
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia

tahun 1981-2003.  Beliau  menjabat  sebagai  Perdana Menteri  selama 22 Tahun.

Beliau  merupakan sarjana kedokteran lulusan Universitas Malaya, namun beliau

lebih aktif dan dikenal sebagai seseorang politikus. Mahathir juga telah menulis

banyak buku mengenai minat politiknya. Setelah pensiun sebagai Perdana Menteri

Malaysia pada 2003, Mahathir Mohamad kini bergiat di bidang perdamaian dunia.

Eksistensi  Mahathir  Mohamad  di dalam perdamaian  dunia  tidak  terlepas  dari

pengalaman-pengalaman  yang  dimiliki  Mahathir  pada  saat  duduk  di  bangku

kuliah dan saat menjabat sebagai PM Malaysia.

Selama  22  tahun  menjabat  sebagai  perdana  menteri  Malaysia,  banyak

pengalaman  yang  membentuk  pemikiran  politik  Mahathir  Mohamad.  Namun

pemikiran mengenai perdamaian dan mengkriminalkan perang digagas Mahathir

setelah pensiun sebagai Perdana Menteri Malaysia.1 

Pada  saat  memimpin  Malaysia,  Mahathir  Mohamad  tercatat  pernah

berseteru dengan beberapa negara. Perseteruan Malaysia dapat dilihat pada kasus

Kepulauan Spratly.  Dimana Pemerintah Malaysia menerbitkan peta resmi yang

mencakup  bagian  selatan  kepulauan  Spratly  sebagai  bagian  landas  kontinen

maupun Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) kedaulatan Malaysia. Pada tahun 1979

1  Berakhirnya 22 Tahun Kekuasaan Mahathir Mohamad. (n.d.). Retrieved Januari
24, 2017, from global.liputan6.com: http://global.liputan6.com/read/2639183/31-
10-2003-berakhirnya-22-tahun-kekuasaan-mahathir-mohamad
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Malaysia masuk sebagai salah satu dari enam negara yang mengklaim Laut China

Selatan.2

Malaysia  mulai  menduduki  Pulau  Terumbu  Layang-Layang,  salah  satu

pulau di Kepulauan Spratly, sejak tahun 1983 dan menempatkan sebuah garninsun

militer untuk menjaganya. Sejak itu pembangunan infrasutruktur dikerjakan dan

pada tahun 1993 landasan pesawat terbang selesai dibangun. Mahathir Mohamad

yang saat itu sebagai Perdana Menteri kemudian berkunjung kesana dan bertekad

mengembangkan  pulau  tersebut  sebagai  resort  pariwisata.  Setahun  kemu dian

setelah  sarana  dan  prasarana  sebagai  sebuah  resort  wisata  yang  baru  selesai

dibangun, pulau ini resmi dibuka untuk umum. 

Pada  1979  Malaysia  menerbitkan  peta  dengan  nama  “Peta  Baru

Menunjukkan  Sempadan  Perairan  dan  Pelantar  Benua  Malaysia”.  Peta  ini

menunjukkan  bahwa  bagian  selatan  Kepulauan  Spratly  merupakan  wilayah

yurisdiksi  Malaysia.  Namun  klaim  Malaysia dinilai  overlapping dengan  batas

negara lain.  Seperti  contoh Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga diklaim oleh

Indonesia.  Konflik  antar  dua  negara  ini  pun  muncul.  Kemudian  Malaysiadan

Indonesia bersepakat untuk membawa kasus ini  ke Mahkamah Internasional di

Den  Haag  yang  kemudian  dimenangkan  oleh  Malaysia.  Selanjutnya  sengketa

pulau Batu Putch antara Malaysiadengan Singapura yang akhirnya dimenangkan

Singapura di Mahkamah Internasional. 

