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Abstract 

This research will explain how Malaysia seeks to maintain bilateral relations with China 
through various cooperation sectors political, social and economic. In explaining the two 
countries bilateral diplomatic interaction, the perception of Malaysian Prime Minister Najib 
Razak is the main factor that influence the Malaysia’s Foreign Policy, in this case towards China.  
This study then gives a conclusion if there is a trend where Malaysia is working to improve 
bilateral cooperation with China in three cooperation sectors. The improvement of the bilateral 
cooperation between these two countries is strongly influenced by Prime Minister Najib Razak's 
view as a state leader. In addition, Malaysia's efforts to continue cooperation with China are in 
harmony with China's national interests under the leadership of Xi Jinping who has the idea of 
One Belt One Road (OBOR) covering three main sectors of economy, politics, and socio-culture.  

Keywords: Malaysia, China, Bilateral Cooperation, Prime Minister Najib Razak, One Belt One 
Road (OBOR) 

Abstrak 

 Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Malaysia berupaya untuk menjaga 
hubungan bilateral dengan Tiongkok melalui berbagai kerjasama di dalam sektor politik, sosial, 
dan ekonomi. Dalam menjelaskan  kedua negara tersebut, persepsi Perdana Menteri Malaysia 
Najib Razak yang menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan 
menjadi faktor yang berpengaruh terhadap sikap Malaysia dengan Tiongkok. Penelitian ini 
kemudian memberikan kesimpulan jika terdapat tren dimana Malaysia tengah berupaya untuk 
menngkatkan kerjasama bilateral dengan Tiongkok. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
pandangan Perdana Menteri Najib Razak sebagai seorang pemimpin negara. Selain itu, upaya 
Malaysia untuk terus melakukan kerjasama dengan Tiongkok selaras dengan kepentingan 
nasional Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang memiliki gagasan One Belt One 
Road (OBOR) yang meliputi tiga sektor utama yaitu ekonomi, politik, dan sosial-budaya.     
Kondisi itulah yang menyebabkan adanya tren untuk mengupayakan kerjasama yang lebih 
dekat antara Malaysia dengan Tiongkok.  

Kata Kunci: Malaysia, Tiongkok, Kerjasama Bilateral, Perdana Menteri Najib Razak, One Belt 
One Road (OBOR) 

 

Interaksi antar aktor 
internasional dapat dijelaskan ke dalam 
dua kategori yaitu konflik dan kerjasama. 
Kedua jenis interaksi antar aktor tersebut 
tidak dapat dilepaskan dari faktor 
historis perkembangan studi Hubungan 

Internasional sejak terjadinya Perang 
Dunia I (Clackson, 2011). Pada saat itu, 
hubungan internasional antar negara 
cenderung konfliktual yang ditunjukkan 
dengan banyaknya perang dengan 
menggunakan senjata dan kekuatan 
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militer setiap negara. Pola interaksi antar 
negara yang cenderung konfliktual 
tersebut menyebabkan kerugian dalam 
jumlah besar di beberapa sektor. 
Kerugian yang didapatkan dapat berupa 
materiil maupun non-materiil seperti 
banyaknya korban jiwa dan perasaan 
trauma. Kondisi tersebut kemudian 
mendorong para penstudi ilmu politik 
berupaya untuk menciptakan 
perdamaian di tengah situasi 
peperangan. Pada kenyataannya, para 
penstudi memandang jika suatu 
kerjasama tidak dapat dengan mudah 
dicapai di dalam hubungan 
internasional. Walaupun demikian, para 
penstudi berupaya untuk memberikan 
kemungkinan-kemungkinan terbesar 
dalam menciptakan suatu kerjasama 
antar aktor.  

Istilah konflik berasal dari bahasa 
Latin yang berarti ‘to clash or engage in a 
fight’. Berdasarkan arti tersebut, konflik 
dapat dipahami ketika adanya situasi 
adanya konfrontasi antara satu atau lebih 
pihak yang terlibat dalam situasi yang 
kompetitif (Miller, 2005, p. 22). Pada 
Studi Hubungan Internasional, terdapat 
berbagai pemahaman yang luas terkait 
dengan konflik internasional. Hal 
tersebut dikarenakan banyaknya faktor-
faktor yang mendukung. Peter 
Wallensteen (2002) menjelaskan jika 
saat ini terdapat tiga macam bentuk 
umum dari konflik yaitu interstate, 
internal, dan state-formation conflicts 
(Miller, 2005, p. 22). Interstate conflict 
adalah situasi konflik yang melibatkan 
dua atau lebih negara yang berada pada 
situasi yang saling bertentangan. 
Internal dan state-formation conflicts 
melibatkan kelompok-kelompok internal 
dalam negara yang mengupayakan 
perlawanan terhadap pemerintahan 
dengan tujuan untuk melakukan 
pemisahan diri. Terkait dengan hal 
tersebut, setidaknya terdapat dua 
penjelasan mengenai konflik 
internasional yang berdasarkan pada 
keterlibatan aktor. Dewasa ini, aktor 
dalam hubungan internasional dapat 
dibagi menjadi dua yaitu aktor negara 
dan non-negara. Kondisi tersebut 
kemudian berkaitan dengan definisi 

konflik yang dibagi menjadi dua yaitu 
private international conflict dan public 
international conflict (Malek, 2013). 
Private international conflict adalah 
konflik yang melibatkan aktor-aktor non-
negara seperti individu dan pelaku bisnis 
yang beasal dari dua negara yang berbeda 
dan/atau konflik antar aktor dari 
pemerintah yang berbeda. Sedangkan, 
public international conflict adalah 
konflik yang terjadi antar negara-negara 
yang berdaulat. Pada perkembangannya, 
konflik dalam kategori ini juga 
melibatkan inter-group yang berasal dari 
satu negara. 

Pola interaksi antar negara yang 
berkembang saat ini juga memungkinkan 
adanya kerjasama. Saat ini, setiap negara 
semakin terdesak untuk melakukan 
kerjasama internasional. Kondisi 
tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
perkembangan globalisasi yang terjadi di 
dalam sistem internasional. Tren yang 
terjadi saat ini adalah setiap negara 
semakin terdesak untuk melakukan 
kerjasama internasional dengan aktor-
aktor yang lain. Hal tersebut dapat 
dikaitkan dengan upaya setiap negara 
dalam rangka upaya pertahanan di 
tengah sistem internasional yang 
cenderung saling terintegrasi.  

 Kerjasama internasional 
dari setiap negara diwujudkan dalam 
kebijakan luar negeri yang kemudian 
dilakukan melalui diplomasi dan 
kerjasama dengan pihak-pihak yang 
dituju. Kebijakan luar negeri dan 
kerjasama internasional tersebut 
didasarkan pada kepentigan nasional 
setiap negara. Dengan kata lain, upaya 
setiap negara untuk melakukan 
kerjasama adalah untuk pemenuhan 
kepentingan nasional setiap aktor yang 
terlibat. Kondisi tersebut kemudian 
menjadikan kerjasama internasional ke 
dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, 
sosial, politik, maupun pertahanan dan 
kemanana. Setiap negara tentunya 
memiliki pilihan tertentu untuk 
melakukan kerjasama dengan aktor-
aktor yang lain. Situasi tersebut 
kemudian menjelaskan jika setiap negara 
harus memiliki ketegasan masing-
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masing dalam mengupayakan kerjasama. 
Setiap aktor yang terlibat tentunya 
berupaya agar kerjasama internasional 
yang telah dilakukan dapat memberikan 
keuntungan bagi semu pihak. Nmun, 
pada praktiknya, kerjasama 
internasional tidak sepenuhnya berjalan 
dengan baik. Terdapat beberapa faktor 
yang memengaruhi perkembangan 
kerjasama dari pihak yang terlibat 
apakah akan tetap berjalan dengan baik 
atau berhenti.  

