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BAB V 

KESIMPULAN 

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari setiap 

pembahasan yang ada di dalam karya tulis (skripsi) ini. Kesimpulan tersebut 

merupakan ringkasan dari isi perbab yang kemudian digabung menjadi satu. 

Gabungan dari kesimpulan-kesimpulan perbab menjadi jawaban atas rumusan 

masalah pada Bab Pendahuluan (BAB I).  

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, politik dan 

pemerintahan Malaysia didominasi oleh United Malays National Organization 

(UMNO). UMNO merupakan partai politik yang mewakili kepentingan 

masyarakat etnis Melayu di Malaysia. UMNO didirikan oleh para elit politik etnis 

Melayu pada tanggal 11 Mei 1946 di Johor Bahru. Kelahiran UMNO 

merefleksikan perlawanan para raja dan masyarakat etnis Melayu terhadap konsep 

Malayan Union yang sebelumnya diperkenalkan oleh Inggris. Selanjutnya, 

UMNO tumbuh dan berkembang menjadi partai politik yang memperjuangkan 

hak-hak istimewa etnis Melayu sebagai golongan Bumiputera (penduduk pribumi) 

di Malaysia. Maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UMNO menjalin kerja 

sama dengan partai politik lainnya dan membentuk koalisi Barisan Nasional (BN). 

BN merupakan salah satu alat politik UMNO untuk menciptakan rezim yang kuat 

dan dominan.  

Rezim UMNO sangat kuat dan dominan pada masa kepemimpinan Tun 

Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana 
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Menteri Malaysia selama 22 tahun sejak tanggal 16 Juli 1981 hingga 31 Oktober 

2003. Pada masa tersebut gerakan oposisi atau lawan politik rezim UMNO tidak 

diberi ruang kebebasan. Rezim UMNO mengontrol media massa secara ketat. 

Berbagai peraturan hukum dan kebijakan pemerintah dibuat untuk mendukung 

kekuasaan rezim. Maka, tekanan domestik maupun internasional seperti krisis 

ekonomi dan gelombang demokratisasi belum berhasil menumbangkan kekuasaan 

rezim UMNO. Sehingga harapan akan adanya reformasi dan demokratisasi di 

Malaysia muncul ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari 

jabatan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 31 Oktober 2003.  

Namun fakta menunjukkan bahwa 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 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. Maka, kekuasaan rezim UMNO pasca kepemimpinan Perdana Menteri 

Tun Dr. Mahathir Mohamad ibarat sekam yang menyimpan bara api.  

Berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri 

dihadapi oleh rezim UMNO sepanjang tahun 2003 hingga 2015. Pada era 
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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 masalah diskriminasi etnis (NEP) di 

Malaysia. Puncak tekanan terjadi ketika BN sebagai alat politik rezim UMNO 

mengalami penurunan jumlah kursi pasca Pilihan Raya Umum (PRU) tahun 2008. 

Meskipun demikian, UMNO bersama BN tetap menjadi pemenang dalam PRU 

tahun 2008 dan berhak membentuk susunan pemerintahan (kabinet) di tingkat 

federal. 

 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. Tekanan-tekanan tersebut telah 

menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada rezim UMNO. Akibatnya, 

UMNO dan BN kembali memperoleh hasil yang buruk dalam PRU tahun 2013. 
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Walaupun UMNO dan BN tetap memenangkan PRU tahun 2013, namun jumlah 

perolehan kursinya turun drastis jika dibandingkan PRU tahun 2008. 

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. Selain itu, 

rezim UMNO juga memanfaatkan pasal 153 Konstitusi Malaysia yang menjamin 

hak-hak istimewa etnis Melayu dan suku asli (Dayak, Iban dan Kadazan) sebagai 

golongan Bumiputera (penduduk pribumi). Dengan dalih memperjuangkan dan 

melindungi kepentingan golongan Bumiputera, rezim UMNO berusaha 

memonopoli dukungan pribumi. Selain itu, rezim UMNO juga memanfaatkan ISA 

(Internal Security Act) sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawannya. 

