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BAB III 

BERBAGAI PERMASALAHAN DAN TEKANAN YANG DIHADAPI 

OLEH REZIM UMNO TAHUN 2003-2015 

BAB III merupakan bab yang berisi penjelasan tentang berbagai 

permasalahan dan tekanan yang dihadapi oleh rezim UMNO selama tahun 2003-

2015. Pada bab ini akan dibahas berbagai permasalahan dan tekanan yang 

menimpa rezim UMNO dan berasal dari dalam negeri (domestik), seperti skandal 

pejabat atau elit politik rezim UMNO, manuver politik dari kelompok oposisi, 

konflik internal di tubuh UMNO atau BN, konflik antar masyarakat (sosial) dan 

lain sebagainya. Selain itu juga akan dibahas permasalahan dan tekanan yang 

menimpa rezim UMNO dan berasal dari luar negeri (internasional), seperti 

intervensi asing dan dinamika politik luar negeri Malaysia. 

A. Permasalahan dan Tekanan pada Masa Pemerintahan Perdana 

Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009) 

Semenjak Pilihan Raya Umum (PRU) yang ke-11 pasca kemerdekaan 

Malaysia diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2004, elektabilitas Tun Abdullah 

Ahmad Badawi sebagai politisi dan Perdana Menteri Malaysia meningkat pesat. 

Hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh 

sejumlah media massa dan lembaga survey di Malaysia. Hasil jajak pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa 91% pemilih di Malaysia menyatakan sangat 

mendukung kepemimpinan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Akan 

tetapi, ketika jajak pendapat serupa digelar pada bulan November 2007, hasilnya 
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menunjukkan bahwa elektabilitas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi 

turun drastis menjadi 61%.1  

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, 

hubungan antaretnis di Malaysia cenderung semakin memburuk akibat kebijakan 

rezim UMNO yang tetap mengutamakan kepentingan etnis Melayu. Selain itu, 

rezim UMNO juga melanjutkan program “Islamisasi Malaysia” sebagai warisan 

kebijakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Turunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad 

Badawi juga dikarenakan kegagalan rezim UMNO dalam mewujudkan janji untuk 

mereformasi lembaga kepolisian dan kehakiman, menurunkan harga kebutuhan 

pokok, serta melawan kriminalitas dan tindak pidana korupsi di Malaysia. 

1. Konflik Etnis dan Agama 

Pada bulan Juli 2005, UMNO mengadakan Perhimpunan Agung 

(pertemuan tahunan partai) yang dipimpin oleh tokoh organisasi Pemuda UMNO, 

Hishamuddin Hussein dan Khairy Jamaluddin. Dalam perhimpunan tersebut, 

UMNO menegaskan sikapnya untuk memasukkan kepentingan etnis Melayu ke 

dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). RMK9 merupakan rencana 

pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Tun Abdullah 

Ahmad Badawi pada tanggal 31 Maret 2006. RMK9 memiliki jangka waktu 

                                                           
1Lee Hock Guan, Malaysia in 2007: Abdullah Administration Under Siege, dalam Southeast Asian 

Affairs 2008, diedit oleh Daljit Singh dan Tin Maung Maung Tan, Singapore: ISEAS Publications, 

2008, hal.187. 
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pelaksanaan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Melalui RMK9, rezim UMNO 

menargetkan pencapaian hak-hak etnis Melayu hingga 30%. 

Pada bulan November 2006, Abdul Ghani Othman (Menteri Besar Negara 

Bagian Johor) mengusulkan agar pemerintah Malaysia melarang penerapan 

konsep “Bangsa Malaysia”. Sebab konsep tersebut dikhawatirkan dapat 

mengancam keberlangsungan hak-hak istimewa etnis Melayu dan golongan 

Bumiputera yang dijamin konstitusi. Akibatnya, sepanjang tahun 2006 hubungan 

antaretnis di Malaysia kembali meregang. Hubungan antaretnis semakin 

meregang dengan adanya siaran Perhimpunan Agung UMNO tahun 2006 yang 

menampilkan orasi politik dari tokoh-tokoh UMNO. Beberapa orasi politik yang 

disampaikan bernada hasutan dan dipandang sebagai bentuk ancaman kepada 

etnis non-Melayu. Salah satu orasi yang cukup kontroversial disampaikan oleh 

Hishamuddin Hussein. Ia bahkan menghunuskan keris di atas podium sebagai 

simbol kekuatan dan kekuasaan Melayu. 

Pada tahun 2007, kendati UMNO bertindak lebih hati-hati dalam 

mengartikulasikan kepentingan Melayu dan Islam, ketegangan antaretnis justru 

semakin meningkat. Ketegangan dipicu oleh peristiwa pembongkar dua kuil 

Hindu yang dianggap ilegal. Pembongkaran tersebut menyulut aksi protes dari 

etnis India di Malaysia. Maka, demonstrasi besar yang diikuti oleh lebih dari 

10.000 warga etnis India Malaysia terjadi pada tanggal 25 November 2007 di 

Kuala Lumpur. Demonstrasi tersebut dimotori oleh organisasi Hindu Rights 

Action Force (Hindraf). Demonstrasi berpusat di depan gedung Kedutaan Besar 

Inggris dengan agenda menuntut persamaan hak bagi etnis India yang datang ke 
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Semenanjung Malaya atas prakarsa Inggris selama era kolonial. Polis Diraja 

Malaysia segera membubarkan demonstrasi tersebut karena khawatir akan 

memicu konflik rasial sebagaimana insiden 13 Mei 1969. 

Demonstrasi etnis India di Malaysia pada intinya dilatarbelakangi oleh 

masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Para demonstran tidak puas dengan 

kebijakan rezim UMNO yang selalu mengutamakan kepentingan etnis Melayu. 

Para demonstran juga menentang pembongkaran kuil Hindu dan penerapan 

hukum Islam (syari’ah) di Malaysia. Menanggapi demonstrasi tersebut, Perdana 

Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengancam akan mendakwa para 

demonstran dengan Internal Security Act (ISA). Sedangkan Wakil Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak menilai bahwa demonstrasi tersebut bukan 

untuk memperjuangkan kepentingan etnis India. Sebab selama ini kepentingan 

etnis India telah diperjuangkan oleh Malayan Indian Congress (MIC) yang 

tergabung dalam koalisi Barisan Nasional (BN).    

Permasalahan terkait penerapan hukum Islam (syari’ah) terjadi di Negara 

Bagian Malaka pada bulan Maret 2007. Saat itu Departemen Agama Islam 

Malaka mengambil seorang anak berusia 15 bulan dari pasangan Hindu-Muslim. 

Sementara sang ibu yang bernama Revathi Masoosai (Muslim) mendapat 

hukuman dari Pengadilan Agama Islam Malaka berupa penahanan dan rehabilitasi 

Islam selama 100 hari. Saat menjalani masa tahanan dan rehabilitasi Islam, 

Revathi Masoosai mengalami kekerasan. Selanjutnya pada bulan Mei 2007, 

Pengadilan Federal menolak permohonan perkara Lina Joy untuk pindah agama 

dari Islam (murtad). Sebab menurut Pengadilan Federal, perkara pindah agama 
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harus diajukan ke Pengadilan Agama Islam dengan konsekuensi mendapat 

hukuman sesuai dengan syari’ah.  

Pada bulan September 2007, Pemerintah Negara Bagian Malaka 

mengeluarkan kebijakan syari’ah untuk menutup beberapa peternakan babi. 

Kebijakan tersebut menuai kritik dan perlawanan dari komunitas etnis Tionghoa. 

Kontroversi terkait penerapan hukum Islam (syari’ah) sebagaimana kasus di atas 

dapat memicu terjadinya konflik antaretnis dan pemeluk agama. Namun hal itu 

tidak menyurutkan langkah rezim UMNO untuk menjadikan Malaysia sebagai 

negara Islam. Sehingga pada bulan Juli 2007, Wakil Perdana Menteri Malaysia 

Dato’ Sri Najib Tun Razak kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama resmi 

negara dan Malaysia adalah negara Islam. Itu artinya, Malaysia tidak akan pernah 

menganut sistem sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan negara 

sebagaimana ideologi Barat.  

Kemudian pada bulan Agustus 2007, Perdana Menteri Malaysia Tun 

Abdullah Ahmad Badawi berusaha untuk meredam kontroversi terkait penerapan 

hukum Islam (syari’ah) dengan menekankan kembali konsep Islam Hadhari 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia. Konsep Islam Hadhari 

sebagai ideologi agama yang moderat diharapkan mampu menjadi pendorong 

kemajuan dan perekat persatuan. Hal itu sejalan dengan keyakinan Muslim bahwa 

Islam adalah agama yang damai dan rahmatan lil ‘alamiin. 
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2. Meningkatnya Kriminalitas dan Tindak Pidana Korupsi 

Ketika Tun Abdullah Ahmad Badawi dilantik sebagai Perdana Menteri 

Malaysia yang ke-5, ia berjanji akan memerangi korupsi, menurunkan tingkat 

kriminalitas, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta mereformasi lembaga 

kepolisian dan kehakiman. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penahanan 

mantan direktur perusahaan baja Perwaja Steel, Eric Chia Eng Hock dan mantan 

Menteri Pertanahan dan Pengembangan Koperasi Kasitah Gaddam atas tuduhan 

melakukan tindak pidana korupsi. Tun Abdullah Ahmad Badawi juga membentuk 

Royal Police Commision (RPC) untuk mereformasi lembaga kepolisian. Selain 

itu, pada tahun 2004 Mahkamah Agung Malaysia menghentikan perkara dugaan 

korupsi yang mendakwa mantan Wakil Perdana Menteri Dato’ Sri Anwar Ibrahim 

dan membebaskannya dari tahanan. Meski cukup kontroversial, kebijakan tersebut 

mengundang simpati dari rakyat sehingga elektabilitas Tun Abdullah Ahmad 

Badawi meningkat. 