Praktik kerjasama internasional 
dapat terlihat dari beberapa bentuk. 
Setidaknya terdapat beberapa 
kategorisasi dalam menjelaskan bentuk 
kerjasama internasional yaitu kerjasama 
bilateral, trilateral, regional, dan 
multilateral (Perwita & Yani, 2005, p. 
42). Kerjasama bilateral adalah 
kerjasama yang hanya melibatkan dua 
aktor negara. Sedangkan kerjasama 
trilateral, regional, dan multilateral 
adalah bentuk kerjasama yang 
melibatkan lebih dari dua negara dimana 
kerjasama regional hanya berada sebatas 
di dalam kawasan yang sama sedangkan 
kerjasama multilateral dapat mencakup 
semua negara di seluruh kawasan dunia. 

Hubungan bilateral antara 
Malaysia dan Tiongkok sejatinya telah 
terbentuk pada masa kepemimpinan 
Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul 
Razak yang merupakan ayah dari Najib 
Razak. Pada tahun 1974, Perdana 
Menteri Tun Abdul Razak memulai 
hubungan diplomatik dengan Tiongkok 
di tingkat bilateral. Sejak adanya 
hubungan diplomatik tersebut, Malaysia 
berupaya untuk membentuk kerja sama 
dengan Tiongkok dengan prinsip non-
interfensi. Dengan kata lain, hubungan 
Sino-Malaysia mulai memasuki tahap 
normalisasi dan bersamaan dengan 
penegasan kebijakan luar negeri 
Malaysia yang non-aliansi. Sejak saat itu 
pula, hubungan bilateral dari kedua 
negara tersebut mengalami 
perkembangan dengan adanya berbagai 
kerja sama. Pada sektor politik, Malaysia 
adalah negara pertama di kawasan Asia 
Tenggara yang menciptakan hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok. Selain itu 

pada awal terbentuknya hubungan 
diplomatik, kedua negara tersebut pun 
melakukan kerja sama di tingkat 
multilateral yang ditunjukkan dengan 
sikap Malaysia yang  memberikan 
dukungan untuk Tiongkok sebagai dalam 
proses keanggotaannya di PBB dan 
menerapkan kebijakan One China Policy 
serta mendorong Tiongkok untuk 
mengakui penduduk Taiwan. Disamping 
kerja sama di sektor politik, adanya 
hubungan diplomatik diantara kedua 
negara tersebut memberikan 
keuntungan dalam sektor ekonomi bagi 
Malaysia. Sejak tahun 1970, total 
perdagangan mencapai US$ 40 juta 
hingga di tahun 2009 mencapai US$ 40 
milliar. Pencapaian nilai perdagangan 
kedua negara tersebut menujukkan jika 
hubungan dalam sektor perekonomian 
memberikan dampak yang positif dan 
terus berada di tahapan stabil. 

Pada saat ini, Malaysia sedang 
berada di bawah kepemimpinan Perdana 
Menteri Dato’ Sri Haji Mohammad Najib 
bin Tun Haji Abdul Razak yang telah 
memimpin sejak tahun 2009. Sebagai 
pemimpin di negara berkembang, maka 
Najib Razak berupaya untuk 
menghasilkan kebijakan-kebijakan 
domestik maupun luar negeri yang dapat 
membantu pencapaian tujuan Malaysia 
terutama dalam pembangunan negara. 
Dalam konteks kerja sama luar negeri, 
Najib Razak berupaya untuk melakukan 
kerja sama dengan negara-negara lain 
terutama dengan negara maju salah 
satunya adalah Tiongkok. Saat ini, 
Tiongkok adalah negara sedang 
mengalami peningkatan pengaruhnya di 
tingkat internasional. Menghadapi 
kondisi tersebut, Malaysia berupaya 
untuk memaksimalkan keuntungan 
dengan melakukan kerja sama di dalam 
berbagai sektor. 

Hal ini dapat terlihat dari 
beberapa langkah yang diambil oleh 
Perdana Menteri Najib Razak sebagai 
pemimpin Malaysia untuk melakukan 
kerjasama dengan Tiongkok. Setelah 
resmi menjabat sebagai Perdana Menteri 
Malaysia, Najib Razak menjadikan 
Tiongkok sebagai negara pertama di luar 
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ASEAN yang dikunjunginya (Seng, 2009, 
p. i). Kunjungan tersebut menjadi salah 
satu bukti bahwa adanya upaya Najib 
untuk melakukan berbagai upaya 
kerjasama dengan Tiongkok terutama 
dalam sektor ekonomi demi 
meningkatkan keuntungan dalam sektor 
perdagangan maupun investasi dengan 
Tiongkok. Upaya tersebut tidak dapat 
pula dilepaskan pada tren peningkatan 
posisi Tiongkok sebagai mitra kerjasama 
perdagangan Malaysia hingga tahun 
2008 (Seng, 2009, p. 9). Sebagai upaya 
untuk meningkatkan kerjasama bilateral 
dalam sektor ekonomi, kedua negara 
memiliki berbagai perjanjian sebagai 
dasar untuk melakukan kerja sama.  
Diantara negara-negara lain yang 
mengadakan hubungan diplomatik 
dengan Malaysia, Tiongkok adalah 
negara yang memiliki perjanjian bilateral 
terbanyak diantara negara-negara Asia 
Timur Jepang, Korea Selatan, dan Korea 
Utara. Sebanyak 27 buah kesepakatan 
bilateral antara Malaysia dan Tiongkok 
yang terbagi atas beberapa joint 
communique, perjanjian, dan 
Memorandum of Understanding di 
dalam beberapa sektor antara lain sektor 
ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, 
olahraga, pariwisata, keamanan, dan 
hubungan people to people (Ministry of 
Foreign Affairs Malaysia, t.t.). Adanya 
berbagai perjanjian tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari sikap yang ditunjukkan 
oleh Malaysia terhadap Tiongkok. 
Malaysia berupaya untuk 
mengesampingkan berbag ai isu yang 
dapat berpotensi untuk menghambat 
hubungan diplomatik antara kedua 
negara salah satunya adalah isu teritori 
di Laut Tiongkok Selatan.  

Berdasarkan penjelasan singkat 
tersebut, dalam penelitian ini berupaya 
untuk menjelaskan lebih lanjut 
mengenai beberapa kerjasama yang telah 
dilakukan oleh kedua negara dalam 
sudut pandang Malaysia dibawah 
kepemimpinan Perdana Menteri Najib 
Razak yang merupakan objeka kajian 
utama dalam penelitian ini. Terdapat tiga 
sektor kerjasama yang diteliti dalam 
penelitian ini yaitu sektor politik, sosial-
budaya, dan ekonomi. Penjelasan 

mengenai ketiga sektor tersebut akan 
dijelaskan secara komprehensif dan 
berkesinambungan. Pemilihan ketiga 
sektor tersebut dipilih penulis 
berdasarkan pada berbagai pertemuan 
yang dilakukan oleh Malaysia maupun 
Tiongkok melalui pemimpin maupun 
para pejabat pemerintahan yang lain dari 
kedua negara tersebut. 