Kemudian aparat kepolisian, militer dan birokrat dimanfaatkan oleh rezim UMNO 

untuk memelihara stabilitas politik, mempertahankan kedaulatan pribumi dan 

memelihara simbol-simbol etnis Melayu seperti kerajaan, bahasa, adat istiadat dan 

agama Islam. 

Kedua, Rezim UMNO menggunakan media massa sebagai alat 

propaganda untuk memengaruhi (influence) opini publik demi mempertahankan 

status quo dan menyerang kubu oposisi. Maka, rezim UMNO memonopoli media 

massa arus utama. Media massa dalam bentuk cetak yang pro kepada pemerintah 

Malaysia antara lain: Bernama, Utusan Malaysia dan The Star. Sedangkan media 
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massa dalam bentuk elektronik yang pro kepada pemerintah Malaysia antara lain: 

RTM (Radio Televisyen Malaysia), Media Prima Berhad (terutama TV3) dan TV 

Al-Hijrah. Media massa pro-pemerintah dimanfaatkan sebagai corong politik 

rezim UMNO untuk mempublikasikan informasi atau laporan-laporan tentang 

keberhasilan pemerintah. Selain itu, media massa pro-pemerintah juga 

dimanfaatkan untuk menyerang kubu oposisi sebagaimana yang dilakukan 

terhadap Nurul Izzah Anwar (politisi PKR). Media pro-pemerintah menyebarkan 

isu jika partai oposisi menang dalam PRU tahun 2013, maka perubahan di 

Malaysia akan menjadi seperti Kamboja pada era Khmer Merah.  

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. Itu 

artinya, rezim UMNO masih memiliki pengaruh yang kuat di kalangan rakyat 

Malaysia (khususnya golongan Bumiputera). Maka, isu etnisitas yang merupakan 

masalah paling sensitif dalam politik domestik Malaysia dimanfaatkan oleh rezim 

UMNO sebagai alat politik untuk meraih dukungan mayoritas. Rezim UMNO 

memposisikan dirinya sebagai otoritas yang melindungi hak-hak ístimewa 

golongan Bumiputera. Sehingga golongan Bumiputera secara suka rela ataupun 

terpaksa akan memberikan dukungan kepada rezim UMNO demi 

keberlangsungan privilege mayoritas.  

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

berlangsung. Hal itu terbukti dengan ditemukannya sejumlah kejanggalan atau 

kasus pelanggaran asas Pilihan Raya oleh tim peninjau dari kubu oposisi dan 

sejumlah NGO. Bukti-bukti pelanggaran Pilihan Raya yang ditemukan kemudian 

didokumentasikan dan dipublikasikan oleh koalisi BERSIH dalam bentuk 

Laporan Tribunal Rakyat. Selain itu, konstelasi politik dalam Pilihan Raya 

Malaysia juga menunjukkan ketidakadilan sebab partai pemerintah memiliki 

kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan partai oposisi. Akibatnya, partai 

pemerintah dapat meminggirkan partai-partai dari kubu oposisi selama masa 

kampanye dan memanipulasi perolehan suara selama Pilihan Raya 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 seperti Amerika Serikat, 

India, RRT dan Uni Eropa yang hendak mencampuri politik dalam negeri 

Malaysia. 

Berbagai tekanan telah menggoyang stabilitas politik rezim UMNO. 

Sehingga terkadang mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh UMNO maupun 

BN. Namun hebatnya, rezim UMNO selalu berhasil memulihkan keadaan dan 

melakukan penguatan kembali pasca terjadi konflik internal. Rezim UMNO juga 

mampu mengendalikan politik dan pemerintahan Malaysia di tengah-tengah 
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manuver politik kubu oposisi yang hendak menjatuhkannya. Kemampuan tersebut 

membuktikan bahwa rezim UMNO masih tetap bertahan bahkan mendominasi 

dalam politik dan pemerintahan Malaysia pasca kepemimpinan Perdana Menteri 

Tun Dr. Mahathir Mohamad.  

 