Memasuki tahun 2007, agenda reformasi Perdana Menteri Tun Abdullah 

Ahmad Badawi nampak semakin hilang gaungnya. Maka tingkat kepercayaan 

publik terhadap kepemimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi turun drastis. 

Bersamaan dengan itu, angka kriminalitas dan tindak pidana korupsi terus 

meningkat. Bahkan Tun Abdullah Ahmad Badawi dinilai gagal dalam melakukan 

investigasi menyeluruh terkait kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan 

sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Senior, Direktur Jenderal Suruhanjaya 

Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Inspektur Jenderal Polis Diraja 

Malaysia. Sehingga indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index 
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(CPI) Malaysia menurut data Transparency International (TI) berturut-turut, 

yakni 37 (tahun 2003), 44 (tahun 2006), 43 (tahun 2007) dan 30 (tahun 2008).2   

Pada tahun 2005, Royal Police Commision (RPC) mengumumkan program 

pemberantasan kejahatan untuk menurunkan angka kriminalitas. Namun program 

tersebut dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Sehingga angka kriminalitas di 

Malaysia justru meningkat 9,7% dari 156.455 kasus di tahun 2004 menjadi 

171.604 kasus di tahun 2005. Kemudian meningkat lagi 15,7% dari 198.622 kasus 

di tahun 2006 menjadi 224.298 kasus di tahun 2007.3 Daerah perkotaan padat 

penduduk seperti Pinang, Klang Valley dan Johor Bahru merupakan wilayah yang 

merasakan dampak langsung dari peningkatan angka kriminalitas tersebut. Oleh 

karena itu, masyarakat di Johor Bahru mengadakan demonstrasi di depan kantor 

Menteri Besar Negara Bagian Johor. Para demonstran menuntut ketegasan 

pemerintah dalam mengatasi kejahatan sebab meningkatnya angka kriminalitas di 

Negara Bagian Johor telah menciptakan ketidaknyamanan bagi para investor dari 

Singapura. 

Pada tahun 2007, rezim UMNO di bawah kepemimpinan Perdana Menteri 

Tun Abdullah Ahmad Badawi menghadapi banyak skandal korupsi yang 

melibatkan beberapa menteri dalam kabinetnya. Menteri Pemuda dan Olahraga 

Malaysia mulai mendapat sorotan publik ketika menghabiskan uang jutaan 

Ringgit untuk membangun pusat pelatihan atlit di Tun Abdul Razak Reseach 

Centre, Brickendonbury, Britania Raya. Proyek tersebut diduga sarat dengan 

                                                           
2Lee Hock Guan, hal. 192. 
3Lee Hock Guan, Ibid. 
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tindak pidana korupsi. Skandal berikutnya menimpa Menteri Transportasi 

Malaysia Chan Kong Choy berkaitan dengan proyek Port Klang Free Zone 

(PKFZ) yang juga sarat dengan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 

bermotif kepentingan politik dan korporasi. Wakil Menteri Keamanan Dalam 

Negeri Malaysia, Johari Baharum juga diduga menerima uang sebesar 5 juta 

Ringgit sebagai bentuk hadiah (gratifikasi) atas pembebasan pelaku kriminal dari 

penjara. Bahkan yang lebih parah, kasus tindak pidana korupsi juga melibatkan 

para petinggi di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Polis 

Diraja Malaysia (PDRM) yang seharusnya bertindak sebagai komisi 

pemberantasan korupsi. 

Pada tanggal 19 September 2007, Dato’ Sri Anwar Ibrahim merilis sebuah 

video yang menunjukkan proses tawar menawar antara Tun Dr. Mahathir 

Mohamad (Perdana Menteri Malaysia ke-4) dengan seorang pengacara terkenal 

bernama V. K. Lingam pada tahun 2002. Tawar menawar tersebut berkaitan 

dengan penunjukkan V. K. Lingam sebagai hakim dalam suatu kasus. Maka video 

tersebut membuktikan bahwa selama ini hukum di Malaysia dapat dipermainkan 

oleh penguasa. Sehingga tidak heran apabila terjadi rekayasa dalam penunjukkan 

hakim untuk menangani beberapa kasus besar khususnya yang bersinggungan 

langsung dengan rezim UMNO. Tiga hari setelah peristiwa tersebut, sebanyak 

2000 pengacara dan para pendukungnya melakukan aksi “Walk of Justice” di 

Putrajaya (pusat pemerintahan Malaysia). 
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3.  Tekanan Politik dari Kelompok Oposisi 

 Pada PRU tahun 2004, Parti Islam se-Malaysia (PAS) tampil dengan 

kampanye “Negara Islam” yang menimbulkan ketakutan di kalangan non-Muslim. 

Maka pada tahun 2007, PAS mengubah strategi kampanyenya menjadi lebih 

lunak dan simpatik. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Hadi Awang 

selaku Presiden PAS pada kongres partai bulan Juni 2007. Menurut Abdul Hadi 

Awang, agenda “Negara Islam” tetap menjadi tujuan politik PAS. Akan tetapi 

dalam kampanye PAS agenda tersebut tidak akan diumumkan secara terang-

terangan sebagaimana pada masa sebelumnya. Keputusan tersebut merupakan 

bentuk strategi politik PAS untuk meraih dukungan dari pemilih non-Melayu dan 

non-Muslim.  

Kemudian PAS melakukan beberapa langkah politik, seperti membentuk 

PAS Supporters Club yang berisikan etnis non-Melayu, aktif mengadakan dialog 

dengan komunitas non-Muslim, serta mengimplementasikan kebijakan syari’ah 

yang ramah dan toleran terhadap masyarakat non-Muslim di Negara Bagian 

Kelantan. Kepemimpinan PAS di Negara Bagian Kelantan juga menjamin 

penyediaan tanah untuk pembangunan gereja dan kuil, serta memberi ruang 

publik untuk merayakan festival-festival non-Muslim dan non-Melayu. Meskipun 

demikian, sikap politik PAS terkait kasus Lina Joy, Revathi Masoosai dan R. 

Subhasini tetap tegas, yakni menuntut pelaksanaan hukum Islam (syari’ah) 

terhadap ketiganya.  
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Pada tahun yang sama, Democratic Action Party (DAP) sebagaimana PAS 

dan PKR mulai aktif menggunakan media alternatif berbasis internet untuk 

mempublikasikan program-program partai, komentar dan kritik partai terhadap 

kebijakan pemerintah, serta membahas masalah korupsi dan berbagai 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh rezim UMNO. Beberapa anggota 

DAP di parlemen bahkan telah memiliki blog pribadi atau akun media sosial. Lim 

Kit Siang (Ketua DAP) memiliki tiga blog dengan tiga bahasa (Melayu, Mandarin 

dan Inggris) yang kemudian menjadi populer. Selain itu, DAP juga melakukan 

peremajaan di internal partai dengan merekrut beberapa nama tokoh terkenal di 

Malaysia seperti Jeff Ooi (salah satu blogger terbaik di Malaysia), P. Ramasamy 

(aktivis dan akademisi) dan Tony Pua (mantan direkur eksekutif Singapore-listed 

Technology Company). Namun DAP belum mampu menarik tokoh-tokoh yang 

cukup berpengaruh dari etnis Melayu untuk bergabung dengannya. 

Pasca dibebaskan pada tahun 2004, tokoh oposisi Dato’ Sri Anwar 

Ibrahim berusaha untuk kembali ke panggung politik. Akan tetapi usahanya itu 

terhambat karena beliau tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan dalam 

partai politik atau mencalonkan diri dalam PRU sampai bulan April 2008. Maka 

disusunlah agenda ceramah Dato’ Sri Anwar Ibrahim ke seluruh penjuru 

Semenanjung Malaya. Ceramah Dato’ Sri Anwar Ibrahim memperbincangkan 

berbagai isu politik dan pemerintahan, seperti kasus penahanan dirinya, NEP 

(New Economic Policy), video Lingam dan Pilihan Raya. Kembalinya Dato’ Sri 

Anwar Ibrahim ke panggung politik menjadi perbincangan hangat di media 
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massa. Hal itu dimanfaatkan Dato’ Sri Anwar Ibrahim untuk melontarkan 

berbagai kritik ke rezim UMNO. 

