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BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG DAYA TAHAN REZIM 

UMNO DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN MALAYSIA TAHUN 

2003-2015 

BAB IV merupakan Bab yang berisi penjelasan tentang aplikasi konsep 

kekuasaan (power), teori propaganda dan konsep partai politik dalam realitas 

tindakan politik rezim UMNO untuk mempertahankan kekuasaannya pasca 

kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad (tahun 2003-2015). Pada bab ini akan 

dibahas tentang penggunaan 3 unsur power, yakni: force, influence dan authority 

oleh rezim UMNO. Juga akan dibahas tentang strategi rezim UMNO dalam 

menciptakan hegemoni intelektual (opini publik) sesuai dengan teori propaganda. 

Sedangkan konsep partai politik akan memberi penjelasan tentang karakteristik 

UMNO sebagai suatu organisasi politik (partai politik) yang memiliki 

kecenderungan untuk senantiasa merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan 

cara mengelola berbagai permasalahan, tekanan dan dukungan yang ada. 

A. Rezim UMNO Memanfaatkan Hukum, Birokrasi dan Aparatur Negara 

sebagai Alat untuk Mempertahankan Kekuasaan 

Konstitusi Malaysia yang juga dikenal sebagai Konstitusi Persekutuan 

merupakan hukum tertinggi di wilayah Negara Federasi Malaysia. Sebagai hukum 

tertulis, Konstitusi Malaysia dibentuk berdasarkan dua dokumen terdahulu yakni 

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 dan Konstitusi Kemerdekaan 

tahun 1957. Konstitusi Malaysia menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam 
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membentuk konsepsi keamanan nasional. Di dalam Konstitusi Malaysia, 

penduduk etnis Melayu dan suku asli (Dayak, Iban dan Kadazan) mendapat 

jaminan keamanan serta hak-hak istimewa sebagai golongan Bumiputera 

(penduduk pribumi). Hal itu diatur dalam Konstitusi Malaysia pasal 153 ayat 1-10 

yang mana dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Yang di-Pertuan 

Agong. 

Ketentuan tersebut sebenarnya bertujuan untuk melindungi dan 

memelihara martabat etnis Melayu serta suku asli di wilayah Negara Bagian 

Sabah dan Sarawak (Malaysia Timur) yang secara historis merupakan penduduk 

pribumi. Maka, pasca kerusuhan rasial tahun 1969 ketentuan hukum dalam 

Konstitusi Malaysia pasal 153 menjadi dasar argumen bagi UMNO untuk 

menjaga kehormatan dan keistimewaan etnis Melayu dihadapan etnis non-

Melayu. Pasal 153 selanjutnya dimanfaatkan oleh UMNO untuk mempertahankan 

dominasinya dalam politik dan pemerintahan Malaysia. 

Daya tahan rezim dalam politik dan pemerintahan suatu negara juga 

ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan mempertahankan 

stabilitas politik, kemajuan perekonomian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

rezim UMNO berusaha memelihara stabilitas politik dalam negeri dengan 

membuat seperangkat kebijakan atau aturan hukum yang dapat mengendalikan 

masyarakat untuk tunduk kepada pemerintah. Salah satu aturan hukum yang 

dimanfaatkan oleh rezim UMNO untuk memelihara stabilitas politik dalam negeri 

adalah ISA (Internal Security Act). ISA merupakan undang-undang tentang 
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keamanan dalam negeri yang memungkinkan rezim UMNO untuk mengambil 

tindakan represif guna memelihara stabilitas politik.  

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi 

(31 Oktober 2003-3 April 2009), ISA pernah digunakan untuk menangkap 5 orang 

di Negara Bagian Johor yang didakwa menyebarkan SMS hasutan berisi isu 

bentrokan antaretnis di Pasir Gudang, Johor. Selain itu, ISA juga digunakan oleh 

rezim Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk menindak para 

demonstran yang terlibat dalam demonstrasi etnis India (Hindraf) di Kuala 

Lumpur tanggal 25 November 2007. Pasca demonstrasi tersebut Polis Diraja 

Malaysia (PDRM) menangkap 5 orang pimpinan Hindraf, yakni: P. Uthayakumar, 

M. Manoharan, R. Kenghadharan, V. Ganabati Rao dan T. Vasanthakumar. 

Mereka ditangkap pada tanggal 13 Desember 2007 dengan tuduhan mengancam 

keamanan nasional. Kemudian pada tanggal 11 September 2008, Raja Petra 

Kamarudin (pemilik situs internet Malaysia Today) juga ditangkap aparat 

kepolisian dengan menggunakan ISA. Raja Petra Kamarudin merupakan blogger 

yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah.  

Ketika Dato’ Sri Najib Tun Razak menjabat sebagai Perdana Menteri 

Malaysia menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi, ia berjanji akan meninjau 

kembali penggunaan ISA. Janji tersebut ditindaklanjuti dengan pembebasan 13 

orang yang ditahan dengan menggunakan ISA. Namun tidak lama setelah itu 

aparat keamanan menangkap 3 orang, yakni Abdul Matin Anol Rahmat, Johar 

Hassan dan Agus Salim (Warga Negara Indonesia) di Negara Bagian Johor 

dengan menggunakan ISA karena diduga terlibat dalam organisasi teroris Jama’ah 
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Islamiyah (JI). Kemudian pada tanggal 15 September 2011, Perdana Menteri 

Dato’ Sri Najib Tun Razak mengumumkan pencabutan ISA dan Undang-Undang 

Darurat. Kebijakan tersebut membuat kepemimpinan Dato’ Sri Najib Tun Razak 

populer di mata rakyat Malaysia. Akan tetapi pada tanggal 17 April 2012, 

parlemen Malaysia mengesahkan UU keamanan yang baru.  

Pada bulan April 2015, parlemen Malaysia menghidupkan kembali aturan 

penahanan tanpa persidangan dengan mengesahkan UU Anti Teror/POTA 

(Prevention Of Terrorism Act) dan UU Tindakan Khusus terhadap Terorisme di 

Luar Negeri. Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak menyatakan bahwa UU 

Anti Teror/POTA bertujuan untuk memerangi militan Islam dan tindakan 

terorisme lainnya. Sedangkan UU Tindakan Khusus terhadap Terorisme di Luar 

Negeri bertujuan untuk menangguhkan atau bahkan mencabut dokumen 

perjalanan setiap warga negara dan orang asing yang diyakini terlibat atau 

mendukung aksi terorisme di luar negeri. Di lain sisi, kubu oposisi menilai bahwa 

kedua UU tersebut dapat membatasi kebebasan sipil sehingga rawan untuk 

disalahgunakan oleh rezim UMNO sebagai alat kekuasaan. 

Sejak peristiwa kerusuhan rasial 13 Mei 1969, banyak dilakukan 

pembenahan dalam politik dan pemerintahan Malaysia. Beberapa lembaga baru 

diciptakan dan konstitusi diamandemen. Salah satu hasil amandemen Konstitusi 

Malaysia adalah pasal 153 yang memberi keistimewaan kepada golongan 

Bumiputera. Aturan tersebut telah mengubah konstelasi politik di Malaysia 

menjadi lebih menguntungkan pribumi. Kemudian untuk menciptakan konsensus 

antaretnis, UMNO menjalin koalisi dengan partai-partai non-Melayu. Sehingga 
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seakan-akan terjadi pembagian kekuasaan dan pengikutsertaan etnis non-Melayu 

dalam pemerintahan. Walaupun pada kenyataannya, UMNO sebagai partai politik 

Melayu lebih mendominasi.  