Hubungan diplomatik antara 
kedua negara menjadi salah satu hal yang 
mendasar untuk menjelaskan bagaimana 
pola dan interaksi bilateral. Sejak awal 
kemerdekaan Malaysia di tanggal 31 
Agustus 1957, hubungan hubungan 
antara Malaysia dengan Tiongkok tidak 
berjalan secara baik. Kondisi tersebut 
dapat terjadi karena faktor domestik dan 
internasional yang memengaruhi sikap 
Malaysia dibawah kepemimpinan 
Perdana Menteri Tun Abdul Rahman. 
Faktor internasional yang memengaruhi 
sikap Malaysia pada saat itu adalah 
sistem bipolar yang terjadi selama 
Perang Dingin. Pada saat itu, pemerintah 
Malaysia tidak secara langsung 
menunjukkan persetujuannya untuk 
bergabung ke dalam SEATO, namun 
Malaysia sebagai negara persemakmuran 
Inggris secara tindak langsung setuju 
terhadap Agreement on External Defence 
and Mutual Assistance yang merupakan 
perjanjian pertahanan SEATO dan 
Inggris sebagai negara anggota 
menyetujui perjanjian tersebut (Selat, 
1987, p. 2). Disamping itu, Pemerintah 
Malaysia pada tahun 1963 menghadapi 
gerakan insurjensi dari Partai Komunis 
Malaysia (PKM) yang terhubung 
langsung dengan Partai Komunis 
Tiongkok (PKT) (Selat, 1987, p. 4). Kedua 
kondisi tersebut yang menjadi penyebab 
kebijakan luar negeri Malaysia yang 
cenderung menghindari kerjasama 
karena besarnya kecurigaan yang 
dimiliki oleh pemerintah Malaysia 
terhadap pemerintah Tiongkok.  

Sikap Malaysia terhadap 
pemerintah Tiongkok menunjukkan 
perubahan ketika adanya pergantian 
pemerintahan. Pada tahun 1971, jabatan 
Perdana Menteri Malaysia diduduki oleh 
Tunku Abdul Razak. Sejak saat itu pula, 
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pemerintah Malaysia berupaya untuk 
melakukan normalisasi dengan Tiongkok 
melalui kebijakan luar negeri yang 
cenderung kooperatif. Pada masa 
kepemimpinan Perdana Menteri Abdul 
Razak, Malaysia meresmikan hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok pada 31 Mei 
1974 di Peking (Lelyveld, 1974). Adanya 
hubungan diplomatik dengan Tiongkok 
tidak sepenuhnya mengubah sikap 
Malaysia untuk memiliki kecenderungan 
yang besar. Pada masa kepemimpinan 
Perdana Menteri Abdul Razak, Malaysia 
berupaya untuk mengupayakan 
netralitas dengan semua negara. Hal 
tersebut terlihat dengan beberapa sikap 
yang ditunjukkan oleh Malaysia yang 
sebagai salah satu penggagas 
terbentuknya ZOPFAN di tahun 1971 
(Selat, 1987, p. 18). Adanya gagasan 
tersebut menjadi penjelas bagi kebijakan 
luar negeri Malaysia yang bersifat netral 
dan tidak memiliki kecenderungan 
terhadap salah satu kekuatan besar di 
dunia. Dengan kata lain, interaksi 
Malaysia dengan negara-negara lain 
tidak mencerminkan adanya tendensi 
untuk berpihak kepada salah satu negara 
tertentu. Disamping itu, netralitas sikap 
Malaysia terhadap Tiongkok dipengaruhi 
oleh persepsi Abdul Razak sebagai 
pemimpin pemerintahan Malaysia masih 
memiliki perasaan trauma terhadap 
ideologi komunis yang dibawa 
pemerintah Tiongkok yang dianggap 
membantu gerakan insurjensi dari etnis 
Tiongkok dan bantuan kepada Indonesia 
dalam aksi ‘ganyang Malaysia’ (Izzuddin, 
2014, p. 86). Walaupun demikian 
peluang kerjasama antara kedua negara 
tetap diupayakan. Pada sektor politik, 
Malaysia dan Tiongkok mengupayakan 
interaksi melalui pertemuan kenegaraan 
dengan pembahasan terkait dengan 
berbagai kepentingan yang ingin dicapai 
melalui hubungan diplomatik dari kedua 
negara. Adanya interaksi dari kedua 
negara tersebut juga berpengaruh 
terhadap stabilitas domestik Malaysia. 
Perrtemuan antara perwakilan negara 
Malaysia dan Tiongkok menunjukkan 
adanya upaya untuk normalisasi 
hubungan dalam perdamaian. Kondisi 
tersebut juga menjadi salah satu faktor 
untuk mendorong kerukunan antar etnis 

terutama etnis Melayu dan Tiongkok 
yang seringkali terlibat pergesekan di 
tengah masyarakat.  

Pada tahun 1976, terjadi 
pergantian perdana menteri oleh Tun 
Hussein Onn yang menjabat hingga 
tahun 1981. Hussein Onn memiliki sikap 
dan pandangan yang tidak jauh berbeda 
dari Abdul Razak terhadap Tiongkok. Hal 
tersebut dikarenakan adanya persamaan 
terhadap sikap Tiongkok yang masih 
dianggap sebagai sebuah gangguan bagi 
Malaysia terutama pada upaya 
nationbuilding yang diupayakan untuk 
menciptakan stabilitas antar etnis. 
Namun, Husein Onn menyatakan jika 
kebijakan luar negeri Malaysia adalah “to 
have friendly relations with all countries 
irrespectve of ideological and social 
systems” (Izzuddin, 2014, p. 129). Terkait 
dengan hubungannya dengan Tiongkok, 
Pemerintahan Malaysia berupaya untuk 
mengupayakan dialog melalui beberapa 
pertemuan kenegaraan baik di tingkat 
bilateral maupun multilateral untuk 
membahas mengenai isu-isu yang 
menjadi hambatan bagi hubungan kedua 
negara. Salah satu hal yang menjadi 
pertimbangan adalah pada saat itu, 
Pemerintah Tiongkok menerapkan open-
door policy yang diharapkan dapat 
memberikan keuntungan dalam 
pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi Malaysia.  

Setelah kepemimpinan Perdana 
Menteri Husein Onn berakhir, Mahathir 
Mohammad resmi menjadi pemipin 
pemerintahan Malaysia di tahun 1981. 
Hubungan bilateral antara Malaysia 
dengan Tiongkok juga terhalang dari 
sikap Tiongkok sebagai sebuah ancaman 
di tingkat internasional maupun 
domestik. Namun, pada kepemimpinan 
Mahathir, hubungan bilateral antara 
Malaysia dan Tiongkok menunjukkan 
tingkat normalisasi. Hal tersebut tidak 
dapat dilepaskan dari persepsi Mahathir 
terhadap hubungan Malaysia dan 
Tiongkok. Mahathir menyatakan jika 
“secara historis, negara kecil yang letak 
geografisnya berada di dekat negara 
rising selalu memiliki alasan untuk hati-
hati” (Izzuddin, 2014, p. 163). Sikap 
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kehati-hatian Malaysia ditunjukkan 
dengan upaya peningkatan kerjasama 
bilateral dalam sektor ekonomi. Sejak 
kepemimpinana Mahathir, terdapat 
perubahan dari orientasi kebijakan luar 
negeri Malaysia untuk mengupayakan 
kepentingan ekonomi yang lebih besar 
dengan menanamkan nilai-nilai 
nasionalistik dan kerjasama antara 
negara-negara berkembang (Barori, 
2012, p. 28) . Pertemuan diplomatik 
antara kedua negara tersebut menjadi 
solusi terbaik bagi Mahathir untuk 
melakukan dialog mengenai isu-isu yang 
terkait dari hubungan bilateral antara 
Malaysia dengan Tiongkok (Izzuddin, 
2014, p. 168). Pada era kepemimpinan 
pertama Mahathir, terdapat setidaknya 
enam pertemuan tingkat tinggi 
kunjungan Malaysia ke Tiongkok dan 
lima kunjungan perwakilan Tiongkok ke 
Malaysia. Pertemuan tersebut 
dimanfaatkan oleh Mahathir untuk 
mengupayakan kepentingan ekonomi 
dari Malaysia dengan mengurangi dialog 
mengenai isu-isu politis yang 
berkembang sebelum kepemimpinannya 
hingga saat itu. Sikap tersebut 
dipertahankan oleh Malaysia dibawah 
kepemimpinan Perdana Menteri 
Mahathir di era kepemimpinan kedua. 
Bahkan, Mahathir seringkali 
menyatakan bahwa Tiongkok bukanlah 
tetangga yang dapat menjadi ancaman 
walaupun terdapat upaya peningkatan 
kekuatan militer dan sengketa wilayah di 
Luat Tiongkok Selatan. Lebih dari itu, 
Mahathir menjadikan Tiongkok sebagai 
mitra kerjasama (Izzuddin, 2014, p. 
200). Tidak hanya kerjasama dalam 
sektor ekonomi, Malaysia dan Tiongkok 
juga memiliki perjanjian bilateral dalam 
sektor kultural sebagai salah satu pilar 
untuk meningkatkan hubungan bilateral 
kedua negara yang diwujudkan dengan 
pembentukan Malaysia-Tiongkok 
Friendship Association (MCFA) di tahun 
1992. Bahkan, pada era kedua 
kepemimpinannya, kunjungan 
kenegaraan Malaysia ke Tiongkok 
meningkat hingga 20 kunjungan.  