Terkait penyelenggaraan Pilihan Raya di Malaysia, kubu oposisi melihat 

banyak sekali kecurangan dan sabotase yang dilakukan oleh rezim UMNO untuk 

mempertahankan kekuasaan. Maka kubu oposisi bersama sejumlah NGO 

mengorganisasi gerakan BERSIH untuk mengkampanyekan penyelenggaraan 

PRU yang jujur dan adil. Kelahiran gerakan BERSIH dilatarbelakangi oleh 

kekecewaan masyarakat atas penyelenggaraan PRU tahun 2004 yang sarat dengan 

tindakan manipulasi. Sehingga pada bulan Juli 2005, 5 partai oposisi dan 25 NGO 

membentuk The Joint Action Committee for Electoral Reform yang selanjutnya 

diresmikan menjadi koalisi BERSIH pada tanggal 23 November 2006.  

Menjelang Pilihan Raya tahun 2008, kubu oposisi mengalami kesulitan 

dalam menyatukan diri karena terdapat perbedaan ideologi yang sangat mendasar 

antara PAS dan DAP. Menanggapi hal tersebut, PKR yang dipimpin oleh Wan 

Azizah Wan Ismail tampil menjembatani perbedaan antara PAS dan DAP. Wan 

Azizah Wan Ismail beberapa kali mengadakan dialog dengan PAS dan DAP. 

Dialog tersebut bertujuan untuk menyatukan ketiga partai sehingga dapat 

membentuk kekuatan oposisi yang efektif dalam melawan kekuatan pemerintah 

rezim UMNO. Penyatuan ketiga partai dalam satu koalisi oposisi merupakan 

langkah yang strategis untuk memenangkan Pilihan Raya tahun 2008. Selain itu, 

penyatuan ketiga partai dalam satu koalisi oposisi juga dapat mencegah 

munculnya kubu ketiga dalam Pilihan Raya tahun 2008.  
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Pada tanggal 28 Januari 2007 diadakan Pilihan Raya untuk mengisi kursi 

perwakilan daerah Batu Talam di Negara Bagian Pahang yang mengalami 

kekosongan sejak bulan Desember 2006. Namun partai-partai oposisi memboikot 

Pilihan Raya tersebut karena Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebagai 

penyelenggara pemilihan tidak menindaklanjuti keluhan kubu oposisi. 

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2007 diadakan Pilihan Raya untuk  mengisi 

kursi perwakilan daerah Machap di Negara Bagian Malaka. Pilihan Raya Machap 

dimenangkan oleh BN dengan serangkaian kontroversi sehingga memicu tindakan 

kekerasan yang menyebabkan dua pendukung DAP terluka.  

Sehari setelah peristiwa tersebut, anggota Parlemen dari MIC meninggal 

dunia pada tanggal 4 April 2007 sehingga kursi perwakilan daerah Ijok di Negara 

Bagian Selangor mengalami kekosongan. Maka, MIC mengajukan K. Parthiban 

dan PKR mengajukan Khalid Ibrahim sebagai calon pengisi kursi Parlemen yang 

kosong. Ketika pemilihan diadakan pada tanggal 8 April 2007, kekerasan kembali 

terjadi antara pendukung MIC dan PKR. Akhirnya pemilihan dimenangkan oleh 

calon dari MIC dengan selisih suara yang sangat tipis. Terkait kekalahan PKR, 

Dato’ Sri Anwar Ibrahim menuduh BN telah menggunakan cara-cara kotor untuk 

menang seperti menakut-nakuti pemilih, membeli suara dan lain sebagainya.  

Melihat berbagai kecurangan yang dilakukan oleh rezim UMNO dalam 

setiap Pilihan Raya, koalisi BERSIH menginisiasi rapat umum untuk membahas 

reformasi elektoral. Rapat tersebut diadakan di Batu Buruk, Negara Bagian 

Terengganu pada tanggal 8 September 2007. Meskipun mendapat larangan dari 

pihak kepolisian, rapat umum tetap dilangsungkan. Bahkan para pendukung PAS 
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sudah banyak yang datang dan berkerumun di sekitar lokasi rapat umum pada hari 

yang telah ditentukan. Menanggapi sikap keras kepala para peserta rapat umum, 

pihak kepolisian dari divisi huru-hara membubarkan aksi secara paksa dan 

melukai sejumlah orang. Namun aksi koalisi BERSIH tidak berhenti sampai di 

situ. 

Ketika rezim UMNO berencana untuk menyelenggarakan Pilihan Raya 

pada bulan November 2007, koalisi BERSIH mengadakan demonstrasi besar-

besaran di Kuala Lumpur pada tanggal 10 November 2007. Demonstrasi tersebut 

jelas tidak mendapat izin dari pemerintah dan kepolisian. Bahkan masyarakat 

yang terlibat dalam demonstrasi diancam akan dipenjara. Namun demonstrasi 

tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebanyak 40.000 

hingga 60.000 orang turun ke jalan dan berpartisipasi dalam demostrasi. Pada 

awalnya demonstrasi berjalan dengan damai hingga kedatangan polisi huru-hara 

yang menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para 

demonstran. Akibatnya, sebanyak 29 demonstran ditangkap dan 17 orang 

diantaranya menerima tindakan kekerasan. 

Pada bulan September 2008, kubu oposisi pimpinan Dato’ Sri Anwar 

Ibrahim mengklaim telah memenuhi syarat dukungan untuk merebut kekuasaan 

dari tangan UMNO dan BN. Hal itu bermula dari kekalahan BN di parlemen pada 

bulan Maret 2008 sehingga kehilangan 2/3 mayoritas suara. Beberapa wakil BN di 

parlemen juga membelot ke kubu oposisi. Bahkan Menteri Urusan Hukum Zaid 

Ibrahim mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak setuju dengan 

penggunaan ISA oleh pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Namun pada 
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akhirnya, rencana kubu oposisi untuk mengkudeta Tun Abdullah Ahmad Badawi 

berhasil digagalkan. Meskipun demikian, Tun Abdullah Ahmad Badawi 

menyatakan siap mengundurkan diri.  

Tanda-tanda pengunduran diri Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad 

Badawi nampak semakin kuat ketika beliau memutuskan untuk meletakkan 

jabatan Menteri Keuangan yang selama ini dirangkap olehnya. Jabatan Menteri 

Keuangan selanjutnya dipegang oleh Dato’ Sri Najib Tun Razak yang merangkap 

sebagai Wakil Perdana Menteri. Berbagai permasalahan dan tekanan dari kubu 

oposisi yang menimpa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad 

Badawi ternyata mengakibatkan perpecahan di tubuh koalisi Barisan Nasional 

(BN). Sehingga Parti Progresif Sabah yang dulu bergabung dengan BN 

memutuskan untuk keluar dari koalisi. Parti Progresif Sabah keluar dari koalisi 

karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun 

Abdullah Ahmad Badawi dinilai gagal dalam memimpin koalisi untuk 

mewujudkan agenda-agenda reformasi yang dulu pernah dijanjikan. 

4.  Inflasi dan Gugatan terhadap NEP 

 Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tun 

Abdullah Ahmad Badawi berhasil meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) 

dari 5,5% di triwulan pertama menjadi 5,7% di triwulan kedua dan 6,7% di 

triwulan ketiga tahun 2007. Melihat peningkatan tersebut, Bank Negara 

memprediksi pertumbuhan ekonomi Malaysia akan mencapai 6% pada tahun 

2007. Selain itu, sektor manufaktur juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,4% 
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pada triwulan ketiga. Namun, jumlah ekspor produk hanya mencapai 1,4% 

sehingga daya saing Malaysia di pasar internasional melemah pada triwulan 

keempat. Sementara itu, industri dalam negeri berkembang sebesar 4,6% karena 

aktivitas konstruksi dan otomotif.4 

Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengeluarkan kebijakan 

peningkatan sektor pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

domestik dan mengatasi penurunan ekspor. Maka pemerintah Malaysia 

mengalokasikan banyak anggaran untuk mendanai perbaikan dan pembangunan 

infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi dan pendidikan. Banyaknya 

pengeluaran di sektor pelayanan publik ternyata berdampak pada defisit anggaran. 

Sehingga Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi harus memotong 

pengeluaran beberapa mega proyek yang diinisiasi oleh pemerintahan Tun Dr. 

Mahathir Mohamad.  

Kebijakan untuk memotongan pengeluaran beberapa mega proyek 

menimbulkan gesekan politik antara Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad 

Badawi dengan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka Tun 

Abdullah Ahmad Badawi memutuskan untuk menarik kembali kebijakan tersebut 

karena mendapat tekanan politik dari internal UMNO. Selain itu, Tun Abdullah 

Ahmad Badawi juga mendapat tekanan ekonomi dari sektor bisnis yang selama 

ini diuntungkan dengan adanya mega proyek tersebut. 

                                                           
4Lee Hock Guan, hal. 198. 
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Di balik geliat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang 

diinisiasi oleh Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, terdapat 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-Melayu atas kebijakan NEP (New 

Economic Policy). Ketidakpuasan tersebut juga dirasakan oleh para investor dan 

perusahaan asing. Salah satu tokoh yang pernah mengkritik kebijakan NEP pada 

tahun 2007 adalah Duta Besar Uni Eropa Thierry Rommel. Menurut Rommel, 

kebijakan NEP yang memberi keistimewaan kepada etnis Melayu di bidang 

ekonomi dapat membuat perusahaan asing kurang berminat untuk menjalin 

kontrak dengan pemerintah Malaysia. Bahkan Amerika Serikat sempat 

menangguhkan negosiasi FTA (Free Trade Agreement) dengan Malaysia karena 

kebijakan NEP dinilai sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas 

perdagangan bebas. 