2  Abdullah,  H. (n.d.).  Mempelajari  Peningkatan Kekuatan Militer Malaysia Di
Kepulauan  Spratley.  Retrieved  from  tandef.net:
http://www.tandef.net/mempelajari-peningkatan-kekuatan-militer-Malaysia-di-
kepulauan-spratley
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Dikarenakan masalah yang timbul akibat diterbitkannya Peta Baru 1979,

maka pada 1990 Malaysia lebih aktif meningkatkan kekuatan pertahanan di laut

ketimbang di darat.3 Peningkatan kekuatan laut ini menandakan bahwa Malaysia

serius untuk mengantisipasi bahaya-bahaya yang mengancam batas kontinennya.

Fakta bahwa Malaysia pada era Mahathir pernah terlibat konflik bahkan

hampir  melibatkan  kekuatan  militer,  berbanding  terbalik  dengan  cita-cita

Mahathir Mohamad. Mahathir memiliki sebuah mimpi untuk menjadikan dunia

yang damai tanpa adanya perang.  Untuk menjadikan cita-cita tersebut  menjadi

sebuah  kenyataan,  berbagai  upaya  dilakukan  Mahathir  Mohamad.  Beliau  aktif

mengikuti  kajian  perdamaian  dunia  dan  sering  diundang  sebagai  pembicara

mengenai perang dan perdamaian. Salah satu langkah Mahathir Mohamad dalam

menyuarakan  perdamaian  dunia  adalah  dengan  membentuk  Perdana  Global

Peace Foundation Malaysia. Melalui organisasi ini, Mahathir terus menggiatkan

pemikiran-pemikirannya terkait perdamaian dunia.

Dua fakta diatas merupakan dua hal yang kontradiksi dikarenakan pada era

Mahatir  Mohamad,  Malaysia  memiliki  perseteruan  dengan  beberapa  negara,

namun disisi lain Mahathir Mohamad juga memiliki cita-cita untuk menciptakan

dunia  damai  tanpa  perang.  Padahal  konflik  Malaysia  di  Laut  China  Selatan

sewaktu-waktu  dapat  meletus  dan  dapat  menjatuhkan  korban  jiwa,  hal  itu

dipertajam dengan Malaysia turut menurunkan personil militernya untuk menjaga

Pulau Layang-Layang.

3  Mak, JN. (1997). “The Modernization of the Malaysian Armed Forces”. Dalam
Contemporary  Mak,  J.  (1997).  "The  Modernization  of  the  Malaysian  Armed
Forces”. Contemporary Southeast Asia, 37.
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Jika kita melihat situasi  politik dunia dewasa ini, peperangan masih terus

terjadi.  Peperangan  tersebut,  baik  perang  non-internasional  yaitu  perang  yang

terjadi  antara  beberapa  kelompok  di  dalam  suatu  negara  maupun  perang

internasional  yang  melibatkan  negara-negara  memunculkan  banyak  kerugian,

bahkan sampai ke negara yang tidak terlibat perang tersebut. Peperangan tersebut

tentu  menimbulkan  banyak  kerugian  baik  dari  segi  keamanan,  ekonomi,

kerusakan infrastruktur, pendidikan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Pada

dasarnya  peperangan  dapat  dihindari  dan  masyarakat  layak  mendapatkan

perlindungan dari negara. 

Menurut  Miriam Budiardjo negara  adalah suatu  organisasi  dalam suatu

wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.4

Dari pengertian itu dapat ditarik garis kesimpulan bahwasanya negara merupakan

payung keamanan bagi masyarakat di dalamnya. Segala macam bentuk kebijakan

dibuat  oleh  sebuah  negara  tentu  dengan  pertimbangan  kemakmuran  dan

kemaslahatan masyarakat. 

Negara  merupakan  aktor  dominan  dalam  dunia  internasional  yang

memiliki tiga fungsi utama, yaitu menjaga dan memiliki kontrol di dalam wilyah

kekuasaannya, mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan-

kebijakan  yang telah  dibuat,  serta  menjadi  fokus  utama identitas  bagi  seluruh

masyarakat  yang  ada  di  dalamnya.5 Berdasarkan  tiga  fungsi  utama  itu, maka

sebuah negara seharusnya dapat menghantarkan rakyat kedalam kehidupan yang

4  Budiarjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.

5  Henderson, C. W. (1998). International Relations, Conflict and Cooperation at
The Turn of 21st Century. Mc-Graw-Hill International Edition.
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damai  dan  sejahtera,  bukan  melibatkan  rakyat  pada  peperangan  bahkan

menjadikan mereka benteng-benteng pertahanan.

