaran dari 

JAKOA, kamu tidak boleh masuk”. Sebab dia bapak tiri.  
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Geradi Yudhistira : Kemarin kita juga ke rumah sakit orang asli. 

Hospital Gombak.  

Colin Nicholas : Dulu, masa british. Waktu mulai didirikan. Sistem 

dia lain. Rumah di pedalaman, di tap tap, di kawasan pedalaman ada 1 2 dokter di 

satu tempat, medical post, dimana orang asli disana telah diajar untuk periksa dan 

bagi obat. Dan kalau orang sakit, macam TB di kampung itu, misal bapak kena 

TB, maka satu keluarga dibawah ke Gombak. Dibawa 6 bulan untuk diberi rawat 

tangan. Sebab kemungkinan besar keluarga pun ada TB ya kan. Lagipun sistem 

orang asli dia satu keluarga kamu tak boleh pecahkan so they maintain macam ni. 

Banyak bantuan kepada orang asli, tapi selepas 90an semua di pengurusan 

dibawah orang Melayu bahwa jabatan orang asli bukan jabatan kementerian 

kesehatan. Tujuan dia mengislamkan orang asli. Mengislamkan pesakit. Staff 

semua. Sampai tak ada orang asli yang kerja sana, semua orang baru, bukan orang 

asli. Dan ada isu orang asli protes semua. Dan 2012 tukar. 

Geradi Yudhistira : Kalau ada orang asli bukan Islam, apa itu 

menambah diskriminasi untuk dia? 

Colin Nicholas : Kamu tau bumiputera, bumiputera bukan ikut 

kamu miskin apa kaya, dia ikut kaum. So kita selalu kata, Melayu tu orang 

bumiputera kelas pertama. Orang sabah dan serawak bumiputera kelas kedua. 

Orang asli kelas ketiga. Walaupun mereka, orang bumiputera ada hak ini ini, tapi 

mereka (OA) tidak dapat. Orang lain yang dapat dulu, dari segi contract, 

scholarship, apa apalah. Mereka dapat sikit aja. So diskriminasi itu memang ada. 
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Tapi karena ikut kedudukan. Kalau kamu miskin, dan kamu perlu peluang untuk 

belajar itu kita dapat bagi. Bukan sebab karna kamu orang Melayu atau orang apa.  

Geradi Yudhistira : So, menurut pak Collin. Apa yang harus dilakukan 

oleh pemerintah, secara ideal, untuk mengurus orang asli. 

Colin Nicholas : Kalau kamu tanya orang asli, apa masalah terbesar 

kamu tu, mereka jawab tanah adat. Itu bagi saya jadi manifestasi. Masalah yang 

besar dari many dekade yang jadi sumber orang asli. Kamu pernah denger UN 

report? Orang asal, kamu ada banyak hak. Selain daripada tanah, kamu ada hak 

daripada agama kamu, budaya, bahasa. So, apa yang berlaku ini sekarang ini 

adalah orang Melayu dapat itu semua sebagai hak orang asal. Karena orang 

Melayu sekarang, Malay, menganggap mereka yang sebagai pribumi, mereka 

yang bumiputera, mereka yang orang asal, mereka yang original people. Oleh 

sebab itu, mereka mesti ada hak politik yang lebih. Bukan saja politik, tapi kuasai 

agama, bahasa mereka kontrol. Kebudayaan pun kebudayaan Melayu yang jadi 

kebudayaan Malaysia. So, seorang kata, “kenapa kamu cakap kamu yang lebih 

hak dari segi politik dan semuanya sebab kamu kata kamu orang asal. Takkan ada 

orang asal kalo takda orang asli sana.” Mereka kata, “Sama, kita semua sama. 

Saya Melayu. Hal yang berbeda ialah walaupun saya orang Melayu telah maju, 

telah modern, tapi saudara saya masih pilih untuk dalam hutan. Dari segi kerajaan 

Malaysia, apa yang mereka suarakan di TV, orang asli dan orang Melayu sama. 

Semua sama-sama orang Melayu. Tapi saya sudah modern, dia masih terbelakang. 

Dan mungkin bukan Islam lagi. Itu cara dia. 
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Ina Nafilla  : Terkait dengan kebijakan resettlement, sampai 

sekarang masih dilakukan. Menurut JAKOA, itu kebanyakan orang asli itu justru 

lebih sejahtera sejak kebijakan. Mereka bilang apa yang saya lihat di internet itu 

hanya segelintir orang. Dan menurut bapak apa itu bener mensejahterakan apa 

bagaimana? 

Colin Nicholas :  Oke, banyak gambar ditunjukkan. Tapi ada dua 

jenis resettlement. Satu itu kita panggil regroupment. Rencana pengumpulan 

semula. Masa darurat itu, dulu ketika masa komunis. Oleh sebab mereka takut 

komunis akan memberikan bantuan kepada orang asli, dia kumpulkan semua 

orang asli di satu tempat. Itu resettlement. Tapi oleh sebab ramai orang mati, 

orang asli memang perlu kebebasan. Lebih kurang 7000 orang meninggal masa 

itu, mereka pun bubar punya policy. Sekarang kita kata „resettlement‟. Dulu ada 

banyak kampung, mereka semua kumpul di satu tempat untuk resettlement itu 

gagal. Kemudian dia biar mereka balik, tapi dia kasih ini satu folklore. Tapi 

mereka dipindah berdekatan. Masih beda kampung, tapi dekat2. Lepas rapat 

darurat, program tu dipanggil pengumpulan semula, maskudnya ada banyak 

kampung yang jauh jauh jauh, tapi mereka akan dikumpulkan dalam suatu tempat. 