Dominasi UMNO semakin kuat karena didukung oleh jaringan birokrasi 

dan angkatan bersenjata yang mayoritas berisi orang-orang Melayu. Tentera 

Diraja Malaysia (Malaysian Armed Forces) secara konstitusional memiliki hak 

pilih, akan tetapi dilarang untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Sebab tugas 

pokok Tentera Diraja Malaysia adalah melindungi nilai-nilai dan kepentingan 

nasional yang strategis dari ancaman eksternal. Meskipun demikian, Tentera 

Diraja Malaysia dapat diminta untuk membantu otoritas sipil dalam 

mempertahankan pemerintahan yang sah, menjaga keamanan dan stabilitas 

internal, serta memulihkan kondisi pasca bencana alam. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Tentera Diraja Malaysia sangat tunduk kepada kepemimpinan UMNO 

sehingga sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan rezim.  

Berbeda dengan Tentera Diraja Malaysia yang jarang terlibat langsung 

menangani masalah dalam negeri, Polis Diraja Malaysia (PDRM) adalah elemen 

pemaksa (force) yang paling sering berhadapan dengan rakyat. Keberadaan Polis 

Diraja Malaysia dimanfaatkan oleh rezim UMNO untuk menindak tegas para 

penentangnya. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad 

Badawi, ribuan polisi diterjunkan untuk mengawal demonstrasi BERSIH 1.0 yang 

dipimpin oleh tokoh oposisi Dato’ Sri Anwar Ibrahim. Demonstrasi tersebut 

berakhir dengan pembubaran paksa dan Pinangkapan sejumlah orang. Hal yang 

sama juga dialami oleh demonstrasi Hindraf yang menuntut penghapusan 
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diskriminasi etnis. Demonstrasi Hindraft berakhir dengan tindakan kekerasan dan 

Pinangkapan para pemimpinnya oleh Polis Diraja Malaysia dengan tuduhan 

makar sesuai Internal Security Act (ISA). Selain itu, aparat penegak hukum juga 

dimanfaatkan oleh rezim UMNO untuk membredel media massa yang lantang 

mengkritik pemerintah.  

Kekompakan para menteri dan pejabat di tingkat federal maupun negara 

bagian yang kuasai oleh BN juga menjadi salah satu faktor pendukung daya tahan 

rezim. Jaringan birokrasi dikonstruksi sedemikian rupa agar selalu mendukung 

partai penguasa dan loyal kepada Perdana Menteri. Sehingga pada saat Perdana 

Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dikritik oleh mantan Perdana Menteri Tun 

Dr. Mahathir Mohamad, beberapa Menteri seperti Ahmad Zahid Hamidi (Menteri 

Kabinet) dan Ahmad Shabery Cheek (Menteri Penerangan) kompak membuat 

serangan balik untuk melindungi citra Perdana Menteri dan rezim UMNO. 

Sedangkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun 

Razak, perombakan kabinet (reshuffle) dilakukan untuk meningkatkan 

kekompakkan para Menteri. Dalam perombakan tersebut Wakil Perdana Menteri 

Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat dari kabinet. Sebab sebelumnya Tan Sri 

Muhyiddin dianggap tidak loyal lagi kepada kabinet karena berani mengkritik 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak atas skandal korupsi 1MDB. Selain 

itu, Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang memimpin penyelidikan terhadap 

skandal korupsi 1MDB juga dipecat dari jabatannya. 
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B. Rezim UMNO Mengendalikan Media Massa dan Opini Publik 

Hasil Pilihan Raya tahun 2008 telah mengejutkan rezim UMNO karena 

perolehan kursi Barisan Nasional (BN) di parlemen federal dan negara bagian 

mengalami penurunan. Jika pada PRU tahun 2004 BN memperoleh 198 kursi di 

Dewan Rakyat dan 453 kursi di Dewan Undangan Negeri, maka pada PRU tahun 

2008 BN memperoleh 140 kursi di Dewan Rakyat dan 307 kursi di Dewan 

Undangan Negeri. Di lain sisi, Pakatan Rakyat (PR) mengalami peningkatan 

jumlah kursi di parlemen federal dan negara bagian. Jika pada PRU tahun 2004 

PR memperoleh 20 kursi di Dewan Rakyat dan 51 kursi di Dewan Undangan 

Negeri, maka pada PRU tahun 2008 PR memperoleh 82 kursi di Dewan Rakyat 

dan 196 kursi di Dewan Undangan Negeri. Bahkan PR berhasil menguasai 

pemerintahan di 4 negara bagian, yakni Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor 

(termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur). Akibatnya, BN kehilangan 2/3 

mayoritas suara di parlemen dan mengalami peristiwa yang disebut “tsunami 

politik”. 

Beberapa pengamat politik menilai bahwa kemenangan PR disebabkan 

oleh dua faktor pendukung. Pertama, kemenangan PR didukung oleh kemajuan 

teknologi sehingga kampanye dapat dilakukan melalui media alternatif yang 

berbasis internet. Kedua, kemenangan PR didukung oleh sikap Perdana Menteri 

Tun Abdullah Ahmad Badawi yang lebih lunak dalam menghadapi gerakan 

oposisi dibandingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka, pasca pelaksanaan 

Pilihan Raya tahun 2008 pengendalian rezim UMNO terhadap media massa dan 

opini publik semakin ditingkatkan. Rezim UMNO berusaha membatasi kebebasan 
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pers dengan memonopoli media massa. Media massa di Malaysia harus memiliki 

izin resmi dari pemerintah untuk dapat beroperasi. 

 Media massa dalam bentuk cetak yang pro kepada pemerintah Malaysia, 

antara lain: Bernama, Utusan Malaysia dan The Star.1 Bernama merupakan surat 

kabar nasional yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia. Kemudian UMNO 

memegang lebih dari 50% saham Utusan Malaysia dan The Star berada di bawah 

kendali MCA. Sedangkan media massa dalam bentuk elektronik yang pro kepada 

pemerintah Malaysia, antara lain: RTM (Radio Televisyen Malaysia), Media 

Prima Berhad (terutama TV3) dan TV Al-Hijrah.2 Media massa pro-pemerintah 

digunakan oleh rezim UMNO sebagai alat politik untuk mempublikasikan 

informasi atau laporan-laporan yang memperlihatkan sisi positif pemerintah. 

Media massa pro-pemerintah juga digunakan untuk menyerang kubu oposisi 

sebagaimana pada kasus black campaign yang menimpa Nurul Izzah Anwar 

(politisi PKR). Media pro-UMNO mengatakan jika Nurul Izzah Anwar dan partai 

oposisi memenangkan Pilihan Raya tahun 2013, maka perubahan di Malaysia 

akan menjadi seperti revolusi Khmer Merah di Kamboja. 

Kehadiran internet telah memunculkan ruang baru dalam kehidupan 

masyarakat yang kemudian disebut sebagai cyberspace. Cyberspace mendorong 

lahirnya pola politik baru yang disebut cyberpolitics. Cyberpolitics di Malaysia 

menjadi jalan alternatif bagi kubu oposisi untuk melakukan kampanye dan 

                                                           
1Pemerintah Malaysia Masih Kekang Kebebasan, 

http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/234994-pemerintah-malaysia-masih-kekang-

kebebasan. diakses pada tanggal 17 Oktober 2016. 
2Berita Televisi di Malaysia: Hati Nurani vs Tuntutan Rezim, 

http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601130424-322-135019/berita-tv-di-malaysia-

hati-nurani-vs-tuntutan-rezim/. diakses pada tanggal 17 Oktober 2016. 

http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/234994-pemerintah-malaysia-masih-kekang-kebebasan
http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/234994-pemerintah-malaysia-masih-kekang-kebebasan
http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601130424-322-135019/berita-tv-di-malaysia-hati-nurani-vs-tuntutan-rezim/
http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160601130424-322-135019/berita-tv-di-malaysia-hati-nurani-vs-tuntutan-rezim/
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mempublikasikan informasi. Pergerakan kubu oposisi menjadi lebih bebas dengan 

adanya internet. Sehingga rezim UMNO berusaha untuk mengimbangi fenomena 

tersebut dengan turut memanfaatkan media berbasis internet sebagai corong 

politik. Namun dalam beberapa kasus, rezim UMNO menggunakan aturan hukum 

untuk melakukan kriminalisasi terhadap para pengguna internet yang terlalu 

mengkritisi pemerintah. Sebagai contoh, pada tanggal 11 September 2008 blogger 

kritis bernama Raja Petra Kamarudin (pemilik situs internet Malaysia Today) 

ditangkap aparat kepolisian atas tuduhan menghina agama Islam. Padahal Raja 

Petra Kamarudin menulis sebuah artikel dengan judul “Saya Berjanji untuk 

Menjadi Muslim yang Baik dan Tak Munafik”. 

