
BAB III

PERANG MENURUT TUN. DR MAHATHIR MOHAMAD

Dalam bab III ini akan menjelaskan mengenai perang menurut Tun Dr.

Mahathir  Mohamad.  Diawali  dengan proses  kognisi  Mahathir,  bagaimana pola

pikir  mengenai  perang  terbentuk  di  dalam diri  Mahathir.  Selanjutnya  akan  di

jelaskan gagasan Mahathir mengenai perang.

Individu  dinilai  patut  untuk  diperhitungkan  dalam  menganalisa

fenomena Hubungan Internasional. Analisa individu menjadi penting dikarenakan

individu memiliki posisi atau peran di dalam dunia internasional. Menurut kaum

liberalis, individu adalah dasar dari perilaku sebuah negara. Hal ini karena negara

dibentuk dari kelompok individu yang berbeda-beda, suku, ras, maupun agama.

Individu juga dinilai  sebagai aktor yang independen.  Perilaku individu didapat

dari  hasil pemikiran individu tersebut,  sehingga mampu mempengaruhi mereka

untuk membuat sebuah kebijakan yang mana hal ini mampu memberikan dampak

pada bagaimana kepentingan nasional terbentuk. 

Selain  itu,  individu  juga  merupakan  aktor  yang  mampu  mengambil

sebuah keputusan. Mereka memiliki peran dalam setiap kebijakan yang diambil

oleh negara. Individu dinilai mampu berfikir rasional sehingga dapat menghindari

konflik-konflik yang terjadi.

Didalam proses berfikir, seseorang memerlukan 3 proses yaitu pembentukan

gagasan  (Conception),  menentukan  sesuatu  (Judgement)  dan  keputusan
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(Reasoning).34 Begitu juga dengan proses berfikir Mahathir Mohamad. Pemikiran

mengenai  anti  perang Mahathir  tidak dapat  terlepas dari  pengalaman Mahathir

selama hidup.

A. Proses Kognisi Mahathir Mohamad Tentang Anti Perang

Pembentukan gagasan (Conception) Mahathir mengenai anti perang tidak

serta  merta  ada.  Mahathir  Mohamad memerlukan proses  yang panjang sampai

akhirnya  beliau  memutuskan  untuk  anti  terhadap  perang,  bahkan  beliau  ingin

mengkriminalisasikan perang.

Pada  era  kemimpin  Mahathir  Mohamad  sebagai  Perdana  Menteri

Malaysia, pemikiran mengenai anti perang belum beliau sampaikan pada forum-

forum internasional.  Gagasan tersebut muncul ketika Mahathir  Mohamad tidak

lagi  menjabat  sebagai  PM  Malaysia.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya

‘Declaring  the  Kuala  Lumpur  Peace  Conference  Open’ Kuala  Lumpur  World

Peace Foundation pada 9 Agustus 2003.

Diawali  dari  masa  kecil  Mahathir  yang  diselimuti  oleh  masa

kolonialisme atau penjajahan Inggris terhadap Malaysia telah membawa Mahathir

pada  traumatism terhadap penjajahan. Hal tersebut dikarenakan penjajahan akan

menimbulkan konflik-konflik. Penjajahan yang terjadi terhadap Malaysia dimulai

pada tahun 1511 yang diawali oleh bangsa Portugis, kemudian pada 1789 oleh

Inggris sampai akhirnya Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957.35

34  Mehra, P. S. (2001). Pengantar Logika Tradisional. Bandung: Putra Barding.

35  Dewata.com, A. K. (2015, Agustus 31).  1957-Malaysia Merdeka Dari Inggris.
Retrieved from kabardewata.com: http://kabardewata.com/berita/lainnya/sejarah-
hari-ini/1957-malaysia-merdeka-dari-inggris.html#.WPVzUF5S3IU
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Penjajahan  bangsa  asing  terhadap  Malaysia  telah  menumbuhkan  sifat

nasionalisme dalam diri Mahathir.

Nasionalisme yang dimiliki Mahathir tentu membawa pemikiran Mahathir

menganai  penjajahan  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi

Manusia.  Penjahan  telah  menjadi  sebuah  momok  menakutkan  bagi  kehidupan

manusia. Negara yang kuat menjajah negara yang lemah, negara yang kuat saling

bersekutu  untuk  ‘menjarah’  negara  yang  lemah.  Seolah  mereka  melakukan

ekspansi tanpa didasari pertanyaan berbalik, bagaimana jika mereka yang dijajah?.