Pengistimewaan etnis Melayu mengakibatkan beberapa proyek 

berlangsung dengan tidak transparan dan kurang bertanggungjawab. Maka 

kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana 

korupsi sangat terbuka. Pengistimewaan etnis Melayu juga mengakibatkan 

peringkat FDI (Foreign Direct Investment) Malaysia turun di tingkat 

internasional. Kemudian keadaan ekonomi di era kepemimpinan Tun Abdullah 

Ahmad Badawi menjadi semakin buruk ketika inflasi terjadi pada tahun 2007. 

Inflasi mengakibatkan harga sembako dan komoditas lainnya naik, sehingga 

standar gaji direvisi, subsidi migas dicabut dan biaya hidup meningkat.   
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5. Intervensi Tiongkok, India, Uni Eropa dan Amerika Serikat 

Pada tahun 2005, tersebar video yang memperlihatkan perlakuan buruk 

aparat kepolisian terhadap seorang wanita Tionghoa di Malaysia. Wanita tersebut 

dipaksa berjongkok dalam keadaan telanjang di sebuah kantor Polis Diraja 

Malaysia. Kemunculan video tersebut membuat pemerintah Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) geram dan mengecam keras tindakan yang dinilai sebagai 

pelecehan terhadap etnis Tionghoa di Malaysia. Pemerintah RRT bahkan 

menekan pemerintah Malaysia untuk menghukum petugas kepolisian yang 

melakukan pelecehan tersebut. Menanggapi kemarahan RRT, beberapa pejabat 

pemerintah dan petinggi kepolisian di Malaysia justru membela tindakan polisi 

dalam video tersebut karena dinilai masih sesuai dengan prosedur yang berlaku 

untuk semua tahanan. 

Demonstrasi etnis India yang terjadi di Kuala Lumpur pada tanggal 25 

November 2007 telah menarik simpati pemerintah Republik India. Maka pada 

tanggal 30 November 2007, Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Menteri 

Luar Negeri India Pranab Mukherjee menyatakan keprihatinannya atas nasib etnis 

India di Malaysia dan berjanji akan membantu melalui jalur diplomasi. 

Pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Syed 

Hamid Albar dengan meminta pemerintah Republik India untuk tidak 

mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Pemerintah Malaysia juga 

menyangkal tuduhan bahwa selama ini etnis India diperlakukan sebagai anak tiri. 

Menurutnya, kehidupan etnis India di Malaysia justru lebih baik daripada di 

Republik India. 
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Pada tahun 2007, investor dan perusahaan asing mulai merasa tidak 

nyaman dengan kebijakan NEP yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. 

Salah satu tokoh yang berani mengkritik NEP secara terbuka adalah Duta Besar 

Uni Eropa, Thierry Rommel. Menurut Rommel, keberadaan NEP dapat 

menurunkan minat investor dan perusahaan asing untuk menjalin kerja sama 

bisnis dengan pemerintah Malaysia. Akibat pernyataannya itu, Rommel dipanggil 

menghadap ke Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk dimintai keterangan. 

Pemerintah Malaysia menilai pernyataan Rommel sebagai bentuk pelanggaran 

diplomatik karena mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Sementara itu 

Rommel menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk mencampuri urusan 

dalam negeri Malaysia. 

Pinangguhan negosiasi Free Trade Agreement (FTA) antara Amerika 

Serikat dengan Malaysia pada tanggal 1 Januari 2007 juga salah satunya 

disebabkan oleh keberadaan NEP. Pemerintah Malaysia menolak untuk 

menghapus kebijakan NEP yang mengistimewakan etnis Melayu. Sedangkan 

pemerintah Amerika Serikat menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk 

diskriminasi dan proteksionisme yang harus dihapuskan karena tidak sesuai 

dengan asas perdagangan bebas. Menanggapi perbedaan pandangan di antara 

kedua negara, pemerintah Malaysia justru mengecam sikap pemerintah Amerika 

Serikat yang dirasa telah mencampuri politik domestik Malaysia. Padahal dalam 

kaidah hubungan internasional, masing-masing negara wajib menghormati 

kedaulatan negara lain dengan tidak melakukan intervensi. 
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6. Konflik Internal UMNO dan Perpecahan BN 

 Konflik internal dalam tubuh UMNO terjadi akibat kekecewaan anggota 

dan simpatisan partai terhadap kepemimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi yang 

dinilai gagal melaksanakan agenda reformasi dan terlalu lunak dalam menghadapi 

oposisi. Pada tanggal 15 September 2008, Menteri Urusan Hukum Zaid Ibrahim 

yang juga salah satu elit politik UMNO dan tokoh kritis BN menyatakan mundur 

dari kabinet. Pengunduran diri Zaid Ibrahim dikarenakan ketidaksepakatannya 

dengan Perdana Menteri Malaysia terkait penggunaan Akta Keamanan Dalam 

Negeri (ISA). Menurut Zaid, pemerintah telah melakukan kesalahan besar dengan 

menggunakan ISA untuk menahan seseorang tanpa batas waktu dan peradilan. 

Ketidaksepakatan terkait penggunaan ISA juga diungkapkan oleh lima menteri 

lainnya dalam kabinet Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi.  

Menurut keterangan pemimpin oposisi Dato’ Sri Anwar Ibrahim, 

ketidaksepakatan antara menteri dan Perdana Menteri dalam kabinet Tun 

Abdullah Ahmad Badawi terkait ISA telah mengakibatkan beberapa wakil BN di 

parlemen membelot ke kubu oposisi. Bahkan, Parti Progresif Sabah yang dulu 

bergabung dengan BN memutuskan keluar dari koalisi pada tanggal 17 September 

2008. Parti Progresif Sabah keluar dari koalisi karena merasa kecewa dengan 

kepemimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi 

dinilai gagal dalam memimpin koalisi untuk mewujudkan agenda-agenda 

reformasi yang dulu dijanjikan.  
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Perpecahan dalam tubuh UMNO timbul setelah pelaksanaan PRU tahun 

2008 di mana UMNO memperoleh 79 kursi di parlemen federal dan 239 kursi di 

parlemen negara bagian. Perolehan tersebut menunjukkan penurunan yang 

signifikan dibandingkan hasil PRU tahun 2004 di mana UMNO mendapatkan 109 

kursi di parlemen federal dan 302 kursi di parlemen negara bagian. Akibatnya, 

beberapa tokoh di internal UMNO mendesak pimpinan partai untuk segera 

mengadakan Perhimpunan Agung dan membahas masalah tersebut. Selain itu, 

muncul banyak kritik dan tuntutan kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk 

mengundurkan diri dari jabatan Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia.  

Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad juga turut 

menyuarakan pelengseran Tun Abdullah Ahmad Badawi. Padahal sebelumnya, 

Tun Dr. Mahathir Mohamad dikenal sebagai mentor sekaligus pendukung utama 

Tun Abdullah Ahmad Badawi. Menanggapi berbagai kritik dan tuntutan atas 

dirinya, Tun Abdullah Ahmad Badawi tetap bersikeras untuk mempertahankan 

jabatannya sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Bahkan Tun 

Abdullah Ahmad Badawi berencana untuk mencalonkan diri lagi dalam 

Perhimpunan Agung UMNO. Namun pada akhirnya, Tun Abdullah Ahmad 

Badawi menyatakan mundur dari jabatan Perdana Menteri Malaysia dan tidak 

akan mencalonkan diri lagi dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun 2008. 

Jabatan Perdana Menteri Malaysia dan Presiden UMNO selanjutnya dipegang 

oleh Dato’ Sri Najib Tun Razak. 
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B. Permasalahan dan Tekanan pada Masa Pemerintahan Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak (2009-2015) 

Dato’ Sri Najib Tun Razak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia 

ketika BN kehilangan 2/3 mayoritas suara di parlemen pasca PRU tahun 2008. 

Setelah dilantik, Dato’ Sri Najib Tun Razak menghadapi tuntutan rakyat untuk 

mewujudkan agenda-agenda reformasi yang belum sempat dituntaskan oleh 

pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kepemimpinan 

Dato’ Sri Najib Tun Razak menjadi populer di mata rakyat karena mengeluarkan 

beberapa kebijakan yang reformis. Salah satu kebijakan tersebut adalah 

penghapusan Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA) pada tahun 2012. 

Namun kebijakan tersebut tidak bertahan lama. Sebab pada tahun 2015 

parlemen Malaysia menghidupkan kembali Akta Keamanan Dalam Negeri dengan 

bentuk yang baru. Akta tersebut kemudian dikenal dengan nama Prevention of 

Terrorism Act (POTA). POTA sama halnya dengan ISA dapat digunakan oleh 

rezim UMNO sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Maka 

sejak saat itu, popularitas Dato’ Sri Najib Tun Razak semakin turun seiring 

dengan berbagai skandal yang menyeret namanya. Tekanan dari kubu oposisi pun 

semakin kuat membayangi kepemimpinan Dato’ Sri Najib Tun Razak. 

