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RINGKASAN 

 

 

 

Singapura telah mendapatkan kemerdekaannya semenjak 1965 dari Malaysia. Meskipun berdiri sebagai 

Negara kota, Singapura mampu membangun ekonomi secara pesat dan menata system pemerintahan yang 

secara politik sangat stabil untuk ukuran Asia Tenggara. Dengan kata lain, Singapura berhasil melakukan 

state building dengan baik. Pada sisi yang lain, upaya untuk membentuk identitas kebangsaannya tak 

semulus state building. Faktanya, hingga saat ini belumlah terbentuk satu entitas bangsa yang bernama 

“Singapura”. Setidaknya ini diakui oleh beberapa pemimpin Singapura, bahwa Singapuran bahkan belum 

berbicara pada satu bahasa yang sama. 

Keberagaman  etnis dan proses sejarah  di Singapura-lah yang menyebabkan Singapura tidak mudah 

menentukan identitas nasionalnya. Singapura terdiri dari tiga etnis utama, Tiongkok, India dan Melayu. 

Etnis Tiongkok umumnya beragama Buda dan Kristen, India beragama Hindu, dan Melayu beragama 

Islam. Dari Proses sejarah, sesungguhnya Tanah Singapura pertamakali dihuni oleh orang Melayu. Dua 

etnis yang lain menyusul belakangan. Namun demikian Etnis Melayu dikemudian hari menjadi kelompok 

minoritas dengan komposisi 14%. 

Pada sisi yang lain, banyak anggapan minor terhadap entis Melayu di Singapura. Ia dianggap etnis yang 

agak terbelakang dan kesetiaan terhadap Pemerintah dinilai doubtful. Maka, penelitian kecil ini ingin 

mengupas bagaimana stigma Muslim Melayu  di Singapura. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Singapura adalah salah satu Negara terkecil didunia, sehingga oleh Tommy Koh 

dan Chang Li Lin, digambarkan sebagai sebuah titik merah kecil saja di dunia ini.1  . 

Meskipun kecil secara wilayah, namun Singapura adalah negara termakmur di Asia 

Tenggara sekaligus memegang kendali perekonomian di Asia Tenggara. Letak 

geografisnya yang strategis menempatkannya sebagai sebagai pelabuhan transito yang 

mengatur jalur perdagangan dari Asia ke benua Eropa, Amerika serta Afrika. Sebagai 

Negara termakmur di Asia Tenggara, Singapura juga Negara dengan stabilitas politik 

paling mapan. Jarang sekali SIngapura mengalami gejolak politik sebagaimana terjadi di 

Indonesia, Malaysia, Thailand maupun Filipina. 

Namun, dibalik itu semua, Singapura masih menyimpan problem yang belum 

tuntas hingga saat ini yaitu tentang pembangunan kebangsaan. Sejauh ini Singapura 

sebagai “bangsa” belumlah terbentuk dengan utuh sebagaimana di Negara yang lain. 

Hal ini juga diakui oleh mantan Perdana Menteri Goh Chok Tong, bahwa Singapura 

lebih merupakan “Negara” daripada sebuah “bangsa”. menurutnya, Singapore is not yet 

a nation, it is only a state, a souvereign entity. We do not all speak the same language, nor do we 

share the same religion and custom. We have different ancestors”.2   

Pada tahun 2008, juga muncul persoalan terkait masalah nasionalisme. Kali ini 

kasusnya adalah ketika Tim Olimpiade Tenis Meja Singapura bertarung melawan Tim 

Tenis Meja Tuan Rumah, Tiongkok, di Beijing. Singapura memang kalah, tetapi 

Singapura bangga karena ini adalah medali pertama kali SIngapura di pentas 
                                                           
1 Tommy Koh And Chang Li lIn (Eds), The Little Red Dot:  Reflections by Singapore’s Diplomats, (Singapore : 

Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, 2005). 

2 Li-Ann Thio, “Control, Co-Optation and Co-Operation : Managing Religious Harmony in Singapore’s 

Multi-Ethnic, Quasi-Seculer State”, dalam Jurnal Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol 33: 2 &3, 

Winter and Spring 2006. Hal. 198. 



Olimpiade. Sebagian masyarakat Singapura memang merayakan kemenangan itu, tetapi 

sebagian masyarakat yang lain justru mempertanyakannya karena pemain tersebut, Li 

Jiawei, Wang Yuegu, and Feng Tianwei, baru saja dinaturalisasi sebagai warga Negara 

Singapura dua tahun sebelumnya3.  

Hal ini nampaknya sangat mengherankan mengingat Singapura telah berdiri 

sejak 1965 sebagaimana ia mendapatkan kemerdekaan dari Malaysia. Singapura sebagai 

sebuah negara diakui dengan baik oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan mendapatkan 

persamaan hak sebagai mana negara yang lain. Ia juga menjadi salah satu dari founder 

ASEAN bersama 4 anggota yang lain yakni Indonesia Malaysia, Thailand dan Filipina. 

Problematika lain terkait dengan identitas Singapura sebagai sebuah bangsa juga 

muncul pada kasus tudung.4 Insiden tudung terjadi ketika seorang pelajar Muslim di 

sebuah sekolah pemerintah (bukan madrasah) mengenakan tudung (jilbab) ketika 

mengikuti pelajaran. Hal ini dilarang oleh pemerintah sebagaimana uniform pelajar di 

sekolah telah ditentukan oleh pemerintah. Insiden ini sempat memunculkan protes dari 

kelompok Muslim yang merasa diperlakukan secara deskriminatif. Meskipun demikian, 

Pemerintah Singapura tetap pada keputusannya. 

Singapura terdiri dari tiga etnis utama, yakni Tiongkok, India dan Melayu. 

Meskipun sebagai penduduk asli Singapura, Muslim Melayu justru dianggap tidak 

loyal terhadap Negara (state/government). Dalam kaitannya dengan nation building 

tersebut, Muslim Melayu dikenal sebagai masyarakat yang lagging behind dan loyalitas 

mereka terhadap negara sangat disanksikan atau meragukan “doubtful”.5  

                                                           
3
 Stephan Ortmann, “Singapore: The Politics of Inventing National Identity” dalam  Journal of Current 

Southeast Asian Affairs 4/2009: 23-46 

4 Kam-Yee Law, 2003, “The Myth of Multiculturalism in Post 9/11 Singapore : The Tudung Incident”, 

dalam  New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 1. June 2003. 

5 Suriani Suratman, Problematic Singapore Malays: The Making of a portrayal, paper yang disampaikan dalam 

Simposium Internasional on Thingking Malaynese, Tokyo University of Foreign Studies 19 – 21 Juni 2004. 



Pada sebuah pidatonya, Perdana Menteri Lee Kuan Yew juga mengangkat 

masalah keberadaan Islam yang sulit untuk menyatu dengan etnis yang lain sebagai 

sebuah Bangsa Singapura.  

In the book, Mr Lee, when asked to assess the progress of multiracialism in 

Singapore, said: “I have to speak candidly to be of value, but I do not wish to 

offend the Muslim community. “I think we were progressing very nicely until 

the surge of Islam came, and if you asked me for my observations, the other 

communities have easier integration - friends, intermarriages and so on, Indians 

with Chinese, Chinese with Indians - than Muslims. That’s the result of the surge 

from the Arab states.” He added: “I would say today, we can integrate all 

religions and races except Islam.” He also said: “I think the Muslims socially do 

not cause any trouble, but they are distinct and separate.”6  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah : Stigma Muslim di Singapura 

dan Apa Faktor penyebabnya. 

 

 

C. Tinjauan Pustaka  

Berbagai tulisan tentang Islam Melayu di Singapura telah ditulis oleh banyak 

kalangan. Pada umumnya tulisan tulisan tersebut menyorot tentang kondisi masyarakat 

Muslim Singapura yang relatif inferior dibandingkan etnis China. Pasca kesepakatan 

antara Temenggong Johore atau Sultan Husein dengan Sir Stanford Rafles tahun 1819 

Singapura dihuni hanya oleh beberapa orang saja, diantaranya adalah pata pengikul 

Sultan Husein dan serta orang Melayu. Tetapi hampir seabad kemudian, populasi terus 

meningkat. William R Roff mencatat bahwa populasi Singapura pada tahun 1901 adalah 

23.060 peninsular Malays, 12,335 penduduk asing, diantaranya Arab dan Jawi 

                                                           
6
 http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2669147/posts 

 

http://www.quadrant.org.au/blogs/qed/2011/01/on-muslim-integration
http://www.quadrant.org.au/blogs/qed/2011/01/on-muslim-integration
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2669147/posts


Peranakan. Jumlah total penduduknya adalah 228.555 dimana 72%nya adalah 

Tiongkok7.  

Perspektif sejarah yang lain yang menggambarkan kondisi Masyarakat Muslim 

Singapura ditulis oleh Ajat Sudrajat. Ajat8 membagi dua periodisasi perkembangan 

Islam di Singapura yakni pra Rafles dan Semasa Rafles. Nama Singapura sendiri tidak 

diketahui asal muasalnya. Namun berdasarkan sebuah cerita Melayu lama 

menyebutkan bahwa salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan 

tinggal di pulau Bintan, dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain, yang disebut 

sebagai Tumasik. Singkat cerita, ketika memasuki Pulau tersebut, ia melihat seekor 

binatang yang anggun gerakannya, tangkas, berani dengan bulu di kepala berwana 

hitam dan coklat pada bagian lehernya. Kemudian seorang tua memberitahukan kepada 

sang pangeran, bahwa nama binatang itu adalah “Singa”. Kemudian ia memutuskan 

untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singa-pura, kota-Singa.  

Kedua adalah Singapura pada kekuasaan colonial Rafles. Di samping para 

pedagang dari Idia dan Timur Tengah, bangsa bangsa Eropa juga tertarik akan 

kemakmuran dan kesuburan Asia. Belanda, Inggris dan Portugis merupakan tiga 

colonial besar yang datang pada era awal di Asia. Para pedagang Muslim India dan 

terutama Timur Tengah telah melakukan petualangan dagang ke wilayah Nusantara 

pada kurun yang lebih awal dari bangsa-bangsa Eropa. Diperkirakan mereka sudah 

melakukan hubungan dagang dengan wilayah Nusantara sejak awal-awal 

perkembangan Islam, abad 7 dan 8 Masehi. Dan kemudian dipertegas lagi setelah 

terlembaganya kekuasaan politik Islam di wilayah Nusantara sejak abad ke 12. 

Singapura tetap tidak terusik sampai kemudian Stamford Raffles menetapkan 

Singapura sebagai pilihan untuk menjadi pos perdagangan Inggris di belahan Timur. 

Suatu persetujuan ditanda-tangani dengan penguasa Johor, Teungku Hussein, yang 

                                                           
7 William R Roff, The Origin of Malay Nationalism (Second Edition), (Kuala Lumpur: Oxpford University 

Press, 1994). Hal. 33.  

8 Ajat Sudrajat, “Perkembangan Islam di Singapura”. (FISE UNY). Hal. 10.  Diakses dari 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/Perkembangan+Islam+di+Singapura.pdf 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/Perkembangan+Islam+di+Singapura.pdf


membawahi wilayah Singapura dan Inggris menguasai pulau itu pada tanggal 30 

Januari 1819. Pada waktu Singapura beralih menjadi kekuasaan Inggris, Singapura 

merupakan tempat yang sangat jarang penduduknya, berrawa-rawa dan tidak sehat. 