Dalam kawasan mereka sendiri, mereka masih boleh balik ke kawasan asal dia. 

Tapi dalam tempat yang dekat tu, mereka dapat pembangunan kelapa sawit, 

sekolah.  

So ada banyak project sekarang yang mulanya pada tahun 70-80an, 

selepas 30 tahun project itu, ada ramai orang asli, satu kampung balik ke tempat 

asal. Sebab apa yang dijanjikan tidak ditunaikan. Adapun pembangunan yang 

dijanjikan tak cukup. Separuh tempat tidak cukup air. Masih kena pergi sungai. So 



133 
 

ada banyak orang asli ramai balik ke kampung asal, buka tanah tu. 3 hari lalu ada 

orang training disini kan. Ada orang yang dari kampung turun, cantik juga. So 

kalo dikata projek penempatan memang satu yang tidak benar. Sebab apa yang 

berlaku ialah dalam projek penempatan itu, dipenguruskan oleh satu badan. 

Contohnya, dalam tahun 2010-2011, harga getah dan harga kelapa sawit paling 

tinggi kan. Kalo you ada 6 acre. Atau dulu ikut project lama orang asli yang ada 

tanah dia sendiri dia buka 6 acre, dia boleh dapat 3000-5000 ringgit.  

Tapi orang yang dalam project penempatan disana, oleh sebab project itu 

diuruskan oleh satu badan yang smengurus. Dia kantonglah gaji, racun semua, dan 

kamu dapat divident (pembagian) dari profit tu, mereka dapat 300-500. Beda 

dengan punya tanah sendiri dapat 3000 ringgit. Ramai lah orang protes. Sebab 

bukan orang asli yang urus, kamu cari peserta je. Bukan tanah kamu. Bila kamu 

mati, tidak semestinya kamu beri wariskan kepada anak kamu. Karena kalau 

orang yang lain dan belum dapat tanah, dia akan bagi dia. So, nampak dari segi 

program oke, selalu dia ambil gambar, dia tunjuk gambar bila orang baru buka 

program baru itu. Takkan balik 10 tahun. Tengak setelah 5 tahun, apa yang 

berlaku lepas tu. Dia selalu tunjuk gambar yang masa pembukaan saja. 

Ina Nafilla  : Kalau pembalakkan tanah orang asli oleh 

pemerintah, itu bertujuan untuk apa?  

Colin Nicholas : Dulu, kalau ada pembalakkan memang untuk 

balak. Tidak ada masalah. Masalah kecil. Memang hutan rusak, air keruh, 

binatang semua lari, tapi tanah masih milik kamu. Yang berlaku sekarang ini ialah 

untuk bersihkan hutan untuk tanam kelapa sawit atau getah untuk orang lain. So 
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kamu akan hilang hutan, hilang tanah. Yang terjadi di goa musang, bukan saja 

hutan tapi juga durian. Punya orang lain lagi, bukan orang sana. Takkan tau orang 

asli tanam buah durian. Dia mau tanam getah, dia mau pembangunan, tapi kenapa 

bagi pada orang lain. 

Ina Nafilla  : JAKOA bilang masalah yang terjadi di Goa 

Musang itu sebenernya itu jauh dari pemukiman orang asli dan orang asli bukan 

orang seperti itu, dan dulu pembalakkan itu bukan jadi masalah. Namun karena 

pemilu saat ini, mereka jadi seperti digerakkan. 

Colin Nicholas : Dulu pembalakkan selalu menjadi masalah kalo 

kamu tak dapat faedah. Tapi apa yang berlaku ialah dulu orang asli bila dipantau, 

satu dia takut, ada keresahan. Tapi sekarang sudah lain. Mereka pun sekarang 

sudah biasa. Tapi sekarang jika mereka tak bergerak, bisa hilang semua. 

*nunjukkin gambar atau sesuatu* Sekarang dia bukan cuma balak liar saja, kasih 

bersih hutan tu, kalo ditengok size kayu tuh kecil. Bila ada project macam ini, dia 

akan hilang hutan, dia hilang tanah. So, di Kelantan *kasih gambar* ini semua 

project di Kelantan. Ini semua dia punya tanda kubu2, sampai pembalakkan 

disana, dia buat jalan balak tak kira sampai truk datang semua. Ini yang berlaku 

sekarang. Ini bukan hanya pembalakan ini. Tapi deforestation, orang kata kamu 

korek sampe kulit bumi. 

Tapi lepas ni orang asli tak ada dapat berhak. Malah orang lain yang dapat. Di 

Kelantan ni, 92 persen dianggap reserve Melayu, bukan untuk orang asli, Cina 

atau siapa2. Hanya dipandang ada lot2. Ini semua meskipun ada orang asli, dari 
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segi undang2, dari segi mahkamah, itu tanah orang asli, tapi bagi pandangan 

kerajaan ini semua reserve Melayu.  Untuk semua orang Kelantan.  

Geradi Yudhistira : Orang-orang Kelantan yang Melayu apa mereka 

support perjuangan orang-orang asli ? 