1. Konflik Etnis dan Agama 

 Di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinan Perdana Menteri Tun 

Abdullah Ahmad Badawi, hubungan antaretnis semakin meregang akibat 
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kemarahan etnis Tionghoa dan India terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang dinilai lebih menguntungkan etnis Melayu dalam bidang bisnis, lapangan 

pekerjaan dan pendidikan. Maka, menjelang pelantikannya sebagai Perdana 

Menteri Malaysia menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi pada bulan April 

2008, Dato’ Sri Najib Tun Razak berjanji akan menindaklanjuti keluhan-keluhan 

etnis non-Melayu dan minoritas lainnya. Akan tetapi, Dato’ Sri Najib Tun Razak 

menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menghapus hak-hak istimewa 

etnis Melayu sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. 

Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6, Dato’ Sri Najib 

Tun Razak menyadari bahwa bangsa Malaysia memiliki impian bersama untuk 

membangun sebuah negara yang demokratis, maju dan bersatu. Maka, Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak meluncurkan program 1Malaysia (One 

Malaysia) pada tanggal 16 September 2008. Program 1Malaysia merupakan 

gagasan untuk memupuk perpaduan (persatuan dan kerja sama) di antara rakyat 

Malaysia yang beraneka etnis dan agama. Dengan slogan “Rakyat Didahulukan 

Pencapaian Diutamakan”, program 1Malaysia menjadi formula kebijakan Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak untuk mendukung “Visi 2020”.  

Menjelang peringatan hari kemerdekaan Malaysia ke-52, terjadi gesekan 

rasial yang melibatkan warga etnis India dan Melayu. Gesekan dipicu oleh 

rencana pembangunan kuil Hindu di lingkungan Melayu Muslim. Maka, pada 

tanggal 28 Agustus 2009 (3 hari sebelum HUT kemerdekaan Malaysia), puluhan 

orang Melayu Muslim menggelar aksi demonstrasi dengan membawa kepala sapi 

yang berlumuran darah. Para demonstran kemudian melemparkan kepala sapi 
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tersebut ke depan kantor pemerintah setempat dan mengancam akan melakukan 

jihad jika pembuatan kuil dilanjutkan. Gesekan rasial tersebut menimbulkan 

ketakutan di kalangan masyarakat non-Melayu dan non-Islam khususnya etnis 

India.  

Kemudian di tahun yang sama juga terjadi pelaksanaan hukuman cambuk 

bagi seorang perempuan Muslim yang tertangkap meminum bir di tempat umum. 

Hukuman cambuk kemudian menjadi kontroversial karena dinilai merusak citra 

Malaysia sebagai negara Islam Hadhari (Islam moderat). Rezim UMNO 

selanjutnya memperketat aturan penjualan bir, bahkan melarang warganya untuk 

menonton konser musik yang disponsori oleh perusahaan bir. Meskipun semua 

aturan hukum Islam di Malaysia hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, namun 

pelaksanaannya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat non-Muslim. 

Masyarakat non-Muslim khawatir jika suatu saat kelompok Islam garis keras di 

Malaysia akan mendorong penerapan hukum Islam bagi komunitasnya. 

Pada tahun 2010, terjadi insiden penyerangan terhadap sembilan gereja 

selama empat hari berturut-turut sehingga memicu ketidakstabilan hubungan 

antaragama di Malaysia. Insiden tersebut dipicu oleh kemarahan umat Muslim 

atas keluarnya surat keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia tanggal 31 Desember 

2010 yang mencabut kebijakan pemerintah tentang larangan penggunaan kata 

“Allah” untuk menyebut nama Tuhan dalam agama non-Islam. Pengadilan Tinggi 

Malaysia mengeluarkan surat keputusan tersebut setelah mengabulkan gugatan 

yang diajukan oleh organisasi agama Katolik Roma di Malaysia.  
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Selain itu, pada tahun yang sama juga terdapat pernyataan rasial yang 

disampaikan oleh Staf Ahli Perdana Menteri Malaysia, Nasir Safar dalam sebuah 

seminar di Negara Bagian Malaka tanggal 2 Februari 2010. Dalam seminar 

tersebut, Nasir Safar menyudutkan kelompok minoritas Tionghoa dan India 

dengan menyatakan bahwa kedua etnis tersebut merupakan imigran yang 

sewaktu-waktu kewarganegaraannya dapat dicabut oleh pemerintah apabila 

menuntut persamaan hak dengan etnis Melayu dan golongan Bumiputera lainnya. 

Menanggapi kejadian tersebut, kantor Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa 

pernyataan Nasir Safar adalah pendapat pribadinya, bukan mewakili pemerintah 

Malaysia.  

Pada tahun 2011, isu agama kembali mengguncang Malaysia. Kabar 

burung (hoax) menyatakan bahwa kelompok minoritas Kristen sedang berusaha 

untuk menghapus posisi Islam sebagai agama resmi negara. Kabar tersebut 

sempat menjadi headline di situs Utusan Malaysia yang berada di bawah kendali 

UMNO. Beberapa blogger pro-Melayu dan Islam juga menuduh adanya 

keterlibatan partai oposisi (DAP) dalam rencana tersebut karena beredar foto-foto 

pertemuan antara elit politik DAP dengan beberapa pendeta Kristen di Pulau 

Pinang. DAP dituduh ingin mencopot penetapan Islam sebagai agama resmi 

negara supaya orang Kristen (non-Muslim) yang menjadi anggota partainya suatu 

saat dapat diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Menanggapi kabar 

tersebut, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak menyeru rakyat untuk tetap 

tenang dan tidak terpancing emosi sembari menunggu hasil investigasi dari 

kepolisian.  



83 
 

Pada bulan September 2015, demonstrasi kaos merah (pro-UMNO) digelar 

sebagai aksi balasan terhadap demonstrasi kaos kuning (BERSIH 4.0). Demostrasi 

kaos merah yang diikuti oleh etnis Melayu pendukung UMNO bertujuan untuk 

membela kepemimpinan Dato’ Sri Najib Tun Razak. Menurut para peserta aksi, 

demonstrasi kaos kuning yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Agustus 2015 

merupakan penghinaan terhadap kepemimpinan Melayu di Malaysia. Oleh karena 

itu, etnis Melayu turun ke jalan dan menggelar demonstrasi kaos merah. 

Terjadinya demonstrasi kaos kuning dan kaos merah yang bermotif rasial semakin 

memperkeruh hubungan antaretnis di Malaysia. 

2.  Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang 

 Pada tanggal 8 April 2012, Menteri Urusan Perempuan, Keluarga dan 

Komunitas Malaysia Shahrizat Abdul Jalil yang juga Kepala Departemen 

Perempuan UMNO menyatakan diri mundur dari jabatannya. Pengunduran diri 

Shahrizat Abdul Jalil dikaitkan dengan skandal korupsi anggaran pemerintah 

dalam proyek pengembangan peternakan sapi yang dikelola oleh keluarganya. 

Menurut laporan tahunan Badan Audit Nasional Malaysia, proyek National 

Feedlot Center yang dikelola oleh keluarga Shahrizat tak mampu memenuhi 

target 40% pasokan daging sapi nasional pada tahun 2010. Padahal dana dari 

pemerintah untuk proyek tersebut selalu dikucurkan dengan lancar. Maka muncul 

dugaan telah terjadi penggelapan dana untuk proyek tersebut.  

Pada bulan Juli 2015, stabilitas politik dan pemerintahan Malaysia 

diguncang oleh isu skandal korupsi yang diduga melibatkan Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak. Isu tersebut mencuat ke ranah publik setelah 
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terungkap adanya aliran dana misterius sebesar USD 675,7 juta ke sejumlah 

rekening pribadi milik Dato’ Sri Najib Tun Razak sejak Maret 2013.5 Aliran dana 

misterius tersebut segera dikaitkan dengan dana investasi 1Malaysia Development 

Berhad (1MDB). 1MDB merupakan lembaga investasi milik pemerintah Malaysia 

yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan Perdana Menteri Dato’ Sri 

Najib Tun Razak menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehatnya. 

The Wall Street Journal melaporkan bahwa terdapat lima deposito dalam 

rekening Dato’ Sri Najib Tun Razak terkait aliran dana misterius. Dua transaksi 

yang terbesar senilai USD 620 juta dan USD 61 juta dilakukan pada bulan Maret 

2013 atau selama masa kampanye menjelang Pilihan Raya tahun 2013.6 

Menanggapi laporan tersebut, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 

mengadakan investigasi yang hasilnya menyatakan bahwa aliran dana misterius 

ke rekening Dato’ Sri Najib Tun Razak berasal dari Timur Tengah. Kemudian 

terungkap bahwa aliran dana tersebut berasal dari keluarga Kerajaan Arab Saudi 

sebagai hibah untuk membantu memenangkan UMNO dalam Pilihan Raya tahun 

2013.  