Pada tahun 1819, Singapura dihuni oleh orang Melayu 100 orang dan Cina 50 orang. 

Penduduknya hanya berjumlah 150 orang. Pada lima tahun kemudian, tahun 1824, 

Singapura telah menjadi kota besar dengan penduduk lebih dari 10.000 orang. 

Singapura tumbuh menjadi kota perdagangan yang pesat dan jumlah penduduknya 

pun berkembang cepat, dan pedagang Cina merupakan bagian terbesar penduduknya. 

Sejak tahun 1819, ketika Stamford Raffles menemukan dan menguasainya, Singapura 

menjadi koloni Inggris sampai tahun 1959.9 

Karakter Masyarakat Muslim Singapura ditulis oleh Suriani Suratman dalam 

paper Problematic Singapore Malays, The making of a portrayal yang sampaikan dalam 

Simposium internasioal di TUFS, Tokyo, 2004. Suriani membagi karakter Masyarakat 

Melayu di Singapura menjadi beberapa kelompok berdasar era/kewaktuan. Antara lain : 

a. 1960s “Malays are slow in adapting to changes 

b. 1970s “Malays are old fashioned and traditional 

c. 1980s “Malays are still lagging behind and not integrating 

d. 1990s “Malays are progressing but cannot be satisfied yet 

e. Malays are progressing but are distancing themselves10 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dimana argumen 

argumen yang dibangun berdasarkan pada interpretasi atas data data yang ada. 

Oleh karenanya ketersediaan data menjadi acuan utama. Adapun data yang 

                                                           
9 Ibid. 

10
 Suriani Suratman Problematic Singapore Malays, The making of a portrayal yang sampaikan dalam 

Simposium internasioal di TUFS, Tokyo, 2004 



dipakai adalah data data sekunder dengan memanfaatkan kekayaan 

perpustakaan dan kemudahan mendapatkan data dari jaringan internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

ISLAM DI SINGAPURA 

 

Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki beragam macam etnis dan 

agama. Etnis utama yang terdapat di Singapura yaitu Cina, India, dan Melayu. Sedangkan untuk 

agama warga negara Singapura sendiri berbeda-beda tiap etnis dimana masyarakat Cina 

memeluk Taoisme dan Budha, masyarakat Melayu memeluk agama Islam, dan masyarakat India 

memeluk agama Hindu. Meskipun sejarah telah mencatat bahwa penduduk asli Singapura 

merupakan masyarakat Melayu dengan mayoritas Muslim, namun seiring dengan berjalannya 

waktu dimana populasi Cina semakin naik di Singapura, Muslim Melayu kemudian menjadi 

kaum minoritas di Singapura, yang mana Islam di Singapura sendiri menjadi isu yang sensitif 

pasca tragedi 9 September 2011. Meskipun demikian, Islam di Singapura memberikan 

peningkatan yang signifikan dalam ketaatan agama mereka seperti berkembangnya madrasah dan 

lembaga-lembaga yang mengayomi Muslim Singapura. Disisi lain posisi Muslim Melayu di 

Singapura dalam masyarakat terlihat tidak menguntungkan yang mana pemerintah menerapkan 

kebijakan sekulerisme yang mengganggu kewajiban Muslim Melayu seperti menggunakan jilbab 

serta pandangan masyarakat yang negatif terhadap Muslim Melayu. 

 

A. Perkembangan Islam di Singapura 

Kedatangan Islam di Singapura diyakini beriringan dengan kedatangan Islam di 

Melayu. Terdapat berbagai teori terkait kedatangan Islam di Melayu diantaranya yaitu teori 

Gujarat yang meyakini Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat India berdasarkan 

kemiripan Mazhab dan batu nisan; teori Bengal yang melihat bahwa batu nisan yang ada di 



Nusantara justru mirip dengan batu nisan di Bengal; teori Coromandel dan Malabar yang 

melihat adanya kemiripan Mazhab yang dipercaya di Coromandel dan Malabar dengan yang 

dipercaya di Nusantara; teori Arab yang meyakini pedagang Arab yang menyebarkan Islam; 

teori Persia yang melihat adanya kemiripan Mazhab antara Persia dengan Sumatra yang 

merupakan “Mazhab Syi’ah”; dan teori Mesir yang melihat kemiripan Mazhab di Mesir dan 

Sumatra yaitu Mazhab Syafi’iyah. Menurut Ajat Sudrajat, karakteristik Islam yang 

berkembang di Singapura yang sama dengan Islam yang berkembang di Asia Tenggara 

adalah mereka sama-sama menggunakan mazhab Syafi’i yang diyakini dibawa oleh para 

pedagang dari Coromandel, Malabral, dan Hadramaut. 

Ajat membagi dua periode perkembangan Islam di Singapura yakni pra-Raffles dan 

selama Rafles. Masa pra-Raffles yaitu ketika Singapura pertama kali ditemukan.
11

 Singapura 

pertama kali ditemukan dan dijajah oleh Inggris pada tahun 1819 yang kemudian pada tahun 

1965 melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk menjadi negara merdeka dengan sistem 

pemerintahan parlementer model Barat.
12

 Sementara selama Singapura dikuasai oleh Raffles 

pada masa kolonial, para pedagang yang datang ke Singapura tidak hanya berasal dari India 

dan Timur Tengah tetapi juga berasal dari Eropa yang tertarik akan kemakmuran dan 

kesuburan Asia. Belanda, Inggris dan Portugis merupakan tiga kolonial besar yang datang 

pada era awal di Asia. Para pedagang Muslim India dan terutama Timur Tengah telah 

melakukan perdagangan ke wilayah Nusantara sejak awal-awal perkembangan Islam yaitu 

                                                           
11

 Ajat Sudrajat, Perkembangan Islam di Singapura, hlm. 10. 

12
 Li-Ann Thio, Control, Co-Optation and Co-Operation: Managing Religious Harmony in Singapore’s Multi-

Ethnic, Quasi-Secular State, Jurnal Hastings Constitutional Law Quarterly Vol 33: 2 & 3 Winter and Spring 2006, 

hlm. 201. 



sekitar abad 7 dan 8 Masehi yang kemudian diperkuat setelah terlembaganya kekuasaan 

politik Islam di wilayah Nusantara sejak abad ke 12. 

Pada tahun 1819, Singapura hanya memiliki penduduk berjumlah 150 orang yang 

terdiri dari orang Melayu 100 orang dan Cina 50 orang. Pada lima tahun kemudian, tahun 

1824, Singapura telah menjadi kota besar dengan penduduk lebih dari 10.000 orang. 

Singapura tumbuh menjadi kota perdagangan yang pesat dan jumlah penduduknya pun 

berkembang cepat, dan pedagang Cina merupakan bagian terbesar penduduknya.
13

 Pada 

masa penjajahan, berbagai ras dan etnis tersebut terpisah-terpisah karena tempat tinggal dan 

bahasa. Namun pada tahun 1956, terdapat perubahan pada kebijakan pendidikan yang mana 

para murid dituntut untuk mempelajari bahasa asli daerah mereka dan bahasa Inggris, yang 

kemudian dikenal sebagai lingua franca.
14

 

Pada abad ke-19, komunitas Muslim Singapura terbagi atas dua kategori yaitu 

Muslim-pribumi dan Muslim-migran. Muslim pribumi adalah yang sejak awal sudah 

bertempat tinggal di sana yang merupakan orang-orang Melayu dan menjadi Muslim-

mayoritas. Sedangkan Muslim-migran berasal dari migran Bugis, Jawa, Sumatera, Riau, 

Arab dan Muslim-India. Sharon Siddique juga membedakan dua kelompok migran yakni 

yang berasal dari dalam wilayah, yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan Bawean; dan 

kelompok yang bermigrasi dari luar wilayah, yaitu Arab dan India. Meskipun Muslim Arab 

dan India merupakan minoritas, namun mereka masuk dalam golongan kaya dan lebih 

terdidik. Golongan elit kedua, baik dalam strata sosial maupun ekonomi setelah Muslim 

Arab adalah kelompok Jawi Peranakan, yaitu keturunan perkawinan antara orang-orang 

                                                           
13

 Ajat Sudrajat, op. cit., hlm. 10. 

14
 Li-Ann Thio, op.cit., hlm. 201. 



Malabar-India dengan Wanita Melayu, dan menjadi pemimpin-pemimpin tradisional Melayu 

yang berjasa dalam melestarikan bahasa dan nasionalisme Melayu. Kedua golongan elit 

tersebut terutama migran-Arab, menjadi penyandang dana utama dalam pembangunan 

masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi Islam.
15

 Sedangkan 

kebanyakan orang Melayu hidup dengan standar ekonomi yang lebih rendah dari migran-

Arab dan Jawi Peranakan.
16

 

Kelompok migran-Arab di Singapura berperan penting yaitu menjadi perantara 

perjalanan ibadah haji ketika Belanda membatasi calon haji Indonesia pada pertengahan 

abad ke-19, serta dalam penerbitan dan distribusi kitab-kitab keagamaan dan penyebaran 

pemikiran Islam ortodok dan reformis dari Timur Tengah di Asia Tenggara. Komunitas 

migran-Arab juga telah membangun salah satu masjid terbersih dan terindah di Singapura 

pada tahun 1947 yaitu Masjid Ba’alawi yang terletak di Jalan Lewis, Bukit Timah. Masjid 

ini telah memainkan peran yang luas bagi komunitas Muslim dalam proses pembangunan 

komunitas Muslim dan tuntutan bagi perluasan masyarakat sipil di Singapura. Organisasi 

yang bernaung di masjid ini antara lain Association for Muslim Professionals (AMP) dan 

Association of Women for Action and Research (AWARE).
17

 

Salah satu tokok pembaharu di Singapura adalah Jalaludin Taher, seorang 

Minangkabau yang telah lama belajar di Mekah dan Mesir dengan berguru  pada Syeh 

Muhammad Abduh yang merupakan salah seorang tokoh pembaharu dalam Islam. Setelah 

beberapa tahun berguru di Mekah, Jalaludin Taher memutuskan untuk kembali ke 

                                                           
15

 Ajat Sudrajat, op.cit., hlm. 13-14. 

16
 Ibid., hlm. 18. 

17
 Ibid., hlm. 14-16. 



Minangkabau. Namun adanya konflik nilai agamanya dengan hukum adat setempat, yang 

acapkali dimenangkan oleh hukum adat, membuatnya untuk meninggalkan Minangkabau 

dan menetap di Singapura.  

