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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Soekarno 

dan Tunku Abdul Rahman:  Kajian Pertentangan Politik Luar Negeri Indonesia-

Malaysia 1959-1967”. Kesimpulan berikut merujuk kepada jawaban atas 

permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis pada bab sebelumnya. Dalam 

bab ini juga memuat rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembaca. 

 

5.1 Kesimpulan 

Pertama, politik luar negeri Indonesia, hubungan politik luar negeri Indonesia 

dan Malaysia pada awalnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan hubungan 

Indonesia dengan Malaysia memiliki kecenderungan bahwa Indonesia dan Malaysia 

harus menjalin hubungan diplomasi untuk persahabatan sebagai negara-negara yang 

baru melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme asing. Namun 

dalam perkembangannya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia semakin 

memburuk. Sentimen-sentimen politik yang terjadi di dalam negeri (baik Indonesia 

maupun Malaysia) mulai berkaitan dengan upaya kedalam persaingan politik antara 

kedua negara tersebut. Indonesia dan Malaysia akhirnya dibayang-bayangi oleh 

perseteruan dua blok yang berada pada masa perang dingin. Upaya politik luar negeri 

Soekarno akhirnya mulai diimplementasikan dengan upaya penyatuan negara 

Malaysia-Indonesia menggunakan ideologi Soekarnoisme di Malaysia. Awal mula 

pembentukkan KKM, PKM, PKMM sampai ke PRM adalah bukti nyata politik 

internasional Indonesia dalam periode 1960-an. 

Kedua, politik luar negeri Malaysia adalah tanggapan dari perlakuan upaya 

politik luar negeri Soekarno yang dilakukan di Malaysia. Konflik yang berpuncak 

kepada aksi anti-Indonesia adalah akumulasi dari proses Soekarnoisme di Malaysia. 

Malaysia yang seakan-akan menjadi perwakilan dari blok barat yaitu Inggris dan 

Amerika Serikat yang berada di Asia Tenggara. Aksi Malaysia yang anti-Indonesia 

ini akhirnya dapat mencerminkan ketergantungannya Malaysia kepada Inggris. 
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Politik luar negeri Malaysia akhirnya diimplementasikan dengan pembentukan upaya 

federasi Malaysia. Dibentuknya UMNO adalah bukti nyata bahwa politik luar negeri 

Malaysia adalah usaha untuk mengawasi wilayah-wilayah yang termasuk kedalam 

teritorial Indonesia. 

 Ketiga, akibat dari kedua politik luar negeri Indonesia dan Malaysia ini 

akhirnya berpuncak kepada pertentangan diantara kedua negara. Indonesia yang 

menganggap usaha federasi Malaysia dengan membentuk UMNO ini adalah sebuah 

ancaman nyata bagi kelangsungan kawasan Indonesia yang berbatasan langsung 

dengan Malaysia (khususnya wilayah yang berada di utara Kalimantan. Akhirnya 

Indonesia melakukan politik dan persenjataan untuk melawan Malaysia dengan 

operasi Ganyang Malaysia. Upaya ini ternyata didukung oleh Uni Soviet. Indonesia 

pula di sini menjadi representasi dari blok timur di Asia Tenggara. Puncak dari 

ketegangan pertentangan Indonesia dan Malaysia ini terjadi pada kisaran tahun 1963-

1966. Pertentangan ini akhirnya membawa Indonesia dan Malaysia kepada perang 

langsung dengan menempatkan militer dan juga relawan terlatih untuk masuk dan 

menyusup melalui perbatasan-perbatasan Malaysia. Melalui operasi Dwi Komando 

Rakyat, dalam konfrontasi tersebut upaya sabotase, infiltrasi dan kerusuhan 

dimungkinkan sangat terjadi. Perang terbuka di perbatasan Indonesia dan Malaysia 

dilakukan. 

Keempat, akibat dari pertikaian antara Indonesia dan Malaysia upaya untuk 

normalisasi kedua negara tersebut akhirnya dilakukan. Diplomasi untuk meredakan 

ketegangan dari konfrontasi itu juga dilakukan, bahkan hingga saat Malaysia 

kemudian di tahun 1963 menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap di PBB. 

