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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi peneliti yang 

berjudul “Manusia Perahu: Kajian Historis Terhadap Kehidupan Pengungsi 

Vietnam di Pulau Galang 1979-1996”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas 

pemasalahan yang diteliti oleh peneliti yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya. Terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan 

yang dibahas, yaitu: 

 Pertama, latar belakang munculnya manusia perahu ini merupakan 

sesuatu yang terjadi akibat perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam 

Selatan yang pada saat itu dimenangkan oleh pihak Vietnam Utara di bawah rezim 

Ho Chi Minh. Ketika berhasil memenangkan perang tersebut dimana Amerika 

Serikat ikut terlibat dengan membantu Vietnam Selatan, pemerintahan Ho Chi 

Minh melakukan apa yang disebut re-edukasi. Re-edukasi merupakan langkah 

yang diambil oleh pemerintahan Ho Chi Minh untuk menghapus pemikiran-

pemikiran yang muncul di Vietnam Selatan yang berbeda dengan Vietnam Utara 

karena pengaruh dari Amerika Serikat sebelumnya. 

 Adanya re-edukasi tersebut mendapat respon yang kurang baik dari 

masyarakat Vietnam Selatan karena program tersebut dapat dikatakan menyiksa 

masyarakat Vietnam Selatan seperti contohnya merampas harta benda yang 

dimiliki oleh masyarakat Vietnam Selatan. Keadaan tersebut semakin diperparah 

karena cita-cita dari pemerintahan Ho Chi Minh yang ingin menyatukan Indocina 

di bawah kekuasaannya. Hal tersebut menjadi faktor ekspansi yang dilakukan oleh 

Vietnam ke Kamboja yang pada saat itu menolak ajakan dari Ho Chi Minh, tidak 

seperti halnya Laos yang menurut saja kepada Ho Chi Minh. Perang pun tidak 

dapat dihindari sehingga membuat keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar 

Indocina semakin tidak menentu. Sehingga banyak dari masyarakat Vietnam 

Selatan memilih untuk mengungsi dan meninggalkan negaranya karena adanya 
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program re-edukasi tersebut serta terhindar dari perang yang akan terjadi antara 

Vietnam dengan Kamboja. Merekapun mengungsi menggunakan perahu untuk 

mengarungi lautan yang luas sehingga mereka disebut manusia perahu (boat 

people). 

 Kedua, peranan UNHCR (United Nations High Commissioner Refugees) 

sebagai lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bergerak menangani 

permasalahan pengungsi ini baru terlihat setelah adanya perundingan dari negara-

negara ASEAN (Association of South East Nation)  yang melihat permasalahan 

manusia perahu tersebut akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga perlu 

adanya sikap untuk menangani permasalahan tersebut. Ketika perundingan itu 

diselenggarakan di Bangkok yang menghasilkan Bangkok Statement berisikan 

bahwa negara-negara ASEAN membantu meringankan beban para pengungsi dari 

Vietnam. Namun negara-negara ASEAN tersebut hanya menyediakan tempat, 

sedangkan untuk biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab UNHCR. 

 Sedangkan peran dari pemerintah Indonesia sendiri ialah karena kebijakan 

politik yang dianut pada saat itu yaitu politik bebas aktif yaitu bebas untuk tidak 

memihak blok manapun dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah 

satu langkah nyata yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut ialah 

membantu menyelesaikan permasalahan manusia perahu Vietnam. Indonesia 

memberikan sebuah pulau yaitu Pulau Galang untuk tempat tinggal para 

pengungsi Vietnam dan membentuk tim P3V untuk mengatur dan mengkoordinir 

kegiatan dan pengamanan pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kemudian untuk 

proses pemulangan para pengungsi Vietnam dan pengosongn Pulau Galang, 

Indonesia membentuk Kogas (Komando Tugas) yang bertugas untuk 

mempercepat pemulangan pengungsi. 

 Ketiga, kehidupan para pengungsi di Pulau Galang tidak terlepas dari 

kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNHCR. Ketika 

konstruksi pembangunan di Pulau Galang seperti pembangunan barak untuk 

pengungsi, tempat hiburan dan tempat ibadah selesai, para pengungsi pun 

dipusatkan di Pulau Galang. Selama berada di Pulau Galang, para pengungsi 
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terisolasi dari dunia luar. Hal tersebut dilakukan agar para pengungsi tidak ada 

yang melarikan diri dari kamp pengungsian. 

 Para pengungsi juga membangun pasar sendiri untuk kegiatan jual beli 

mereka seperti membangun warung kopi, warung makan, dan sebagainya. 

Walaupun pada dasarnya untuk kebutuhan ekonomi para pengungsi diberikan 

jatah makanan tiap harinya yang diterima oleh masng-masing orang. 

Pembangunan pasar tersebut untuk mengisi kekosongan waktu para pengungsi 

yang mungkin saja bosan dan ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 

 Selama berada di Pulau Galang, para pengungsi mendapatkan banyak 

pendidikan dari UNHCR yang mengadakan pendidikan untuk mempersiapkan 

para pengungsi untuk dikirim ke negara dunia ketiga. Secara keseluruhan, 

kehidupan para pengungsi dapat dikatakan aman dan nyaman. Namun bukan 

berarti tidak permasalahan karena dalam diri manusia membawa konflik dalam 

dirinya. Seperti halnya pemerkosaan yang dilakukan oleh pengungsi kepada 

sesama pengungsi yang menyebabkan bunuh diri dan dikenang dengan humanity 

statue (tugu kemanusiaan) yang melambangkan kejadian tersebut. Selain itu juga 

ketika pemulangan para pengungsi yang berjalan tidak sesuai rencana karena para 

pengungsi enggan untuk dikembalikan ke negara asalnya dan lebih memilih 

menetap di Pulau Galang atau dikirim ke negara dunia ketiga. Namun secara 

keseluruhan pemerintah Indonesia telah maksimal dalam mengatasi permasalahan 

pengungsi Vietnam ini dan kamp pengungsian Pulau Galang dinobatkan menjadi 

kamp terbaik se-Asia Tenggara. 

 

5.2 Saran 

 Skripsi yang berjudul ”Manusia Perahu: Kajian Historis Terhadap 

Kehidupan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang 1979-1996” ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Bagi lembaga pendidikan, kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan materi pada mata pelajaran Sejarah khususnya pada 
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tingkat Sekolah Menengah Atas.  Semoga dengan adanya penelitian ini siswa 

di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) mampu memperluas 

wawasannya dan menambah pengetahuannya untuk mendalami sejarah 

bangsa lain. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Kajian pustakan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini salah 

satunya adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu berupa skripsi-skripsi 

ataupun tesis yang memiliki sedikit kesamaan dalam tema yang diangkat. 

Oleh sebab itu, skripsi ini pun penting untuk peneliti selanjutnya dalam 

menulis tentang sejarah kawasan Asia Tenggara yaitu Indocina dan kebijakan 

luar negeri Indonesia dalam menyikapi permasalahan di Indocina. 

 

3. Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia 

Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), skripsi ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah 

Asia Tenggara khususnya Indocina dan kebijakan luar negeri Indonesia. 

karena sejauh ini, skripsi yang meneliti tentang sejarah Indocina dan 

kebijakan luar negeri Indonesia masih jarang ditemukan di Jurusan 

Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

 