Setelah dua kepemimpinan 
Perdana Menteri Mahathir Mohammad, 
Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri 

Abdullah Badawi yang menjabat sejak 
tahun 2003 hingga 2009. Sikap Malaysia 
terhadap Tiongkok tetap melanjutkan 
dari apa yang telah dilakukan oleh 
kepemimpinan Mahathir Mohammad. 
Malaysia mengutamakan sikap-sikap 
pragmatis dalam melakukan hubungan 
bilateral dengan Tiongkok dengan 
mengeliminasi isu-isu yang menghambat 
kerjasama antara kedua negara (Susmita, 
2012, p. 167). Sektor ekonomi menjadi 
sektor utama dalam kepentingan 
nasional Malaysia pada saat itu. 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat 
mendorong sikap Malaysia untuk 
bermitra dengan Tiongkok. Hal tersebut 
dituliskan dalam kebijakan ‘Prosper-thy-
Neighbour’ dimana Malaysia akan 
mengupayakan menjaga hubungan 
kedua negara yang secara geografis 
berdekatan sebagai sebuah teman dan 
tetap menjaga stabilitas dan perdamaian 
kawasan (Susmita, 2012, p. 169). 
Pencapaian tujuan tersebut dapat 
diupayakan melalui kunjungan 
kenegaraan kedua belah pihak untuk 
melakukan kerjasama di berbagai bidang 
demi mencapai kepentingan bersama. 
Selama kepemimpinan Badawi, terdapat 
delapan kunjungan kenegaraan Malaysia 
ke Tiongkok dan tujuh kunjungan 
Tiongkok ke Malaysia (Izzuddin, 2014, p. 
253). Kedekatan antara Malaysia dengan 
Tiongkok ditunjukkan dengan adanya 
joint communique yang mengandung 
tiga poin terkait dengan hubungan 
bilateral kedua negara. Ketiga poin 
tersebut adalah Malaysia dan Tiongkok 
akan mengutamakan pencapaian 
konsensus dan kepercayaan dalam 
menghadapi isu-isu terkait di tingkat 
internasional dan regional demi 
mencapai kepentingan bersama; 
hubungan bilateral yang sudah terjalin 
sejak tahun 1974 telah memberikan 
manfaat yang positif dalam mencapai 
perdamaiaan, stabilitas, dan 
kemakmuran kawasan; kebutuhan untuk 
perluasan dan perdalaman kerjasama 
strategis melalui peningkatan 
komunikasi diantara dua negara dan 
kerjasama di dalam berbagai bidang 
seperti ekonomi, perdagangan, 
permaslaahan air, energi, sains dan 
teknologi, pariwisata, dan mencegah 
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kejahatan transnasional (MInistry of 
Foreign Affairs of the People's Republic 
of Tiongkok, 2005). Adanya kedekatan 
dari kedua negara tersebut menunjukkan 
bahwa Malaysia tidak menyetujui adanya 
persepsi bahwa Tiongkok merupakan 
sebuah ancaman bagi negara-negara 
lain. Ahmad Badawi juga menegaskan 
bahwa aliansi keamanan dan pertahanan 
di kawasan Asia Pasifik dalam merespon 
Tiongkok merupakan hal yang tidak 
perlu. Bagi Badawi, Tiongkok saat ini dan 
masa depan merupakan suatu kekuatan 
yang dapat mengupayakan stabilitas dan 
perdamaian (Liow, 2000, p. 72).  

Berdasarkan penjabaran diatas 
dapat terlihat jika dinamika hubungan 
bilateral antara Malaysia dan Tiongkok 
terus mengalami peningkatan dan 
intensitas kerjasama yang lebih besar. 
Hal tersebut dapat terlihat ketika di awal 
terbentuknya hubungan diplomatik 
antara Malaysia dan Tiongkok dimana 
isu utamanya terkait dengan 
permasalahan ideologi dan politik dari 
kedua negara. Namun, situasi tersebut 
menjadi berubah ketika Perdana Menteri 
Mahathir Mohammad  menjabat. Pada 
saat itu, hubungan Malaysia dengan 
Tiongkok lebih mengutamakan 
kerjasama dalam sektor ekonomi. 
Kerjasama tersebut tentunya tidak dapat 
dilepaskan dari kepentingan nasional 
Malaysia yang berupaya untuk 
menciptakan pembangunan negaranya 
dan pertumbuhan ekonomi serta 
bagaimana pula persepsi dari Mahathir 
Mohammad mampu mengubah 
pandangan Malaysia terhadap Tiongkok 
yang sebelumnya dianggap sebagai 
ancaman kedaulatan negara menjadi 
mitra kerjasama yang dapat memberikan 
keuntungan bagi Malaysia. 

Sejak periode pertama Najib 
menjabat sebagai perdana menteri, 
Tiongkok telah menjadi prioritas 
kebijakan luar negeri di masa 
pemerintahannya. Hal tersebut dapat 
terlihat ketika Tiongkok menjadi negara 
non-ASEAN pertama yang dikunjungi 
dalam rangkaian tur kenegaraannya di 
tahun 2009 setelah dilantik pada bulan 
April 2009. Najib menyatakan jika 

Malaysia akan mengupayakan untuk 
menjalin kerjasama yang saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak 
sehingga tidak ada yang dirugikan baik di 
tingkat bilateral maupun multilateral. 
Disamping itu, Najib memiliki antusias 
yang tinggi untuk menjalin kerjasama 
dengan Tiongkok karena hubungan 
diplomatik antara kedua negara tersebut 
memiliki nilai historis tersendiri bagi 
Najib. Hal tersebut dikarenakan, bapak 
dari Najib Razak yaitu Tunku Abdul 
Razak adalah Perdana Menteri Malaysia 
yang pertama kali berhasil mewujudkan 
hubungan diplomatik resmi antara 
kedua negara tersebut. Disamping itu, 
Malaysia adalah negara pertama di Asia 
Tenggara yang memiliki hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok. Kedua hal 
tersebut sedikit banyak memengaruhi 
sikap Najib maupun Xi Jinping untuk 
mempertehankan hubungan dari kedua 
negara.  