Kita  mengetahui  secara  jelas,  masa-masa  penjajahan  mendatangkan  banyak

kerugian.  Negara yang terjajah seolah memiliki  masa lalu kelam, pengetahuan

dibatasi oleh negara yang berkuasa. Kebebasan untuk hidup pun dipertanyakan

pada waktu itu.  Hal ini  lah yang membuat Mahathir  Mohamad berfikir  bahwa

penjajahan,  untuk memenuhi  hasrat  kekuasaan dapat  menimbulkan peperangan

dan ‘saling rebut’ antara satu negara dengan negara lain. Sehingga peperangan

hanya akan menimbulkan kerugian, bukan keuntungan.

Fikiran itu  mulai  diasah Mahathir  Mohamad pada saat  duduk dibangku

kuliah. Pemikiran terhadap fenomena-fenomena yang ada disekitarnya, membuat

Mahathir  memiliki  kecenderungan  untuk  lebih  aktif  di  dalam  pergerakan

kemahasiswaan. Mahathir juga sering menulis kritikan-kritikan ataupun fenomena

sosial dengan nama C.H.E. Det. Pada proses ini Mahathir Mohamad memasuki

proses pembentukan gagasan pemikiran mengenai ketimpangan sosial. Selain itu

Mahathir  Mohamad  juga  aktif  memimpin  gerakan-gerakan  kemahasiswaan.

Sehingga pola berfikir kritis Mahathir semakin terasah.
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Pada masa kecilnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima didikan yang

tegas  dan  penuh  disiplin  didalam  menuntut  ilmu  dari  kedua  orang  tuanya.

Dikarenakan  didikan  itu  Mahathir  Mohamad  sudah  terbiasa  untuk  membaca

banyak buku bacaan.

“Saya dibesarkan didalam suasana rumah yang penuh dengan disiplin.
Bapa saya menjalankan disiplin sepertimana dikelas. Bunyi batuk beliau
ketika menghampiri rumah sudah cukup menyebabkan saya dan abang-
abang saya berkejaran mendapatkan buku”.36

Kedisiplinan  Mahathir  Mohamad  dapat  dilihat  ketika  beliau  memimpin

Malaysia.  Kepercayaan  Mahathir  kepada  kedisiplinan  tinggi  akhirnya  mampu

membawa Malaysia menuju pada kemajuan dan pembangunan ekonomi.

Berlatar belakang seorang muslim, Mahathir berpendapat bahwa tidak ada

agama didunia ini yang menginginkan peperangan dan mengabaikan perdamaian.

Mahathir  mengatakan  bahwa  agama  Islam,  sebagai  agama  yang  ia  percayai,

adalah  agama  yang  cinta  damai.  Islam  tidak  mengajarkan  kekerasan  maupun

tindakan  kriminal  seperti  membunuh  seseorang  apalagi  untuk  berperang.  Jika

begitu,  ketika  ada  kelompok-kelompok  yang  mengaku  Islam  dan  melakukan

kekerasan  dan  penganiayaan,  maka  sudah  dapat  dilihat  bahwa  mereka  bukan

Islam yang sebenarnya.

Namun saat  ini  menurut  Mahathir  Mohamad,  Islam sedang mengalami

sebuah  kemunduran  yang  disebabkan  oleh  umat  Islam  yang  tidak  lagi

mengamalkan  nilai-nilai  Islam yang  sesuai  dengan  tuntunan  yang  benar.  Nabi

Muhammad s.a.w menyeru umat Islam kearah perpaduan dan persaudaraan, yang

36  Morais, J. (1982). Mahathir: A Profile In Courage. Halaman 1.
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terjadi  malah  sebaliknya  yaitu  permusuhan  antar  sesama  penganut  Islam.37

Permusuhan antar umat Islam yang terjadi saat ini telah memudahkan pihak barat

mengecap  Islam  didunia  sebagai  teroris.  Sehingga  media-media  barat  dengan

mudah  mengecap  Islam  sebagai  agama  teroris,  fundamentalis,  dan  ekstrimis

sehingga citra Islam di dunia bisa menurun bahkan hilang.

Menurut Mahathir untuk mencari sebuah solusi dari sebuah konflik, maka

pihak-pihak yang terlibat konflik dapat berunding demi terciptanya kedamaian.38

Konflik  yang  diselesaikan  dengan  perang  tidak  akan  menyelesaikan  masalah

tersebut, namun semakin memperburuk keadaan.