Selain mengontrol media massa, UMNO juga menggunakan simbol-

simbol negara untuk memengaruhi opini publik. Hal itu terlihat jelas selama masa 

kampanye. Saat kampanye, UMNO menghembuskan isu rasial bahwa etnis 

Tionghoa dari kubu oposisi sedang berusaha untuk menghapus institusi kerajaan 

Melayu dan agama Islam. Isu tersebut memicu konservatisme dalam opini 

masyarakat etnis Melayu sebab institusi kerajaan Melayu dan agama Islam 

merupakan simbol kedaulatan pribumi. Institusi kerajaan bertindak sebagai 

pelindung bahasa dan adat istiadat Melayu. Sedangkan Islam adalah agama 

sekaligus ideologi bangsa Melayu. Keluarga kerajaan Melayu secara tersurat dan 

tersirat juga memberi dukungan kepada UMNO karena mereka takut kehilangan 

kekuasaan jika rezim berganti lebih demokratis (anti feodalisme). Selain itu, gelar 

kebangsawanan seperti: Tun, Tan Sri, Dato’, Dato’ Sri dan lain sebagainya 
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disematkan pada nama tokoh-tokoh politik Melayu (UMNO) untuk mencitrakan 

perpaduan antara kerajaan dan rezim UMNO.  

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, 

konsep “Islam Hadhari” diperkenalkan sebagai simbol mental dan spiritual 

nasional. Tun Abdullah Ahmad Badawi juga pernah menjabat sebagai Presiden 

OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Melalui konsep Islam Hadhari dan keaktifan 

Tun Abdullah Ahmad Badawi dalam OKI, UMNO berusaha mencitrakan diri 

sebagai partai politik yang Islami (memperjuangkan kepentingan Islam). Dengan 

demikian, UMNO dapat menarik simpati (dukungan) dari masyarakat etnis 

Melayu dan umat Islam pada umumnya. Konsep Islam Hadhari yang moderat juga 

diharapkan dapat membendung pengaruh Islam fundamental yang dibawa PAS.  

Selanjutnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun 

Razak konsep “1Malaysia” diperkenalkan sebagai ideologi persatuan nasional. 

Maka program, slogan, poster, lagu dan festival “1Malaysia” diciptakan untuk 

tujuan ideologisasi. Selain itu, poster Perdana Menteri dan pejabat pemerintah 

lainnya pada era kepemimpinan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi 

dan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak banyak menghiasi tempat umum. 

Poster tersebut mencitrakan kepemimpinan rezim UMNO yang digambarkan 

berhasil memimpin Malaysia ke arah kemajuan dan kemodernan. Penempatan 

poster tersebut di tempat umum seperti terminal, bandara, stasiun, pusat 

perbelanjaan dan lain sebagainya bertujuan untuk menciptakan ingatan kolektif 

yang semakin lama akan memengaruhi opini publik. 
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C. Rezim UMNO Memiliki Pengaruh yang Kuat di Kalangan Bumiputera 

Etnisitas merupakan isu yang paling sensitif dalam politik domestik 

Malaysia. Pertimbangan etnis bahkan menjadi faktor utama dalam proses 

pembentukan kebijakan publik dan konsep keamanan nasional. Berbicara tentang 

etnisitas di Malaysia, maka akan mengarah ke fenomena dominasi etnis Melayu di 

bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dominasi etnis Melayu 

merupakan fenomena yang sengaja diciptakan dan dipertahankan. Oleh karena itu, 

pengistimewaan etnis Melayu dalam bidang-bidang tersebut juga dijamin oleh 

Konstitusi Malaysia. Pengistimewaan etnis Melayu dalam Konstitusi Malaysia 

didasarkan atas pertimbangan historis, politik dan statistik.  

Secara historis, etnis Melayu merupakan penduduk asli di wilayah 

Semenanjung Malaya sehingga dikategorikan sebagai golongan Bumiputera 

(penduduk pribumi). Selain etnis Melayu, suku-suku asli di Negara Bagian Sabah 

dan Sarawak (Borneo Utara) seperti Dayak, Iban dan Kadazan juga termasuk 

dalam golongan Bumiputera. Namun dari segi statistik, jumlah populasi etnis 

Melayu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah populasi suku-suku asli tersebut. 

Sehingga dominasi Bumiputera lebih banyak dimainkan oleh etnis Melayu. Di 

lain sisi, etnis non-Bumiputera (khususnya etnis Tionghoa dan India) dipandang 

sebagai kaum pendatang. Sebab pada masa kolonial etnis-etnis tersebut memang 

didatangkan oleh pemerintah Inggris ke wilayah Semenanjung Malaya.  

Dari segi politik, etnis Melayu memiliki peradaban dengan corak 

pemerintahan monarki (kerajaan) yang sudah ada jauh sebelum kedatangan 
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bangsa Eropa di wilayah Semenanjung Malaya. Pada masa kolonial, kerajaan-

kerajaan Melayu tetap memiliki kedaulatan walau berada di bawah protektorat 

Inggris. Kemudian pada masa perjuangan kemerdekaan, raja-raja Melayu turut 

membidani lahirnya Malaysia. Sehingga pasca Malaysia meraih kemerdekaan, 

corak pemerintahan monarki tetap dipertahankan. Namun kekuasaan para 

Raja/Sultan Melayu dibatasi oleh Konstitusi Malaysia. Selanjutnya institusi 

kerajaan Melayu lebih berperan sebagai penjaga adat, budaya, bahasa dan agama 

Islam yang menjadi simbol supremasi pribumi.   

Berdasarkan data yang dirilis oleh Departemen Statistik Malaysia, pada 

tahun 2016 jumlah penduduk Malaysia mencapai angka 31,7 juta jiwa. Jika 

jumlah tersebut dibuat prosentase dalam kategori “etnis”, maka data akan 

menunjukkan prosentase sebagai berikut: Bumiputera (Melayu dan suku asli) 

68,6%, Tionghoa 23,4%, India 7,0% dan lain-lain 1,0%. Dari prosentase tersebut 

dapat kita lihat bahwa jumlah populasi golongan Bumiputera jauh lebih banyak 

jika dibandingkan dengan jumlah populasi golongan non-Bumiputera. Maka 

golongan Bumiputera menjadi penduduk mayoritas di Malaysia. Posisi mayoritas 

menentukan ketuanan Bumiputera di tanah airnya (Negara Federasi Malaysia).  