Selama tahun 2009 terdapat dua 
kunjungan yang dilakukan oleh 
perwakilan dari Malaysia yang 
mengunjungi Tiongkok yaitu di bulan 
Juni dan Desember. Pada bulan Juni, 
kunjungan tersebut dilakukan oleh 
Perdana Menteri Najib Razak dan 
bertemu dengan dua pemimpin utama 
Tiongkok yaitu Chinese Premiere Wen 
Jiabao dan Presiden Hu Jintao. 
Berdasarkan pertemuan tersebut, kedua 
negara menyepakati untuk 
meningkatkan kerjasama di dalam sektor 
perekonomian yaitu perdagangan, 
investasi, dan sistem keuangan, serta 
menjaga stabilitas dan perdamaian di 
kawasan yang dirangkum melalui joint 
action plan dalam bekerjamsama di 
sektor politik, ekonomi, kultural, dan 
edukasi. Pada bulan Desember 2010, 
kunjungan dilakukan oleh Duta Besar 
Malaysia untuk Tiongkok Syed 
Norulzaman di Kementrian Luar Negeri 
Tiongkok menemui Menteri Luar Negeri 
Tiongkok Yang Jiechi untuk menyatakan 
kesepahamannya dalam memperkuat 
kerjasama bilateral kedua negara. 
Sedangkan, di  pihak Tiongkok, selama 
tahun 2009, kunjungan hanya dilakukan 
satu kali ketika Presiden Hu Jintao 
mengunjungi Malaysia di bulan 
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November untuk bertemu dengan Najib 
dan Yang Dipertuan Agong Mizan 
Abidin. Pada pertemuan tersebut, 
terdapat setidaknya dua kesepakatan 
utama yang ditandatangani oleh kedua 
negara. Kesepakatan pertama terkait 
dengan perjanjian keuangan dan 
perbankan dimana adanya upaya untuk 
membuka bank ICBC di Malaysia. Kedua 
adalah mengimplementasikan joint 
action plan. Ketiga adalah pernyataan Hu 
yang menginginkan peran yang lebih 
besar bagi Tiongkok untuk melakukan 
pembangunan infrastruktur di Malaysia.  

Pada tahun 2010, hanya terdapat 
satu kali pertemuan dan dilakukan oleh 
Duta Besar Malaysia untuk Tiong yang 
menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok 
Yang Jiechi. Sedangkan, Tiongkok tidak 
mengadakan pertemuan atau kunjungan 
kenegaraan di tahun ini. Pada tahun 
selanjutnya, terdapat tiga kunjungan 
yang dilakukan oleh Malaysia dan 
diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri 
Malaysia Anifah Aman, Wakil Perdana 
Menteri Malaysia Muhyiddin 
Mohammad Yassin, serta Perdana 
Menteri Najib Razak. Ketiga pertemuan 
tersebut menyatakan untuk 
meningkatkan kerjasama di dalam sektor 
kultural, dan pertukaran antar warga, 
serta kerjasama regional ASEAN. 
Disamping itu, pada pertemuan yang 
dilakukan oleh Anifah Aman disepakati 
adnaya pemebebasan visa diplomatik 
untuk perwakilan kedua negara. 
Sedangkan Tiongkok hanya melakukan 
kunjungan satu kali di bulan April yang 
dilakukan oleh Wen Jiabao dengan 
tujuan utama peningkatan kerjasama di 
alam sektor ekonomi, pendidikan tinggi, 
dan penandatanganan kerjasama senilai 
USD 3 milyar. Dalam hal ini, Malaysia 
mendapatkan keuntungan karena 
menerima dana yang diberikan oleh 
Tongkok.  

Pada tahun 2012, terdapat dua 
kunjungan yang dilakukan oleh Malaysia 
ke Tiongkok dan dua kunjungan pula 
dari Tiongkok ke Malaysia. Berdasarkan 
keempat kunjungan tersebut, kedua 
negara menyepakati untuk peningkatan 
kerjasama ekonomi, budaya, dan 

pendidikan tinggi, sedangkan Tiongkok 
pun menyatakan untuk tetap menjaga 
stabilitas kawasan Asia Tenggara 
maupun Asia Timur. Pada tahun 2013, 
kunjungan dari kedua negara mengalami 
peningkatan walaupun Malaysia hanya 
melakukan satu kali kunjungan ke 
Tiongkok dalam rangkaian acara 
Tiongkok-ASEAN Foreign Ministers’ 
Meeting dan dengan tujuan untuk 
melakukan kerajsama di dalam sektor 
ekonomi, keilmuan, dan keamanan. Pada 
pihak Tiongkok, terdapat tiga kunjungan 
kenegaraan yang dilakukan oleh Komite 
Nasional Chinese People’s Political 
Consultative Conference, Menteri Luar 
Negeri Wang Yi, dan Presiden Xi Jinping. 
Berdasarkan ketiga pertemuan tersebut, 
Tiongkok menyatakan agar kedua negara 
terus mempertahankan kerjasama dalam 
sektor ekonomi, keamanan, dan budaya. 
Di sisi lain, Xi menegaskan peranan dari 
pebisnis Tiongkok adalah untuk 
kepentingan pembangunan Malaysia. 
Dalam hal ini, Xi mengupayakan agar 
tidak terjadi gejolak dari Malaysia 
terhadap besarnya peranan pebisnis 
Tiongkok di Malaysia. Upaya ini 
dilakukan untuk mengkoordinasikan 
komunikasi diantara kedua belah pihak 
demi kerjasama dari kedua negara.  

Pada tahun 2014, terdapat 
delapan kunjungan yang dilakukan oleh 
Malaysia dan tiga kunjungan yang 
dilakukan oleh Tiongkok. Tingginya 
intensitas pertemuan dari kedua negara 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
hilangnya pesawat Malaysia Airlines 
MH370 dan perayaan hubungan 
diplomatik Malaysia-Tiongkok ke-40. 
Tiongkok mengirimkan perwakilannya 
untuk membantu Malaysia menangani 
hilangnya pesawat MH370 karena 
sebagian besar penumpangnya 
merupakan warga negara Tiongkok. 
Kondisi tersebut mendesak kedua negara 
untuk melakukan koordinasi komunikasi 
demi menjaga informasi yang tersebar 
sehingga tidak menimbulkan kepanikan 
lebih besar. Disamping itu, Tiongkok 
memilih untuk membantu dibandingkan 
harus menyalahkan Malaysia demi 
menjaga kerjasama bilateral yang telah 
terjalin. Disamping itu, pada pertemuan 
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Malaysia menyatakan antusiasnya 
terhadap inisiatif Belt and Road  dan 
AIIB yang digagas oleh Tiongkok yang 
diharapkan dapat memberikan 
keuntungan bagi Malaysia.  

Pada tahun 2015, terdapat dua 
kunjungan kenegaraan Malaysia ke 
Tiongkok. Kedua kunjungan tersebut 
mengupayakan agara kerjasama 
ekonomi dalam kerangka Belt and Road 
dapat direalisasikan sebagaimana 
mestinya dengan meningkatkan 
pembangunan infrastruktur di Malaysia 
dan kerjasama di sektor kultur dan 
kepemudaan. Sedangkan, di tahun yang 
sama terdapat tiga kunjungan 
kenegaraan yang dilakukan oleh 
Tiongkok. Pertemuan tersebut memiliki 
persamaan kepentingan demi 
menciptakan kerjasama terutama di 
dalam sektor ekonomi dan beberapa 
sektor lain di dalam kerangka bilateral 
maupun regional ASEAN. Pada tahun 
2016, Tiongkok melakukan kunjungan 
sebanyak satu kali yang diwakilkan oleh 
Perdana Mneteri Yang Jiechi untuk 
mengupayakan kerjasama di dalam 
sektor ekonomi dan kultural di dalam 
kerangka Belt and Road. Hal tersebut 
berlaku yang sama di pihak Malaysia 
dimana adanya kesepakatan ekonomi 
dan kultural. Sedangkan hingga bulan 
Mei 2017, hanya Malaysia yang 
melakukan kunjungan kepada Tiongkok 
sebanyak satu kali yang dilakukan oleh 
Najib Razak dalam acara Belt and Road 
Forum for International Cooperation 
untuk merealisasikan pernyataannya 
dalam merespon inisiatif tersebut. 
Walaupun demikian, kedua negara 
tersebut juga sering mengadakan 
pertemuan di tingkat multilateral 
terutama dalam kerangka ASEAN.  