Colin Nicholas : Kalau you tanya saya, memang ramai orang 

sokong perjuangan untuk orang asli. Sebab mereka sendiri yang kena. Tapi apa 

yang penting ialah orang yang segelintir saja, mereka yang ada kuasa, mereka 

yang tidak peduli, mereka tamak. Dia memang sudah kaya already, tapi mau lebih 

kaya. Termasuk sultan-sultan dan politik. Semua negeri lah, Johor yang paling 

kaya tu. Dia buat macam orang bagus. Tapi dari segi majority, memang disokong 

sebab mereka “saya bukan nak balak disana, saya pun bukan tanam disana, tapi 

saya bersimpati dengan orang asli” tapi diam saja. Tidak ada tindakan. Haraplah 

pilihan rakyat ni kita ada perubahan. 

Geradi Yudhistira : Jadi bisa saya simpulkan, bahwa masalah orang 

asli ini adalah masalah uang. Artinya tanah yang ingin dibisniskan atau dibuat 

seperti perkebunan. Rootnya adalah investment.  

Colin Nicholas : Sebab kamu bukan orang asli, kamu tidak 

mementingkan orang asli, ada satu orang lain yang penduduk orang ini itu. Jadi 

kamu tidak peduli apa kehendak atau asas dia. Dan atau hak dia. Kamu rasa kamu 

boleh buat ini ini semua. Termasuk investment, balak. Kamu orang Islam, katakan 

lah kamu sekolah Inggris, kamu ajak mereka belajar Christian. Mereka akan 

larang kamu baca Alquran. Ini lah yang berlaku sekarang, mereka ada agama 
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sendiri. Mereka katakan kalo agama ini agama kuno, tidak patut. Kamu cakap 

kamu tidak boleh balak, tidak boleh ini untuk kepentingan dia.  

Geradi Yudhistira : Pemilihan sekarang ini, jika yang menang oposisi. 

Apakah ada kesempatan transformasi kepada orang asli. 

Colin Nicholas : Lebih dari apa yang ada sekarang. Sebab dari 

manifesto dia, beberapa tahun mereka sudah bekerja dengan orang asli. In fact, 

dalam PR ni ada 2 orang asli. Tapi macam selangor, memang dalam 

pembangkang yang mempengaruhi, bukan pemerintah. Dan mereka dalam 2 tahun 

ini sudah menumbuhkan barang bertindak bagi orang asli. Maksudnya ada isu 

tanah orang asli, tapi dia tidak tahu macam mana nak selesai so dia buat satu 

badan yang dianggotai orang asli, dan mereka sendiri pergi mapping GPS sendiri, 

dan mereka akan beritahu kepada negeri. Memang ada kesan dari pembangkang 

(oposisi) kita harap jika mereka menang besar, mereka akan ikut campur tangan.  
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3. Transkrip Wawancara dengan Faribel M. Fernandez  dan Adli Z. 

Zairakithnaini (Pusat Komas), 27 April 2018 

Ina Nafilla :  The condition about Orang Asli today. Did the 

discrimination about orang Asli still exist? 

Faribel  : I think you met two extrimist... One extrimis, JAKOA, 

will told you everything is good, and this is our plan2 kemajuan u/ orang asli, 

infrastructrue yg tlh kita berikan kpd orang Asli, keadaan mereka adalah sekarang 

lebih bagus. Which is actually very cruel both angle. I‟ll just give you a lil bit ... 

(4.53) I‟m not so sure how much they try to engage you. When Malaysia got its 

independence and drafted our federal constitution. Our FC we had hak-hak 

istimewa untuk orang bumiputera. Tapi, gol bumiputera tidak termasuk org asli di 

malaysia, oleh karena mereka tidak termasuk sbg gol bumiputera dan skrg 

dikenali sbg gol yang lain2. Hak2 sbg orang asli memang tidak ada u/ mereka.  

So how they defend their right always going back to the int‟l std under UN 

right and common law. So they use these 2 bases or the acta predict 1957. Few 

legal law to defend their ancestor land. Very2 tought when u dont even have the 

status altought you are pribumi of malaysia but u dont have the recognition now 

they defend it w/o the proper legal ground it become more even difficult. 

 And it is a lil bit different in sabah and sarawak, there was an agreement 

16. The treaty agreement and it was to recognize to orang asal. There is a different 

between the orang asal and orang asli, a lil bit of background. So then the reality 

on the ground is memang terlalu terpinggir. Memang inside pedalaman. And the 

best part is when JAKOA get in touch with them, its always JAKOA outside that 
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closer to the down to the city. They use method to approach them in order to help 

their livelihood, but there is always another agenda in the back. They call it the 

asimilasi, mengasimilasikan orang asli. Not untuk kemajuan mereka, but also 

using religion. Also try to islamilized them. So that means they introduce their 

strategy using a mosque at perkampungan. Memang disekitar jalan, teradapat 

masjid-masjid. If anybody want to go to kampung orang asli, they must take the 

permission to orang Tok Batin. Batin is usually those who are endorse by 

JAKOA, because they got some education/alocation from JAKOA. The tradisi 

orang asli is they have to by right, the community, they must selected Tok Batin. 

So they must endorse, and the names is submitted to JAKOA.  

 There are many perkampungan where the Tok Batin directly oported by 

the JAKOA. Wether or not the community, they dont bother on it, why so that 

theyk pick the Tok Batin that only syncing and closely to them. And Tok Batin, of 

course power ... there so the best and ease to use money to use project and so that 

they work hand-in-hand on it. And that some kampung, where there Tok Batin .. 

they was socialy empowered so they what they role and they know that has Tok 

Batin for the comminity, so they have to be with the community.  