Berkaitan dengan faktor historis, politik dan statistik yang mendukung 

ketuanan Bumiputera di Malaysia, UMNO memposisikan dirinya sebagai 

kekuatan politik yang melindungi faktor-faktor tersebut. Hal itu dibuktikan oleh 

UMNO dengan konsisten memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan 

untuk golongan Bumiputera agar tidak kalah bersaing dengan golongan non-

Bumiputera. Selain itu, UMNO juga berusaha membentuk persatuan yang erat di 
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antara etnis Melayu dan suku asli (Dayak, Iban dan Kadazan). Maka UMNO 

mengikutsertakan beberapa partai pribumi di Sabah dan Sarawak ke dalam koalisi 

Barisan Nasional (BN). Kemudian perwakilan etnis Melayu dan suku asli yang 

masuk ke dalam pemerintahan akan berjuang membela kepentingan golongan 

Bumiputera melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Gabungan antara etnis 

Melayu dan suku asli memperkuat dukungan politik bagi rezim UMNO. 

Rezim UMNO merefleksikan interplay antara konsepsi keamanan nasional 

dengan konsepsi keamanan etnis Melayu. Sebab kebijakan rezim UMNO 

didasarkan pada perasaan aman atau tidak aman yang dirasakan oleh etnis 

Melayu. Keislaman, kemelayuan dan kedirajaan (monarki) merupakan unsur-

unsur yang menjadi pembentuk konsepsi keamanan etnis Melayu. Maka peran 

rezim UMNO dalam menjamin keberlangsungan ketiga unsur tersebut 

menghasilkan ketergantungan politik etnis Melayu terhadap UMNO. Sehingga 

secara suka rela ataupun terpaksa, individu etnis Melayu akan memberikan 

dukungan kepada UMNO dan BN jika menginginkan kedaulatan politik, 

kesejahteraan ekonomi dan pembangunan manusia tetap berpihak kepada pribumi.  

Tahun 2015 menjadi penanda bagi 58 tahun kekuasaan rezim UMNO atas 

politik dan pemerintahan Malaysia. Walaupun selama 58 tahun Malaysia dipimpin 

oleh Perdana Menteri yang berasal dari UMNO, akan tetapi kondisinya berbeda 

dengan Indonesia yang selama 32 tahun dipimpin oleh Suharto dari Golkar. Sosok 

Perdana Menteri Malaysia selama 58 tahun tetap mengalami suksesi (berganti-

ganti) secara rutin, meskipun tetap berasal dari satu partai yang sama (UMNO). 

Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkuasa adalah Tun Dr. Mahathir 
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Mohamad (selama 22 tahun). Kemudian Tun Dr. Mahathir Mohamad secara 

cerdik mengundurkan diri pada tahun 2003 sebelum terjadi aksi reformasi 

sebagaimana di Indonesia.  

Selain itu, para Perdana Menteri yang pernah memimpin Malaysia 

dipandang sebagai sosok pahlawan yang telah berhasil melakukan pembangunan 

negara di bidang IPTEK, industri, infrastruktur serta pelayanan publik. Perdana 

Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009) dijuluki sebagai “Bapak 

Pembangunan Modal Insan” karena kebijakannya yang memberi perhatian khusus 

pada pembangunan sumber daya manusia. Tun Abdullah Ahmad Badawi berjasa 

dalam memperkenalkan dan merealisasikan konsep “Islam Hadhari” yang terdiri 

dari 10 prinsip utama, yakni beriman kepada Allah SWT, kerajaan adil dan 

dipercaya, masyarakat yang bebas dan merdeka, mencapai tingkat tertinggi dalam 

ilmu, pembangunan ekonomi yang seimbang dan menyeluruh, kualitas kehidupan 

yang baik, mempertahankan hak kelompok minoritas dan wanita, integritas moral 

dan budaya, memelihara alam sekitar, serta pertahanan yang kukuh. Sedangkan 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak (2009-2015) dijuluki sebagai “Bapak 

Transformasi” karena kebijakannya memberi perhatian khusus pada transformasi 

sosial-politik (persatuan bangsa) dan perekonomian (liberalisasi). Dato’ Sri Najib 

Tun Razak berjasa dalam memperkenalkan dan merealisasikan konsep 

“1Malaysia” yang terdiri dari 2 aspek utama, yakni penerapan teras-teras 

perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi. 

Pencitraan yang menunjukkan keberhasilan kinerja Perdana Menteri 

Malaysia beserta Jama’ah Menteri (kabinet) dalam melakukan pembangunan dan 
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pemodernan Malaysia baik secara fisik maupun non-fisik telah menarik simpati 

rakyat. Sehingga rezim UMNO masih dihormati dan didukung oleh sebagian 

besar rakyat Malaysia. Maka, ketika muncul gerakan untuk menggulingkan Dato’ 

Sri Najib Tun Razak dari jabatan Perdana Menteri Malaysia melalui aksi 

demonstrasi BERSIH (koalisi Kaos Kuning), serangan balik dilancarkan oleh 

koalisi Kaos Merah yang terdiri dari orang-orang Melayu pro-UMNO.  

Demonstrasi Kaos Merah diselenggarakan pada tanggal 16 September 

2015, selang beberapa minggu setelah demonstrasi BERSIH diselenggarakan. 

Koalisi Kaos Merah menuduh bahwa gerakan BERSIH dan koalisi Kaos Kuning 

merupakan manuver politik etnis non-Bumiputera (khususnya Tionghoa) untuk 

menghapus ketuanan Bumiputera di Negara Federasi Malaysia. Maka demonstrasi 

Kaos Merah diselenggarakan sebagai aksi balasan untuk membela kehormatan 

dan kepemimpinan pribumi (Melayu). 

D. Rezim UMNO Memanipulasi Pilihan Raya 

Pilihan Raya merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi di 

Malaysia. Sebab Pilihan Raya menjadi ajang pertarungan politik untuk 

menentukan suksesi kepemimpinan di Negara Federasi Malaysia secara sah, aman 

dan berkala. Melalui Pilihan Raya, rakyat diberi kesempatan untuk memilih 

perwakilannya yang akan duduk di kursi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan 

Negeri. Kemudian partai politik dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen 

berhak untuk membentuk susunan pemerintahan (kabinet) yang dipimpin oleh 
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seorang Perdana Menteri di tingkat federal atau Menteri Besar di tingkat negara 

bagian.  

Berdasarkan pasal 113 Perlembagaan Malaysia, Pilihan Raya diurus oleh 

suatu badan khusus yang dilantik Raja Malaysia (Yang di-Pertuan Agong) setelah 

melalui pertimbangan Majlis Raja-Raja. Badan tersebut bernama SPR 

(Suruhanjaya Pilihan Raya). Salah satu tugas dan wewenang SPR adalah 

menentukan pembagian daerah pemilihan (dapil) berdasarkan rumus tertentu 

setiap sepuluh tahun sekali. Selanjutnya tiap-tiap dapil akan diwakili oleh seorang 

wakil rakyat saja (single winner voting system) sesuai dengan pasal 166 ayat 2 

Perlembagaan Persekutuan. Oleh karena itu, jumlah dapil dalam Pilihan Raya 

Umum dan Pilihan Raya Kecil sama dengan jumlah kursi di Dewan Rakyat dan 

Dewan Undangan Negeri. Maka, masing-masing calon wakil rakyat dan partai 

politiknya berusaha untuk memenangkan Pilihan Raya dengan segala cara. 

Sebagai koalisi partai pemerintah, BN berkepentingan untuk selalu 

memenangkan Pilihan Raya demi melanggengkan kekuasaan. Ambisi BN untuk 

memenangkan Pilihan Raya telah mendorongnya melakukan beberapa tindakan 

manipulatif atau kecurangan. Hal itu terbukti dalam pembagian dapil untuk 

Pilihan Raya Kecil (PRK) tahun 2004 yang mana terjadi praktik gerrymandering 

di kawasan DUN Bangi dan Kajang. Gerrymandering merupakan 

manipulasi/kecurangan dalam Pilihan Raya yang dilakukan dengan cara 

merekayasa daerah pemilihan untuk memenangkan kelompok/partai politik 

tertentu. Kecurangan tersebut telah menguntung pihak pemerintah (BN), sehingga 

dalam PRU tahun 2004 meraih kemenangan di tingkat Negara Bagian Selangor 



115 
 

dan federal (pusat). Padahal sebelumnya, kawasan DUN Kajang dikuasai oleh 

PAS sejak PRU tahun 1999.   