Kognisi Mahathir sejalan dengan pemikiran kaum liberal yang tidak setuju

dengan adanya perang. Pada dasarnya kaum liberal, seperti Mueller, mengangap

bahwa perang adalah hal yang sia-sia. Mueller berusaha menghidupkan kembali

keyakinan kaum liberal terhadap kemampuan manusia yang memiliki moral serta

materi kehidupan manusia, Mueller menunjukkan bahwa sebagaimana pertikaian

dan perbudakan yang pada zaman dahulu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah

kini pada akhirnya dianggap sebagai hal yang tidak bisa diterima. Perang, juga

diharapkan dapat menjadi sesuatu yang benar-benar ditinggalkan oleh manusia,

dikarenakan  perang  tidak  bermoral  dan  tidak  beradab.  Mueller  juga  ingin

menjelaskan bahwa kekerasan  merupakan  bentuk  hubungan  sosial  yang  sudah

ketinggalan zaman,  yang tidak  berkaitan  dengan perubahan sifat  manusia  atau

struktur sistem internasional. Selain itu, ketidakbergunaan perang pada akhir abad

ke-20 adalah  output dari pembelajaran moral, serta perubahan pada pemahaman

37  Mohamad, M. (1999). Jalan Ke Puncak. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

38 http://umy.ac.id.
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etika  dikarenakan perang lebih  banyak memakan biaya  dari  pada  memberikan

keuntungan, perang juga merupakan tindakan yang jauh dari  kata mulia,  maka

menurut Mueller, perang menjadi hal yang sangat ‘absurd’.39 Mahathir Mohamad

juga menilai bahwa perang dapat dihentikan. Perang yang terjadi saat ini lebih

banyak  menimbulkan  kerugian  ketimbang  memberikan  keuntungan.  Pemikiran

anti  perang  Mahathir  persis  seperti  pemikiran  golongan  liberalisme  yang

mengatakan  bahwa  perang  dapat  disembuhkan.  Obat  untuk  menyembuhkan

perang  telah  ditemukan  pada  abad  ke-18.  Dua  obat  untuk  menyembuhkan

perangadalah ‘Demokrasi’ dan ‘Pasar Bebas’.40

Menurut  Scott  Burchill,  proses-proses  dari  lembaga  demokratis  akan

menghancurkan  kekuatan  elit  yang  berkuasa  dan  mengekang  kecendrungan

mereka pada kekerasan. Pasar dan perdagangan bebas akan menghapus batasan

artifisial  antara  individu-individu  dan  menyatukan  mereka  dimanapun  mereka

berada ke dalam satu komunitas.41 

Fakta  bahwa  Mahathir  Mohamad  memiliki  kecendrungan  kepada

pemikiran liberalisme dapat dilihat melalui kepemimpinannya selama 22 tahun di

Malaysia.  Mahathir  Mohamad mengatakan bahwa demokrasi  Malaysia  mampu

membawa Malaysia pada kesejahteraan dikarenakan demokrasi bukanlah sebuah

ancaman, melainkan sebagai alat atau sistem untuk mensejahterakan rakyat.42

39  Burchill,  S.  L.  (2015).  Theories  of  International  Relations. Bandung:  Nusa
Media.

40 Ibid.

41 Ibid.

42  Kwan Yeu,  L.  (2007,  OKtober  13).  Demokrasi  Barat  Tidak Penting.  Harian
Jawa Pos.
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Namun Mahathir Mohamad sendiri menilai bahwa demokrasi murni yang

diambil secara mentah-mentah dari barat tidak cocok jika diterapkan di Malaysia.

Mahathir menggabungkan nilai-nilai Islam kedalam sistem demokrasi Malaysia.

Hal tersebut dapat diamati dari backgound partai yang mengususng pemenangan

Mahathir.  UMNO  (United  Malaya  National  Organization).  Partai  yang  secara

selektif memasukkan nilai-nilai Islam kedalam kebijakan pemerintah.43

 Pemikiran Mahathir yang dinilai mirip dengan golongan liberalisme tidak

sepenuhnya diambil mentah-mentah. Ada unsur-unsur Islam yang juga digunakan

Mahathir  dalam menilai  bahwa perang  itu  dilarang.  Menurut  Khoo Boo Teik,

Islam juga menjadi hal yang menyusupi pola berfikir Mahathir Mohamad.44 Selain

itu, proses masuknya nilai-nilai Islam dapat dilihat dari berbagai institusi Islam

yang dibangun saat pemerintahan Mahathir Mohamad. Diantaranya pembentukan

Bank  Islam,  Sistim  Asuransi  Islam,  Universitas  Islam  Internasional,

Penyempurnaan  Administrasi  Keagamaan  Islam  dan  Pengadilan  Syariah,

diberlakukannya UU yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam.