Namun, fakta  yang terjadi  saat  ini  adalah bahwa negara-negara banyak

terlibat di dalam konflik yang berujung perang yang banyak menimbulkan korban

jiwa. Kita masih mengingat perang yang pertama kali meletus antar negara-negara

di dunia yaitu Perang Dunia I dan II. Pada perang ini tidak ada yang menghitung

secara pasti berapa jumlah korban yang tewas diakibatkan lamanya rentan waktu

peperangan,  tetapi  para  pakar  menyatakan  bahwa  sebanyak  kurang  lebih

13.000.000 non-kombatan tewas sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung

dari pertempuran tersebut.6

Angka di atas bukanlah jumlah yang sedikit mengingat masih banyak bola

salju  dari  peperangan  yang  melibatkan  negara-negara  dikawasan  Eropa  itu.

Kemudian,  setelah  berakhirnya  Perang Dunia  I,  dunia internasional  bersepakat

untuk  membuat  sebuah  organisasi  yang  dinamakan  Liga  Bangsa-Bangsa,

tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan mengantisipasi agar peperangan

tidak terulang kembali.  Namun ternyata Liga Bangsa-Bangsa gagal dan Perang

Dunia II pun kembali terjadi.n Kembalinya peperangan yang melibatkan negara

sebagai  aktor  internasional  tentu  membawa  dampak  yang  sangat  signifikan

terhadap  keberlangsungan  hidup  manusia.  Seolah-olah  manusia  dihadapkan

dengan sebuah pilihan untuk saling membunuh. Pilihan itu juga yang akhirnya

membawa manusia memasuki era kolonialisme atau era penjajahan. Kebutuhan

6 WORLD  WAR  I.  (n.d.).  Retrieved  from  ushmm.org:
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007427
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untuk bertahan hidup sebuah negara akhirnya membuat beberapa negara menjajah

bangsa lain. 

Perang  dunia  telah  menewaskan  banyak  korban.  Keamanan  dan

perdamaian menjadi sesuatu sangat sentiment dan sulit ditemukan pada waktu itu.

Kemudian  masa  tersebut  sampai  pada  perjanjian-perjanjian  damai  dan

menandakan  berakhirnya  Perang Dunia  Ke-II.  Tetapi  tidak  lama rentan  waktu

setelah berakhirnya Perang Dunia II, kelompok blok negara merilis munculnya

Perang Dingin (1947-1991) yang melibatkan dua kekuatan besar dunia, Amerika

Serikat dan Uni Soviet.7 Berkurangnya peran negara dalam menjaga perdamaian

dan keamanan masyarakat memunculkan kritik dan penolakan keras dari beberapa

kalangan. Negara tidak dapat serta merta mendeklarasi sebuah peperangan hanya

kerana faktor ekonomi atau politik semata kemudian mengabaikan keamanan dan

kedamaian.

Namun, berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak menyadarkan manusia

bahwa peperangan dapat menimbulkan dampak yang luar biasa masif. Kemajuan

di bidang tekhnologi saat ini mampu menciptakan alat pemusnah masal yang daya

ledaknya lebih kuat dari bom Hiroshima-Nagasaki.  Apabila tekhnologi tersebut

digunakan tentu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan korban yang

jatuh tidak dapat dihitung. Setelah berakhirnya Perang Dingin ditambah dengan

kemajuan  tekhnologi  yang  sangat  pesat,  negara-negara  berlomba-lomba  untuk

menciptakan keamanan negaranya dengan membuat senjata yang paling mutakhir

untuk mengantisipasi jika suatu saat perang kembali.