 Rezim UMNO juga memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk 

memonopoli media massa arus utama. Sehingga lembaga penyiaran publik yang 

dikelola oleh swasta maupun milik pemerintah digunakan untuk kepentingan 

pencitraan dan kampanye BN. Kemudian untuk membendung pengaruh oposisi, 

rezim UMNO membatasi kebebasan pers bagi media massa independen dan 

media massa milik partai oposisi. Oleh karena itu, kubu oposisi pada akhirnya 

menggunakan media online yang berbasis internet, mengadakan rapat umum di 

daerah-daerah dan mengirim pesan berantai (SMS) sebagai cara alternatif untuk 

menyampaikan aspirasi atau kampanye. Ketidakseimbangan pemberitaan media 

massa terkait Pilihan Raya merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan 

dalam demokrasi. 

Sementara itu, peraturan yang memberi hak kepada Perdana Menteri untuk 

membubarkan kabinet dan menentukan waktu pelaksanaan Pilihan Raya juga 

menguntungkan bagi rezim UMNO. Sebab tarik ulur waktu pelaksanaan Pilihan 

Raya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-politik dan kesiapan partai 

pemerintah. Kemudian posisi rezim UMNO sebagai pemerintahan transisi 

(caretaker government) selama Pilihan Raya berlangsung hingga pemerintahan 

yang baru terbentuk dapat dimanfaatkan untuk mengintervensi SPR. Maka tidak 

heran apabila anggota SPR cenderung memihak partai pemerintah. Padahal SPR 

sebagai lembaga penyelenggara Pilihan Raya harus bersikap independen, netral 

dan terbebas dari unsur-unsur birokrasi.  
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Menjelang pelaksanaan PRU tahun 2004, muncul data statistik yang 

menunjukkan peningkatan jumlah populasi etnis Melayu di Malaysia hingga 

mencapai 75%. Peningkatan tersebut memunculkan harapan bagi PAS untuk 

dapat meraih lebih banyak dukungan dari etnis Melayu dan mengalahkan UMNO. 

Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi terjun 

langsung ke daerah-daerah kantong Melayu untuk membendung pengaruh PAS. 

Dalam kampanyenya, Tun Abdullah Ahmad Badawi memperkenalkan konsep 

“Islam Hadhari” sebagai lawan dari konsep “Islam Fundamentalis” ala PAS. 

Maka hasilnya, UMNO bersama BN berhasil merontokkan kekuasaan PAS di 

daerah-daerah kantong Melayu, serta merebut Negara Bagian Terengganu dan 

Kelantan yang sebelumnya dikuasai oleh PAS.  

Majalah Harakah PAS edisi 1-15 Januari 2004 mengungkapkan bahwa 

UMNO telah memanfaatkan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk 

memindahkan nama-nama pemilih dari suatu daerah pemilihan ke daerah 

pemilihan lainnya. Pemindahan secara masif dilakukan ke Negara Bagian 

Terengganu dan Kelantan sehingga menyebabkan kekalahan PAS. Selain itu, 

ribuan penduduk dari Negara Bagian Kedah yang berumur 50-60 tahun juga 

dipindahkan ke daerah pemilihan Dato’ Sri Najib Tun Razak di Pekan, Negara 

Bagian Pahang. Menurut keterangan pemerintah, pemindahan tersebut merupakan 

bagian dari program transmigrasi. Selanjutnya majalah Harakah PAS edisi 15-31 

Januari 2004 mengungkapkan bahwa ribuan penduduk berusia 21-30 tahun telah 

dipindahkan ke Negara Bagian Kelantan. Mereka kemudian terdaftar sebagai 

pemilih di 3 kawasan pemilihan, yakni Tanah Merah, Jeli dan Pasir Mas. 
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Pemindahan penduduk yang terjadi secara masif menjelang PRU membuktikan 

adanya upaya sistematis untuk memanipulasi daftar pemilih. 

Pada Pilihan Raya tahun 2008, kampanye rezim UMNO mencitrakan BN 

sebagai “pilihan terbaik” untuk memimpin negara. Rezim UMNO mengatakan 

kepada para pemilih bahwa memutuskan untuk memilih selain BN dalam Pilihan 

Raya sama artinya dengan mengambil langkah mundur yang akan menghancurkan 

bangsa dan negara. Maka konsep “berterima kasih atas jasa BN” diharapkan 

menjadi motivasi rakyat dalam menentukan pilihan. Namun faktanya, Pilihan 

Raya tahun 2008 justru menghasilkan prestasi terburuk bagi BN sejak Pilihan 

Raya tahun 1999. BN mengalami penurunan jumlah kursi di parlemen federal dan 

negara bagian. Banyak pihak menilai bahwa “tsunami politik” yang menimpa 

rezim UMNO pasca Pilihan Raya tahun 2008 disebabkan oleh kampanye BN 

yang terlalu congkak sehingga tidak disukai masyarakat. 

Tsunami politik yang menimpa rezim UMNO pasca Pilihan Raya tahun 

2008 memaksa Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk 

mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya jabatan Perdana Menteri 

Malaysia dipegang oleh Dato’ Sri Najib Tun Razak. Setelah dilantik sebagai 

Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Najib Tun Razak berusaha untuk 

mengembalikan kejayaan BN pada Pilihan Raya tahun 2013. Beban moral untuk 

memenangkan BN dalam Pilihan Raya tahun 2013 telah mendorong rezim 

UMNO untuk melakukan tindakan curang yang sistematis dan masif. Oleh karena 

itu, pada pelaksanaan Pilihan Raya tahun 2013 berbagai NGO yang tergabung 



118 
 

dalam koalisi BERSIH menemukan sejumlah bukti kecurangan yang dilakukan 

oleh rezim UMNO, antara lain: 

1. Daftar pemilih dimanipulasi sehingga terdapat sebagian orang yang berhak 

memilih namun tidak mendapati namanya dalam daftar pemilih atau justru 

mendapati namanya dalam daftar pemilih di daerah pemilihan lain. Salah satu 

contohnya adalah kasus Inungkiran binti Mongijal. Inungkiran binti Mongijal 

memberikan keterangan bahwa namanya terdaftar di daerah pemilihan Tawau, 

padahal ia berasal dari daerah pemilihan Kudat dan tidak pernah pergi ke 

Tawau. Selain itu, ia juga menerima SMS dari salah satu calon BN untuk 

dijemput dan dibawa ke sebuah pertemuan. 

2. Terdapat sejumlah orang yang bukan Warga Negara Malaysia terdaftar dalam 

PRU dan mendapatkan hak untuk memilih. Salah satu contohnya 

dikemukakan oleh Ang Chong Ang dan Peh Poh Yeap. Mereka bersaksi 

bahwa ada pendaftaran beberapa orang yang diduga merupakan pekerja asing 

dengan menggunakan identitas palsu. Kesaksian tersebut dikuatkan oleh 

keterangan dari Ketua Pengarah JPN Sabah yang menemukan 113.000 kartu 

identitas bermasalah. Penemuan tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan 

pegawai JPN (Jabatan Pendaftaran Negara) Sabah dalam pembuatan kartu 

identitas palsu. 