Kemudian  proses  kognisi  Mahathir  Mohamad  berjalan  pada  proses

menentukan sesuatu (Judgement). Mahathir menilai bahwa perang adalah sebuah

kejahatan.

“We had fought wars to end all wars”45

43  Abdullah, A. R. (1997).  Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Pemikiran.
Jakarta: Gema Insani Pers.

44  Teik,  K.  b.  (1995).  Paradoxes  of  Mahathirism: an Intellectual  Biograpgy of
Mahathir Mohamad. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

45  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  (2016,  Maret  17).  Penganugrahan
Gelar Doctor Honoris Causa Bidang Studi Perdamaian dan Islam Tun Dr. HC.
Mahathir Mohamad. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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Perang merupakan sebuah kejahatan karena akan memunculkan korban-

korban jiwa. Membunuh anak-anak, wanita dan orang tua. Mereka yang tidak ada

sangkut pautnya dengan perang akan menanggung akibat dari kegagalan sebuah

negara.

Keputusan (Reasoning)  Mahathir  Mohamad ingin  mengkriminalisasikan

perang merupakan kelanjutan dari proses kognisi Mahathir. Dari fenomena perang

yang ia  lihat  seperti  korban jiwa,  kerugian  materil,  efek lingkungan,  dan efek

negatif jangka panjang dari sebuah perang yang berupa radiasi kimia, membuat

Mahathir  Mohamad memutuskan bahwa perang harus di  lawan dan di  anggap

sebagai sebuah kejahatan.

Mahathir Mohamad yakin dapat menjadikan perang sebagai sebuah bentuk

kejahatan  dan  pelakunya  dapat  dihukum  berat.  Alasan  Mahathir  Mohamad,

berkaca dari norma-norma yang di masa lalu dapat diterima dan saat ini seluruh

dunia  menolaknya.  Penolakan  itu  dapat  dicapai  dikarenakan  secara  bertahap

orang-orang mulai menyadari bahwa ada kesalahan dalam norma-norma tersebut. 

Pada masa lalu, perbudakan merupakan hal yang wajar dan tepat dimasa

lalu namun saat ini perbudakan merupakan hal yang melanggar HAM. Aparteid

pada awal abad 20 dianggap sebagai pedoman untuk bermasyarakat, namun saat

ini  hal itu dianggap rasis dan tidak berprikemanusiaan. Kaum perempuan pada

masa lalu dianggap sebagai inferior dan memiliki kemampuan yang lebih rendah
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dari  kaum laki-laki.  Tetapi,  saat  ini  kesetaraan  gender  menjadi  hal  yang  bisa

diterima. Dan kaum perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki.46

Perubahan-perubahan  di  dalam  norma  itulah  yang  membuat  Mahathir

Mohamad berfikir bahwa perang dapat dihapuskan di dunia ini, tentu jika semua

orang memandang bahwa perang adalah sebuah kejahatan. Mahathir melihat nilai-

nilai  kemanusiaan  yang  berubah  dari  masa  lalu  ke  masa  sekarang  dapat

menghantarkan  orang-orang  berfikir  untuk  menghindari  perang.  Hal  itu  dapat

dimulai dari ketidak sukaan orang terhadap perang itu sendiri.

B. Gagasan Tun Dr. Mahathir Mohamad Terkait Anti Perang

Pemikiran mengenai perdamaian telah disampaikan oleh golongan yang

mempercayai  adanya  liberalism dikalangan  masyarakat.  Golongan  ini

menyimpulkan bahwa prospek penghapusan perang berada pada keinginan untuk

lebih memilih demokrasi daripada aristokrasi.47

Kaum liberal memandang bahwa perdamaian adalah permasalahan negara

yang lazim  ditemui.  Perang merupakan noda dalam kehidupan manusia  yang

dapat  dihapuskan.  Kant  sendiri  menilai  perdamaian  bersifat  abadi.  Kerjasama

antar  manusia  akan  memunculkan  keselarasan.  Sehingga  manusia  akan  lebih

menggunakan  akal  sehatnya  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan,  sedangkan

perang lebih banyak menyebabkan kerugian.