Menurut Jalaludin Taher, Islam yang berkembang terutama di Asia Tenggara sangat 

dipengaruhi oleh berbagai macam tradisi Tarekat. Taher menganggap tradisi ini sebagai 

salah satu penyebab kemunduran umat Muslim Asia karena tarekat bersifat fatalistik dan 

tidak mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Selain itu, tarekat juga dinilai telah 

banyak mengadopsi ajaran yang bersifat bid’ah yang menyimpang dari sumber hukum Islam 

yakni Al Qur’an dan Al Hadis. Ketika masyarakat tidak lagi mampu menggali Al Qur’an 

dan Al Hadis pada akhirnya mengantar umat pada kebodohan sehingga dengan mudah 

dijajah oleh bangsa Eropa.
18

 

Di Singapura tersebut, Taher bertemu dengan beberapa keturunan Arab yang 

memiliki idealisme untuk memajukan umat Islam Melayu dan memperbaiki kondisi umat 

Islam. Pada tahun 1906, mereka kemudian menerbitkan majalah yang diberi nama “Al-

Imam” sebagai media untuk menyebarluaskan pesan-pesan atau ide-ide mereka kepada 

masyarakat Islam dan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan tujuan 

membersihkan umat Islam dari pengaruh atau ajaran yang menyimpang dari hukum Islam, 

mempertahankan Islam dari berbagai kritikan orang-orang anti Islam, serta mengembangkan 

pendidikan agama Islam dari sistem tradisional menjadi sistem modern. Majalah ini 

berkembang dengan mempunyai agen-agen pemasaran di luar Singapura, namun sirkulasi ke 

daerah-daerah yang jauh mengalami hambatan dan ketidaklancaran dalam distribusi 

pembayaran dari agen-agen tersebut sehingga mengakibatkan keuangan penerbit memburuk 

                                                           
18

 Muhammad Yusuf, Islam di Singapura : Studi Pembaharuan Pemikiran Islam, Sebuah Laporan Penelitian, IAIN 

Bandar Lampung, 2004, hlm. 4. 



yang mana krisis keuangan tersebut memuncak pada tahun 1908 dan pada awal tahun 1909 

majalah Al-Imam tidak lagi terbit.
19

 

Menurut Muhammad Yusuf, terdapat beberapa faktor mengapa ajaran Islam mudah 

diterima di Melayu, termasuk Singapura. Pertama, ajaran Islam dinilai oleh masyarakat 

setempat sangat menyentuh perasaan masyarakat Melayu, karena ajaran Islam 

mengedepankan persamaan hak dan tidak membedakan manusia menurut keadaan 

materialnya seperti kaya-miskin, raja-rakyat, serta ketauhidan dalam Islam yang tidak 

menyembah patung patung sebagai mana yang selama ini berlangsung dalam masyarakat. 

Kedua, sistem kemasyarakatan dalam Islam yang menekankan pada musyawarah dianggap 

lebih manusiawi daripada ajaran agama lain. Ketiga, bandar pelabuhan banyak dikuasai oleh 

para saudagar Muslim yang mampu memberikan pengaruh kepada kaum aristokrat Hindu 

dengan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga dikemudian hari banyak kaum 

aristokrat yang mampu menerima ajaran ajaran Islam. Keempat, kondisi sosial dan 

kemasyarakatan yang sangat patuh terhadap tauladan dan perintah para pemimpinnya. 

Misalnya ketika pemimpin mereka masuk Islam, maka para pengikutnya juga akan segera 

mengikuti untuk masuk Islam. Proses melalui kepeloporan masuk Islam ini juga terjadi di 

berbagai wilayah di Semenanjung Malaya. Kelima adalah melalui jalinan perkawinan yang 

dilakukan oleh raja raja dan keluarganya.
20

 

Awal pengajaran Islam kepada masyarakat sejak agama Islam datang ke Singapura 

telah dilakukan secara tradisional, seperti adanya pengajian-pengajian di lingkungan rumah 

tangga dan pengajian di surau atau masjid. Pada abad ke-19 pendidikan agama Islam 
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berkembang di Malaya dengan adanya sistem pendidikan pondok dan di Indonesia dengan 

adanya sistem pesantren, sedangkan di Singapura masih dilaksanakan di masjid atau rumah. 

Pada tahun 1908, di Singapura berdiri Madrasah yang pertama yaitu Madrasah Al-Iqbal Al-

Islamiyyah yang dipimpin oleh Othman Effendi Rafat yaitu seorang pedagang yang berasal 

dari Mesir. Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyyah ini kemudian menjadi sekolah agama 

percontohan di Semenanjung Melayu dan Singapura, salah satunya dicontoh oleh Madrasah 

Adabiyah yang didirikan di Padang pada tahun 1909 oleh Haji Abdullah Ahmad. Semenjak 

saat itu, mulai tumbuh Madrasah-Madrasah Islamiyah lainnya di Singapura yang didirikan 

oleh orang-orang Melayu yang bekerja sama dengan para pedagang keturunan Arab.
21

 

Namun, Madrasah Al-Iqbal kemudian mengalami kesulitan yaitu orang-orang kaya muslim 

dan ulama Singapura yang sangat sulit untuk diberikan pengertian agar mereka beramal 

dengan harta benda dan pikiran untuk membantu berkembangnya pendidikan Islam di 

Singapura, sehingga untuk mencegah keruntuhan Madrasah Al-Iqbal maka madrasah 

tersebut dipindahkan ke Riau, Pulau Penyengat beserta seluruh perlengkapannya dan 

dijadikan milik Sultan serta berganti nama menjadi Madrasah Al-Ahmadiyah.
22

 Meskipun 

demikian, data menunjukkan bahwa jumlah pendaftar madrasah meningkat tajam. 

Tabel: Total student enrolment in the madrasahs 

Year 1991 1992 1993 1994 1998 1999 

No. 2011 2780 3054 3054 3800 4000 

 
Sumber: Mukhlis Abu Bakar, Islamic Religious Schools in Singapore: Recent Trends and Issues, 

Department of Malay Studies National University of Singapore, hlm. 6. 
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Selain berkembangnya pendidikan Islam di Singapura, pada akhir abad ke-19 mulai 

muncul beberapa organisasi agama Islam di Singapura, yakni Association of Moslem 

Professional (AMP), Muhammadiyah, Jamiyah, PERGAS, dan PERTAPIS. AMP 

merupakan wadah kaum professional Muslim untuk pengembangan karir, peningkatan 

kualitas professional, dan lain-lain yang mana AMP bergerak dalam bidang pendidikan, 

pengembangan sumber daya manusia dan sosial, serta penelitian. Muhammadiyah di 

Singapura yang berjuang melalui aktifitas pendidikan, kesejahteraan dan sejumlah aktifitas 

di seluruh Singapura dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar ini berbeda dan tidak ada 

hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah yang berada di Indonesia.
23

 Jamiyah atau 

All-Malaya Moslem Missionarry Society yang berganti nama menjadi Moslem Missionarry 

Society ketika Singapura melepaskan diri dari Malaysia, masih memiliki hubungan yang erat 

dengan All-Malaya Moslem Misionarry Society di Malaysia dimana Jamiyah yang 

mengklaim mempunyai anggota sebanyak 35.000 orang ini mempunyai tujuan untuk 

menyebarkan ajaran agama Islam, memajukan pendidikan, menyejahterakan masyarakat 

Islam, mempertahankan Islam dari serangan pihak luar dengan cara damai, mempromosikan 

keharmonisan antar keyakinan dan ras, dan lain lain.
24

 PERGAS (Persatuan Ulama Dan 

Guru-Guru Agama Islam di Singapura) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kesejahteraan para Ulama dan Guru Agama Islam Singapura dengan aktif dalam merespon 

isu-isu sosial yang berkembang, khususnya yang berkenaan dengan agama Islam.
25

 

Sedangkan PERTAPIS, adalah semacam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam 
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bidang pelayanan pendidikan sosial dan rehabilitasi khususnya komunitas Muslim.
26

 Adapun 

beberapa organisasi dakwah penting lainnya di Singapura yaitu Assembly of Muslim Youth 

(HBI), The Muslim Converts’ Association of Singapore (MCAS/Darul Arqam), Association 

of Adults Religious Class Student of Singapore (Perdaus), dan Muslim Fellowship of 

Singapore (Permusi).
27

 

Lembaga legal Islam di Singapura juga bergerak secara aktif. Pada tahun 1880, 

pemerintah Inggris menetapkan Ordonansi Perkawinan Umat Islam (Mahomedan Marriage 

Ordinance) yang hanya mengurusi perkara terkait perkawinan dan perceraian. Pada tahun 

1905 ditetapkan Mahomedan and Hindu Endowment Board (Dewan Penyokong Bagi 

Pemeluk Islam dan Hindu), yang dimaksudkan untuk mengatur masalah wakaf disebabkan 

banyaknya keluhan mengenai kesalahan mengurus di dalam badan-badan keagamaan. 

Dewan ini berjalan sampai tahun 1941 dan diaktifkan kembali tahun 1946. Setelah tahun 

1948 diangkat dua orang dari wakil komunitas Muslim. Pada tahun 1952 Dewan ini diubah 

namanya menjadi Muslim and Hindu Endowment Board. Dan berlangsung sampai 

pembubarannya pada tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1951 dibentuk Mohamedan 

Advisory Board (Dewan Penasehat Urusan Muslim), yang berwenang memberikan nasehat-

nasehat kepada pemerintah mengenai persoalan-persoalan komunitas Muslim. 

Pada tahun 1965 pasca Singapura merdeka, lembaga-lembaga Muslim yang telah ada 

diadaptasikan dengan kondisi Singapura saat itu. Di antara lembaga-lembaga baru tersebut 

yakni AMLA (The Administration of Muslim Law Act). Lembaga yang menjadi undang-

undang pada tahun 1966 ini menyediakan kefleksibilitasan dalam menetapkan hukum 
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Syari’at bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama dan Pencatat Perkawinan Islam. Pada 

tahun yang sama, AMLA mengajukan pembentukan MUIS (Majlis Agama Islam Singapura-

Islamic Religious Council of Singapore) sebagai suatu badan hukum untuk menjadi 

penasihat Presiden Singapura dalam hal berkaitan dengan agama Islam di Singapura yang 

kemudian lembaga ini menjadi pusat pengaturan kehidupan komunitas Muslim di Singapura. 