Kerajaan Arab Saudi berkepentingan untuk membendung pengaruh 

ideologi Ikhwanul Muslimin di Malaysia yang disebarkan oleh Parti Islam se-

Malaysia (PAS) dan memengaruhi kebijakan pemerintah Malaysia agar 

bergabung dengan koalisi Sunni pimpinan Kerajaan Arab Saudi melawan koalisi 

                                                           
5Komisi Anti Korupsi Malaysia Sangkal Aliran Dana Dari 1MDB, 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150804075749-106-69880/komisi-anti-korupsi-

malaysia-sangkal-aliran-dana-dari-1mdb/. diakses pada tanggal 20 November 2016. 
6Hampir Rp. 93 T Dana 1MDB Mengalir Ke Rekening PM Malaysia, 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150703104408-106-64077/hampir-rp93-t-dana-

1mdb-mengalir-ke-rekening-pm-malaysia/. diakses pada tanggal 20 November 2016. 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150804075749-106-69880/komisi-anti-korupsi-malaysia-sangkal-aliran-dana-dari-1mdb/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150804075749-106-69880/komisi-anti-korupsi-malaysia-sangkal-aliran-dana-dari-1mdb/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150703104408-106-64077/hampir-rp93-t-dana-1mdb-mengalir-ke-rekening-pm-malaysia/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150703104408-106-64077/hampir-rp93-t-dana-1mdb-mengalir-ke-rekening-pm-malaysia/
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syi’ah pimpinan Republik Islam Iran dalam konflik di Yaman dan Suriah. Selain 

itu, Pangeran Turki Abdullah (putra mendiang Raja Abdullah) juga dikabarkan 

memiliki sejumlah kepentingan bisnis di Malaysia. 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak berusaha keras untuk 

membantah skandal korupsi 1MDB yang diduga melibatkan dirinya. Dato’ Sri 

Najib Tun Razak menilai bahwa kemunculan isu tersebut merupakan bagian dari 

permainan politik kubu oposisi yang mana bertujuan untuk menjatuhkan citra 

UMNO dan BN. Namun upaya pembelaan Dato’ Sri Najib Tun Razak justru 

memunculkan beragam kritik dan kecaman dari publik di Malaysia. Bahkan 

kelompok oposisi yang tergabung dalam koalisis BERSIH secara rutin 

menyelenggarakan aksi demonstrasi untuk menuntut penegakan demokrasi, 

reformasi hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi, serta pengunduran diri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak dari jabatan Perdana Menteri Malaysia.  

Kritik dan kecaman terhadap Dato’ Sri Najib Tun Razak juga datang dari 

mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir 

Mohammad bahkan memutuskan untuk keluar dari UMNO dan bergabung dengan 

kubu oposisi karena kecewa melihat sikap UMNO yang melindungi Dato’ Sri 

Najib Tun Razak. Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin 

yang telah mendampingi Dato’ Sri Najib Tun Razak sejak tahun 2009 pun turut 

mengkritik sikap Perdana Menteri terkait skandal korupsi 1MDB. Akibatnya, Tan 

Sri Muhyiddin Yassin dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri dan selanjutnya 

bergabung dengan kubu oposisi. Maka, gabungan kekuatan Dato’ Sri Anwar 

Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 
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menimbulkan tekanan oposisi yang cukup besar bagi Perdana Menteri Dato’ Sri 

Najib Tun Razak. 

Kasus penyalahgunaan wewenang oleh rezim Dato’ Sri Najib Tun Razak 

juga tampak dalam vonis bersalah dan hukuman lima tahun penjara yang 

dijatuhkan pengadilan kepada pemimpin oposisi Dato’ Sri Anwar Ibrahim tanggal 

10 Februari 2015. Dato’ Sri Anwar Ibrahim didakwa telah melakukan tindak 

pidana asusila berupa sodomi terhadap sekretaris pribadinya. Dakwaan dan vonis 

yang dijatuhkan kepada Dato’ Sri Anwar Ibrahim dinilai oleh publik sangat sarat 

dengan kepentingan politik rezim UMNO untuk menyingkirkan tokoh penting 

oposisi. Dengan demikian rezim UMNO dapat mengurangi kekuatan kelompok 

oposisi. 

Banyaknya kritik dan kecaman terhadap rezim UMNO telah 

mengakibatkan elektabilitas Dato’ Sri Najib Tun Razak turun drastis. Terlebih 

lagi ketika skandal pembunuhan seorang wanita asal Mongolia bernama Altantuya 

Shaariibuu yang diduga melibatkan Dato’ Sri Najib Tun Razak pada tahun 2006 

kembali mencuat. Altantuya Shaariibuu merupakan penerjemah bagi pemerintah 

Malaysia dalam negosiasi pembelian kapal selam Tentera Laut Diraja Malaysia 

dari Perancis dan Spanyol. Altantuya Shaariibuu mengetahui praktik penggelapan 

dana yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat tinggi termasuk Dato’ Sri 

Najib Tun Razak (Menteri Pertahanan) dalam pembelian tersebut. Maka ia 

dibunuh dengan cara ditembak di bagian kepala dan tubuhnya diledakkan dengan 

granat oleh 2 orang yang diduga suruhan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun 

Razak. 
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3.  Tekanan Politik dari Kelompok Oposisi 

 Dibandingkan hasil PRU tahun 2004, perolehan kursi PR pada PRU tahun 

2008 mengalami peningkatan pesat hingga mencapai jumlah 82 dari 222 kursi 

Dewan Rakyat. Peningkatan jumlah kursi PR membuat waspada rezim UMNO. 

Sehingga Dato’ Sri Najib Tun Razak mulai bertindak represif dan otoriter untuk 

membendung pengaruh oposisi. Meskipun demikian, jumlah kursi PR masih 

belum mampu mengalahkan jumlah kursi BN (140 dari 222 kursi Dewan Rakyat). 

Maka, kekuatan politik oposisi pada masa-masa awal pemerintahan Dato’ Sri 

Najib Tun Razak belum cukup kuat untuk menumbangkan dominasi BN di 

parlemen Malaysia.  

Pada tanggal 9 Juli 2011, demonstrasi BERSIH kembali digelar untuk 

yang kedua kalinya sejak demonstrasi BERSIH tanggal 10 November 2007. 

Demonstrasi BERSIH 2.0 diorganisir oleh 3 partai oposisi (DAP-PKR-PAS) dan 

lebih dari 60 lembaga swadaya masyarakat (NGO). Demonstrasi BERSIH 2.0 

menuntut penyelenggaraan Pilihan Raya yang jujur dan adil. Sebab selama ini 

banyak terjadi manipulasi dalam Pilihan Raya yang bertujuan untuk 

memenangkan partai pemerintah (UMNO dan BN). Menanggapi demonstrasi 

BERSIH 2.0, aparat kepolisian Malaysia bertindak represif untuk membubarkan 

para demonstran. Akibatnya, beberapa demonstran mengalami luka-luka, 

termasuk pemimpin oposisi Dato’ Sri Anwar Ibrahim. Selain itu, beberapa 

demonstran juga ditangkap oleh aparat kepolisian, termasuk Presiden PAS Abdul 

Hadi Awang. 
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Pada tanggal 28 April 2012, demonstrasi BERSIH yang ketiga 

mengguncang Malaysia. Demonstrasi terjadi seiring dengan rencana pemerintah 

untuk menyelenggarakan Pilihan Raya. Para demonstran menuntut penundaan 

Pilihan Raya sampai reformasi benar-benar ditegakkan oleh rezim Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak. Demonstrasi BERSIH 3.0 berhasil 

menggalang massa dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan demonstrasi 

BERSIH sebelumnya. Menurut rencana, demonstrasi akan digelar di Dataran 

Merdeka, Kuala Lumpur. Namun rencana tersebut mendapat larangan dari 

Pengadilan Tinggi Malaysia, sehingga aparat kepolisian diterjunkan untuk 

memblokade akses menuju ke Dataran Merdeka. Meskipun demikian, para 

demonstran tetap berupaya untuk menembus blokade polisi sehingga terjadi 

bentrokan dan kekerasan. 

Menjelang Pilihan Raya ke-13 pasca kemerdekaan Malaysia yang 

rencananya akan diselenggarakan pada bulan Mei 2013, kelompok oposisi 

pimpinan Dato’ Sri Anwar Ibrahim menyelenggarakan rapat akbar secara terbuka 

di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Rapat akbar tersebut diselenggarakan sebagai 

forum diskusi untuk menyatukan elemen pro-reformasi di Malaysia, sekaligus 

menjadi ajang unjuk kekuatan politik oposisi menjelang pelaksanaan Pilihan Raya 

Umum (PRU) dan Pilihan Raya Kecil (PRK) tahun 2013. Kemudian ketika 

Pilihan Raya Umum (PRU) tahun 2013 diselenggarakan, hasilnya menunjukkan 

bahwa perolehan kursi koalisi partai oposisi (Pakatan Rakyat) di Dewan Rakyat 

meningkat dari 82 kursi pada PRU tahun 2008 menjadi 89 kursi pada PRU tahun 
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2013. Sedangkan, perolehan kursi BN menurun dari 140 kursi (PRU tahun 2008) 

menjadi 133 kursi (PRU tahun 2013).7  

Pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2015, demonstrasi BERSIH kembali 

digelar. Para demonstran menuntut Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak 

untuk mundur dari jabatannya karena tersangkut skandal korupsi 1Malaysia 

Development Berhad (1MDB). Selain itu, para demonstran juga menyuarakan 

penyelenggaraan Pilihan Raya secara jujur dan adil. Menanggapi demonstrasi 

BERSIH 4.0, pemerintah Malaysia melakukan sejumlah langkah antisipasi dengan 

memblokir situs internet milik BERSIH 4.0 dan mewajibkan media massa yang 

meliput untuk meminta izin kepada otoritas keamanan. Selain itu, Kementerian 

Dalam Negeri Malaysia juga meminta bantuan 4.000 personil polisi untuk 

mengawal jalannya demonstrasi. Banyaknya larangan dan intimidasi tidak 

menyurutkan langkah puluhan ribu orang dari berbagai kalangan untuk terlibat 

dalam aksi demonstrasi. Bahkan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. 