46  Mohamad,  M.  (2009,  Agustus  10).  Hiroshima.  Retrieved  from  chedet.cc:
http://chedet.cc/?P=301

47  Burchill, S. L. (2015). Theories of International Relations. (Terj) Bandung: Nusa
Media.
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Hal  yang  sama  terdapat  dalam  pemikiran  kaum  liberal  lain  seperti

Rosseau,  Kant,  dan  Cobden,  hingga  Schumpter  dan  Doyle,  bahwa  perang

dimunculkan oleh pemerintahan militeris dan non-demokratis demi kepentingan

pribadi mereka. Perang menurut mereka merupakan sebuah rencana dari golongan

tertentu untuk memperluas kekuasaan dan menambah kekayaan mereka dengan

cara  menaklukkan  wilayah.  Dengan  adanya  perang,  maka  Negara  mempunyai

alasan untuk menaikkan pajak dan memperluas aparat birokrasi dengan demikian

Negara meningkatkan kendali mereka atas warga negara.48

Menurut Schumper, perang merupakan akibat dari insting agresif para elit

yang otoriter dan tidak bertanggungjawab.49 Pendapat schumper dapat dilihat dari

perang-perang  yang  terjadi  di  beberapa  negara  didekade  ini.  Perang  yang

berlangsung disemenanjung korea yang melibatkan korea selatan dan korea utara

merupakan salah  satu  perpanjangan dari  pemimpin  Korea  Utara  yang  otoriter.

Selain itu keagresifan sebuah negara juga mampu mengantarkan kepada pecahnya

perang. Tragedy WTC pada 2001 lalu menjadi salah satu akibat dari runtuhnya

Balance of Power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Keruntuhan Uni Soviet menjadikan amerika serikat  satu-satunya negara

super  power  saat  itu.  Tragedi  11  September  2001  menyisaratkan  agresifitas

Goerge. W. Bush untuk menguasai timur tengah. Dimulai dari selogan war and

terror to terrorism. Pasalnya demokrasi barat dijadikan alat  untuk menciptakan

Negara  yang  berada  dibawah  payung  amerika  serikat  gagal  di  timur  tengah.

Konflik-konflik pun terjadi.

48 Ibid.

49 Ibid.
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Menurut  Kant,  adanya  bentuk-bentuk  pemerintahan  republic  yang  para

penguasanya bisa diandalkana dan hak-hak indvidunya dihargai akan membawa

kearah  Hubungan Internasional  yang damai  karena  kesepakatan  utama tentang

perang akan tergantung pada seluruh rakyat negara tersebut.50

Namun,  Tun  Dr.  Mahathir  Mohamad  melihat  dunia  ini  penuh  dengan

ketidakadilan. Bagi Mahathir, skenario dunia saat ini berdasarkan konsep keadilan

yang berprinsip pada ‘might is  right’ atau ‘siapa yang paling kuat dialah yang

berkuasa’. Menurut Mahathir Mohamad jalan terbaik bagi sebuah negara adalah

melalui administrasi  yang stabil  sejalan dengan kekuatan ekonomi dan mampu

bersaing  dengan  negara-negara  maju  yang  lain  untuk  menghindari  penjajahan

berkelanjutan mealaui kekuatan ekonomi negara-negara dunia pertama.51

Mahathir Mohamad menilai bahwa segala bentuk peperangan merupakan

tindak kriminal dan wajib untuk dihentikan. Apapun alasannya, perang tidak dapat

dilegalkan di dunia ini.52 Ketika perang masih diperbolehkan, maka akan terus

menerus terjadi perang yang menimbulkan efek yang besar bagi kehidupan sebuah

bangsa, yang kalah maupun yang menang akan sama-sama mendapat kerugian.

Perang  hanya  akan  menyebabkan  kerusakan  serta  korban  jiwa.  Mahathir

50 Ibid.

51  Mohmad,  M.  (1993).  Islam  as  Religion  of  Justice. Kuala  Lumpur:  Institut
Kepahaman Islam Malaysia.

52  Kampanyekan  Perdamaian,  Mahathir:  Perang  Tak  Berbeda  Dengan
Krimininalisme  .  (n.d.).  Retrieved  Januari  24,  2017,  from  Detik  News:
https://news.detik.com/berita/2500069/kampanyekan-perdamaian-mahathir-
perang-tak-berbeda-dengan-kriminalisme
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Mohamad  menilai  bahwa  perang  bukanlah  solusi  atas  konflik  yang  terjadi.53

Solusi tidak harus dicari dari kemenangan ataupun kekalahan didalam perang.

Mahathir Mohamad menilai budaya merupakan hal yang berbanding lurus

dengan  kemajuan  sebuah  bangsa.  Tidak  ada  suatu  negara  didunia  ini  yang

memiliki budaya perang atau konflik. Adanya penjajahan yang terjadi jelas tidak

sesuai dengan asas-asas tersebut. Sehingga Mahathir Mohamad sangat menentang

keras segala bentuk penjajahan. Penjajahan yang terjadi hanya akan menciptakan

konflik-konflik dan berakhir pada peperangan, akibatnya akan banyak korban jiwa

serta kerugian materi. 