Pada pihak Malaysia, kerjasama 
tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan 
dari keputusan Najib Razak untuk 
melakukan kerjasama dengan Tiongkok. 
Najib sebagai kepala pemerintahan 
tentunya memiliki pendapat yang 
penting didalam pengambilan keputusan 
terutama dalam kebijakan luar negeri 
dan sikap negaranya terhadap negara 
lain. Berdasarkan uraian diatas dapat 

terlihat jika Najib memiliki persepsi yang 
positif dan antusias terhadap Tiongkok. 
Hal tersebut tentunya tidak dapat 
dilepaskan dari kepentingan individu 
maupun kelompok yang melekat. 
Kepentingan individu dari Najib 
tentunya kebutuhan atas legitimasi 
domestik bagi kepentingan politiknya. 
Hal tersebut juga terkait dengan 
kepentingan kelompok poltiknya 
UMNO-Barisan Nasional dalam menjaga 
kekuasaan politik di Malaysia. Alasan 
tersebut menjadi pertimbangan penting 
bagi Najib Razak karena pada pemilihan 
umum Malaysia di tahun 2008, partai 
penguasa Malaysia mengalami 
penurunan jumlah suara yang didapat 
sehingga hal tersebut menjadi tantangan 
bagi Najib untuk meningkatkan 
kerjasama ekonomi dengan negara lain 
dalam menjaga stabilitas ekonomi dan 
politik bagi Malaysia. Di sisi lain, hal 
tersebut menjadi penting karena di tahun 
yang sama tejradi krisis perekonomian 
global sehingga meningkatkan urgensi 
untuk melakukan kerjasama ekonomi 
dengan Tiongkok yang dianggap Najib 
sebagai mitra yang penting di dalam 
sektor ekonomi (Seng, 2009). Selain itu, 
adanya skandal korupsi 1MDB yang 
dibuka oleh Pemerintah Amerika Serikat 
semakin mendorong Najib Razak untuk 
meningkatkan kerjasama terutama 
dalam sektor ekonomi dengan Tiongkok 
(Orchard, 2017). Pada kenyataannya hal 
tersebut didukung oleh Tiongkok dimana 
banyaknya investasi di dalam bentuk 
infrastruktur yang diberikan dari 
Tiongkok oleh Malaysia. Pada bagiannya, 
Tiongkok juga memberikan bail-out atau 
bahkan mengakuisisi saham-saham yang 
terkait dengan skandal korupsi 1MDB 
tersebut (Orchard, 2017). 

Setelah memahami interaksi 
antara Malaysia dan Tiongkok dalam 
sektor politik yang terus meningkat 
terutama pada era pemerintahan 
Perdana Menteri Najib Razak, pada 
pembahasan berikutnya akan dibahas 
mengenai hubungan kedua negara dalam 
sektor sosial-budaya. Pada sektor ini 
terbagi ke dalam beberapa pembahasan 
antara lain pendidikan dan pariwisata. 
Selain itu, Pemerintahan Malaysia juga 
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memiliki kebijakan mempermudah 
warga negara Tiongkok untuk 
mengunjungi maupun menetap di 
Malaysia.  

Salah satu kebijakan Malaysia 
terkait dengan imigrasi adalah Malaysia 
My Second Home (MM2H). Kebijakan 
tersebut dihasilkan pada masa 
pemerintahan Perdana Menteri Najib 
Razak melalui Kementrian Pariwisata 
dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) dan 

Departemen Imigrasi dari Kementerian 
Dalam Negeri Malaysia, yang memiliki 
tujuan untuk mengizinkan warga negara 
asing yang memiliki hubungan 
diplomatik dengan Malaysia untuk 
menjadi penduduk negara (MM2H, 
t.thn.) . Setiap warga negara asing yang 
ingin tinggal di Malaysia memiliki 
kesempatan untuk membawa pasangan 
dan anak yang belum menikah dan 
berusia di bawah 21 tahun. 

 

Tabel 1: Partisipasi Warga Negara Lain dalam MM2H 

Sumber:

Hingga tahun 2016, terdapat 
7.967 warga negara Tiongkok memiliki 
antusias tertinggi dalam memanfaatkan 
kebijakan MM2H dari total pendafatar 
31.732 dari seluruh negara 
(malaymail.com). Terdapat lebih dari 
1000 penduduk atau 43,9 persen dari 
total pendaftar yang mendaftarkan diri 
merupakan warga negara Tiongkok 
(Sukumaran & Liu, 2017). Selain 
pendaftar yang berminat di dalam 
program MM2H, terdapat pekerja asing, 
yang beberapa diantaranya tidak 
memiliki dokumen legal (Sukumaran & 
Liu, 2017). Tingginya intensitas 
keinginan warga negara Tiongkok untuk 
memanfaatkan kebijakan ini juga 
dipengaruhi oleh salah satu 
pertimbangan utama yaitu longgarnya 
aturan atau hambatan yang diberikan 
oleh Malaysia kepada para imigran dan 
keterjangkauan biaya hidup.   

Seperti yang telah dijelaskan 
pada paragraf sebelumnya jika terdapat 
beberapa pertimbangan yang dimiliki 
oleh Warga Negara Tiongkok untuk 
mengunjungi atau menetap di Malaysia. 

Hal tersebut kemudian berpengaruh 
terhadap sektor-sektor sosial-budaya 
yang lain, salah satunya adalah 
pendidikan. Pada 3 November 2016, 
Menteri Pendidikan Tiongkok Chao 
Baosheng dan Menteri Pendidikan 
Malaysia menyepakati MoU terkait 
kerjasama pendidikan diantara kedua 
negara di The Great Hall of the People 
(Ministry of Education of the people's 
republic of China, 2016). Salah satu 
kerjasama bilateral di dalam sektor 
pendidikan terlihat dengan adanya 
pembangunan Universitas Xiamen di 
Malaysia. Perjanjian tersebut dihasilkan 
di bulan Februari dan merupakan hasil 
dari negosiasi antara Universitas Xiamen 
dan New Sunshine Group Malaa. Hal 
yang menarik adalah, Malaysia adalah 
negara pertama yang menjadi destinasi 
dari Unviersitas Xiamen untuk 
membangun kampus di luar Tiongkok. 
Selain pembangunan kampus, pada 
bulan Oktober, Malaysia dan Tiongkok 
menyetujui perjanjian Agreement on 
Science, Technology, and Innovation 
Cooperation (Ministry of Foreign Affairs 
of the People's Republic of China, t.thn.) 
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Terkait dengan kerjasama dalam 
pendidikan tinggi, kedua negara juga 
menyepakati perjanjian kualifikasi 
penyetaraan pendidikan tinggi di kedua 
negara. Perjanjian tersebut diwujudkan 
melalui adanya mutual recognition 
agreement (MRA) di tahun 2011 (The 
Star, 2014). Perjanjian penyetaraan 

kualitas pendidikan tinggi dari kedua 
negara mencakup 820 institusi 
pendidikan tinggi di Tiongkok dan 71 
institusi Malaysia. Adanya perjanjian 
tersebut dapat dimanfatakan bagi para 
mahasiswa untuk melakukan pertukaran 
dibawah institusi yang telah ada 
penyetaraan. 

 

Grafik 1: Jumlah Mahasiswa asal Tiongkok di Malaysia 

 

Sumber: Juwai, 2017

Pada tahun 2015, Malaysia 
adalah salah satu destinasi teratas bagi 
warga negara Tiongkok yang ingin 
melanjutkan studi pendidikan tinggi di 
luar negara. Disamping itu, tren minat 
warga negara Tiongkok untuk 
melanjutkan studi ke Malaysia terus 
mengalami peningkatan. Sejak tahun 
2015 hingga 2016, terjadi peningkatan 
sebesar 15,4% (Juwai, 2017). Hingga 
tahun 2016, jumlah mahasiswa Tiongkok 
yang berada di Malaysia sebanyak 15.000 
orang (Juwai, 2017). Beberapa alasan 
yang memengaruhi minat dari waga 
negara Tiongkok untuk melanjutkan 
studi ke Malaysia antara lain biaya yang 
murah, keterjangkauan karena 
kedekatan geografis antara kedua negara 
dan aturan bebas visa, kedekatan 
kultural karena banyaknya populasi etnis 
Tiongkok di Malaysia, dan adanya 
standarisasi kurikulum internasional 
(Juwai, 2017).   