7  Pengertian  Perang Dingin Beserta dan Penyebabnya.  (n.d.).  Retrieved from
wizamisasi.com: http://wizamisasi.com/pengertian-perang-dingin/
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Tidak  hanya  negara,  munculnya  kelompok-kelompok  bersenjata  yang

mengganggu  keamanan  masyarakat  juga  menjadi  penyebab  menurunnya

kedamaian  di  dunia.  Kita  menyadari  bahwa terorisme telah  menjual  kedamian

hanya demi memenuhi kegilaan mereka. Perdamaian yang telah dirasakan oleh

manusia  setelah  berakhirnya  perang  besar  antar  negara-negara  di  dunia  kini

menjadi  lahan teroris  untuk mengangkat  kembali  ingatan  itu.  Munculnya ISIS

(Islamic State  Of Iraq And Syiria)  pada 2013 dengan Abu Bakar Al-Baghdadi

sebagai  pemimpin  kelompok  ini  menyerang  wilayah  Irak  dan  Syiria.8 Mereka

membombardir wilayah-wilayah yang tidak setuju dengan pemikiran mereka dan

menentang aksi teror mereka. Bahkan ISIS dengan jelas dan terbuka menyiarkan

video pembantaian yang mereka lakukan terhadap beberapa tahanan. Munculnya

fenomena ISIS ini menjadi bukti nyata bahwa perdamaian tidak lagi sesuatu yang

dirindukan  melainkan  peperangan  dan  pembantaian  yang  menjadi  cara  untuk

menyampaikan sebuah aspirasi.

Munculnya perang-perang di era modern dengan wajah baru menciderai

komitmen  perdamaian  dunia.  Pasalnya,  kita  memahami  betul  istilah  hak  asasi

manusia yang di dalamnya terdapat hak untuk hidup. Namun peperangan justru

mengambil hak hidup manusia. UDHR (Universal Declaration of Human Rights)

memberikan  pengertian  hak  asasi  manusia  (HAM)  sebagai  perangkat  hak-hak

dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaanya sebagai manusia.

Dengan  demikian,  martabat  manusia  merupakan  sumber  dari  seluruh  HAM.

8  Firmansyah,  T.  (2015,  Desember  31).  Ini  Awal  Mula  Pembentukan  ISIS.
Retrieved  from  republika.co.id:
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-
tengah/15/12/31/o06vvx377-ini-awal-mula-pembentukan-isis
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Martabat  manusia  akan  berkembang  jika  hak  yang  paling  dasar  yaitu

kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan.9 

Melihat suasana dunia yang jauh dari kata damai, Mahathir Mohamad

muncul  dengan  pemikiran  beliau  untuk  mengkriminalisasi  segala  bentuk

peperangan. Menurut Mahathir ada banyak cara untuk menyelasikan konflik, tidak

harus  dengan cara perang.  Pada  zaman  penjajahan  dunia,  Mahathir  telah

menyerukan  kemerdekaan  sebuah  bangsa.  Dia  bersama  rekan-rekan  semasa

mudanya  menolak  dengan  keras  kolonialisme  oleh  bangsa  asing  terhadap

Malaysia.  Menurutnya  kemerdekaan  adalah  sebagai  suatu  pilihan  yang  dapat

diraih. Penjajahan tidak sesuai dengan asas kehidupan manusia yang merdeka.10

Dewasa ini bentuk penjajahan masih dapat ditemukan dan dapat diamati

sebagai fenomena internasional. Penjajahan yang dilakukan oleh sebuah bangsa

terhadap bangsa lainnya akan menimbulkan gejolak serta perlawanan, sehingga

korban  jiwa  pasti  ada.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  konsep  perdamaian.

Contoh  tersebut dapat  kita  temui  di  dalam  fenomena Israel  dan  Palestina.

Penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah banyak merenggut

korban jiwa.  Penjajahan tersebut benar-benar tidak sesuai dengan asas di dalam

Hak Asasi Manusia. Sekjen PBB – Ban Ki Moon – mengatakan bahwa penjajahan

Israel terhadap Palestina sudah berlangsung hampir 50 tahun dan hal itu harus

dihentikan.11 Sebagai  sebuah  bangsa  tentu  Palestina  akan  mempertahankan

wilayahnya yang dimasuki secara paksa oleh Israel. PBB melaporkan tahun 2015

9  Universal Declaration of Human Rights. (1948, Desember 10). Retrieved from
un.org: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

10  Mohamad, M. (n.d.).  Peran Baru Asia Di Dunia. (Terj) Riki Nalsya. Jakarta:
Handal Niaga Pustaka.
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sebagai tahun dengan jumlah kematian dan korban luka tertinggi terhadap warga

Palestina dalam satu dekade. Mereka tewas di tangan pasukan-pasukan Israel.12

Tragedi  ini  dinilai  oleh  Mahathir  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan

koridor  perdamaian  dan  kemanusiaan. Mahathir  tidak  menyetujuai  adanya

penjajahan dan perang dalam bentuk apapun.