Di  dalam  menanggapai  perang,  nilai-nilai  masyarakat  Asia  digunakan

Mahathir  Mohamad  sebagai  landasan.  Beliau  menganggap  bahwa  masyarakat

Asia menekankan kepentingan norma masyarakat dan keluarga. Mahathir sering

merujuk pada nilai-nilai Asia Timur dan membandingkan dengan nilai-nilai Barat

yang  tidak  sesuai  dengan  falsafah  kehidupan.  Adapun  nilai-nilai  masyarakat

Timur menurut Mahathir Mohamad antara lain: 1). Masyarakat yang teratur, 2).

Masyarakat  yang  harmonis,  3).  Akuntabilitas  Pegawai  Negeri  Sipil,  4).

Keterbukaan kepada ide-ide baru, 5). Menghormati hukum dan pemerintah. Nilai-

nilai inilah yang mampu mengantarkan masyarakat kepada kedamaian. Berbeda

dengan  nilai-nilai  barat  lebih  betumpu  pada:  1).  Kebebasan  berpendapat,  2).

Kebebasan diri,  3).  Hak individu, 4).  Debat  terbuka,  5).  Sefish (berfikir  untuk

kepentingan pribadi),  6).  Akuntabilitas  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dari  paparan ini

dapat  dilihat  beberapa  perbedaan  nilai  Timur  dan  Barat  yang  dikemukakan

53 http://regional.kompas.com
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Mahathir.  Beliau  berpendapat  bahwa  nilai-nilai  Timur  merupakan  hal  yang

penting  dalam  memahami  cara  berpolitik,  leadership,  dan  mengatur

pemerintahan.54 Nilai-nilai  Barat  yang  cenderung  mementingkan  kepentingan

pribadi menjadi celah untuk memimpin dengan arogan dan tidak mempedulikan

kehidupan orang lain.

Selain  itu,  masyarakat  Timur  yang  agamis  lebih  mengajarkan  kepada

kedamaian dari pada peperangan. Tidak ada satu agamapun yang menyeru kepada

penganutnya untuk melakukan perang ataupun penjajahan. Bahkan agama Islam

sekalipun. Menurut Mahathir Mohamad, Nabi Muhammad s.a.w menyeru umat

Islam  kearah  perpaduan  dan  persaudaraan.  Bukan  kepada  permusuhan  dan

peperangan.55

“Orang  Islam  tidak  perlu  berlaku  ganas  kerana  agama  Islam  tidak
menyuruh kita melaku ganas atau ketidakadilan kepada sesiapa.”
“Agama Islam adalah agama keamanan, agama yang mengajar kita supaya
melaku adil dan tidak mencetus huru-hara”.56

Keprihatinan  Mahathir  Mohamad  muncul  akibat  konflik-konflik  yang

terjadi dikalangan umat Islam. Padahal, beliau menilai Islam sebagai agama yang

menjunjung  tinggi  perdamaian,  keamanan,  serta  agama  yang  mengajarkan

keadilan dan tidak menciptakan permasalahan. Namun dewasa ini banyak konflik

yang terjadi diantara umat Islam, bahkan beberapa negara Islam terlibat di dalam

perang.

54  Mohamad, M. (1999). A New Deal for Asia. Petaling Jaya: Pelanduk Publicaions.

55  Mohamad, M. (1999). Jalan Ke Puncak. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

56  Mohamad, M. (2012, Desember 16).  Boko Haram.  Retrieved from chedet.cc:
http://chedet.cc/?P=26
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Konflik  di  Timur  Tengah  telah  menewaskan  banyak  korban  jiwa,

kerusakan  fasilitas-fasilitas  umum,  dan  menciptakan  kemunduran  ekonomi.

Perang  yang  berlangsung  selama  kurang  lebih  5  tahun  di  Suriah  telah

menewaskan  sekitar  400.000  jiwa.  Bahkan  harapan  hidup  di  suriah  menurun

drastis mencapai 55,4 persen pada tahun 2015 lalu.57 

Di  Negara  Myanmar  tercatat  terjadi  pembantaian  etnis  minoritas

Rohingya. Konflik ini menewaskan sekurangnya ada 6.000 jiwa masyarakat etnis

rohingya.58 Padahal,  Myanmar  tergabung  di  dalam  anggota  ASEAN  dimana

sepuluh  anggotanya  bersepakat  untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.