3. Jam buka pos undi (TPS) di beberapa daerah dipersingkat. Salah satu 

contohnya dikemukakan oleh Rolan Engan yang memberi keterangan bahwa 

di daerah pemilihan Baram, Negara Bagian Sarawak, pos undi hanya dibuka 

selama 3 jam dari pukul 08.00 hingga pukul 11.00 tanpa keterangan yang 
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jelas. Padahal banyak orang yang masih mengantri dan secara hukum 

diperbolehkan untuk memilih karena sudah hadir di pos undi sebelum jam 

tutup. Selain itu, pos undi di Negara Bagian Sabah dan Sarawak seharusnya 

dibuka lebih lama karena faktor akses tansportasi yang menjadi kendala bagi 

para pemilih dari daerah pedalaman. 

4. Beberapa pemilih tidak dapat memilih karena nama mereka telah digunakan 

oleh orang lain. Sebaliknya ada pemilih yang memberikan pilihan sebanyak 

dua kali karena tinta jari mudah dilunturkan dengan sabun. Selain itu, 

pelanggaran juga dilakukan oleh petugas pos undi seperti yang diungkapkan 

oleh Azli bin Hussein (Pengarah Pilihan Raya PKR di kawasan Batu, Kuala 

Lumpur). Menurut Azli bin Hussein, para pemilih di saluran 4 Sekolah 

Kebangsaan Bandar Baru Sentul tidak diperiksa identitasnya secara detail oleh 

petugas pos undi. Para pemilih yang datang hanya dicatat nomor kartu 

identitasnya. Sistem yang sedemikian itu memudahkan orang untuk menyamar 

menjadi orang lain sehingga dapat memilih lebih dari satu kali. 

5. Beberapa kader partai dari kubu BN yang bertugas di pos undi membantu para 

pemilih yang tidak mampu memilih sendiri karena lanjut usia atau cacat fisik. 

Cara-cara yang digunakan dalam membantu cenderung menyalahi undang-

undang karena bertindak mengarahkan pilihan ke BN. Sementara itu, petugas 

pos undi hanya diam saja dan seakan-akan tidak melihat kejadian tersebut. 

6. Kebebasan berkampanye bagi calon dari kubu oposisi tidak dijamin. Sebagai 

contoh, Amani William Hunt Abdullah (calon PKR di daerah pemilihan 

Cenderiang, Negara Bagian Perak) dihalang-halangi oleh massa dari Jabatan 
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Sukarelawan Malaysia (RELA) saat berkampanye di daerah kantong Melayu 

dan polisi tidak melakukan tindakan pengamanan. Hal yang sama juga dialami 

oleh calon dari PKR Nurul Izzah Anwar yang mana selalu menerima ancaman 

dan sabotase saat melakukan kampanye. Kasus tersebut seolah didiamkan saja 

oleh pihak kepolisian. Selain itu, media massa yang ada juga tidak berimbang 

dalam mengabarkan informasi politik terkait Pilihan Raya. Sebab mayoritas 

media arus utama berada di bawah kendali rezim UMNO. Sehingga rezim 

UMNO cenderung digambarkan positif dan sebaliknya kubu oposisi 

cenderung digambarkan negatif. 

7. Adanya aliran dana asing untuk membantu kampanye partai penguasa. Salah 

satu contohnya adalah kasus aliran dana jutaan USD ke rekening pribadi Dato’ 

Sri Najib Tun Razak yang kemudian diakui sebagai hibah dari keluarga 

Kerajaan Saudi Arabia. Dana tersebut diberikan untuk memenangkan UMNO 

dan BN pada PRU tahun 2013. Meskipun secara undang-undang penerimaan 

dana asing untuk kampanye partai tidak melanggar ketentuan hukum di 

Malaysia, akan tetapi dalam prakteknya dana tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau asas-asas Pilihan 

Raya. Beberapa saksi memberi keterangan bahwa dana tersebut digunakan 

oleh rezim UMNO untuk menerbangkan massa pendukungnya ke beberapa 

daerah pemilihan yang berpotensi dikuasai oleh partai oposisi. 
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E. Rezim UMNO Memiliki Kemampuan Diplomasi yang Baik dalam 

Mengelola Tekanan dan Dukungan dari Luar Negeri (Internasional) 

Selain dari dalam negeri (domestik), permasalahan dan tekanan yang 

menimpa rezim UMNO juga berasal dari luar negeri (internasional). Beberapa 

negara seperti Amerika Serikat, Republik India, Republik Rakyat Tiongkok 

(RRT) dan Uni Eropa secara tidak langsung pernah menggugat kebijakan 

“affirmative action” yang selama ini diterapkan oleh rezim UMNO. Hubungan 

bilateral Malaysia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Federasi Rusia 

juga sempat memanas akibat insiden (kecelakaan) yang menimpa pesawat 

Malaysia Airlines MH370 dan MH17. Sedangkan terkait kasus korupsi dana 

investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang diduga melibatkan 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak, Kepolisian Republik Singapura dan 

Divisi Penyelidikan Kasus Korupsi Internasional Departemen Kehakiman 

Amerika Serikat juga turut melakukan investigasi di negara masing-masing.  

Pada tahun 2005, tersebar video yang memperlihatkan perlakuan buruk 

petugas 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. Oleh karena itu, 

pemerintah RRT menekan pemerintah Malaysia untuk menghukum petugas 

kepolisian yang melakukan pelecehan tersebut dan melindungi warga negara 

Tiongkok yang berada di Malaysia dengan semestinya.  
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Menanggapi tekanan dari pemerintah RRT, beberapa pejabat pemerintah 

dan petinggi kepolisian di Malaysia justru membela tindakan polisi dalam video 

tersebut. Wakil Kepala Polis Diraja Malaysia menyatakan bahwa apa yang 

dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap wanita Tionghoa tersebut merupakan 

prosedur standar bagi semua tahanan di Malaysia. Para tahanan memang 

diharuskan untuk melepaskan semua pakaiannya dan berjongkok sambil 

memegang telinga. Kemudian Menteri Keamanan Dalam Negeri Malaysia, Noh 

Omar, dihadapan parlemen Malaysia menyatakan bahwa tindakan yang diambil 

oleh petugas kepolisian dalam video tersebut tidak melanggar undang-undang di 

Malaysia. 

Pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri Malaysia dan Wakil Kepala 

Polis Diraja Malaysia membuat kemarahan semakin meluas di Malaysia dan 

Tiongkok. Beberapa turis asal RRT bahkan mengungkapkan bahwa mereka 

pernah dipermalukan dan dianiaya oleh polisi Malaysia sebagaimana dalam video 

tersebut. Menyadari dampak destruktif dari video tersebut bagi politik dalam 

negeri (kerukunan antaretnis di Malaysia) dan politik luar negeri (hubungan 

Malaysia dengan RRT), Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi 

mengumumkan dilakukannya penyelidikan secara independen dan menyeluruh. 

Selain itu, Menteri Noh Omar juga meminta maaf secara resmi kepada pemerintah 

RRT atas permasalahan yang terjadi. Kebijakan yang diambil oleh Perdana 

Menteri Malaysia ini menurunkan tensi politik atas permasalahan yang terjadi dan 

berhasil memperbaiki hubungan bilateral antara Federasi Malaysia dengan 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT).  
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Pada tahun 2007, lebih dari 10.000 warga negara Malaysia yang beretnis 

India menggelar aksi unjuk rasa menentang pemerintah di Kuala Lumpur. Aksi 

tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah Malaysia yang dirasa mendiskriminasi 

etnis India dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, massa yang 

tergabung dalam Hindu Rights Action Force (Hindraf) memprotes kebijakan 

pembongkaran dua kuil Hindu yang dianggap berdiri secara ilegal. Menanggapi 

aksi unjuk rasa yang terjadi, petugas kepolisian Malaysia menggunakan gas air 

mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Selain itu, Perdana Menteri Tun 

Abdullah Ahmad Badawi juga mengancam akan memenjarakan peserta unjuk rasa 

dengan undang-undang ISA (Internal Security Act). Kejadian tersebut menarik 

perhatian dan simpati dari pemerintah India.  