Kerjasama dalam sektor 
pendidikan tidak hanya terbatas di 
tingkat bilateral, dalam tingkat 
multilateral, Malaysia dan Tiongkok 
berupaya untuk meningkatkan sektor ini. 
Hal ini terlihat dengan adanya Tiongkok-
ASEAN Cooperation Week yang 
merupakan wadah untuk meningkatkan 
pertukaran antar manusia, pemahaman 
bersama, peningkatan persahabatan 
antar indvidu dari ASEAN maupun 
Tiongkok (Ministry of Education of the 
People's Republic of China, 2016).  
Menteri Pendidikan Tiongkok Chen 
Baosheng menegaskan jika kerjasama 
dalam sektor pendidikan menjadi salah 
satu pilar yang penting dalam 
peningkatan kerjasama antara Tiongkok 
dengan negara-negara di Asia Tenggara. 
Adanya kerjasama ini menjadi bentuk 
kerjasama terbuka yang melibatkan 
individu dalam rangka mempromosikan 
pembangunan dari kedua belah pihak.  
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Selain dalam sektor pendidikan 
yang menunjukkan peningkatan, sektor 
pariwisata pun juga mengalami 
kedekatan sebagai dampak dari 
hubungan diplomatik antara Malaysia 
dan Tiongkok di era kepemimpinan 
Perdana Menteri Najib Razak. Tiongkok 
dan Malaysia menyadari bahwa 
masyarakat dari kedua negara tersebut 
sering melakukan kunjungan dari 
Malaysia maupun dari Tiongkok hanya 
untuk menghabiskan waktu saat liburan. 
Tren kedatangan wisatawan Tiongkok ke 
Malaysia setiap tahun cenderung 
mengalami peningkatan. Walaupun 
sejak tahun 2013 hingga 2015 terjadi 
penurunan. Penurunan dari kedatangan 
wisatawan Tiongkok ke Malaysia tidak 
dapat dilepasakan dari adanya tragedi 
hilangnya Pesawat Malaysia Airlines 
MH370 dari Kuala Lumpur ke Beijing. 
Tragedi tersebut menyebabkan trauma 

bagi warga negara Tiongkok karena 
terdapat 152 penumpang berkebangsaan 
Tiongkok yang berada di pesawat 
tersebut dan hingga saat ini masih belum 
terdapat kejelasan terkait dengan nasib 
dari hilangnya pesawat dan korban di 
dalamnya.  Namun, adanya fenomena 
tersebut tidak menyebabkan tren 
penurunan tersebut berlangsung lama. 
Pada tahun 2016, terjadi peningkatan 
dari kedatanagan wisatawan Tiongkok ke 
Malaysia. Salah satu faktor yang 
berpengaruh adalah adanya tren 
peningkatan warga negara Tiongkok 
yang melakukan wisata ke luar negeri. 
Pada tahun 2015, warga negara Tiongkok 
yang bepergian ke luar negeri sebanyak 
122 juta dan pada tahun 2016 terjadi 
peningkatan sebanyak 4,3% dengan total 
wisatawan sebanyak 117 juta warga 
negara yang melakukan wisata (Travel 
168, 2017).  

 

Grafik 2: Kunjungan Turis Tiongkok ke Malaysia 

 

 

Sumber: My Tourism Data, t.t.

Wisatawan yang berasal dari 
Tiongkok merupakan kelompok 
wisatawan yang sangat penting bagi 
Pemerintah Malaysia. Hal ini 
dikarenakan banyaknya jumlah 
wisatawan yang mengunjungi Malaysia. 
Hingga bulan Desember 2017, jumlah 
wisatawan asal Tiongkok yang 
mengunjungi Malaysia sejumlah 
2.796.570 dan angka tersebut 
menduduki peringkat ketiga setelah 
Singapura dan Indonesia yang 

mengunjungi Malaysia (Tourism 
Malaysia, 2017). Walaupun menduduki 
peringkat ketiga, kedatangan turis asal 
Tiongkok menunjukkan peningkatan 
yang lebih besar dibandingkan dengan 
wisatawan asal Singapura dan Indonesia. 
Bahkan, kedatangan wisatawan dari 
Singapura dan Indonesia menunjukkan 
tren penurunan dari tahun 2016 hingga 
2017.  
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Adanya tren peningkatan 
kedangkatan turis tersebut mendorong 
Pemerintah Malaysia adalah 
memberikan kemudahan kepemilikan e-
visa dan eNTRI bagi kebutuhan 
wisatawan Tiongkok yang akan 
berkunjung ke Malaysia. Kebijakan 
tersebut menunjukkan hasil yang positif 
dimana pada bulan Maret 2016 hingga 
April 2017 terdapat 284.606 pendaftar e-
visa dan 323.173 pendaftar eNTRI dari 
warga negara Tiongkok (Tourism 
Malaysia, 2017).  Adanya kebijakan ini 
juga menjadi salah satu faktor pendorong 
peningkatan kedatangan wisatawan asal 
Tiongkok dari Malaysia setelah adanya 
tragedi MH370 di tahun 2014.  

Disamping mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang 
mempermudah wisatawan asal Tiongkok 
mengunjungi Malaysia, pemerintah juga 
melakukan kerjasama dengan beberapa 
perusahaan untuk mendukung 
ambisisinya dalam meningkatkan 
kedatangan turis. Hal tersebut 
diwujudkan melalui kerjasama antara 
Pemerintah Malaysia dengan AliTrip 
yang merupakan bagian dari Alibaba 
Group (Tourism Malaysia, 2016). AliTrip 
Malaysia Tourism Pavilion adalah 
sebuah platform yang dapat diakses 
khusus oleh warga negara Tiongkok 
untuk mendapatkan informasi mengenai 
pariwisata yang ada di Malaysia. 
Platform tersebut dapat digunakan untuk 
membei tiket, pesan hotel, hingga paket 
wisata di Malaysia (Malaysia Asia 2016).  

Peningkatan kedekatan antara 
sektor politik dan sosial-budaya 
berpengaruh pula terhadap peningkatan 
kerjasama Malaysia dan Tiongkok dalam 
sektor ekonomi. Hubungan kerjasama 
antara Malaysia dan Tiongkok pada 
tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan 
pertumbuhan yang positif. Hal tersebut 
terlihat dengan pertumbuhan 
perdagangan dan investasi dari kedua 
negara. Pada sektor perdagangan 
internasional, Pemerintahan Malaysia 
dibawah kepemimpinan Perdana 
Menteri Najib Razak memiliki beberapa 
perjanjian perdagangan bebas antara 
Tiongkok dengan Malaysia antara lain 

Agreement on the Establishment of a 
Joint Economic and Trade Commission 
between Malaysia and Tiongkok dan Five 
Year Program for Economic and Trade 
Cooperation 2013-2017. Adanya 
perjanjian perdagangan dalam sektor 
ekonomi juga semakin mendukung 
kerjasama antar dua negara. Malaysia 
maupun Tiongkok semakin berupaya 
untuk mempertahankan pertumbuhan 
antara kedua negara dimana hal tersebut 
didukung dengan fakta bahwa Malaysia 
adalah salah satu mitra dagang terbesar 
Tiongkok di ASEAN (PRC, 2015). Salah 
satu indikator pencapaian ekonomi suatu 
negara dapat terlihat dari tingkat ekspor 
dan impor. Sejak tahun 2009, Tiongkok 
adalah mitra perdagangan terbesar bagi 
Malaysia (Lee, 2014, p. 1). Secara 
keseluruhan, total ekspor Malaysia 
mencapai $ 189.414.073,15 sedangkan 
total impor mencapai $168.375.228,23 
(WITS 2018).  