B. Rumusan Masalah

Dari  latar  belakang  masalah  yang  dipaparkan  di  atas,  masalah  yang

menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana  upaya  Tun.  Dr.  Mahathir  Mohamad  Untuk

Mengkriminalkan Perang?”

C. Kerangka Teori

Sesuai  dengan  pokok  permasalahan  tentang  Kriminalisai  Perang:

Pemikiran  Tun  Dr.  Mohamad,  maka  untuk  memahami  pemikiran  Tun  Dr.

Mahathir  Mohamad  penulis  menggunakan  tingkat  analisa.  Di  dalam  proses

memilih tingkat analisa, penulis menetapkan level of analysis (unit analisa) yaitu

yang  perilakunya  hendak  di  deskripsikan,  dijelaskan,  dan  diramalkan  (biasa

disebut variabel dependen), serta  explanation of analysis (unit eksplanasi) yaitu

11  Muhaimin. (2016, Januari 28). Sekjen PBB: Penjajahan Israel Hampir Setengah
Abad  Cekik  Palestina.  Retrieved  from  international.sindonews.com:
https://international.sindonews.com/read/1080929/42/sekjen-pbb-penjajahan-
israel-hampir-setengah-abad-cekik-palestina-1453972952

12 Ibid.
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yang dampaknya terhadap unit analisa hendak di amati (bisa juga disebut varabel

independen).

Dalam  mengkaji  pemikiran  Mahathir  Mohamad  maka  penulis

menggunakan  level  of  analysis (unit  analisa)  dan  explanation of  analysis (unit

eksplanasi) individu. Unit eksplanasi dan unit analisa penulis berada pada tingkat

yang  sama  yakni  individu,  maka  penulis  melakukan  pendekatan  analisa

korelasionis.13 Selain tingkat analisa individu, maka penulis menggunakan model

kampanye Difusi Inovasi (The Diffusion of Innovation Model) untuk menjelaskan

bagaimana langkah Mahathir untuk mengkriminalkan perang.

Kampanye merupakan cara, tindakan, dan usaha mempengaruhi tindakan

dan  menyampaikan  pesan  kepada  target  audiens  dengan  tujuan  untuk

mendapatkan dukungan.14 Kampanye dapat dilakukan oleh individu serta sebuah

kelompok terorganisir yang ingin menncapai suatu proses pengambilan keputusan

atau untuk mempengaruhi dan menghambat tujuan tersebut.

Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti melalui rekaman

gambar atau seuara, slogan, media cetak, atau dari mulut ke mulut. Perkembangan

teknologi dewasa ini telah memudahkan arus kampanye melalui internet. Melalui

internet,  kampanye  dilakukan  dengan  menciptakan  rekayasa  pencitraan  untuk

mengenalkan suatu gagasan atau isu yang ingin disampaikan oleh individu atau

kelompok  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  dukungan,  respon,  dan  atau

tanggapan.

13  Mas’oed Mohtar. “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi”. 1994.
LP3ES: Jakarta

14  Bragt, J. (2006). Media Campaign Tracking.  Twente University Human Media
Interaction.
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Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak

dengan  menonjolkan  unsur-unsur  terpenting  fenomena  tersebut.15 Model

merupakan gambaran tentang fenomena atau realita yang telah disederhanakan.