These Tok Batik that I just not very much likeable by the JAKOA. So you know 

that Tok Batik that has all these, they continue to defend. Because they continue 

to defend, you will see their campung is always not well-taking care. They dont 

really get the infrastructure, has comeback to Tok Batin. So, when you have met 

the JAKOA, when we well to them then you have record of “oh you can see these 

one the kampung that we already approach” and they have majlis. When they 

have majlis with orang asli, then you know it is always some of them, some who 
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close with them, who are rely with them are always invited for this. But not the 

other group that is more empowered and you know who are with 80s or rather 

with the orang asli. So this kampung doesnt get invited. 

 And if you look the formation or JAKOA itself, if you look the staff, it is 

JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI, Tapi how much orang asli di dalam 

mereka. There is only two there. I think there is only two people. Beside that, they 

all are malay. So, they structure somehow doesnt make sense. They want to have 

kemajuan to orang asli, but your staff in the department doesnt represent orang 

asli. So when you come to the universal report, like UN. And we will have some 

consultation with minister of foreign affairs, the report that they did was totally 

different with the report with our orang asli friend. It is totally contradict and they 

said they would be have some hundreds of kampungs that already they already 

taking care of, they have basic fasilities and these under duties. They would have 

got some statistic, they also claim that they already got the statistic because they 

touch to the grassroot but we know that the grassroot is just some of them. But 

doesnt comply to the hole group of them. 

 And there is another bahagian, they call the bahagian tata tertib or rules. 

This bahagian is under the prime minister of office. This bahagian was founded 

after the national human right comission deed and enquiry. The prime minister 

department say that „okay we will form a task force‟ and the task force after 

looking to the recommendation by  national human right comission. Then there is 

another task force that was found, so there is double task force and now there is a 

bahagian. Bahagian in short is holding two, the two is totally clueless and they 

just found last year. So when they attended one of our the jaringan kampung 



140 
 

orang asli‟s national land conference which we organized every year. They were 

totally shock when we manage to get the Director Chamber to come. And they 

shock when they saw the report everything seems to be okay but they not know 

the real about this this this so basically she was definitely very ill that she dont 

have the real information, the real ground infomation so she was really shock with 

the real ground information scenario but that is good because we got managed to 

get in touch with them since we really open. 

  So this is the rough idea of the hole structure. I dont want to talk my jabat 

to those kampung, until the jaringan kampung orang asli sengaja orang malaysia. 

But Tija is the chairperson of the jaringan and until this jaringan there is 

approximately 4-500 kampung that this jaringan is in touch with. And it cover 

states of Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Kelantan. Selangor is 

very big. We are in Selangor but yet very difficult to get in, also because of the 

political situation. But these other 6 states, there are state representative, who also 

part of the jaringan. So these states representative is basically get in touch with the 

community in the state. So that means if you had state representative, you have 

the community leader in each area.  

Now how did they work? Each, they collect the RPS. RPS is a big area 

which consist of sub, sub, sub kampung. So this RPS has one leader that will be in 

touch with all komunitas in the kampung. And the major issue I would say is 

always defending the land rights but defending from who? Of course defending 

from the private companies as well as state government. And defending the land 

right simply because the land has not defected. So when the land has not defected, 

then it becomes under the state government because the land under the jurisdiction 
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of the state government. So the state government somehow would start land 

accusition (16.41) they are mostly in the perhutanan. So they control the 

perhutanan, this agency called Jabatan Hutan. Jabatan Hutan is there, and you 

have state government there and you have private companies to do logging, 

mining, or they want to buka ladang for kepala sawit and maybe another 

plantation as well.  

So, this private companies what they will do if nowly they will go to the 

state government? They will get approval, so they get license and the encroach 

(mengganggu). At the process of encroaching, although they know there are orang 

asli sleeping there. There is no such thing as consultation with the orang asli, so 

its like one day you just sleep then they coming in with their buldozer doing land-

clearing and more empower community what they will do is they try to defend 

because they know they are right, they will try to defend. From this encroaches 

and how they defend then the encroaches will only use track/trade. So either they 

coming with authority that is police or jabatan kehutanan that comes together. 

They use tactic by bringing their ancestor. So this is the trend to going on now. 

So I think that is very clear example. Do not you know about the Kelantan 

case? It has been going in the past 15 years. So its simply because state govt has 

giving license to locals, so they have license so locals do coming. But what is 

happening is excessive logging has been taking place and does the enforcement. 

Supposedly Jabatan Perhutanan supposed to protect them but they dont enforce it. 

So it massive land-clearing, the impact of massive land-clearing actually we see in 

2014 due to the El Nino effect and the Monsu that created as we see like the 

massive flood. So the flood just didn‟t effect in the Kelantan, but it actually effect 
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many other state simply because there is no proper facility. So that is the 

ecosystem that effected and of course our Kelantan‟s orang asli have taking 

initiative of their own because it is just not their flaws in their land. But its losing 

their culture, if they lose their culture, they lose their identity. If they lose their 

identity, you dont recognize them as orang asli and they dont have right as orang 

asli anymore. So that is the ripple effect. 

So they have build the blockade since then so 2015 after everything is 

offsided in the end. They built their blockade. Harrasment toward the community, 

to security leaders were massive. 47 people were arrested, taken to the Balai 

Police, and were intimidated. Arrested with the use of weapon, and they were 

handcuff and they were taken to Balai without get sleeps. This is basically blamed 

with the psyichology of the person, just to break the psychology of the person. So 

its undetected to use and today what is happening is they just managed to win 2 

cases. They of course bring the cases to court with help of the Malaysian Body 

because they have the comitte for orang asli. 