Selain perdagangan bilateral, 
hubungan perekonomian Malaysia dan 
Tiongkok juga meliputi sektor investasi 
yang terus meningkat. Pada dasarnya 
terdapat enam negara yang menjadi 
sumber investasi terbesar, yaitu 
Tiongkok, Jerman, Inggris, Korea, dan 
Singapura. Diantara keenam negara 
tersebut, pada tahun 2016, Tiongkok 
adalah negara terbesar yang 
menanamkan investasinya di sektor 
industri manufaktur. Penanaman 
investasi dari Tiongkok ke Malaysia terus 
mengalami peningkatan, kondisi 
tersebut terutama terjadi sejak tahun 
2014 dimana sudah adanya inisiatif One 
Belt One Road (OBOR) dari Tiongkok. 
Pada tingkat regional di kawasan Asia 
Tenggara, terdapat tren peningkatan 
penanaman investasi dari Tiongkok ke 
ASEAN dari tahun 2010 hingga 2015.  
Hal tersebut juga berlaku pada 
penerimaan investasi Tiongkok ke 
Malaysia. Sejak tahun 2012, terjadi 
peningkatan penerimaan investasi dari 
Tiongkok. Seperti yang telah dijelaskan 
di paragraf sebelumnya bahwa adanya 
inisiatif OBOR menjadikan dorongan 
Tiongkok untuk megirimkan investasi ke 
negara-negara sekitar salah satunya 
adalah Malaysia.   
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Pentingnya posisi Tiongkok di 
dalam kerjasama internasional dalam 
sektor perekonomian tidak dapat 
dilepaskan dari bebebapa faktor. Faktor 
pertama adalah kesesuaian kepentingan 
nasional diantara kedua negara dalam 
sektor ekonomi, terutama dalam hal ini 
Malaysia memiliki tujuan jangka panjang 
untuk menciptakan pembangunan dan 
sebagai negara maju di tahun 2020. 
Pencapaian tersebut tentunya perlu 
adanya kerjasama dengan negara lain, 
Tiongkok sebagai negara dengan 
peningkatan kekuatan ekonomi dan 
memiliki inisiatif OBOR dan go global 
menjadi kesempatan bagi Malaysia. Di 
sisi lain, hubungan perekonomian antara 
kedua negara juga tidak dapat dilepaskan 
dari peran ASEAN sebagai kerjasama 
regional. Sehingga pada penelitian ini, 
dapat terlihat jika hubungan sektor 
ekonomi didukung dengan adanya 
kerjasama secara bilateral serta melalui 
kerjasama multilateral terutama dalam 
kerangka ASEAN.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran di atas, 
dapat ditarik kesimpulan jika adanya 
tren peningkatan dalam sektor politik, 
ekonomi, dan sosial-budaya antara 
Malaysia dan Tiongkok. Adanya hal 
tersebut didukung oleh upaya 
pemerintah terutama Malaysia dibawah 
kepemimpinan Perdana Menteri Najib 
Razak sejak tahun 2009 hingga 2017. 
Pada sektor politik, hubungan antara 
Tiongkok dan Malaysia menunjukkan 
peningkatan. Hal ini didasarkan pada 
beberapa faktor yang memengaruhi. 
Faktor pertama adalah faktor historis 
dari hubungan yang telah dilakukan 
antara kedua belah pihak sejak adanya 
hubungan diplomatik resmi. Malaysia 
sebagai negara di Asia Tenggara yang 
pertama kali memiliki hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok menjadi 
salah satu faktor yang mendasari 
keduanya untuk menjaga hubungan yang 
saling menguntungkan hingga saat ini. 
Kedua negara berupaya untuk saling 
mendukung dan menghindari kerugian 

bagi salah satu pihak. Disamping itu, 
adanya hubungan yang saling 
menguntungkan dari kedua negara 
tersebut juga dipengaruhi oleh 
kepentingan nasional dari kedua negara 
yang berjalan beriringan. Tiongkok 
memiliki inisiatif untuk 
mengimplementasikan One Belt One 
Road (OBOR) yang merupakan upaya 
negara tersebut untuk merevitalisasi 
jalur sutra dengan menciptakan integrasi 
terutama dalam sektor perekonomian 
dan sosial diantara negara-negara yang 
berada di jalur tersebut. Inisiatif tersebut 
kemudian memiliki kecocokan dengan 
kondisi geografis Malaysia. Hal ini dapat 
dijelaskan jika dalam inisitaif OBOR 
terdapat dua pembagian kelompok 
negara berdasarkan letak geografisnya 
yaitu one axis two wings. Negara-negara 
yang berada di kelompok one axis adalah 
negara yang secara geografis terletak di 
dekat Tiongkok. Malaysia dapat 
dikatakan berada di kelompok tersebut. 
Kondisi ini merupakan peluang dan juga 
tantangan bagi Malaysia untuk 
menciptakan kerjasama diantara kedua 
negara. Hal tersebut menjadi 
pertimbangan karena Tiongkok saat ini 
tengah mengalami rising of Tiongkok 
yang tidak hanya meningkatkan 
kekuatannya di dalam sektor politik dan 
ekonomi, namun juga meningkatkan 
dalam sektor keamanan dan kekuatan 
militer. Terlebih,  saat ini Tiongkok 
menjadi pemeran utama dalam konflik 
Laut Tiongkok Selatan yang sangat 
berdekatan dengan letak geografis 
Malaysia. Walaupun demikian, Malaysia 
dan Tiongkok sepakat untuk melakukan 
kerjasama terutama dalam sektor 
ekonomi untuk tetap menjaga hubungan 
diplomatik dari kedua negara.  

Kondisi tersebut juga didorong 
dari kebutuhan Malaysia untuk 
mencapai Vision 2020 yang merupakan 
kepentingan nasional dalam mencapai 
pembangunan negara sehingga di tahun 
2020, Malaysia menjadi negara maju 
dengan beberapa indikator yaitu 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Malaysia 
menyadari jika pencapaian tersebut tidak 
dapat diupayakan tanpa dukungan 
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kerjasama internasional dari negara lain. 
Tiongkok yang saat ini sedang 
mengalami peningkatan kekuatan dan 
pengaruhnya di dalam sektor ekonomi 
menjadi sebuah kesempatan bagi 
Malaysia untuk memaksimalkan 
kerjasama baik bilateral maupun 
multilateral. Disamping itu, persepsi dan 
keputusan dari Perdana Menteri Najib 
Razak tidak dapat dilepaskan dari 
bagaimana kerjasama aantara Tiongkok 
dan Malaysia terjalin. Sebagai seorang  
kepala pemerintahan Najib Razak tidak 
dapat melepaskan kepentingan individu 
dan kelompok politiknya. Hal tersebut 
dapat dijelaskan dari bagaimana Najib 
berupaya untuk meningkatkan pengaruh 

politik dari dirinya maupun UMNO 
sebagai partai koalisi pemerintahan. 
Harapan dari adanya kerjasama 
internasional terutama dalam sektor 
politik dan ekonomi adalah rakyat 
Malaysia masih memercayakan Najib 
Razak dan UMNO sebagai partai 
penguasa pemerintah. Namun, hal 
tersebut tidak dapat direalisasikan 
karena pada Pemilihan Umum Raya ke-
14, untuk pertama kalinya  partai yang 
sudah menguasai pemerintahan 
dikalahkan oleh kelompok oposisi 
Pakatan Harapan dan Mahathir 
Mohammad berhasil memenangi jabatan 
Perdana Menteri Malaysia.  
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