Pemerintah India menyatakan keprihatinannya atas perlakuan petugas 

kepolisian Malaysia dan pihak berwenang lainnya terhadap etnis India dalam 

unjuk rasa yang terjadi tanggal 25 November 2007. Lebih lanjut lagi, pemerintah 

India menilai bahwa pemerintah Malaysia selama ini telah mengabaikan nasib 

etnis India yang ada di negaranya, sehingga terjadi aksi unjuk rasa. Maka, pada 

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

Menteri Luar Negeri India, Pranab Mukherjee, menyatakan di depan parlemen 

India akan berusaha membantu tuntutan etnis India di Malaysia melalui jalur 

diplomatik. Pernyataan tersebut memicu ketegangan dalam hubungan bilateral 

antara Republik India dan Federasi Malaysia.  

Kemudian pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri 

Malaysia, Syed Hamid Albar, dengan meminta pemerintah India untuk tidak 
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mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Sebab selama ini pemerintah 

Malaysia telah mengurus warga negaranya sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku di Malaysia dan sesuai dengan peraturan hukum internasional pemerintah 

India tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Wakil Perdana 

Menteri Malaysia, Dato’ Sri Najib Tun Razak, juga menyangkal tuduhan bahwa 

selama ini etnis India diperlakukan sebagai anak tiri. Menurutnya, kehidupan etnis 

India di Federasi Malaysia justru lebih baik dan terjamin daripada di Republik 

India.  

Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi juga menyatakan bahwa 

dalam 50 tahun kemerdekaan Malaysia, pemerintah tidak pernah bermasalah 

dengan etnis India. Itu karena etnis India turut berperan sebagai pendukung 

pemerintahan yang sah (konstitusional) di Malaysia. Dan selama ini, aspirasi etnis 

India juga telah diperjuangkan oleh partai MIC (Malayan Indian Congress) yang 

menjadi bagian dari koalisi partai pemerintah (Barisan Nasional/rezim UMNO). 

Maka, unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 November 2007 bukanlah 

bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi etnis India, akan tetapi unjuk rasa 

tersebut adalah rekayasa politik dari pihak-pihak yang tidak suka dengan 

pemerintah Malaysia.  

Pada tahun 2007, investor dan perusahaan asing mulai merasa tidak 

nyaman dengan kebijakan “affirmative action” dalam bentuk New Economic 

Policy (NEP) yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Salah satu tokoh yang 

berani mengkritik NEP secara terbuka adalah Duta Besar Uni Eropa untuk 

Malaysia, Thierry Rommel, pada tanggal 22 Juni 2007. Thierry Rommel 



125 
 

mengkritik kebijakan NEP yang memberi keistimewaan dalam bidang pendidikan, 

pekerjaan, perekonomian serta beberapa bidang lainnya kepada etnis Melayu dan 

golongan Bumiputera. Menurut Thierry Rommel, keberadaan NEP telah 

menurunkan minat investor dan perusahaan asing untuk menjalin kerja sama 

bisnis dengan pemerintah Malaysia. Kebijakan NEP merupakan bentuk 

diskriminasi dan proteksionisme yang memberi peluang terjadinya tindak pidana 

korupsi karena sistem yang tidak adil dan kurang transparan.  

Akibat pernyataannya itu, Thierry Rommel dipanggil menghadap ke 

Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk dimintai keterangan. Pemerintah 

Malaysia menilai pernyataan Thierry Rommel sebagai bentuk pelanggaran 

diplomatik karena mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Selain itu, Wakil 

Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Najib Tun Razak, juga mengatakan kepada 

media bahwa kritik Thierry Rommel terhadap kebijakan NEP merupakan suatu 

pernyataan yang tidak berdasar. Sedangkan salah satu tokoh pemimpin oposisi 

Malaysia, Lim Kit Siang, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Malaysia 

(rezim UMNO) mempertimbangkan kritik dari Thierry Rommel, bukan malah 

menyalahkannya. Sementara itu, Thierry Rommel meminta maaf kepada 

pemerintah Malaysia dan menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk 

mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. 

Pada tanggal 1 Januari 2007, pemerintah Amerika Serikat atas desakan 

dari kongres menangguhkan negosiasi Free Trade Agreement (FTA) dengan 

Malaysia. Salah satu faktor yang mengakibatkan keputusan Pinangguhan tersebut 

adalah kebijakan NEP yang berlaku di Malaysia. Pemerintah Malaysia menolak 
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untuk menghapus kebijakan NEP yang mengistimewakan etnis Melayu dan 

golongan Bumiputera lainnya. Sedangkan pemerintah Amerika Serikat menilai 

kebijakan pengistimewaan (NEP) sebagai bentuk diskriminasi dan proteksionisme 

yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan asas perdagangan bebas.  

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga menginginkan adanya 

liberalisasi dalam perekonomian Malaysia. Liberalisasi bertujuan untuk membuka 

peluang bagi persaingan asing dalam perekonomian Malaysia. Menanggapi hal 

itu, pemerintah Malaysia mengingatkan pemerintah Amerika Serikat agar tidak 

mencampuri urusan dalam negeri (domestik) Malaysia. Sebab sesuai kaidah 

hubungan internasional, masing-masing negara wajib menghormati kedaulatan 

negara lain dengan tidak melakukan intervensi. 

Pada tahun 2014, hubungan bilateral antara Malaysia dengan Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) kembali memanas akibat insiden (kecelakaan) pesawat 

milik maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370. Pesawat 

tersebut menghilang dalam perjalanan dari Malaysia menuju Tiongkok pada 

tanggal 8 Maret 2014. Mayoritas penumpang pesawat yang kemudian menjadi 

korban adalah warga negara Tiongkok. Sehingga publik dan pemerintah RRT 

terus menghujani pemerintah Malaysia dengan kritik atas buruknya komunikasi 

dan respon dalam Pinanganan insiden tersebut. Ketegangan antara Malaysia 

dengan RRT juga memicu seruan aksi dari masyarakat Tiongkok untuk 

memboikot maskapai penerbangan dan pariwisata Malaysia.  
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Pada tanggal 30 Maret 2014, beberapa keluarga korban kecelakaan 

pesawat Malaysia Airlines MH370 menuntut Perdana Menteri Dato’ Sri Najib 

Tun Razak agar meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya karena 

dianggap gagal dalam menangani insiden tersebut. Menanggapi berbagai tuntutan 

dan hujatan yang dialamatkan kepadanya, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun 

Razak terus berusaha menjalin komunikasi (diplomasi) dengan pemerintah RRT. 

Bahkan pada bulan Mei 2014, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak 

mengunjungi RRT sebagai kunjungan balasan dalam rangka peringatan 40 tahun 

hubungan Malaysia-RRT sekaligus mengklarifikasi insiden MH370. Selain itu, 

pemerintah Malaysia juga menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti 

Indonesia, Brunei Darussalam, Australia, Perancis, India, Banglades dan lain 

sebagainya dalam upaya pencarian pesawat tersebut. 