Menurut  laporan  PBB,  rohingya  merupakan  etnis  minoritas  yang  paling

teraniyaya  di  dunia.59 Terjadinya  konflik  kemanusiaan  Rohingya  di  Myanmar

seolah  tidak  ditanggapi  serius  oleh  Pemerintah  Myanmar.  Pelanggaran  yang

dilakukan  oleh  etnis  Budha  dan  kelompok  militer  Myanmar  terhadap  etnis

Rohingya  seperti  kekerasan,  penyiksaan,  penjarahan,  hingga  tuduhan  diluar

hukum  banyak  dialami  oleh  etnis  Rohingya.60 Penyerangan  terhadap  etnis

minoritas Rohingya membuka mata dunia Internasional bahwa saat ini kekerasan

fisik masih banyak terjadi dan tidak sedikit oknum pemerintah di dalam negara

57  Berlianto. (2016, Februari 11). Korban Tewas Konflik Suriah Sentuh Angka 470
Ribu  Jiwa.  Retrieved  from  International.sindonews.com:
https://International.sindonews.com/read/1084648/41/korban-tewas-konflik-
suriah-sentuh-angka-470-ribu-jiwa-1455204599

58  Siraaj. (2012, Juni 18). Keluarga Korban: Jumlah Kematian Muslim di Arakan
Dapat  mencapai  6.000  Jiwa.  Retrieved  from  Arrahmah.com:
https://www.arrahmah.com/2012/06/18/keluarga-korban-jumlah-kematian-
muslim-di-arakan-dapat-mencapai-6000-jiwa/

59  Siraaj. (2012, Juni 18). Keluarga Korban: Jumlah Kematian Muslim di Arakan
Dapat  mencapai  6.000  Jiwa.  Retrieved  from  Arrahmah.com:
https://www.arrahmah.com/2012/06/18/keluarga-korban-jumlah-kematian-
muslim-di-arakan-dapat-mencapai-6000-jiwa/
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tersebut turut serta melakukan kekerasan. Sehingga banyak etnis rohingya yang

mencari tempat pengungsian untuk dapat bertahan hidup. Salah satu negara yang

menampung pengungsi Rohingya adalah Indonesia dan Malaysia.

Selain konflik etnis Rohingya, pada tahun 2003 lalu, Amerika Serikat dan

sekutunya Inggris melakukan Invansi Militer ke Irak yang menyebabkan perang

dan menewaskan ribuan korban jiwa. George W. Bush mengirimkan sedikitnya

230.000 personl militer, sedangkan Inggris mengerahkan sekitar 45.000 personil

militer.  Keinginan  Amerika  Serikat  untuk  menyudahi  kepemimpinan  Saddam

Hussein di Irak nampaknya tidak berjalan mulus dan harus menggunakan jalan

perang.  Peperangan  antara  Amerika  Serikat  dan  Irak  setidaknya  menewaskan

460.000  jiwa  lebih,  termasuk  didalamnya  warga  sipil.61 PBB yang  mengamati

peperangan terjadi sejak ultimatum AS tidak didengarkan oleh Saddam Hussein

menyerukan kepada seluruh jajaran  militer  yang terlibat  dalam perang di  Irak

untuk sedapat mungkin jangan sampai melukai rakyat sipil.62 Namun fakta yang

didapat adalah, kebanyakan korban jiwa dalam perang Irak ini adalah warga sipil.

Kerusakan  bangunan  dan  infrastruktur  di  Irak  juga  menjadi  catatan  tambahan

sejarah perang yang terjadi  di  dunia.  Kerusakan bangunan dan fasilitas  publik

60  Iqbal, M. N. (1970, Januari 1). Korban Tewas Muslim Rohingya Sudah Ratusan
Jiwa.  Retrieved  from  Republika.co.id:
http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/11/17/ogrvc79-korban-
tewas-muslim-rohingya-sudah-ratusan-jiwa

61  Korban Perang Irak 460.000 Jiwa Lebih. (2013, Oktober 16). Retrieved from
Bbc.com: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131016_irak_perang

62  Kronologi  Perang  Irak.  (2003,  Maret  25).  Retrieved  from  bbc.co.uk:
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030317_iraqdiplomasi5.shtml
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serta  pembunuhan  terhadap  warga  sipil  di  dalam peperangan  sebenarnya  jelas

melanggar Konvensi Jenewa.

Fakta diatas  menunjukkan bahwa perang masih bisa ditemui di  banyak

negara.  Sehingga  Mahathir  Mohamad  berpendapat  bahwa  perang  tidak  akan

menyelesaikan suatu  persoalan  dan hanya  akan  memberikan kerugian  lainnya.