Model hanya mengambil aspek atauciri-ciri  yang dianggap umum, penting dan

relevan.   Dengan demikian model merupakan upaya untuk mengurangi kerumitan

berfikir  ketingkat  yang  bisa  dipahami  oleh  pikiran  atau  untuk  menciptakan

kerangka berfikir yang manage able.16

Model  Difusi  Inovasi  umumnya  digunakan  dalam  kampanye  iklanan

(commercial Campaign) dan kampanye yang berorientasi pada perubahan sosial

(Social Change Campaign). Penggagas model ini adalah Everet M. Rogers. Dalam

model ini, Rogers menggambarkan empat tahapan proses.17

Gambar 1. Model Difusi Inovasi Everet M. Rogers.

15  Venus, A. (2004).  Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam
Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

16  op.cit., hal. 216.

17   op.cit., hal. 24
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Sumber:  Drs.Antar  Venus,  M.A. Manajemen Kampanye Panduan Teoretis  dan Praktis
dalam  Mengefektifkan  Kampanye  Komunikasi.  2004.  Simbiosa  Rekatama  Media:
Bandung.
Tahap pertama yaitu tahap informasi. Pada tahap ini masyarakat diberikan

informasi tentang produk atau gagasanyang dianggap baru. Setelah masyarakat

tergerak untuk mencari tahu dan mendapati bahwa produk atau gagasan tersebut

menarik minat mereka maka dimulailah tahapan kedua yakni persuasi. Pada tahap

ini  Mahathir  Mohamad  memberikan  informasi  mengenai  gagasan  anti  perang.

Perang hanya akan menyebabkan kerugian yang besar tanpa adanya keuntungan. 

Pemikiran Mahathir Mohamad (Mahaterisme) mengenai  anti  perang dan

perdamaian tidak muncul serta-merta tanpa adanya dasar yang mempengaruhinya.

Pengalaman hidup Mahathir telah membentuk kerangka pemikiran terhadap  isu

perdamaian  dunia  saat  ini.  C.H.E  Det menjadi  cikal  bakal  kiprah  Mahathir

Mohamad dalam dunia menulis.18 Gagasan mengenai permasalahan dunia maupun

kritik terhadap pemerintahan Malaysia pada era kemerdekaan sering dilontarkan

Mahathir dalam sebuah tulisan. 

Ada  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  pemikiran  Mahathir  Mohamad

didalam  kiprah  politiknya,  diantaranya  adalah  keluarga,  masa  penjajahan

Malaysia, C. H. E. Det, dan  agama  Islam. Menurut Khoo Boo Teik, pemikiran

mahathir mohamad (mahathirisme) dapat dilihat dari bentuk ideologi politik yang

melahirkan  lima  komponen  dasar  pemerintahan  beliau,  yaitu  nasionalisme,

kapitalisme, islam, populisme, dan autoritarianisme.19

18  Biography  Mahathir  Mohamad.  (n.d.).  Retrieved  from  biography.com:
http://www.biography.com/people/mahathir-mohamad-9395417#synopsis

19  Khoo boo teik,  1995,  paradoxes of mahathirism:  an intellectual biography of
mahathir mohamad. Kuala lumpur: oxford university press.
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Mahathir  menilai  bahwa  perang  bukanlah  solusi  ataupun  bagian  dari

sebuah  solusi.  Menurut  beliau,  perang  hanya  akan  membuat  kerusakan  yang

merugikan.  Kemudian  Mahathir  mulai  melakukan  persuasi  secara  continue

melalui berbagai kegiatan. Gagasan mengenai  anti  perang disampaikan Tun Dr.

Mahathir Mohamad melalui beberapa cara, yaitu:

1. Konfrontasi Ide atau Gagasan

Mahathir Mohamad ingin membawa  negara-negara yang melakukan

atau  terlibat  perang ke  Mahkamah  Internasional.  Hal  tersebut

dilakukan  sebagai  upaya  Arbitrase  Internasional  sehingga  negara-

negara  dapat  meminimalisir  bahkan  menghindari  peperangan.

Menurut Mahathir masih banyak cara yang dapat dilakukan sebagai

upaya  atau  solusi  dari  suatu  masalah  selain  perang.  Negara-negara

dapat  melakukan  upaya  resolusi  konflik  atau  kerjasama  bilateral

maupun multilateral sehingga perang dapat dihindari.