Selain adanya Komisi Fatwa yang dimiliki MUIS mengenai persoalan-persoalan yang 

dihadapi umat Islam, MUIS bertugas dalam mengumpulkan zakat harta dari kaum Muslimin 

Singapura dan administrasi wakaf. Pada tahun 1975, MUIS memprakarsai pengumpulan 

dana untuk pembangunan masjid, di bawah lembaga MBF (Mosque Building Fund). Hingga 

tahun 1980, tercatat ada 155 masjid di Singapura dengan masjid tertua adalah masjid Molaka 

yang didirikan pada tahun 1820 dan masjid terbesar adalah Masjid Sultan dan Masjid 

Chulia.
28

 Pemerintah juga membiayai organisasi Islam lainnya yaitu Mendaki (Dewan 

Pendidikan Anak Muslim-Council of Education of Muslim Children) yang dibentuk dengan 

tujuan meningkatkan status sosial-ekonomi Muslim Melayu melalui pendidikan meskipun 

pada akhirnya kembali kepada kemampuan masyarakat Muslim Melayu sendiri untuk 

menyesuaikan dan merubah nilai budaya dan perilaku mereka.
29

 Sedangkan pada tahun 

2003, pemerintah Singapura mendirikan SMI (Singapore Muslim Identity) yang diatur oleh 

MUIS dengan tujuan mengarahkan komunitas Muslim Singapura kepada Islam yang tepat 

agar mereka dapat memiliki sikap dan praktik yang agamis, serta membangun Singapore 
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Muslim Community of Excellence yang selanjutnya membentuk sepuluh prinsip dalam SMI 

yang dinamakan Risalah.
30

 

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa Islam meskipun menjadi minoritas di Singapura 

namun mengalami perkembangan signifikan pada ketaatannya. Contohnya yaitu  pada tahun 

1960-an lima rukun Islam hanya dijalankan oleh sedikit Muslim dan mulai dijalankan lebih 

dari separuh umat Muslim di Singapura pada kisaran tahun 1990-an. Selain itu, umat 

Muslim juga memperhatikan makanan halal dan bahkan menolak untuk makan satu meja 

dengan non-Muslim yang memakan makanan non-halal yang mana hal ini menyebabkan 

umat Muslim meminta MUIS untuk menangani masalah ini dengan memberikan sertifikat 

pada tempat makan yang menjual makanan halal. Pada tahun 1960-an, mayoritas perempuan 

Muslim menggunakan selendang namun pada tahun 1990-an, mulai banyak perempuan 

Muslim yang menggunakan hijab. Umat Muslim juga semakin tertarik dalam hal inventasi 

Islam. Dahulu masjid hanyalah sebagai sarana ibadah, namun kini semakin banyak umat 

Muslim yang menghadiri kelas-kelas yang diadakan oleh masjid. Organisasi Muslim di 

Singapura juga berkembang di lingkup internasional yaitu dengan menjalin hubungan 

dengan organisasi Muslim negara tetangga dan internasional; bergabung menjadi bagian dari 

organisasi dan forum Muslim yang berskala besar seperti WAMY (World Assembly of 

Muslim Youths); serta terlibat dalam peristiwa internasional seperti menolak kunjungan 

Chaim Herzog sebagai Presiden Israel pada tahun 1987 dan keterlibatan Singapura dalam 
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Perang Teluk sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam 

melawan Irak.
31

 

 

B. Perkembangan Demografi Muslim Melayu di Singapura 

Penduduk Singapura relatif stabil semenjak pertengahan abad ke-19. Pada mulanya, 

meskipun Singapura berada dikawasan Asia Tenggara dan berpenduduk asli Melayu, namun 

imigrasi besar besaran dari Cina terjadi sekitar awal abad ke 19. Sejak tahun 1891, jumlah 

penduduk Cina di Singapura adalah 67.1%, Melayu 19.7%, India 8.8%, dan yang lain-lain 

termasuk Eropa dan Arab, 4.3%. Sensus yang dilakukan pada tahun 1990 menunjukkan 

keseluruhan penduduk Singapura berjumlah 2.7 juta orang dengan penduduknya terdiri dari 

mayoritas Cina dengan 77.7%, Melayu 14.1%, India 7.1 % dan warga lainnya 1.1%. Dari 

komposisi agama, Islam menempati nomor dua tiga setelah Budha dan Taoisme. Mayoritas 

etnis Cina adalah pemeluk agama Budha dan Taoisme yang masing-masing 31% dan 22.4%. 

Sedangkan Islam sangat identik dengan Melayu yakni sekitar 15%, disusul Kristen 12.5% 

dan Hindu 3.7%. Dalam internal Melayu, terdapat sekira 99% etnis melayu yang Bergama 

Islam. Sehingga ada ke-identikan bahwa Muslim adalah Melayu (Melayu Muslim) dan 

Hindu (Sikh) adalah India, dan sisanya Budha, Kristen dan Tao adalah Cina. 
32
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Tabel dibawah menunjukkan komposisi etnik tersebut : 

Ethnic Population in Singapore 

 

Etnicity 1824 1836 1891 1970 1980 1991 

Malay 60.0 41.8 19.8 15.0 14.4 14.1 

Chinese 31.0 45.8 67.1 76.2 78.3 77.7 

Indian 7.1 9.8 8.8 7.8 6.3 7.1 

 

Sumber : Michelle Lau Mei Ling, Post September-11 Singapore : Evolving Malay-Muslim 

Citizenship, Department of Political Sciences and International Relationas, The University of 

Western Australia 

 

Tabel: Ethnic Composition of the Resident Population 

Year 
Number (‘000) Share (%) 

Total Chinese Malays Indian Others Total Chinese Malays Indian Others 

1990 2,735.9 2,127.9 384.3 194.0 29.6 100.0 77.8 14.0 7.1 1.1 

2000 3,273.4 2,513.8 455.2 257.9 46.4 100.0 76.8 13.9 7.9 1.4 

2010 3,771.7 2,794.0 503.9 348.1 125.8 100.0 74.1 13.4 9.2 3.3 

2011 3,789.3 2,808.3 506.6 349.0 125.3 100.0 74.1 13.4 9.2 3.3 

 
Sumber: Department of Statistics Singapore, Population Trends 2011, hlm. 3. 

 

Komposisi penduduk Melayu yang 14.1% adalah sama dengan 380.600 orang. 

Sepintas terlihat dengan sangat mencolok pergeseran komposisi terutama dengan 

peningkatan jumlah etnis Cina yang luar biasa. Melesatnya jumlah etnis Cina ini dengan 

sendirinya “meminoritaskan” bangsa Melayu Muslim yang pada awalnya meripakan 

penduduk asli yang mayoritas. Hal ini tak lain adalah imbas dari kebijakan pemerintah 

kolonial yang lebih memprioritaskan etnis Cina dibandingkan etnis Melayu. Pemerintah 

kolonial Inggris juga mulai menggeser peran para pimpinan etnis Melayu misalnya 

menggeser peran Tumenggung. Melonjaknya etnis Cina juga dikarenakan oleh imigrasi 



yang pesat dari Cina Daratan. Perkembangan perekonomian Singapura sebagai implikasi 

dari skema ekonomi Inggris di Singapura menarik hati kaum imigran Cina untuk mendatangi 

Singapura, apalagi dengan adanya kemudahan kemudahan tertentu. 

 

C. Posisi Muslim Melayu di Singapura sebagai Minoritas 

Pasca tragedi 11 September 2001, Asia Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan 

dan keamanan mereka, termasuk Singapura. Tak dapat disangkal apabila kemudian ternyata 

hal ini berdampak pada Muslim Melayu di Singapura., ditambah dengan adanya Islam-

phobia. Singapura yang diketahui sebagai negara di Asia Timur yang memiliki sistem 

politik otoriter, menerapkan terpisahnya aspek agama dan politik untuk mempertahankan 

‘harmoni agama’. Ketidakjelasan dalam ‘harmoni agama’ ini menimbulkan ketakutan bagi 

komunitas agama dan masyarakat secara luas, salah satunya yaitu terhadap komunitas umat 

Muslim yang mana sekulerisme yang diterapkan berbanding terbalik dengan prinsip Tauhid 

dan Ad-Din dalam Islam yang menyebutkan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan.
33

 

Disisi lain, peristiwa terorisme pada 11 September 2001 memicu berbagai reaksi di kalangan 

komunitas Muslim diantaranya yaitu semakin meningkatnya ketaatan mereka terhadap 

agama dan penekanan terhadap identitas Muslim yang salah satunya ditunjukkan oleh siswi 

Muslim yang mengenakan jilbab di sekolahnya yang kemudian mengakibatkan para siswi 

tersebut diskors dari sekolah umum mereka.
34

 

Untuk menunjukkan sekulerisme yang diterapkan atau kebijakan pemerintah 

terhadap agama, pemerintah PAP melakukan penelitian, pengawasan kebijaksanaan 
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intervensi dan sensitifitas yang lebih terhadap masalah keamanan internal. Tindakan tersebut 

khususnya dilakukan karena adanya peningkatan tingkat ketaatan terhadap agama para umat 

Muslim di Singapura yang dirasa memiliki kerentanan terhadap propaganda umat Muslim 

radikal. Selain itu, struktur sosial multi-ras masyarakat dapat terganggu oleh tingginya 

ketaatan agama umat Muslim.
35

 Salah satu kebijakan pemerintah terhadap Muslim 

Singapura adalah kebijakan no-tudung atau larangan mengenakan jilbab bagi siswi Muslim. 

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan lainnya terkait hak pemeluk agama minoritas di 

Singapura yang merupakan negara otoriter-sekuler, hak anak atas pendidikan, dan berimbas 

pada kewajiban sesungguhnya bagi umat Muslim perempuan khususnya dalam mengenakan 

jilbab serta dugaan dapat mengancam kebangkitan Islam karena adanya agenda keamanan 

nasional untuk membuat dominan masyarakat Chinese dalam wilayah umat Muslim. 

Kebijakan larangan mengenakan jilbab ini telah lama menyebabkan keluhan dari 

komunitas Muslim yang mana bertahun-tahun para organisasi Islam dan umat Muslim 

sendiri melakukan lobi kepada pemerintah agar berakhirnya kebijakan tersebut. Kebijakan 

tersebut juga muncul berlandaskan seragam sekolah yang haruslah mendukung integrasi 

etnis dan kohesi sosial, serta tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Disisi lain, 

kebijakan larangan mengenakan jilbab di sekolah justru berkontribusi terhadap stabilnya 

madrasah di Singapura karena para orang tua yang menganggap bahwa jilbab merupakan 

kewajiban dasar sehingga mereka menginginkan anak perempuan mereka dididik di 

madrasah.
36

 Kebijakan ini memunculkan adanya kampanye anti-no-tudung dengan membuat 

petisi yang ditandatangani 3.300 orang Singapura untuk menolak kebijakan larangan 
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mengenakan jilbab, serta didukung oleh politisi-politisi Malaysia seperti Parti Islam Se-

Malaysia (PAS) dan LSM internasional seperti Karamah (Asosiasi Pengacara Perempuan 

Muslim untuk Hak Asasi Manusia). Keluhan dari umat Muslim ini tidak menemukan titik 

akhir dan terlihat terabaikan, yang bahkan para tokoh kampanye tersebut justru mengalami 

hal tidak mengenakkan, salah satunya yaitu Zulfikar Mohammad Shariff beserta keluarga 

yang mendapatkan telepon asing yang menganjurkan Zulfikar untuk meninggalkan 

Singapura dan Zulfikar akhirnya pergi ke Australia karena merasa di Singapura tidak 

mendapatkan keadilan sesaat setelah adanya proses pengajuan tuduhan palsu terhadapnya.
37

 

Selain kebijakan larangan menggunakan jilbab pada siswi sekolah yang terjadi pada tahun 

2002, pada tahun 2013 isu jilbab kembali mencuat yang melibatkan para wanita karir 

dimana muslimah dilarang menggunakan jilbab di tempat kerja.
38

 

Di samping itu, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga 

Islam dan organisasi komunitas Muslim di Singapura yang mengakibatkan mereka telah 

terpengaruh oleh pemerintah karena adanya ketergantungan dari bantuan negara dan para 

politisi PAP yang mempunyai posisi dominan di lembaga-lembaga tersebut dengan 

contohnya yaitu Ketua MUIS yang tidak lain adalah Menteri Urusan Muslim PAP. Negara 

yang secara intens menyusup dan menganggu ruang lingkup agama meskipun Singapura 

sendiri telah menyatakan keharusan adanya pemisahan antara agama dengan politik 

membuktikan adanya kontradiksi yang terjadi.
39
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Kontradiksi lainnya yaitu diskriminasi dan pengasingan orang Melayu di Singapura  

yang terjadi selama lebih dari dua dekade yang berbanding terbalik dengan praktik 

meritokrasi dan multiras di Singapura yang seharusnya diterapkan. Kecurigaan terhadap 

diskriminasi tersebut kemudian diklarifikasi oleh Menteri Penasehat Lee Kuan Yew, ‘it 

would be a very tricky business for the PAP to put a Malay officer who was very religious 

and who had family ties in Malaysia, in charge of a machine-gun unit.’ 