So lawyer would have proponous (?) to support them and they manage to 

be 2 kampungs. Kampung Pos Bala and Berlatih (?). Its good to have these 

kampung as one which mean pilot company cant going anymore and to their 

activities. Because these 2 kampung are protected. But, there are so many other 

kampung around. So its like it is ok these 2 kampung they cannot go in, now 

private companies for they activities they go through these other kampung to 

continue their activities. But with our community, what they have done is they 

built 3 other blockade. So the background of this blockade trying to effect. 



143 
 

Mas Gera nanya: what is the mission of pusat komas (?) i know that pusat ... have 

other issues like migrant worker 

Faribel  : No, we dont do the migrant workers. Basically we 

focused on the law and discrimination and research discrimination become the 

key focus and our support for the orang asli goes back to 1993 when started 

looking for them. Basically we providing them skills. Firstly to empowering with 

the human right and then educating them on the ancestor land rights. And 

providing them training skills to be a community organizer.  

Mas Gera : So what is the different between Pusat Komas and the organization 

like pakolins (?) or the other NGO? 

Faribel  : the different probably just emphasize on what we 

contributing to them instead of looking for different. At the beginning stages were 

the strength that we were givin them. When we studied, we studied with teacher 

and her kampung. We started with them and empowering this small community, 

working with her, through the womens group in the community and the man hub. 

So its basically study about basic human rights, what is your right as a human 

being. The right to defend your land. We were start with that. And teacher with 

our support, basically the human resource support. The training support. And a 

little bit funding support. She started building her network.  

So it was start at Kampung Chang, and then Kampung Chang manage to 

get another Kampung near and become the part. So slowly she started to bring 

spirit to the Kampung areas. And KOMAS we have workshop and empowering 

community and after that we started doing this, national land conference. This is a 
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platform where we will try to have at least 100 orang asli from all over 

semenanjung. Just grassroot communities, you need not to be a leader or have any 

background knowledge or anything, but to give that room for them to come to 

basically to create a finest and at the same time to understand the issues from 

different kampungs. So this is the best time that different kampung from different 

state, they interact. So we started with act like that. The orang asli community, 

they started empowering each other. And in 2010, they form officially their own 

network like I mention, Jaringan Kampung Orang Asli.  

So, on their own, today. Jaringan is a stable network, and they can go-on 

on their own. Now whatever we do today for them, is basically a support group. 

We try to solve the funding for their activities. We try to support them with a little 

bit montly allocation we can.  So that they can do their work, their ground work. 

They can travel when they send issue to another kampung to seek to the issue. 

And we also play the bridging role with B2, Bahagian  Intergrity dan Terbit Urus 

and JAKOA. So the reason why we try to be bridge, they can go directly with the 

JAKOA but sometimes JAKOA themselves they afraid of the orang asli. They 

had the fear factor. So the only fine is a little bit more softer approach when we go 

in and we attract to held a meeting with them. So that is just the softer approach. 

But at the meeting, we just allow them to speak because its their issue they to 

speak it up themselves and this point I would say the community that we work 

with, that we support are a lot more empowered compared to JAKOA has 

supporting them directly.  

Maybe economically this group is health, but in terms of being wealth the 

JAKOA is more aware. Besides all this, besides defending land, the aspect of 
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eduation is still the problem. To get the students to come out is always the hassle. 

So they have schools, set by education ministry of Malaysia. But a lil bit away 

from the real kampung and they have hostel or asrama, for them to sleep. The 

problem is they have facilities, the infrastructure, but funding is always the 

problem. They should stay in the asrama, very limited money that they get to buy 

daily stuff and food is also very limited. Teacher are also not many of them go in, 

there is a modern. But not necesarily the teachers take care the students. Lots of 

discrimination is happen inside this group. Students  are basically still stereotype, 

label, even abused and then their literacy label is because of the environtment but 

it doesnt mean that you are going to mock them. So we dont have really dedicated 

teachers go in. Maybe due to the distance. Teachers are thinking if they want to go 

to the classes.  

Geradi Yudhistira : many people in malaysia still have negative 

perception. Does is constructed by govt or not? 

Faribel : There are two things: first, they purposely being infected. 

The other is the muslimized community, they are not recognized them all, the are 

ignored. Comfortably forgotten. By the malaysians, by the government. So there 

is why the representation, the dont remember there is orang asli. Like in the 

departmen of JAKOA, they dont have much representation of orang asli. So its 

always the government doing a feel to the orang asli, instead of seeing them as 

part of Malaysian and have the same right like any other Malaysian citizen. Also 

it is the reason could be, if we go back to the history of the malay, culture and 

malay antropologies who wanted to claim the land that is was belongs to them. 

The malay community and not to give space to the orang asli. 
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So its also technic of that time onward. It push them outside the occasion, 

like you give it the forrest and only remember that was their habitat. And we need 

the forest, we just in and in. It is a tactic, and the fact that now Islamization come 

in so much so the best way to empowered the community of orang asli is to get 

them converted. So they introduce the islam teaching itself. I think its not an irony 

and just go hit with it, but what become strong is when a child is born in orang 

asli. They on their own Jabatan Pendaftaran will include „bin‟ or „binti‟ which 

then somehow makes them obey. Malaysia is very unique, when you have bin or 

binti, then you are muslim already. Wether you are practicing another religion, it 

doesnt matter but because the „bin‟ and „binti‟.  

It become a strategic way of, i dont know, slowly pointing them up, thats 

what we always see and then that why its so important for them to defend their 

interest like take away their land, take away their culture and then take away their 

identity. So then now to fight is to built the community magnet.  