Mahathir Mohamad turut hadir di arena demonstrasi.  

Pada tanggal 22 September 2015, kubu oposisi di Malaysia 

mendeklarasikan koalisi baru yang bernama Pakatan Harapan (PH). Pakatan 

Harapan menggantikan Pakatan Rakyat yang bubar karena terjadi konflik antara 

PAS dan DAP. Pakatan Harapan terdiri dari 3 partai utama, yakni PKR, DAP dan 

Amanah. Namun Pakatan Harapan juga membuka peluang bagi partai-partai 

                                                           
7Meski Menang, Barisan Nasional Catat Hasil Terburuk, 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-

barisan-nasional-catat-hasil-terburuk. diakses pada tanggal 20 November 2016. 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-barisan-nasional-catat-hasil-terburuk
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-barisan-nasional-catat-hasil-terburuk
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lainnya untuk ikut bergabung. Terkait PRU tahun 2017, Pakatan Harapan 

bersepakat untuk mengusung Dato’ Sri Anwar Ibrahim sebagai calon tunggal 

Perdana Menteri Malaysia dari kubu oposisi. 

Pada bulan Oktober 2015, seorang anggota Dewan Rakyat dari kubu 

oposisi bernama Hee Loy Sian mengajukan “mosi tidak percaya” kepada kabinet 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak. Keberhasilan mosi tidak percaya 

tersebut memang sangat kecil jika melihat jumlah kursi oposisi yang ada di 

parlemen federal. Akan tetapi, mosi tidak percaya tetap menjadi tekanan bagi 

kepemimpinan Dato’ Sri Najib Tun Razak. Selain itu, pada tahun yang sama 

Majlis Raja-Raja juga meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan 

secara cepat dan transparan terhadap skandal korupsi 1MDB yang diduga 

melibatkan Perdana Menteri Malaysia. Sembilan Raja/Sultan Melayu khawatir 

apabila skandal korupsi 1MDB dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan “krisis 

kepercayaan” masyarakat kepada pemerintah. 

4.   Inflasi dan Perlambatan Ekonomi 

  Perekonomian Malaysia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak tidak luput dari dampak krisis keuangan global 

sehingga terancam mengalami resesi khususnya di sektor ekspor. Affirmative 

action policy yang diterapkan oleh rezim UMNO di Malaysia juga turut 

membebani keuangan negara. Maka, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak 

mengumumkan kebijakan untuk meliberalisasi perekonomian Malaysia. 

Liberalisasi ekonomi akan lebih banyak memberi kebebasan kepada investor dan 
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perusahaan asing untuk bergerak di sektor ekonomi. Sebab selama ini kebijakan 

rezim UMNO mewajiban investor dan perusahaan asing untuk menyisihkan 30% 

sahamnya bagi etnis Melayu dan golongan Bumiputera lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2010 mencapai 7,2%. Hal itu 

menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh rezim UMNO dalam 

menghadapi krisis ekonomi global cukup berhasil. Selanjutnya Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak menargetkan pendapatan per kapita Malaysia 

meningkat dari USD 7.000 pada tahun 2010 menjadi USD 15.000 pada tahun 

2020. Namun, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Malaysia justru mengalami 

perlambatan menjadi 5,1% dan meningkat tipis pada tahun 2012 menjadi 5,6%.8 

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Malaysia kembali menurun 

menjadi 4,7%. Di lain sisi tingkat inflasinya mencapai 3,2% pada bulan Desember 

2013. Terjadi peningkatan inflasi sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan tingkat 

inflasi pada bulan Desember 2012.9 Sejak bulan September 2013 Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak telah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran 

dengan memangkas subsidi bahan bakar, gula dan lain sebagainya. Kebijakan 

tersebut memicu kenaikan harga bahan pokok yang berdampak pada kenaikan 

biaya hidup masyarakat. Kemudian pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi 

Malaysia meningkat menjadi 5,7% berdasarkan laporan forecast Bank Dunia.10 

                                                           
8Kekukuhan Ekonomi, http://www.mida.gov.my/home/economic-strength/posts/?lg=MAL. diakses 

pada tanggal 20 November 2016. 
9Pertumbuhan Ekonomi Malaysia 2013 Susut 4,7%, 

http://ekbis.sindonews.com/read/835126/35/pertumbuhan-ekonomi-malaysia-2013-susut-4-7-

1392204761. diakses pada tanggal 20 November 2016. 
10Forecast 2014 Bank Dunia: Pertumbuhan Melambat di Negara Berkembang di Kawasan Asia 

Timur dan Pasifik, http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/10/06/world-bank-

http://www.mida.gov.my/home/economic-strength/posts/?lg=MAL
http://ekbis.sindonews.com/read/835126/35/pertumbuhan-ekonomi-malaysia-2013-susut-4-7-1392204761
http://ekbis.sindonews.com/read/835126/35/pertumbuhan-ekonomi-malaysia-2013-susut-4-7-1392204761
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/10/06/world-bank-expects-slower-growth-in-developing-east-asia-pacific-in-2014
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Sedangkan menurut data yang dirilis Departemen Statistik Malaysia, tingkat 

inflasi mencapai 3,2%.  

Pada tahun 2015, perekonomian Malaysia semakin tidak menentu dan 

rawan mengalami krisis ekonomi seiring dengan krisis politik yang terus bergulir. 

Bahkan terjadi pelemahan nilai tukar Ringgit terhadap USD hingga mencapai 

31% dalam setahun. Saham KLCI (Kuala Lumpur Composite Index) juga terus 

melemah di level 1.601,70 dan menjadi yang terendah sejak 3 tahun terakhir. Oleh 

karena itu, memasuki bulan Juli 2015 banyak dana investasi asing yang ditarik 

dari bursa saham Malaysia. Jumlah dana investasi asing yang ditarik mencapai 

USD 3 Miliar. Sementara itu, cadangan devisa negara hingga tahun 2015 masih 

tersisa USD 92,67 miliar.11 Perlambatan ekonomi yang mengarah ke krisis 

ekonomi tahun 2015 menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan sebagian 

rakyat Malaysia kepada rezim UMNO sehingga terjadi demonstrasi BERSIH pada 

tanggal 29-30 Agustus 2015.  

5. Dinamika Politik Luar Negeri 

Hubungan bilateral antara Malaysia dengan Republik Rakyat Tiongkok 

(RRT) memburuk karena insiden hilangnya pesawat milik maskapai Malaysia 

Airlines dengan nomor penerbangan MH370 dalam perjalanan dari Malaysia 

menuju Tiongkok pada tanggal 8 Maret 2014. Mayoritas penumpang pesawat 

yang kemudian menjadi korban adalah warga negara Tiongkok. Sehingga publik 

                                                                                                                                                               
expects-slower-growth-in-developing-east-asia-pacific-in-2014. diakses pada tanggal 20 

November 2016. 
11Ringgit Anjlok 31 Persen, Ekonomi Malaysia Semakin Genting, 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/28/140116026/Ringgit.Anjlok.31.Persen.Ekonom

i.Malaysia.Semakin.Genting. diakses pada tanggal 20 November 2016. 

http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/10/06/world-bank-expects-slower-growth-in-developing-east-asia-pacific-in-2014
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/28/140116026/Ringgit.Anjlok.31.Persen.Ekonomi.Malaysia.Semakin.Genting
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/28/140116026/Ringgit.Anjlok.31.Persen.Ekonomi.Malaysia.Semakin.Genting
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dan pemerintah RRT terus menghujani pemerintah Malaysia dengan kritik akibat 

buruknya komunikasi dan respon dalam Pinanganan insiden tersebut. Ketegangan 

antara Malaysia dengan RRT juga memicu seruan aksi untuk memboikot 

maskapai penerbangan Malaysia Airlines dan pariwisata Malaysia.  

Hubungan bilateral antara Malaysia dengan Federasi Rusia juga sempat 

memanas akibat insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di 

kawasan konflik Ukraina pada tanggal 17 Juli 2014. Penembakan tersebut diduga 

dilakukan oleh kelompok separatis pro-Rusia dengan menggunakan rudal BUK 

buatan Uni Soviet. Menanggapi tuduhan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin 

dengan tegas membantah dan menuduh bahwa penembakan itu dilakukan oleh 

kelompok separatis pro-Ukraina. 