 

Pernyataan tersebut memicu persepsi masyarakat secara umum dan terus menerus 

bahwa kelompok Melayu di Singapura tidak dapat dipercaya dan tidak setia terhadap 

Singapura yang hal ini justru menjauhkan dari harmoni agama dan etnis. Contohnya yaitu 

survey yang dilakukan oleh Straits Times di tahun 2000 pada hubungan antar etnis 

menunjukkan bahwa 46% non-Melayu mengakui bahwa mereka tidak dapat mempercayai 

orang Melayu ketika ada perang dengan Malaysia sebagai negara tetangga Muslim Melayu. 

Persepsi ini menyebabkan adanya tekanan lain terhadap Melayu Muslim ketika Melayu 

Muslim harus ‘berbicara’ melawan tawanan JI di Singapura. Menteri Penasehat Lee Kuan 

Yew mengkritik tindakan diam yang disengaja umat Muslim dalam menghadapi tindakan 

terorisme di Singapura dan seluruh dunia. Tidak dapat terhindarkan apabila kemudian umat 

Muslim Melayu di Singapura dihakimi dan dimasukkan dalam kelompok moderat dan 

ekstrim baik yang mengenakan jilbab ataupun tidak mengenakan jilbab yang akhirnya 

memicu pengasingan yang berkelanjutan terhadap Muslim Melayu tersebut.  Hal yang sama 

terjadi dalam integrasi nasional di Singapura bahwa orang China yang paling banyak 

terpengaruh atau diperhatikan, sementara orang Melayu menjadi paling sedikit terpengaruh 

atau diperhatikan diantara perbedaan ras yang ada di Singapura.
40
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BAB III 

STIGMA KETERBELAKANGAN MUSLIM DI SINGAPURA 

 

Sebagai kelompok minoritas, secara langsung Muslim Melayu mendapatkan perlakuan 

diasingkan atau terpinggirkan oleh kelompok mayoritas. Dalam bidang politik, Muslim Melayu 

akan mendapatkan peluang yang kecil untuk menyampaikan aspirasinya dalam pemerintah jika 

tidak bergabung menjadi anggota partai dominan yaitu PAP. Meskipun terdapat beberapa 

representasi Muslim Melayu di PAP, nyatanya tidak dapat tersalurkan aspirasi Muslim Melayu 

secara penuh karena adanya beberapa faktor. Sedangkan dalam bidang ekonomi tidak 

menunjukkan posisi yang tidak termarginalkan dimana Muslim Melayu memiliki persentase 

yang rendah dalam memperoleh pekerjaan dengan posisi tinggi dengan berbagai kesulitan yang 

dihadapi. Sementara itu, Muslim Melayu yang juga harus menghadapi stigma masyarakat akan 

kualitas dan kemampuan Muslim Melayu yang rendah dalam berkompetisi sekaligus berintegrasi 

di Singapura. 

 

A. Potret Marginalitas Muslim Melayu di Bidang Politik 

Setelah mendapatkan otonomi dari kepemimpinan Inggris pada tahun 1959, 

Singapura menerapkan sistem parlementer pada pemerintahan dibawah PAP (People’s 

Action Party). PAP memiliki suara mayoritas absolut dengan persentase memiliki 7 hingga 

92% kursi pada badan legislatif tunggal.
41

 Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan 
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umum dan setiap parlemen hanya memiliki periode 5 tahun dan pemilihan harus diadakan 

selama 3 bulan semenjak pembubaran parlemen sebelumnya.
42

 

Pada sekitar tahun 1990, sistem politik Singapura membentuk GRCS (Group 

Representation Constituencies) dengan tujuan untuk menjamin partisipasi kelompok 

minoritas di parlemen yang didasarkan bukan pada afiliasi agama melainkan berdasarkan 

ras, baik dari Melayu, India, dan kelompok minoritas lainnya. Di dalam GRCS, satu dari 

enam kandidat haruslah berasal dari kelompok minoritas, termasuk Melayu. Meskipun 

demikian, anggota parlemen Melayu telah dianggap sebagai anggota parlemen Muslim. 

Dalam hal ini, anggota parlemen Melayu yang dipilih dalam kabinet Kementerian yang 

seringkali masuk dalam Kementerian Pengembangan Masyarakat dan Olahraga, juga akan 

dipilih untuk mengisi posisi dalam Kementerian Urusan Muslim.
43

 Anggota parlemen yang 

berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah untuk menjamin suara 

para anggota terdengar di parlemen, mewakili SMC (Single Member Constituencies) atau 

GRCS. Pada Pemilihan Umum tahun 2001, terpilih 14 GRCS dan 9 SMC.
44
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Tabel: Evolution of the Electoral System in Singapore 

Year 
Total No. 

of Seats 

Single 

Member 

Districts 

(SMDs) 

Group 

Representation 

Constituencies 

(GRCs) 

Non-

Constituency 

Members of 

Parliament 

(NCMPs) 

Nominated 

Members 

of 

Parliament 

(NMPs) 

                 C*         Seats 

1963 51 51 NA  NA NA 

1968 58 58 NA  NA NA 

1972 65 65 NA  NA NA 

1976 69 69 NA  NA NA 

1980 75 75 NA  NA NA 

1984 79 79 NA  0 NA 

1988 81 42 13 39 2 NA 

1991 81 21 15 60 1 6 

1997 83 9 15 74 1 9 

2001 84 9 14 75 1 9 
 

*Constituencies 

Sumber: Yeo Lay Hwee, Electoral Politics in Singapore, hlm. 208. 

 

Secara kasar, 12 dari 87 anggota parlemen atau 14% anggota parlemen merupakan 

Muslim Melayu yang persentase tersebut menyamai persentase proporsi Muslim di 

Singapura. Walaupun Muslim Melayu terlihat terwakilkan secara baik dalam politik, namun 

masih terdapat kekurangan didalamnya yakni aspirasi Muslim Melayu yang tidak 

terartikulasikan oleh anggota parlemen Muslim Melayu PAP secara baik dan kurangnya 

representasi Muslim Melayu dalam area pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, hanya terdapat 

4 Menteri Muslim dan 1 Menteri Muslim disetiap kabinet sejak Singapura merdeka. 4 

Menteri tersebut mengisi posisi Menteri yang kurang penting dan tidak pernah memegang 

peranan penting seperti Menteri Keuangan, Pertahanan, Pendidikan, Luar Negeri, dan Dalam 

Negeri.
45

 Meskipun telah terdapat usaha untuk menyampaikan aspirasi komunitas Muslim 

melalui partai independen seperti PKMS (Partai Kebangsaan Melayu Singapura – Singapore 
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Malay National Organization) dan SNF (Singapore National Front - Barisan Nasional 

Singapura), pada akhirnya kepentingan komunitas Muslim hanya dapat diwakilkan oleh 

PAP karena usaha partai independen komunitas Muslim memiliki kesuksesan yang terbatas 

disebabkan tidak adanya anggota dari partai tersebut yang menduduki kursi di parlemen.
46

 

Tabel: Snapshot of Muslim Members of Parliament in 2001 

PAP MP Year Former GLC Position 

Zainul Abideen Rasheed 1976 – 1996 Editor of Berita Harian and Berita Minggu 

Mohammad Maidin 

Packer Mohd 

1977 – 1984 Journalist, Assistant to Editor of Berita 

Harian/Berita Minggu 

1984 – 1986 Chief Reporter 

1987 – 1988  

Yatiman Yusof 1978 – 1984 Journalist, Editor of Berita Harian and Berita 

Minggu 

Abdullah Tarmugi 1980 – 1982 Leader/Feature Writer, The Straits Times 

1982 – 1984 Associate News, Editor of The Straits Times 

Hawazi Daipi 1983 – 1997 Senior Leader/Feature Writer Special 

Assitant Editor of Berita Harian (SPH Unit) 
 

Sumber: Kamaludeen Bin Mohamed Nasir, The Muslim Power Elites in Singapore: The Burden of A 

Community, National University of Singapore, 2007, hlm. 63. 
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Tabel: Snapshot of Muslim Members of Parliament in 2006 

 

Members of Parliament  

Abdullah Tarmugi Speaker 

MP for East Coast 

Assistant Prof Mohammad Maliki 

Osman 

Parliamentary Secretary, National Development 

MP for Sembawang 

Assistant Prof Muhammad Faishal 

Ibrahim 

MP for Marine Parade 

Assoc/Prof Yaacob Ibrahim Minister for the Environment and Water Resources 

Minister-in-charge of Muslim Affairs 

MP for Jalan Besar 

Dr Ahmad Md Magad MP for Pasir Ris-Punggol 

Dr Fatimah Lateef MP for Marine Parade 

Halimah Yacob MP for Jurong 

Hawazi Daipi Senior Parliamentary Secretary, Manpower 

MP for Sembawang 

Masagos Zukilfli Senior Parliamentary Secretary, Education 

MP for Tampines 

Zainudin Nordin Mayor Central District 

MP for Bishan-Toa Payoh 

Zainul Abidin Rasheed Senior Minister of State, Foreign Affairs 

Mayor of North East District 

MP for Aljunied 

Zaqy Mohamad MP for Hong Kah 
 

Sumber: Kamaludeen Bin Mohamed Nasir, The Muslim Power Elites in Singapore: The Burden of A 

Community, National University of Singapore, 2007, hlm. 66. 

 

Meskipun GRCS telah dibentuk sebagai perantara komunitas minoritas, namun 

Muslim Melayu menganggap GRCS masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, Muslim 



Melayu menganggap bahwa orang Melayu yang memenangkan pemilihan hanya akan patuh 

kepada anggota China yang satu tim dengan mereka dan hal ini akan berdampak buruk 

terhadap harga diri dan citra Melayu. Kedua, anggota parlemen Melayu yang terpilih yang 

secara mayoritas berasal dari PAP, kemungkinan hanyalah untuk memenuhi kuota etnis 

yang mengakibatkan anggota parlemen tersebut akan lupa diri serta mengabaikan 

kepentingan dan permasalahan Muslim Melayu karena mereka memiliki peluang untuk 

menang secara aman di pemilihan berikutnya dibandingkan Muslim Melayu yang berasal 

dari partai oposisi. Anggota parlemen Melayu menyadari bahwa mereka tidak lagi harus 

bergantung kepada dukungan komunitas Melayu dan mereka tidak harus bertindak banyak 

untuk menangani kekhawatiran komunitas Melayu. Kandidat Melayu yang berasal dari PAP 

juga merasa bahwa mereka terpilih karena dianggap dapat mewakili kepentingan masyarakat 

Melayu secara baik dan pemerintah telah bersedia berkomitmen dalam politik multiras. 