Geradi Yudhistira : We havent see movie or pop culture from 

Malaysia, but how is the representation of orang Asli in the movies because of the 

image of OA as stupid, silly 

Faribel  : Representation of OA in the creative media of course very 

low because. For them to be able to be in the media you must finish your school. 

But nowadays I see more and more OA students then I standing see them study. 

So that there is brighter future that feel coming at it. The setback is good deed but 

the problem is if they are continue to go back to their land and defend the area and 

other stuff. But represent of them in the media, maybe in film negara malaysia, is 
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none. They do their own documentaries, and probably the youth go on youtube 

and if you see KOMAS video then you will see the hole video documentary they 

had done themselves.  

So oportunity, are less giving to them so of course you dont see them. Just 

one or two of them who draws very well. One from Melaya, he does draw very 

well and he does some little publication and he use his draws to educate some 

preschool students. I guess that he was one of very few that has onto a biggest 

achievement.  

Geradi Yudhistira: So OA always be the second figure, never be the first 

like malay or other ethnicity 

Faribel  : you will shock that some elit in malaysia still think that 

they (OA) live on trees. These people still think that in Sabah and Serawak they 

still live in the trees, they dont have proper houses.  

Geradi Yudhistira: how about the najib right now? If we compare to 

Mahatir.  

Faribel  : Still the same. The only think that getting better are people 

itself is more awaken. The Orang Asli themselves are more empower right now. 

Because of the Yahun? Pak Oman? Awareness of their rights and having to be out 

there loudly so that has created different shift from the political scenario itself. In 

pressure of NGOs group have waking them up, has just meet the things similarly a 

bit better, but in terms of governance it still the same. The NGOs pressure group 

are one of the best tools that happening good for Orang Asli. The can you see in 

the Kelantan, when 47 arrested 2016. It was the pressure group and the public 
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who stated just blasting enough blasting enough thru social media and the effect 

of social media is really get empowering. Everything is get wilder, true false, 

everything just get wilder.  

Geradi Yudhistira: Close to the pemilu like this, politician from BN they 

have different approaches? 

Faribel  : we will get the update from the kampung, suddenly you 

see this politician are going in. So this guy BN usually never get to kampung 

because it is really inside but suddenly they going in and give political speech like 

this is the place to make ecotourism and built something and so on. So you see 

politicians suddenly coming in and promising hundred and wanting and another 

kampung in johor is also politician suddenly appear from BN. Appeared in the 

kampung on the Sunday afternoon, they was giving us rice and something else 

and 50 ringgit for everyone i think. Everyone above 18. So wether you were there 

or not it doesnt matter, but this is already allocated, identify who are belongs to. If 

you were not there is not problem, they have people to deliver to your house. So 

that was a tactic in order to fish hawk. Those who know it well, who know the 

gameplan of the social issues, and most of time when we organized our workshop 

or even the land conference, we make it a point that there must be a session on 

malaysia reality or malaysia social reality to talk about other issues then they not 

be interest or they not be aware but actually the impacts of the cost of living of 

governance structure. So those who are aware of this tactic and those who are not 

aware are still inside and will fall for ... physically 
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 Ina Nafilla : Why OA become sasaran politik? Since they were 

minority, it would be make sense if they were majority. 

Faribel  : Akhir2 ini politik banyak juga yang berdampingan dengan 

kaum2 lain. Mungkin sudah ada pendedahan, tapi senang untuk mendapat undi-

undi daripada orang asli sebab mereka tinggal di pedalaman. Jadi isu-isu semasa 

yang berlaku mungkin mereka tidak dapat faham ataupun faham tapi kurang 

mengetahui impactnya. So menjadi senang untuk mendapatkan undi-undi dari 

mereka, especially yang ke pedalaman dan konstitusi-konstitusi yang ada di 

pedalaman. Jadi senang untuk meningkatkan what mereka bilangan butuh, 

politician. Itu satu. Tapi yang lagi satu tu, also bagus untuk alih politik to keep 

them inside. To remain them in that area and not allow any other people to go in. 

So that politic was remain has it is. And you see like everything seems to be okay 

but we just need to take one hour plus to drive off Kuala Lumpur then you see the 

whole landscape to cut. Pendedahan tentang orang apa yang berlaku disebelah sini 

kurang, memang kurang. Tak ada informasi langsung kadang-kadang. Kita disini 

selalu berheboh-heboh cakap 1MDB lah, cost of living, tapi impact kepada 

seorang nelayan apalagi kepada orang asli, mereka tidak paham apa impact ini. 

Setiap barang yang mereka beli itu sudah termasuk banyak cukai. So apa yang 

mereka bayar tu dua kali ganda sebab cukai itu yang mereka bayar. So its a nice 

bid to get them to. Tapi ya masih, Kelantan agak susah sebab especially Goa 

Musang, so Goa Musang disebabkan apa yang sedang berlaku ini untuk mendapat 

support daripada orang asli at the end susah tapi masalahnya padang politik yang 

lagi satu PAS. Because sekarang ni yang the one ruling state govt is PAS who 

demish the whole state.  
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So memang they are just so, i feel sorry for them because its like its 

getting into one get in and try another get in. And there is other partai politik, 

pakatan, it is not so strong in Kelantan.  

Geradi Yudhistira: So, do you think the issue about OA right now is 

going to be better. Since the malay or other ethnic can see how the govt treat the 

OA.  