2. Peace Education

Mahathir  Mohamad   fokus  melakukan  edukasi  perdamaian  kepada

Masyarakat Internasional. Bermula dari pembentukan Perdana Global

Peace  Foundation di  Malaysia.  Kemudian,  berlanjut  dengan

pembentukan sekolah perdamaian di Indonesia yang disebut Mahathir

Global  Peace  School pada  tahun  2013,  bekerja  sama  dengan

Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Pada  setiap  kesempatan

menjadi  pemateri,  beliau  selalu  menyampaikan  gagasannya  terkait
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perang. Dengan begitu, framing mengenai dunia tanpa adanya perang

akan terbentuk di masyarakat.

3. Peradilan Perang

Mahathir Mohamad membentuk sebuah International Court of Justice

sebagai  langkah menkriminalkan penjahat  perang.  Di  dalam sidang

ini,  secara  langsung  perseorangan  maupun  organisasi  yang  terlibat

perang akan disidang dan diputuskan in absentia atau secara langsung.

Tahap  ketiga  adalah  membuat  keputusan  untuk  mencoba  (decision,

adoption and trial) yang didahului dengan proses menimbang-nimbang tentang

berbagai aspek produk atau gagasan tersebut. Tahap ini terjadi ketika orang telah

mengambil tindakan dengan cara mencoba produk tersebut. 

Tahap keempat adalah tahap konfirmasi atau reevaluasi. Tahap ini hanya

akan  terjadi  jika  orang  telah  mencoba  produk  atau  gagasan  yang  ditawarkan.

Berdasarkan  pengalaman  mencoba,  masyarakat  akan  mengevaluasi  dan

mempertimbangkan kembali  tentang produk atau gagasan tersebut.  Tahapan ini

merupakan tahapan yang paling strategis atau menentukan apakan orang dapat

menerima suatu produk atau gagasan dan menggunakannya atau tidak.  Rogers

juga menilai  bahwa tidak semua tahap akan dilewati,  bisa saja seseorang akan

berhenti pada tahap tertentu.

Mahathir  Mohamad  melakukan  kampanye-kampanye  perdamaian  untuk

menciptakan sebuah dunia baru yang damai tanpa adanya perang. Ini merupakan
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cita-cita  Mahathir  Mohamad.  Pasalnya  perang  saat  ini  masih  diperbolehkan

dengan  menggunakan asas-asas  Hukum Humaniter  Internasional.  Namun,  asas

tersebut  tidak  terlalu  linier  dengan  fakta  di  lapangan.  Peperangan  yang

menggunakan  teknologi  modern  banyak  menghancurkan  rumah-rumah  sipil,

rumah sakit, bahkan sekolah, yang bisa dilihat dari perang di Suriah, Palestina,

dan Irak sebagai contohnya. 

Istilah  Balance of  Power  dalam Hubungan Internasional  dipertanyakan.

Balance of Power yang diartikan sebagai suatu kondisi equilibrium atau keadaan

seimbang:  kesetaraan  hubungan  kekuasaan  antar  negara,  namun negara-negara

saat ini terus melakukan perlombaan menciptakan senjata yang paling mutakhir

dan  memiliki  daya  musnah  yang  dahsyat,  seperti  senjata  nuklir,  dan  Security

Dilemma tentu akan terjadi dintara negara-negara.

Mahathir memiliki mimpi untuk menciptakan sebuah dunia damai tanpa

adanya peperangan. Hal ini  memang tidak serta-merta  akan terjadi,  tentu akan

membutuhkan  sebuah  proses  yang  panjang,  seperti halnya menghilangakan

perbudakan di dunia. Dahulu, perbudakan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah

dan legal, namun seiring dengan berjalannya waktu, perbudakan menjadi hal yang

haram dan dianggap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

D. Metode Penelitian

Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  adalah  teknik

pengumpulan  data  yang  bersifat  sekunder.  Teknik  sekunder  merupakan  teknik

yang  dilakukan  penulis  dalam  mencari  refrensi  melalui  studi  kepustakaan,
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menggunakan dan memanfaatkan  literature sehari-hari,  buku-buku, surat kabar,

majalah, makalah, jurnal, serta e-book yang mengacu pada judul skripsi penulis. 