Tidaklah perlakuan ini kemudian menjadi jalan penyelesaian konflik antara Indonesia 

dan Malaysia. Hal ini justru yang menjadi puncak kekesalan Soekarno dan kemudian 

memilih hengkang dari PBB dan memilih membentuk sendiri sebuah aliansi baru di 

tahun 1965 yaitu CONEFO yang terdiri dari Indonesia, Vietnam, Tiongkok, dan 

Korea Utara, yang pusatnya di Jakarta dan pembangunan sekretariatnya dijadwalkan 

rampung dalam satu tahun. 

Di tengah memanasnya politik luar negeri tersebut, ternyata di dalam negeri 

juga terjadi peristiwa tragedi pada tahun 1965, sehingga kemudian ketika 
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kepemimpinan diambil alih oleh Soeharto maka upaya normalisasi hubungan 

diplomatik dengan Malaysia dilakukan, dengan demikian konfrontasi Indonesia dan 

Malaysia berakhir. CONEFO sebagai sebuah tandingan dari PBB yang agresif dan 

juga progresif pun kemudian diberhentikan melalui kepemimpinan Soeharto, 

kemudian pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok dibentuk organisasi 

kawasan bernama ASEAN yang lebih pada upaya kerjasama ekonomi dan 

perdagangan serta menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 

 

5.2 Rekomendasi  

 Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan implikasi dalam bidang 

kajian sejarah Indonesia pada Demokrasi Terpimpin periode Orde Lama. Penelitian 

skripsi ini akhirnya dapat digunakan menjadi salah satu acuan bagi para akademisi 

yang ingin melakukan penelitian-penelitian berikutnya dengan tema yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini, peneliti memberikan rekomendasi 

untuk beberapa pihak yang terkait, rekomendasi tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan 

menjadi salah satu sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai 

politik konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konflik yang dipimpin oleh 

Soekarno di Indonesia dan Tun Abdul Rahman dari Malaysia. Untuk Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, pertentangan antara Indonesia dan 

Malaysia ini dapat diambil hikmahnya bahwa pertentangan yang berakibat 

puncak dari konflik yaitu perang senantiasa harus dihindari. Untuk Departemen 

Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat memperkaya penulisan dan sumber 

bacaan mengenai perkembangan sejarah pada masa demokrasi terpimpin pada 

periode Orde Lama. 

2. Untuk lingkungan sekolah, nilai-nilai yang terkandung dalam pertentangan 

konflik Indonesia dan Malaysia pada pembelajaran Sejarah adalah upaya mampu 

memahami kondisi internal negara Indonesia dan Malaysia pada saat perang 

dingin. Materi mengenai Hubungan antara Indonesia dan Malasysia hingga masa 

konfrontasi ini terdapat dalam silabus kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah 
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wajib maupun peminatan kelas XII semester 1, mengenai masa demokrasi 

terpimpin dengan kompetensi dasar: 

3.4 Mengevaluasi  perkembangan kehidupan politik, sosial  dan ekonomi bangsa 

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 

3.7 Mengevaluasi pengaruh Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 

terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bangsa 

Indonesia 

Dalam buku teks sejarah Indonesia yang dipakai dalam kurikulum 2013, kelas 

XII, terdapat materi yang menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin dan 

hubungan Indonesia-Malaysia dalam kaitannya konfrontasi, pertentangan yang 

terjadi antara kedua negara. 

3. Untuk keperluan penelitian skripsi selanjutnya, penulis mengusulkan beberapa 

pokok kajian yang menarik untuk dibahas mendalam. Hal tersebut antara lain: 

pertama, Soekarnoisme menular sampai ke negeri Malaysia, kedua Federasi 

Malaysia akar perpecahan antara kedua negara serumpun. Kepada para penulis 

selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan ini, diharapkan mampu 

memanfaatkan celah tersebut serta mampu melihat dari berbagai sudut pandang 

dan fokus pada suatu persoalan sehingga akan didapatkan penjelasan yang baik 

dan mendalam. 

 