Faribel  : I think the general public they dont see how the govt is 

treating the OA bad or good. Its just me, myself and already twitter had. So there 

is no like “are they treat them bad or not so that would be my vote for you.” But 

when it talk balai terang, general public quite very upset with govt has it is now. 

They dont need komponen OA to help then figure it out even better offer because 

generally people feeling the impact.  

Geradi Yudhistira: In Indonesia we also face the same issue, but for the 

communist. The govt are massively protect from it, such as making a movie about 

communism and make a stigma in people mindset that we can kill them, torturing 

them. So communist is bad. And govt make a propaganda of it. In OA case, is 

there any proganda by govt or media? 

Faribel  : there is no such propaganda. But the silent propaganda 

pushing you aside. There is kind of method that they use. “I ignore you, i dont 

care of your existence, for me you are not an existence and because you are 

minority i dont need to look after you.” So that is the other impact. They may not 

like communist, but they like “ini orang asli memang tidak tau apa-apa.” So that 

what public look like. There is no such propaganda. 



151 
 

Ina Nafilla : I want to know about Badawi policy to OA. I heard a lot 

about Najib or Mahathir.  

Faribel  : Badawi memang tak ada apa-apa. Badawi is the 2 term 

PM and we called it the sleeping PM. At the same time, he was also the PM that 

help to open up those for freedom of human rights. Rather he did it with 

consciousness but he is one of the factor that open up the dose that NGO to get a 

platform. But that not make much impact on Badawi‟s era towards orang asli or 

minorities. And he was more like...really no impact.  

Adli   : setiap PM mesti punya vision, we call it visi. In Badawi, 

his visi is Islam hadari. Itu dipedebatkan. Bahas the reliji. More liberating Islam, 

how they practice. But just such a confusing state and also it was his weakness. So 

at that time, the political were not really strong. Only quite number of people who 

are more powerfull. While he is opening up more issue of human right, but the are 

quite big damage to govt like corruption. 

Faribel  : the education system, while Anwar was the ministry of 

education, at that time was using bahasa baku then imposing a lot more islamic 

teaching and education in schools. Of course Anwar studied it. And there is add 

on in Najib‟s era connecting to OA, there is a TN50 (or Dn50?). This is the new 

mission that malaysia become developed country, including the rural. So even the 

rural were all will be have basic infrastructure, well connected with the other. This 

is in Najibs‟ era. And this impact the OA who living in inti area because the 

development that we are talking about is going to effect in their land. And slowly, 
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they will be not recognize anymore. Has OA already have it. So the assimilation 

that is moving to it.  

Geradi Yudhistira: dapat kita katakan bahwa after badawi, civil society 

movement started to critics thdp pemerintah and its a good sign to OA movement. 

Faribel  : probably also the penindasan was just too extreme, 

especially in mahathir in 2010. At least 1500 OA on their own capacity come to 

Putrajaya and thet shocked the ministry Buah Benda. Shocked them because it 

was unexpected of the 1500 OA comedown. And the demand, they wanted to see 

him at that time at that point. So that really shock him and that was a wow factor 

for malaysian govt then. „Okay this is something that can not play the fool.‟ And 

finally they are managed to have a meeting in his office at the moment.  

Adli   : sebenernya messagenya itu di konteksnya, gerakan asli itu 

gak sejalan dibuat di Buah Benda. Tapi yang ini bukan dibuat oleh masyarakat 

sipil. Tapi atas inisiatif mereka sendiri-sendiri, dari grassroot, on their on own 

initiative. Itu membuat mereka (govt) mengatakan bahwa ini gerakan oposisi, 

punya agenda. Tapi ini adalah agenda daripada OA. 

Faribel  : So the BERSIH rallies, they go to everyone. But with OA, 

they really careful. Eventhough the police takut nak berhadapan dengan mereka, 

menggunakan keganasan kepada mereka. If you see those who arrested, in rallies 

everybody will get arrested except the golongan OA because they already know 

their existence. Ketakutan memang ada terhadap mereka (OA). The malays can 

see that this is their land right and they really know that this is the OA. 
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Ina Nafilla : Apa ada kekerasan langsung terhadap mereka di beberapa 

tahun terakhir ini? Seperti pembunuhan, penculika. Pasca Mahathir. 

Adli   : Yang melakukan kekerasan bukan dari kerajaan, tapi lebih 

kepada cooperate or companies. Mereka sendiri yang ada penjaga ekstra. Tapi 

pemerintah itu kesalahannya cuma membiarkan. Ada kekerasan yang paling kuat 

yang dilakukan oleh kerajaan sama juga dengan polis paling hanya tangkap atau 

merobohkan jika ada blockade. Tidak ada pembunuhan, macam era Soeharto. 

Tapi yang non-state actor itu yang lebih banyak melakukan kekerasan seperti 

penculikan ada. 

Faribel  : but there are support from the govt side for the non-state 

actors. Di semenjung tak pernah saya dengar, tapi di serawak ada orang yang 

disappear and masih kita tidak tau dimana dia. Because of the logging issue and 

he was very critical and very strong. We have no clue but definitely its that 

(company). 

Adli  : If you report to the police about the indigenous people, 

they wont taking it seriously. They will take the report but no action. So this how 

we see the community support ataupun yang kiranya membantu sesama syarikat-

syarikat untuk menjatuhkan OA. 