Sebagai data penunjang, penulis juga menggunakan rekaman video pidato-

pidato Mahathir Mohamad saat sedang berorasi.  Sedangkan data lain diperoleh

melalui  media  elektronik  atau  media  komputer  yang  baik  dan relevan  dengan

analisa penulis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui  apa pemikiran atau gagasan anti  perang Tun Dr.

Mahathir Mohamad sebagai seorang tokoh internasional.

2. Untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  Tun  Dr.  Mahathir  Mohamad

mengkriminalkan perang.

3. Untuk  memenuhi  syarat  akhir  studi  Strata  I  di  Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Sebagai  sumber  pustaka  umumnya  dibidang  pemikiran  individu,

khususnya pemikiran tokoh internasional Tun. Dr. Mahathir Mohamad.

F. Batasan Penelitian

Untuk  memudahkan  penulis  di  dalam  memperoleh  data  bahan  analisa

maka penulis  memerlukan batasan bahasan.  Penelitian ini  akan fokus terhadap

pemikiran  individu  yaitu  Tun.  Dr.  Mahathir  Mohamad  tentang anti  perang.
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Pemikiran anti perang Mahathir penulis kaji sejak beliau menyelesaikan jabatan

PM Malaysia pada 2003 hingga 2016.

Penulis  kemungkinan  akan  sedikit  menyinggung  masalah  diluar  fokus

pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari  topik pembicaraan, jika

dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penilitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  ini  ditulis  dalam  empat  bab  dengan  sub  topik

pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada Bab ini penulis  menulis bagian Pendahuluan yang memuat

alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah,

rumusan  masalah,  hipotesa,  kerangka  teori,  batasan  penelitian,

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis memaparkan mengenai perjalanan politik Tun

Dr.  Mahathir  Mohamad  yang  meliputi  biografi  Mahathir

Mohamad,  karir  politik  Mahathir,  dan  Mahathir  Mohamad  dan

UMNO.

BAB III Pada  bab  ini  penulis  memaparkan  Perang  Menurut  Tun  Dr.

Mahathir Mohamad yang meliputi proses kognisi Tun Dr. Mahathir

Mohamad dan gagasan Mahathit Mohamad  tentang anti perang.

BAB IV Pada  bab  ini  penulis  memaparkan  upaya  Tun  Dr.  Mahathir

Mohamad mengriminalisasikan perang yang meliputi  konfrontasi

ide atau gagasan, peace education, dan peradilan perang.
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BAB V Pada  bab  ini,  penulis  akan  menyampaikan  kesimpulan dari

pemaparan bab-bab sebelumnya.
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	� Ibid
	Sesuai dengan pokok permasalahan tentang Kriminalisai Perang: Pemikiran Tun Dr. Mohamad, maka untuk memahami pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad penulis menggunakan tingkat analisa. Di dalam proses memilih tingkat analisa, penulis menetapkan level of analysis (unit analisa) yaitu yang perilakunya hendak di deskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan (biasa disebut variabel dependen), serta explanation of analysis (unit eksplanasi) yaitu yang dampaknya terhadap unit analisa hendak di amati (bisa juga disebut varabel independen).
	Dalam mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad maka penulis menggunakan level of analysis (unit analisa) dan explanation of analysis (unit eksplanasi) individu. Unit eksplanasi dan unit analisa penulis berada pada tingkat yang sama yakni individu, maka penulis melakukan pendekatan analisa korelasionis.13 Selain tingkat analisa individu, maka penulis menggunakan model kampanye Difusi Inovasi (The Diffusion of Innovation Model) untuk menjelaskan bagaimana langkah Mahathir untuk mengkriminalkan perang.
	Kampanye merupakan cara, tindakan, dan usaha mempengaruhi tindakan dan menyampaikan pesan kepada target audiens dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan.14 Kampanye dapat dilakukan oleh individu serta sebuah kelompok terorganisir yang ingin menncapai suatu proses pengambilan keputusan atau untuk mempengaruhi dan menghambat tujuan tersebut.