Hubungan Malaysia dengan Kerajaan Arab Saudi juga menjadi 

perbincangan hangat pasca Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak terbukti 

menerima aliran dana dari keluarga Kerajaan Arab Saudi sebesar USD 681 juta 

yang ditransfer ke rekening pribadinya pada bulan Maret hingga April 2013.12 

Dana tersebut dikaitkan dengan kepentingan Kerajaan Arab Saudi untuk 

memenangkan UMNO dan BN dalam PRU yang akan diselenggarakan pada bulan 

Mei 2013. Menurut beberapa pengamat politik, Kerajaan Arab Saudi 

berkepentingan untuk membendung pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin di 

Malaysia yang disebarkan oleh PAS dan memengaruhi kebijakan pemerintah 

Malaysia agar bergabung dengan koalisi Sunni pimpinan Kerajaan Arab Saudi 

                                                           
12Aliran Dana ke Rekening Najib Berasal dari Keluarga Saudi, 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126115959-106-106704/aliran-dana-ke-

rekening-najib-berasal-dari-keluarga-saudi/. diakses pada tanggal 08 April 2017. 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126115959-106-106704/aliran-dana-ke-rekening-najib-berasal-dari-keluarga-saudi/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126115959-106-106704/aliran-dana-ke-rekening-najib-berasal-dari-keluarga-saudi/
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melawan koalisi syi’ah pimpinan Republik Islam Iran dalam konflik di Yaman 

dan Suriah. Selain itu, Pangeran Turki Abdullah (putra mendiang Raja Abdullah) 

juga dikabarkan memiliki sejumlah kepentingan bisnis di Malaysia. 

Sedangkan terkait aliran dana 1MDB, Kepolisian Republik Singapura 

telah membekukan dua rekening bank yang dinyatakan terlibat dan sedang dalam 

proses penyelidikan oleh pihak berwenang di Malaysia. Perintah pembekuan dua 

rekening tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Singapura pada tanggal 

15 Juli 2015 sesuai dengan aturan Kode Prosedur Kriminal. Pemerintah Singapura 

berusaha untuk membantu pemerintah Malaysia dalam penyelidikan skandal 

korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 

Divisi Penyelidikan Kasus Korupsi Internasional Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat juga turut melakukan investigasi terkait skandal korupsi 1MDB. 

Investigasi tersebut dilakukan terhadap transaksi pembelian beberapa properti 

mewah (real estate) di Amerika Serikat oleh Riza Aziz (anak tiri Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak) dan pengusaha Low Taek Jho. Otoritas keamanan di 

Amerika Serikat (FBI) juga menyelidiki aliran dana misterius ke rekening pribadi 

Dato’ Sri Najib Tun Razak yang melibatkan salah satu bank di Amerika Serikat, 

yakni Wells Fargo dengan nilai transaksi sebesar USD 681 juta. 

6.  Konflik Internal UMNO dan Perpecahan BN 

 Pada PRU yang diselenggarakan tanggal 5 Mei 2013, koalisi Barisan 

Nasional (BN) menorehkan hasil terburuk sepanjang sejarah karir politiknya 

dalam Pilihan Raya di Malaysia. Perolehan kursi BN di parlemen menurun dari 
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140 kursi pada PRU tahun 2008 menjadi 133 kursi pada PRU tahun 2013. 

Sedangkan perolehan kursi oposisi meningkat dari 82 kursi pada PRU tahun 2008 

menjadi 89 kursi pada PRU tahun 2013. Meskipun demikian, BN tetap 

memenangkan PRU tahun 2013 secara keseluruhan.13 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak menyatakan bahwa 

penurunan jumlah kursi BN diakibatkan oleh “tsunami keturunan Tionghoa”. 

Pernyataan rasial Dato’ Sri Najib Tun Razak membuat dukungan etnis Tionghoa 

beralih ke kubu oposisi (DAP). Padahal sebelumnya etnis Tionghoa mendukung 

kubu pemerintah (MCA). Beralihnya dukungan etnis Tionghoa ke kubu oposisi 

juga dikarenakan oleh ketidakpuasan mereka atas meningkatnya tindak pidana 

korupsi dan kebijakan berbasis ras yang lebih mementingkan etnis Melayu di 

bidang bisnis, pendidikan dan perumahan selama masa kepemimpinan Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak. 

Terkait hasil PRU tahun 2013 yang menunjukkan prestasi terburuk bagi 

BN sejak PRU tahun 1999, Dato’ Sri Najib Tun Razak sebagai Presiden UMNO 

dan Ketua koalisi Barisan Nasional (BN) mendapat kritik keras dari mantan 

Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Tun Dr. Mahathir 

Mohamad, Dato’ Sri Najib Tun Razak telah gagal memimpin BN sebab perilaku 

korupnya merupakan aib bagi bangsa dan negara. Maka Tun Dr. Mahathir 

Mohamad menyeru UMNO untuk memakzulkan Dato’ Sri Najib Tun Razak dari 

                                                           
13Meski Menang, Barisan Nasional Catat Hasil Terburuk, 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-

barisan-nasional-catat-hasil-terburuk. diakses pada tanggal 20 November 2016. 

 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-barisan-nasional-catat-hasil-terburuk
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-barisan-nasional-catat-hasil-terburuk
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jabatan Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Akibatnya, massa di 

tubuh UMNO terpecah dan mayoritas masih mendukung bahkan melindungi 

Dato’ Sri Najib Tun Razak dari segala tuduhan korupsi yang dialamatkan 

kepadanya. 

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Najib 

Tun Razak mengumumkan perombakan kabinet di bawah kepemimpinannya. 

Dato’ Sri Najib Tun Razak mengeluarkan sebuah keputusan mengejutkan, yakni 

memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin dari jabatan Wakil Perdana Menteri yang 

telah disandang sejak tahun 2009. Menurut kantor Perdana Menteri, keputusan 

perombakan kabinet diambil untuk meningkatkan kekompakan dalam 

pemerintahan. Namun menurut beberapa pengamat politik, perombakan kebinet 

dan pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih dikarenakan motif politik. 

 Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelumnya diketahui memberi kritik keras 

kepada Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak terkait skandal korupsi 

1MDB sehingga dianggap sudah tidak loyal kepada rezim UMNO. Pemecatan 

Tan Sri Muhyiddin Yassin dari kabinet mengingatkan publik akan kasus 

pemecatan yang juga dialami oleh Dato’ Sri Anwar Ibrahim pada masa 

kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kedua kejadian 

tersebut menunjukkan adanya perpecahan di internal UMNO. 

Ketika demonstrasi BERSIH terjadi pada tanggal 29-30 Agustus 2015 di 

Kuala Lumpur, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama 

istrinya turut hadir dan berorasi di tengah-tengah massa aksi. Tun Dr. Mahathir 
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Mohamad menyeru rakyat Malaysia untuk bersatu menuntut pemakzulan Perdana 

Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak melalui gerakan people’s power. Kehadiran 

Tun Dr. Mahathir Mohamad ditengah-tengah demonstrasi BERSIH menjadi 

sinyal kuat adanya perpecahan serius di internal UMNO. Di lain sisi, keterlibatan 

Tun Dr. Mahathir Mohammad dalam demonstrasi BERSIH memberi dukungan 

moral bagi gerakan oposisi. 

Gambar 3.1 Perolehan Kursi BN dan PR dalam Pilihan Raya Umum 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://anugerahdariilahi.blogspot.co.id/2013/05/keputusan-pru-13.html 

 

Jadi, pasca kepemimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, 

rezim UMNO masih tetap bertahan dalam politik dan pemerintahan Malaysia. 

Berturut-turut dari tahun 2003 hingga 2015 pemerintahan Malaysia dipimpin oleh 

Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi (31 Oktober 2003-3 April 2009) 

dan Dato’ Sri Najib Tun Razak (3 April 2009-2017) yang mana keduanya berasal 

dari UMNO. Corak kepemimpinan kedua Perdana Menteri tersebut lebih 

demokratis jika dibandingkan dengan corak kepemimpinan Perdana Menteri Tun 

http://anugerahdariilahi.blogspot.co.id/2013/05/keputusan-pru-13.html
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Dr. Mahathir Mohamad yang cenderung otoriter. Hal itu memberi peluang kepada 

gerakan oposisi untuk tumbuh dan berkembang setelah dikekang selama era 

pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. 

Sepanjang periode tersebut, berbagai permasalahan dan tekanan baik yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri dihadapi oleh rezim UMNO. Pada era 

pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi, rezim UMNO menghadapi tekanan 

berupa demonstrasi etnis India (Hindraf), meningkatnya angka kriminalitas, 

inflasi, manuver politik Dato’ Sri Anwar Ibrahim (oposisi) dan konflik internal 

UMNO (PM Tun Abdullah Ahmad Badawi vs mantan PM Tun Dr. Mahathir 

Mohamad). Selain itu juga terdapat intervensi asing dari pemerintah RRT, India, 

Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait kebijakan diskriminasi etnis di Malaysia.  

Sedangkan pada era pemerintahan Dato’ Sri Najib Tun Razak, tekanan 

terhadap rezim UMNO berupa gesekan rasial antara etnis Melayu Muslim dengan 

etnis India Hindu, terorisme, demonstrasi BERSIH, perlambatan ekonomi, korupsi 

dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara termasuk Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak yang dituduh terlibat dalam skandal korupsi dana 

investasi 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Selain itu, hubungan 

pemerintah Malaysia dengan pemerintah negara lain seperti RRT, Rusia, 

Singapura dan Amerika Serikat menegang akibat skandal korupsi 1MDB, 

hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 dan jatuhnya pesawat Malaysia 

Airlines MH17 di wilayah konflik Ukraina.  

 