Bagaimanapun juga, meskipun seringkali kandidat Melayu dipilih oleh anggota PAP yang 

berwenang, namun sudah menjadi kewajiban anggota parlemen Melayu jika mereka terpilih 

untuk mewakili masyarakat Melayu secara benar dan menjamin kesejahteraan dan hak 

Muslim karena mayoritas perwakilan etnis dalam setiap pemilihan adalah orang China.
47

 

Namun karena adanya pandangan bahwa anggota Melayu dari PAP hanyalah terpilih untuk 

mengisi kuota serta sinisme dari masyarakat Melayu terhadap PAP, mereka tidak 

mendapatkan dukungan dari masyarakat Melayu dan justru mereka dipilih oleh mayoritas 

masyarakat non-Muslim.
48
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B. Potret Marginalitas Muslim Melayu di Bidang Ekonomi 

Dalam dunia pendidikan, data menunjukkan bahwa Muslim Melayu juga mempunyai 

derajat yang lebih rendah dari etnis China dan India. Hal ini dapat dilihat dari data yang 

mencerminkan persentase penduduk yang memasuki pendidikan tinggi/universitas. Dilihat 

dari segi tingkat pendidikannya adalah: Pendidikan Non-Formal 15.1%; Pendidikan dasar 

32.7%; Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 47.3%; Pendidikan Sekolah Menengah Atas 

3.5% dan Pendidikan Tinggi 1.4%.
49

 

Tabel : Percentage of each Ethnic Group Attending University 

Ethnic group 1980 1990 

Chinese 1.5 4.4 

Malays 0.2 1.0 

Indians 1.4 3.1 

Others 2.2 3.2 

 

Sumber : ST WOE, 1 May 1992, sebagaimana dikutip oleh Michelle Lau Mei Ling, Post 

September-11 Singapore, Evolving Malay-Muslim Citizenship, Department of Political 

Science and International Relations, The University of Western Australia, hlm. 27. 

 

Meskipun demikian, dari tahun 1970 sampai tahun 1990, menurut Sharon Siddique, 

telah terjadi peningkatan pada Muslim-Melayu Singapura dalam bidang pendidikan: untuk 

pendidikan tingkat menengah pertama dari 36.4% menjadi 47.3%; pada tingkat menengah 

                                                                                                                                                                                           
http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/15766/Kamaludeen%20Bin%20Mohamed%20Nasir%20Mast

ers%20Thesis.pdf?sequence=1  

49
 Ajat Sudrajat, op. cit., hlm. 12. 



atas dari 1.0% menjadi 3.5% dan pada pendidikan tinggi dari 0.2% menjadi 1.4%.
50

 Namun 

dalam statisik pada tahun 2000 menunjukkan bahwa lulusan Melayu hanyalah mencapai 2% 

sementara masyarakat India telah mencapai 17% dan masyarakat Cina mencapai 13%.
51

 

Sedangkan dilihat dari komposisi pekerjaannya adalah: Bidang Teknik dan 

Professional 9.7%; Bidang Administrasi dan Managerial 1.1%; Ulama dan Guru 

Agama/Profesi Keagamaan 15.4%; Sales dan Servis 14.0%; Pertanian dan Nelayan 0.3%; 

Produksi dan Relasi 57%; dan lain-lain 2.5%. Mengenai partisipasi kerja antara laki-laki dan 

perempuan adalah: laki-laki pekerja 78.3% dan wanita pekerja 47.3%. Dalam bidang 

pekerjaan, justru terjadi penurunan presentase dalam bidang pertanian (dari 5.3% menjadi 

0.3%); sales dan pelayan (dari 27% menjadi 14.%), dan menaik secara tajam pada bidang 

produksi (43% menjadi 57%). Keahlian etnis Melayu untuk mampu mengikuti 

perkembangan teknologi tinggi mengakibatkan adanya pergerseran yang mana dengan 

dengan tingkat keahlian dan produktifitas yang tingi akan berpengaruh untuk mendapatkan 

upah yang lebih tinggi. Rata-rata pendapatan keluarga perbulan adalah S$ 2,246 %
52

, dan 

keluarga Melayu hanya memperoleh pendapatan sebanyak 64% dari rata-rata keluarga 

masyarakat Singapura dan pendapatan mereka relatif menurun meskipun telah memiliki 

peningkatan kualitas pendidikan.
53

 Namun menurut Goh Chok Tong, proporsi masyarakat 

Melayu yang mempunyai pekerjaan profesional meningkat dari 2% pada tahun 1990 
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menjadi 4% pada tahun 2000, serta yang memiliki pekerjaan teknik meningkat dari 8.6% 

menjadi 16.4%.
54

 

Tabel: Percentage of Malay and Chinese Working Males by Occupation (Aged Ten 

Years and Over) 

 

Occupation 
1957 1970 1980 

Malay Chinese Malay Chinese Malay Chinese 

Professional & Technical 2.8 3.6 4.4 6.7 4.6 8.3 

Admin. & Managerial 0.3 1.8 0.3 2.1 0.8 6.7 

Clerical 15.0 11.5 13.9 11.2 13.0 8.5 

Sales 3.0 23.8 3.7 20.0 3.1 15.4 

Services 13.7 9.0 21.6 7.6 18.0 6.2 

Agriculture & Fisheries 10.0 7.6 5.9 4.6 3.1 2.5 

Production & Transport 42.1 42.3 45.4 43.2 53.5 43.2 

Not classified 13.1 0.4 4.8 4.6 3.7 9.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Sumber: Li, 1989: 102, sebagaimana dikutip oleh Michelle Lau Mei Ling, Post September-11 

Singapore, Evolving Malay-Muslim Citizenship, Department of Political Science and International 

Relations, The University of Western Australia, hlm. 27. 

 

 

Meskipun kesuksesan dan usaha yang dilakukan oleh Muslim Melayu untuk 

meningkatkan tingkat pendidikan dan pekerjaan mereka ditunjukkan dalam media, namun 

marginalisasi terhadap Muslim Melayu masih terjadi dan semakin meningkat. Marginalisasi 

tersebut dirasakan khususnya oleh Muslim Melayu profesional dan berpendidikan tinggi 

dimana mereka memperoleh kesulitan dalam mencapai jabatan yang lebih tinggi ataupun 

kesulitan dalam mencari pekerjaan di perusahaan orang China yang menyebabkan Muslim 

Melayu lebih banyak berkecimpung dalam bidang jasa dan perusahaan multinasional Barat. 

Hal ini semakin menekankan ketidakhadirannya keadilan sosial dan persamaan hak bagi 

Muslim Melayu di Singapura.
55
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Selain itu, adanya pembagian tenaga kerja yang tidak proporsional dan tingkat 

pendidikan yang kurang memadai membuat Muslim Melayu cenderung bekerja di pekerjaan 

kasar sekaligus menempatkan Muslim Melayu di kelas rendah dalam strata sosial. Adanya 

tuntutan perkembangan intelektual dan materiil dalam pembagian tenaga kerja yang lebih 

berkembang dan kompleks, memunculkan dampak negatif bagi Muslim Melayu dimana 

setiap pekerjaan membutuhkan kecerdasan tertentu dan pengetahuan khusus yang mana ide, 

gagasan, dan cara mereka melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga 

kemudian mayoritas Muslim Melayu ditempatkan dalam tingkat rendah pada strata ekonomi 

yang secara tidak langsung memarginalkan mereka dari lingkungan masyarakat yang lebih 

luas .
56

 

 

C. Stigma Keterbelakangan 

Keadaan sosial-ekonomi Muslim Melayu di Singapura yang rendah tidak terlepas 

dari adanya persepsi pemerintah serta masyarakat Singapura terhadap kualitas tenaga kerja 

Muslim Melayu sendiri. Salah satu faktor yang dilihat yaitu latar belakang pendidikan. Para 

orang tua Muslim Melayu yang mayoritas memutuskan untuk memasukkan anaknya ke 

madrasah, terutama setelah adanya kebangkitan Islam ternyata membentuk opini 

masyarakat. Perdana Menteri Goh Chok Tong menyatakan bahwa madrasah hanya 

menghasilkan lulusan yang tidak cukup terlatih dalam pengetahuan modern yang 

mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing mencari pekerjaan karena kurangnya kualitas 

pendidikan mereka. Pemerintah Singapura juga merasa bahwa madrasah justru 
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menghasilkan ulama lebih dari yang dibutuhkan komunitas Muslim serta madrasah dikelola 

dan dijalankan secara buruk.
57

 

Madrasah dianggap hanya terfokus kepada pendidikan agama dengan pelajaran 

utamanya yaitu Teologi Islam, Yurisprudensi Islam, dan bahasa Arab. Sementara para murid 

tidak akan mampu memperoleh ilmu-ilmu dasar umum seperti bahasa Inggris, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Informasi yang mana ilmu-ilmu tersebut penting bagi 

mereka nantinya dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, apabila mereka tidak masuk 

dalam sekolah pemerintah, maka identitas para murid dengan sesama orang Singapura akan 

melemah. Dampak lanjutnya yaitu para murid akan dicap ‘kurang’ karena ke depannya 

mereka tidak mampu untuk berkompetisi dalam perekonomian Singapura dan bergabung 

dengan masyarakat umum Singapura yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

utama.
58

 

Disamping itu, persepsi masyarakat akan kurangnya kemampuan Muslim Melayu 

dalam beradaptasi dengan masyarakat Singapura telah terjadi sejak sebelum Singapura 

merdeka. Bermula dari adanya kebijakan “Re-orientation Plan” dari Departemen Pendidikan 

pada tahun 1951 untuk merombak sistem pendidikan Melayu kelas menengah, yang mana 

pemerintah Inggris merasa bahwa masyarakat Melayu tidak dapat mengisolasi diri mereka 

secara terus menerus dan jika ingin bersaing dengan ras lainnya secara adil maka mereka 

harus mampu menguasai bahasa Inggris. Namun representasi Muslim Melayu seperti MEC 

(Malay Education Committee) pada tahun 1958 menuding pemerintah justru belum 

berkomitmen dalam memperkenalkan pendidikan Islam di sekolah Melayu dan adanya 
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kebijakan perombakan tersebut hanyalah akan membunuh pendidikan Melayu tingkat 

menengah dan merusak nilai atau tradisi yang telah dipegang Melayu. Salah satu yang 

ditakutkan oleh masyarakat Melayu adalah nantinya anak-anak mereka akan berpenampilan 

seperti orang Barat dan kehilangan kebiasaan Muslim mereka, serta hanya akan merusak 

cara hidup Muslim Melayu. Pemikiran Muslim Melayu yang berlanjut hingga tahun 1960 

dan 1970 mengakibatkan mereka tidak memiliki persamaan hak dan kerenggangan dengan 

ras lainnya semakin lebar yang merugikan masyarakat Muslim Melayu baik secara sosial, 

ekonomi, dan politik.
59

  

Sejak awal tahun 1980-an, pemerintah Singapura memberikan kesempatan yang 

sama dalam bidang ekonomi dan politik kepada seluruh ras dan penganut agama, yang mana 

dalam hal ini meningkatkan sistem pendidikan untuk mobilitas yang lebih tinggi. 