Pada tahun yang sama, hubungan bilateral antara Malaysia dengan Rusia 

juga sempat memanas akibat insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines 

MH17. Pesawat tersebut ditembak dan jatuh di kawasan konflik Ukraina pada 

tanggal 17 Juli 2014 saat melakukan perjalanan dari Amsterdam (Belanda) 

menuju Kuala Lumpur (Malaysia). Seluruh penumpang dan awak pesawat tidak 

ada yang selamat dalam insiden tersebut. Penembakan pesawat Malaysia Airlines 

MH17 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. 
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Setahun setelah insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17, 

keluarga korban menuntut ganti rugi sebesar 826 juta Euro kepada pihak yang 

dianggap bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.3 Upaya hukum ini 

dilakukan untuk menekan pemerintah Rusia yang dianggap sebagai pelaku 

penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 agar bersedia mengakui 

perbuatannya dan bertanggung jawab. Sementara itu, pemerintah Malaysia 

berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui United Nations (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa). Maka, pemerintah Malaysia mengajukan rancangan resolusi ke 

Dewan Keamanan PBB untuk mengusut insiden pesawat Malaysia Airlines MH17 

dengan tribunal khusus. Upaya Malaysia di PBB mendapat dukungan penuh dari 

pemerintah Amerika Serikat, Belanda dan Ukraina.  

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. Keterlibatan Singapura 

dilatarbelakangi oleh adanya laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang 

menginformasikan bahwa transfer uang kepada Dato’ Sri Najib Tun Razak berasal 

dari perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands melalui Falcon Private 

Bank cabang Singapura. Adapun Falcon Private Bank merupakan bank swasta 

yang dimiliki oleh perusahaan investasi minyak internasional Abu Dhabi. Perintah 

pembekuan dua rekening tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Republik 

Singapura pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai dengan aturan Kode Prosedur 

                                                           
3Inilah Fakta Insiden Penembakan MH17, http://www.dw.com/id/inilah-fakta-insiden-

penembakan-mh-17/a-18591278. diakses pada tanggal 10 April 2017. 

http://www.dw.com/id/inilah-fakta-insiden-penembakan-mh-17/a-18591278
http://www.dw.com/id/inilah-fakta-insiden-penembakan-mh-17/a-18591278
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Kriminal. Pemerintah Singapura berusaha untuk mendukung 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 

(Wells Fargo) dengan nilai transaksi sebesar USD 681 juta. FBI turun tangan 

setelah mantan petinggi UMNO, Khairuddin Abu Hassan, ditangkap oleh polisi 

ketika akan terbang ke Amerika Serikat untuk mengajukan keluhan dan 

mendorong otoritas di sana segera memeriksa tuduhan pencucian uang 1MDB.  

Di lain sisi, Kerajaan Arab Saudi menjadi negara sekutu rezim UMNO 

yang mendukung kemenangan koalisi Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya 

tahun 2013. Dukungan tersebut terungkap setelah tim investigasi kasus korupsi 

1MDB melaporkan bahwa aliran dana sebesar USD 681 juta ke rekening pribadi 

Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan Maret 2013 berasal dari 

keluarga Kerajaan Arab Saudi.4 Kemudian diakui pula oleh Dato’ Sri Najib Tun 

Razak bahwa dana tersebut merupakan hibah (bantuan politik) dari Keluarga 

Kerajaan Arab Saudi yang digunakan untuk kepentingan partai (UMNO), bukan 

                                                           
4Aliran 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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kepentingan pribadinya. Adel Al-Jubeir selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi 

juga membenarkan kabar bahwa Dato’ Sri Najib Tun Razak mendapatkan bantuan 

dana dari Kerajaan Arab Saudi.  

Menurut beberapa pakar politik, Kerajaan Arab Saudi memiliki 

kepentingan untuk membendung pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin di 

Malaysia yang disebarkan oleh Parti Islam se-Malaysia (PAS). Selain itu, 

Kerajaan Arab Saudi juga berkepentingan untuk mengajak Malaysia bergabung 

dengan koalisi negara-negara Sunni melawan negara Syi’ah (Republik Islam Iran) 

di medan peperangan Yaman dan Suriah. Pangeran Turki Abdullah (putra 

mendiang Raja Abdullah) juga dikabarkan memiliki sejumlah kepentingan bisnis 

di Malaysia. Oleh karena itu, rezim UMNO memanfaatkan kepentingan Kerajaan 

Arab Saudi atas Federasi Malaysia menjadi dukungan politik untuk memenangkan 

koalisi Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya tahun 2013. 

Maka hasilnya, partai pemerintah yang tergabung di koalisi Barisan 

Nasional (BN) keluar sebagai pemenang dalam Pilihan Raya tahun 2013. 

Kemenangan tersebut melanggengkan kekuasaan rezim UMNO dalam politik dan 

pemerintahan Malaysia untuk periode 5 tahun ke depan (2013-2017). Jadi, adanya 

berbagai permasalahan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari luar negeri 

(internasional) menuntut rezim UMNO untuk memiliki kemampuan diplomasi 

yang baik. Kemampuan tersebut terbukti berhasil membuat rezim UMNO 

mendapatkan dukungan dari Kerajaan Arab Saudi untuk memenangkan Pilihan 

Raya tahun 2013. Selain itu, rezim UMNO juga berhasil menghadapi tekanan 
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internasional dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, RRT dan Uni 

Eropa yang hendak mencampuri politik dalam negeri Malaysia. 

Gambar 4.1 Pembubaran Demonstrasi BERSIH oleh Polisi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://judicialmind.files.wordpress.com/2015/08/bersihgas0430.jpg 

Gambar 4.2 Media Massa Cetak yang Pro Kepada Rezim UMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2013/06/05/411/817882/isu-rasis-kembali-diutarakan-

media-pro-pemerintah-malaysia 

https://judicialmind.files.wordpress.com/2015/08/bersihgas0430.jpg
http://news.okezone.com/read/2013/06/05/411/817882/isu-rasis-kembali-diutarakan-media-pro-pemerintah-malaysia
http://news.okezone.com/read/2013/06/05/411/817882/isu-rasis-kembali-diutarakan-media-pro-pemerintah-malaysia
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Jadi, rezim UMNO dapat bertahan dalam politik dan pemerintahan 

Malaysia dari tahun 2003 hingga 2015 karena 5 faktor, yakni: pertama, rezim 

UMNO memanfaatkan hukum (konstitusi dan undang-undang), simbol negara 

(agama Islam, adat istiadat, bahasa dan institusi kerajaan Melayu), serta aparatur 

negara (militer, polisi, birokrat) sebagai alat untuk melakukan pemaksaan (force) 

terhadap rakyat agar senantiasa tunduk dan patuh kepada pemerintah. Kedua, 

Rezim UMNO menggunakan media massa sebagai alat propaganda untuk 

memengaruhi (influence) opini publik demi mempertahankan status quo dan 

menyerang kubu oposisi. Ketiga, mayoritas rakyat Malaysia masih menaruh 

kepercayaan, dukungan dan penghormatan kepada rezim UMNO karena dianggap 

telah berjasa dalam meraih kemerdekaan, serta melakukan pembangunan dan 

modernisasi negara. 

Keempat, rezim UMNO melakukan berbagai manipulasi atau kecurangan 

dalam Pilihan Raya seperti menghasut (black campaign) pada saat kampanye, 

melakukan politik uang (money politics), mengintervensi Suruhanjaya Pilihan 

Raya (SPR) dan melakukan sabotase di pos undi (TPS) pada saat pemilihan 

berlangsung. Kelima, adanya berbagai permasalahan, tekanan maupun dukungan 

yang berasal dari luar negeri (internasional) menuntut rezim UMNO untuk 

memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Kemampuan tersebut terbukti berhasil 

membuat rezim UMNO mendapatkan dukungan dari Kerajaan Arab Saudi untuk 

memenangkan Pilihan Raya tahun 2013. Selain itu, rezim UMNO juga berhasil 

menghadapi tekanan internasional dari beberapa negara yang hendak mencampuri 

politik dalam negeri Malaysia. 