Geradi Yudhistira : In Indonesia, especially in Java, there is a corporate 

to build cement industry. It ruins the environment, take the fresh water from 

people around. And then people trying to protest, in a hard way. There are 

violence there. The governor is supporting the company, and nobody can do 

anything. 
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Adli  : everybody always use the terms of development, kalau ini 

adalah peluang pekerjaan. Kami pun last year in Serawak there is one village 

called Long Lawin. It is really strategic village, if you visit Low Lawin you can 

see dam. Kerajaan bilang kalo kami buat dam ini untuk kamu, kami bayar lahan 

ini, kamu boleh pindah ke suatu tempat, nanti boleh elektrik sampai ke tempat 

kamu. Tapi cerita on paper it is always interesting, because there is no justice. 

Dulu boleh lahan dipakai untuk bercocok tanam karena luas namun sekarang 

hanya boleh seluas jabatan ni. Oleh sebab itu mereka kembali ke dalam hutan. 

Jadi meskipun negara cakap akan ada elektrik disana, dikatakan bahwa ini adalah 

kebaikan bersama, namun tidak ada. From the govt perspective there is justice. 

Jadi negara cakap bukan kita yang tidak mau bantu orang asli, tapi orang asli yang 

tidak mau bantu diri mereka sendiri. Kita buat sekolah disini, tapi mereka tidak 

mau kesini. Sebab sekolah tu dibuat bukan di dekat tanah mereka. Jadi mereka 

tidak bebas. Gaya hidup mereka itu tidak sesuai jadi kerajaan tu memaksa. The 

suspect is different. Kadang terlihat bahwa pembangunannya bagus-bagus 

banguannya tinggi-tinggi, sekolahnya bagus-bagus. Mereka pikir dapat 

mengambil sentimen masyarakat bahwa kebutuhan masyarakat. 

Ina Nafilla : saya berbicara dengan JAKOA terkait pemindahan orang 

asli itu. Mereka bilang jika orang asli itu lebih sejahtera saat dipindahkan. Hanya 

mungkin sekitar 10 persen dari mereka yang tidak menyukai dan itulah yang 

didengar. Apa itu benar? 

Adli  : Jadi yang saya dengar di Long Lawen itu, kebanyakan apa 

yang mereka katakan itu „Oh bagus, anak-anak boleh pergi ke sekolah, kita masih 

punya tanah‟ tapi apabila mereka sudah tinggal disitu, mereka pikir oh ini bukan 
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yang aku impikan. Jadi selepas mereka merasakan, kebanyakan mereka akan 

kembali. Jadi apa yang berlangsung di tempat kampung saya itu barangkali hanya 

beberapa ratus yang berkeras gamau pindah, jadi jika disuruh pindah mereka 

pindah ke kawasan yang lain buat penempatan. Tapi sekarang ini mereka 

bertentangan dengan kerajaan mengatakan bahwa ini tanah kami, tanah adat. Jadi 

kerajaan juga terap di pemetaan. Jadi kerajaan bilang oke kami setuju ini tanah 

kamu, tapi sekarang masalahnya mereka yang sudah ditempatkan semula ada pula 

yang mau kembali ke kampung ini. Tapi tidak bisa karena di kampung ini sudah 

ada pemetaannya sendiri. Jadi berlaku perebutan-perebutan tanah diantara mereka. 

Tapi yang disini masih punya negosiasi. Tapi sudah pasti di mata kerajaan, 

apalagi di JAKOA sudah pasti yang dilihat yang baik-baik.  

Faribel  : There is CURVE, a shopping mall. Dulu it was jungle, 

and orang asli live there. It was not long ago. Late 1980. There is OA there, they 

said that we want this area we will give you a house, duit, water, electricity. 

Mereka ambil karena mereka pikir senang kan dapat rumah, dapat duit, dapat 

elektrik, dapat air semua oke. One thing that they didnt notice them is only a 

limited number for years that they get the electricity and it was only 3-4 years 

they get the facility. It just several thousand ringgit that they get but they didnt get 

teach to go out, work, and survived in order to have a sustained of living. They 

dont know how to manage, they use all the money, they feel happy. Some of them 

get alcohol. They didnt pay for the electricity so they practically living in 

darkness. They live in a nice house in the dark. And today they come back inside. 

Memang tidak boleh how to survive. To get the job, they have to fight the migrant 
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workers for a job. And it is easier to give the migrant worker a job rather than 

orang asli because they have an ID. 

Back to 2008 when there is an election, there is hot topic about that area 

and we were shock when we went there because how can this house have no 

electricity. And you can see them (OA) sleeping on the floor, sleeping outside. 

Adli  : Isu mengenai JAKOA menarik untuk dikisahkan bahwa 

ada diskriminasi kepada OA yang bukan beragama Islam. JAKOA menjalankan 

one of the somehow bukan membantu OA tapi menyebarkan keislaman. Jadi 

mereka yang tidak Islam tidak mendapat bantuan yang sama dengan mereka yang 

sudah masuk Islam. Jadi saya sendiri sebagai muslim tidak sependapat dengan 

maintain mereka yang seperti itu. Jadi penghulu-penghulu atau kepala-kepala 

kampung ini dilantik berdasarkan agama mereka meskipun walau orang 

sekampung tidak setuju atau tidak suka sama dia tapi hanya karna dia orang Islam 

jadi dia yang membantu menyampaikan propaganda kerajaan jadi dia dilantik. 

Jadi selanjutnya suara-suara yang sampai ke JAKOA itu bukan suara yang benar-

benar yang berlaku on the ground.  

Faribel  : Jadi mereka-mereka sudah dibeli dengan cara-cara 

pembangunan. 