Peningkatan sistem pendidikan tersebut terealisasikan dengan adanya alur baru di Primary 3 

pada tahun 1980 yang menjanjikan “mereka yang dapat mengerjakan ujian dengan baik 

maka akan mendapatkan posisi yang bermartabat dan penghargaan materiil tinggi, dengan 

hasil terbaiknya yaitu dapat dimasukkan ke dalam beasiswa umum yang memiliki sistem 

yang rumit namun menjamin mendapatkan gaji tinggi setara pemerintah atau pekerjaan yang 

berkaitan dengan pemerintah”. Kebijakan tersebut diikuti dengan adanya Gifted Education 

Program pada tahun 1983 dan pada tahun 1988, institusi dan finansiil mengistimewakan 

sekolah ‘elit’ yang mana sekolah elit tersebut adalah sekolah menengah Cina yang hanya 

menerima 30% murid terbaik dan memiliki lingkungan sekolah yang identik dengan Cina, 

baik secara bahasa maupun budaya. Adanya program ini mengakibatkan masyarakat Cina 

Singapura lebih sadar terhadap statusnya sebagai masyarakat Cina, sementara ras minoritas 
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masih harus terkucilkan ditambah dengan keteguhan menjalankan prinsip mereka dalam 

berpakaian, makanan, agama dan bahasa yang berlawanan dengan agenda nasional. Bagi 

masyarakat Melayu, situasi ini telah menekankan kembali adanya diskriminasi identitas 

yang membentuk stereotype masyarakat Melayu sebagai masyarakat desa dan 

keterbelakangan yang malas dan lebih memilih menetap di rumah di kampung-kampung 

mereka.
60

 

Stigma terhadap Muslim Melayu berubah setiap periode. Pada tahun 1960-an, 

Muslim Melayu dicap sebagai kelompok yang lambat dalam beradaptasi dengan perubahan 

dimana dalam tahun ini Singapura mulai menghadapi industrialisasi dan pengembangan 

ulang kota sementara masyarakat Melayu masih tertinggal di belakang dalam hal kualifikasi 

pendidikan yang rendah, pekerjaan mereka yang tidak membutuhkan kemampuan tinggi, 

dan keinginan mereka untuk tinggal di kampung. Pada tahun 1970-an, masyarakat Melayu 

masih belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak mereka untuk mempersiapkan 

menghadapi tantangan dalam perubahan sosial yang cepat sehingga mereka kemudian 

dianggap sebagai masyarakat yang kuno dan tradisional. Selanjutnya pada tahun 1980-an, 

masyarakat Melayu semakin dianggap tertinggal di belakang karena kurangnya mendukung 

anak mereka untuk menempuh pendidikan yang membuat adanya perbedaan pendidikan 

yang besar dengan masyarakat Cina dan India, sekaligus dianggap tidak beintegrasi dan 

mengucilkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, indikator dari pemerintah bahwa 

masyarakat Melayu tidak menginginkan menjadi bagian dari warga Singapura adalah 

mereka berpenampilan berbeda dari lainnya dan bersikap lebih seperti muslim lainnya di 

                                                           
60

 Zaniah Marshallsay, National security, state-society relations and Muslim minorities in Thailand and Singapore 

post-September 11, Australian Political Studies Association Conference, 2008, hlm. 11-12. 



negara lain, serta kurangnya partisipasi dalam kegiatan Resident Committees and 

Community Clubs sebagai bagian mempromosikan integrasi etnis. 

Sedangkan pada tahun 1990-an, masyarakat Muslim Melayu menunjukkan adanya 

progres meskipun belum cukup memuaskan yaitu dengan berhasil mengurangi perbedaan 

pendidikan dengan etnis lain dan meningkatkan standar hidup mereka termasuk dalam 

kepemilikan rumah. Lalu pada tahun 2000-an, masyarakat Muslim Melayu masih berprogres 

tapi juga dianggap pemerintah mengasingkan diri mereka sendiri secara bersamaan dengan 

adanya partisipasi dalam kegiatan masjid dan menginginkan pendidikan madrasah, serta 

ketidakpercayaan terhadap Muslim Melayu pasca penawanan anggota JI di Singapura 

meskipun Muslim Melayu telah memberikan pernyataan bahwa mereka telah berusaha untuk 

berintegrasi dengan ras lainnya dan berkomitmen dalam hal tersebut.
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BAB IV 

MASA DEPAN BANGSA MELAYU DI SINGAPURA 

 

 

Marginalitas terhadap Muslim Melayu di Singapura tidak terlepas dari beberapa faktor 

atau penyebab bagaimana marginalitas tersebut dapat terjadi ditengah perkembangan Muslim 

Melayu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kenaikan populasi etnis Cina di 

Singapura, proses nation-building di Singapura yang bertentangan dengan prinsip umat muslim, 

masyarakat Singapura yang merasakan adanya ancaman dari Muslim Melayu, dan timbulnya 

rasa tidak percaya terhadap Muslim Melayu terkait asal muasal masyarakat Melayu sendiri. 

Meskipun demikian, Muslim Melayu masih memiliki masa depan di Singapura, baik dalam 

bentuk positif maupun negatif. 

 

A. Faktor Penyebab Marginalitas Muslim Melayu di Singapura 

Komunitas Melayu diketahui sebagai penduduk asli Singapura, yang mana mereka 

telah terlebih dahulu bermukim di Singapura. Namun semenjak Singapura memisahkan diri 

dari Malaysia pada tahun 1965, populasi masyarakat China semakin meningkat di Singapura 

dan menjadi populasi mayoritas disana. Tak dapat terelakkan apabila kemudian hal ini 

berimbas pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana segala aspek kehidupan 

masyarakat dikuasai oleh komunitas China sekaligus memiliki wewenang yang lebih tinggi 

dibandingkan komunitas minoritas lainnya. Secara langsung, komunitas Melayu yang 

kemudian disebut sebagai komunitas Muslim Melayu karena merepresentasikan mayoritas 



Muslim di Singapura, menjadi termarginalkan dan hanya memiliki peluang yang kecil untuk 

dapat memberikan pengaruh besar dalam kebijakan yang ada. Kegagalan Muslim Melayu 

dalam berintegrasi sepenuhnya dengan masyarakat Singapura yang mayoritas adalah orang 

China karena sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah bukanlah terjadi integrasi 

melainkan regulasi yang mana pengaruh politik Muslim Melayu dapat diatur dan diawasi 

oleh pemerintah. Hal ini turut menyebabkan adanya kesadaran Muslim Melayu untuk 

bertempat di wilayahnya tersendiri agar dapat menjalankan sistem yang telah dianut Melayu 

secara turun temurun.
62

 

Sementara itu, Singapura yang merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang 

memiliki multi-ras, multi-budaya, dan multi-agama harus mengalami proses nation building 

untuk dapat menyatukan seluruh keberagaman tersebut. Nation building dan identitas 

nasional Singapura sangatlah penting untuk pembentukan karakter masyarakat Singapura 

serta menciptakan kesetiaan masyarakat terhadap negaranya. Dalam proses ini, Singapura 

membentuk shared values yang mana prinsip utamanya adalah mengutamakan ras 

dibandingkan agama untuk mencapai harmoni agama dan ras. Selain itu terlihat jelas bahwa 

Singapura menerapkan sekulerisme dan kepemimpinan yang otoriter untuk mendukung 

kebijakan nasionalnya tersebut. Prinsip-prinsip yang dipegang Singapura memicu 

kontradiksi dengan masyarakat Muslim Melayu. Diantaranya yaitu meskipun komunitas 

Melayu mengutamakan ras mereka, namun pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa 

kemudian identitas mereka sebagai mayoritas beragama Islam dikaitkan dengan pembuatan 

kebijakan. Selain itu, Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Sekulerisme yang diterapkan di Singapura berbanding terbalik dengan prinsip 
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umat Muslim yaitu “Islam as the way of life”, dimana tidak ada wewenang dan kekuasaan 

tertinggi diatas Allah. Pemisahan aspek politik dengan agama serta larangan bagi para 

kelompok agama untuk tidak ikut campur dalam area politik secara tidak langsung 

menyulitkan umat Muslim. Para elit Singapura dan masyarakat umum Singapura lainnya 

yang non-muslim merasakan prinsip umat Muslim tersebut berbahaya bagi proses nation-

building di Singapura karena dapat mengganggu ras dan komunitas lainnya dalam 

membentuk nasionalisme mereka dan stabilitas sosial. 

Ditambah dengan adanya peristiwa terorisme pada 11 September 2001 dan 

penawanan JI di Singapura membuat masyarakat merasa terancam dengan keberadaan 

Muslim, terutama Muslim yang memiliki ketaatan yang tinggi. Sejak adanya peristiwa 11 

September 2001, Singapura telah mendirikan institusi dan membuat kebijakan untuk 

melawan terorisme yang mana hal ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk 

menahan siapapun yang diduga bertindak melawan keamanan nasional. Salah satu kebijakan 

yang ditetapkan Singapura adalah mendukung perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat 

dalam melawan terorisme. Selanjutnya pada tahun 2004, Singapura mengumumkan strategi 

keamanan nasional yang disebut “The Fight Against Terror: Singapore’s National Security 

Strategy” yang sekaligus menetapkan terorisme sebagai ancaman utama terhadap keamanan 

nasional. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap kohesi sosial 

dan antar kelompok dimana berdampak buruk terhadap Muslim Melayu sebagai kelompok 

yang telah termarginalkan saat itu. Muncul kekhawatiran baru dari Muslim Melayu bahwa 

mereka sewaktu-waktu dapat ditargetkan sebagai sumber ancaman keamanan nasional.
63
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Pada sekitar tahun 1980, nasionalisme para Melayu belum dianggap sebagai 

ancaman. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat keagamaan Muslim Melayu dan 

gerakan pembaharuan Islam di Singapura yang memunculkan pemikiran bahwa Islam telah 

menggantikan nasionalisme Singapura, hal tersebut kemudian dianggap sebagai halangan 

integrasi komunitas Muslim Melayu dalam masyarakat Singapura yang lebih luas serta 

kekhawatiran akan mengakibatkan ketidakstabilan terhadap situasi yang telah ada. 

Contohnya yaitu akibat dari kebijakan larangan menggunakan jilbab pada tahun 2002 

menimbulkan asumsi dari masyarakat bahwa Muslim Melayu menjadi lebih egois dan 

mengasingkan diri mereka sendiri disebabkan oleh ‘Arabisasi’ mereka dalam berpakaian, 

pola makan, dan interaksi sosial yang mana menunjukkan adopsi peraturan yang lebih ketat 

mengenai cara berpakaian yang sesuai agama untuk meningkatkan praktik Islam secara 

keseluruhan.
64

 

Sementara itu, selama bertahun-tahun PAP memiliki pengalaman yang tidak baik 

terkait dengan pemisahan Singapura dari Malaysia. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya 

dan kecurigaan pada komunitas Melayu disebabkan asal muasal mereka yang berhubungan 

dengan negara tetangga Malaysia. Kesetiaan nasionalisme Muslim Melayu di Singapura 

juga dipertanyakan, dan dianggap tidak diutamakan dibandingkan kesetiaan masyarakat 

Melayu terhadap status mereka sebagai umat Muslim. Bahkan Melayu Singapura 

dikategorikan sebagai salah satu potensi akan adanya pertempuran militer dengan negara 

tetangga. Kekhawatiran para pemimpin Singapura bertambah ketika masyarakat Melayu 

mengadakan protes terhadap kunjungan Presiden Israel yaitu Chaim Herzog pada tahun 

1987, yang mana masyarakat Melayu dinilai oleh Lee Kuan Yew telah merepresentasikan 
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diri sebagai Muslim dan bukannya justru sebagai masyarakat Singapura. Pemerintah 

menjadi lebih tegas dan membatasi peran para ulama karena semakin umat Muslim 

Singapura menerapkan gaya hidup Islami maka semakin PAP merasa bahwa Islam 

memunculkan bahaya bagi keamanan nasional.
65

 

Selain itu, suara yang diajukan oleh organisasi Islam di Singapura yang 

menganjurkan pemerintah untuk tidak mendukung Amerika Serikat dalam perang terhadap 

Irak serta ketidakyakinan tehadap kemampuan orang Melayu yang menjadi Tentara 

Bersenjata Singapura yang mana masyarakat tidak yakin terhadap kemampuan tentara 

Melayu dalam melawan orang Melayu lainnya sebagai representasi masyarakat China, telah 

meningkatkan rasa tidak percaya dan ragu-ragu terhadap kesetiaan masyarakat Melayu.
66

 

Bahkan sejak tahun 1968, politik dan keamanan Singapura menekankan adanya 

ketidaksamaan hak seperti wajib militer dan rekruitmen pekerjaan pelayanan sipil. Dari 

tahun 1968, setiap pemuda Singapura diwajibkan militer minimal selama dua tahun, namun 

pemuda Melayu tidak diwajibkan militer hingga sekitar tahun 1970-an yang mana kebijakan 

ini untuk mencegah adanya konflik moral bagi pemuda Melayu jika terjadi perang antara 

Singapura dengan Malaysia atau Indonesia.
67

 Akibat lain dari tidak adanya wajib militer 

bagi para pemuda Melayu adalah keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan karena para 

perekrut cenderung memilih pemuda yang telah menyelesaikan wajib militer mereka.
68

 

Adapun salah satu kebijakan pemerintah yaitu Religious Harmony Act yang 

diumumkan pada tahun 1990, bertujuan untuk mencegah kelompok agama dimanfaatkan 
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oleh elemen politik baik dari dalam maupun luar negeri. Namun kebijakan tersebut membuat 

posisi ulama sulit dimana para ulama harus berhati-hati dalam menyampaikan khotbah dan 

kelas agama karena apabila terdapat ketidaksepakatan terhadap pemerintah maka akan 

dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Bahkan Mufti di MUIS menyatakan bahwa 

mereka dilarang untuk mempublikasikan fatwa yang berlawanan dengan kebijakan 

pemerintah.
69

 

Masalah Muslim Melayu terus berjalan dimana negara dalam proses integrasi telah 

menciptakan batasan-batasan moral dan norma-norma sosial untuk masyarakat mayoritas 

sehingga kemudian terbentuk pembagian “kami” dan “mereka” yang menghasilkan berbagai 

macam perlakuan masyarakat mayoritas terhadap Muslim Melayu. Pembentukan citra 

masyarakat Muslim Melayu terhadap masyarakat mayoritas Singapura lainnya sebagai 

masyarakat yang tidak dapat memiliki standar tinggi atau tidak berkeinginan untuk 

mencapai cita-cita yang lebih baik terus bertahan. Akibatnya, Muslim Melayu dianggap 

sebagai elemen berbeda yang tidak dapat terpisahkan dari kesatuan masyarakat Singapura. 

Ketika masyarakat China dan India terus bergerak maju dan berkembang, masyarakat 

Melayu tidak dapat mengejar untuk sejajar dengan mereka.
70

 

 

B. Masa Depan Muslim Melayu di Singapura 

Jika melihat perkembangan Muslim Melayu di Singapura saat ini, maka dapat terjadi 

berbagai kemungkinan dalam perkembangan selanjutnya. Apabila Muslim Melayu masih 

termarginalkan oleh pemerintah dan masyarakat Singapura sendiri dalam berbagai aspek 
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seperti politik dan sosial-ekonomi, maka bukanlah tidak mungkin jika Muslim Melayu akan 

mengalami pengasingan diri yang lebih buruk dan kegagalan integrasi dengan masyarakat 

Singapura. Adapun masalah-masalah dan kekhawatiran masyarakat Singapura terhadap 

Muslim Melayu seperti ketidakpercayaan dan stigma keterbelakangan lainnya akan terus ada 

dan tidak akan ada yang berubah apabila dari pemerintah sendiri tidak berusaha menyikapi 

dan menangani kekhawatiran Muslim Melayu secara adil; memberikan perlakuan dan hak 

yang sama dalam bidang politik, sosial dan ekonomi dengan meningkatkan jumlah 

partisipan Muslim Melayu; serta tidak berlebihan dalam menganggap ketaatan dan identitas 

Muslim Melayu sebagai ancaman atau bagian dari kelompok ekstremis dan radikal.. 

Pada faktanya, perubahan dalam Muslim Melayu juga bergantung pada diri mereka 

sendiri, apakah mereka akan mendukung kebijakan sekarang dalam proses integrasi yang 

bertahap atau mengisolasi dirinya sendiri dari masyarakat yang lebih luas. Adanya 

perubahan pada norma sosial dan gaya hidup akibat peningkatan kualitas tenaga kerja 

membuat Muslim Melayu terjebak antara dirinya sendiri yang memegang teguh Islam 

sebagai gaya hidup dengan norma masyarakat luas.
71

 Ditambah dengan adanya pemerintah 

yang sekuler juga, tidak akan ada politik yang berbasis Syariah di Singapura karena 

pemerintah menganggap hal tersebut tidak dapat diterima dan tidak cocok diterapkan dalam 

politik, sosial, ekonomi, agama, dan konstruksi budaya Singapura.
72

 

Disamping itu, aspirasi Muslim Melayu tidak akan mampu sepenuhnya terartikulasi 

apabila PAP masih menjadi partai dominan yang dapat mengontrol organisasi dan lembaga-

lembaga Islam termasuk para ulama dan representasi Muslim Melayu di parlemen. Lembaga 
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dan para pemimpin politik yang bernaung dibawah PAP akan memutuskan kebijakan yang 

tidak menentang prinsip pemerintah, sementara para representasi Muslim atau Melayu 

haruslah mampu membuat kebijakan secara adil yang mampu mengayomi mereka dan 

bukannya mengikuti dan didikte oleh pemerintah dimana mayoritas anggota parlemen 

adalah orang Cina. Pada akhirnya, apapun kebijakan pemerintah dan siapapun representasi 

Muslim Melayu yang mendapatkan kursi di kabinet hanyalah menimbulkan kecurigaan dan 

ketidakpercayaan dari Muslim Melayu sendiri meskipun pemerintah mengatakan 

mengadakan perombakan dan perubahan demi kepentingan Muslim Melayu. Maka dapat 

memungkinkan apabila nantinya Muslim Melayu masih mengalami kesulitan dalam 

menunjukkan identitas mereka dalam negara yang sangat ketat dalam menerapkan 

sekulerisme dan telah secara jelas mengabaikan permasalahan Muslim Melayu untuk 

diselesaikan secara politik. 

Meskipun diskriminasi terhadap Muslim Melayu kerap terjadi, namun jika dilihat 

dari peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti invasi Amerika Serikat di Irak, kunjungan 

presiden Israel ke Singapura, protes terhadap kebijakan larangan menggunakan jilbab, dan 

pengaruh dari kebangkitan Islam secara global, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa-

peristiwa tersebut justru memupuk solidaritas dan memperkuat identitas Muslim Melayu. 

Dengan kata lain, walaupun adanya pengucilan atau kegagalan dalam integrasi Muslim 

Melayu ke masyarakat Singapura yang lebih luas, namun Muslim Melayu dapat memperkuat 

persatuan mereka sekaligus meningkatkan keimanan mereka dalam menghadapi perlakuan 

dari pemerintah dan masyarakat terhadap mereka. 

Misalnya yaitu, akan semakin banyak orang tua Muslim dalam mencari sekolah 

untuk anak-anaknya yang dapat memberikan edukasi mengenai Islam, mecegah dari 



pengaruh negatif modernisasi, dan memperbolehkan melaksanakan kewajiban mereka 

sebagai Muslim seperti mengenakan hijab, dimana dalam hal ini yaitu dengan 

menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah dengan harapan anak-anak mereka nantinya 

dapat menjadi ustadz, ulama, ataupun guru agama. Hal ini berdampak terhadap 

meningkatnya kualitas dan kuantitas madrasah-madrasah yang ada. Madrasah tidak hanya 

mengajarkan ilmu agama, namun juga mengajarkan ilmu-ilmu sekuler seperti Matematika, 

bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan dalam rangka menciptakan para pekerja dan 

profesional yang dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi sekaligus mampu memenuhi 

kewajiban agama mereka secara bersamaan.
73

 Selain itu, dalam gaya hidup, cara berpakaian, 

dan pola makan yang diterapkan Muslim Melayu akan terus ada ditengah intervensi 

pemerintah untuk mencegah adanya radikalisme. Sehingga dengan kata lain, bukanlah tidak 

mungkin apabila Muslim Melayu akan lebih memilih mempertahankan identitas mereka 

sebagai Muslim dibandingkan menjadi warga Singapura karena adanya marginalitas dan 

rasa tidak percaya terhadap pemerintah, meskipun disisi lain Muslim Melayu juga akan 

berusaha menyeimbangkan pengetahuan mereka antara pengetahuan umum dan agama agar 

tidak tertinggal dengan etnis lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Meskipun Nampak terlihat stabil, namun Singapura masih mempunyai masalah dalam 

bidang pembangunan kebangsaan terkait etnisitas yang berbeda yakni Cina, India dan Melayu. 

Cina adalah atnis yang dominan, tidak saja dari segi jumlah, tetapi juga dalam penguasaan tiga 

sumber penting yakni pendidikan, ekonomi dan politik. Sejak berdirinya tahun 1965, Singapura 

telah dikendalikan oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) dibawah kepimpinan Lee Kuan Yew sebagai 

Perdana Menteri dalam kurun waktu yang sangat panjang.  

Sementara itu etnis Melayu yang identik dengan kelompok Islam atau Muslim Melayu 

adalah penduduk paling awal di negara kota ini. Sebelum terbentuk SIngapura, penduduk 

pertama di pulau ini adalah orang Melayu. Dalam perkembangannya penduduk Melayu justru 

kemudian kalah pesat dalam perkembangannya. Sebaliknya, Muslim Melayu menjadi minoritas, 

dengan hanya menempati 14% dari sisi demografi. 

Eksistensi minoritas ini ditambah dengan marginalitas di bidang pendidikan, ekonomi 

dan politik membuatnya mempunyai stigma negative dalam artian terbelakang dibadingkan 

dengan etnis Cina dan India. Stigma keterbelakangan dan sulitnya berasimilasi dengan etnis yang 

lain tentu saja akan menjadi maslah dalam persoalan pembangunan kebangsaan di negeri patung 

Merlion ini. Akbibatnya sering berimbas pada kebijakan kebijakan publik tidak sejalan dengan 

aspirasi etnis Melayu. Insiden Tudung dan pembangunan Casino misalnya adalah contoh 

bagaimana kepentingan dan aspirasi Muslim Melayu tak mampu mendapatkan tempat dalam 

kebijakan pemerintah. 



Melihat perkembangan kaum Muslim Melayu, lambat laun nampaknya mulai mengalami 

geliat kemajuan. Stigma keterbelakangan telah mulai terkikis pada setiap decade dengan adanya 

stigma stigma yang lebih positif. Jika situasi ini berlangsung secara kontinyu, maka Muslim 

Melayu akan dapat menghapus stigma itu dengan memintik beratkan pada sector pendidikan, 

sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi. 
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