Banyaknya  pengungsi  yang  berdatangan  ke  negara-negara  lain  membuktikan

keamanan  di  negaranya  yang  mulai  menurun.  Rasa  aman  yang  seharusnya

dimiliki  oleh  tiap  masyarakat  seharusnya  dapat  diberikan  oleh  negara  sebagai

payung  keamanan.  Bukan  berarti  negara  bebas  melakukan  perang  tanpa

memperhatikan warga sipil dan akibat buruk jika terjadi perang.

Menurut Mahathir Mohamad pembunuhan yang dilakukan kepada orang

yang  tidak  bersalah  merupakan  hal  yang  sia-sia.  Selain  itu  budget yang

dikeluarkan  di  dalam  perang  seperti  penelitian,  pengembangan,  dan  produksi

senjata pembunuh massal akan menjadi sia-sia. 

“When will they realise that war, the killing of innocent people is futile”.63

Kemenangan  didalam perang  menjadi  tidak  berarti  disaat  negara  yang

memutuskan  untuk  terlibat  di  dalam  pertempuran  mengeluarkan  biaya  yang

sangat tinggi seperti  penelitian senjata,  pembuatan atau pembelian senjata,  dan

transportasi  perang,  banyaknya  jumlah  tentara  yang  tewas,  serta  hancurnya

fasilitas-fasilitas.

Di  Malaysia,  Mahathir  Mohamad  telah  menyuarakan  kampanye  untuk

menjadikan  perang  sebagai  sebuah  kejahatan  (Criminalise  War).  Mahathir

63  Mohamad, M. (2011, Januari 1).  The Futility of War. Retrieved from chedet.cc:
http://chedet.cc/?p=490
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Mohamad menjelaskan, jika pembunuhan dianggap sebagai kejahatan besar yang

dapat dihukum dengan hukuman berat, lantas mengapa pembantaian dalam perang

tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan dan mereka yang melancarkan perang

tidak dianggap sebagai penjahat dan dihukum. 

Mahathir Mohamad melihat beberapa negara masih menganggap perang

sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.  Seperti  Irak, Palestina,  Afghanistan,

Palestina, dan Rwanda, banyak penduduk sipil di negara ini yang menjadi korban

perang.  Keterlibatan  negara-negara  barat  seperti  Amerika  dan  Israel  di  Timur

Tengah dengan menggunakan bom dan peluru  yang dilapisi  dengan zat  kimia

(depleted uranium) juga telah banyak merenggut korban jiwa.64

Mahathir  Mohamad  menyayangkan  sikap  antipati  masyarakat  dunia

terhadap perang yang terjadi di beberapa negara. Mereka yang masih aman dari

serangan-serangan  bom dan  nuklir  tidak  seharusnya  berdiam diri.  Seharusnya

sebagai manusia, rasa simpati terhadap korban perang tetap harus ada. Dengan

cara menghentikan perang, maka tidak akan ada lagi korban jiwa akibat senjata-

senjata pemusnah masal. 

“Kita harus menjadikan perang sebagai kejahatan”.65

Dengan melihat efek dan dampak dari perang, maka Mahathir Mohamad

mengatakan bahwa perang adalah kejahatan yang sangat besar dan mereka yang

64  Mohamad,  M.  (2009,  Agustus  10).  Hiroshima.  Retrieved  from  chedet.cc:
http://chedet.cc/?P=301

65 Ibid.
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memicu perang serta menyerang dengan senjata harus dianggap sebagai penjahat

dan dihukum oleh pengadilan internasional.66

Mahathir Mohamad menilai bahwa perang sebagai suatu hal yang penting

untuk  diperhatikan.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  Mahathir  Mohamad  sangat

concern di dalam bidang ini. 

Pertama, Mahathir Mohamad melihat pada dasarnya perang adalah tentang

membunuh orang.  Semua orang menganggap membunuh adalah sebuah tindak

kejahatan. Mahathir Mohamad berfikir bagaimana bisa orang berfikir membunuh

seseorang adalah kejahatan sedangkan membunuh ribuan orang bukan merupakan

kejahatan. Di masa lalu, perang dilakukan dengan senjata tradisional sehinggan

kapasitas untuk membunuh dan kerusakannya terbatas.

Kedua, pada dekade ini senjata menjadi sebuah alat yang dapat menghapus

populasi  manusia  di  suatu  tempat  dan  menghancurkan  bangunan  secara  fisik.

Penggunaan uranium telah terbukti menyebabkan kanker dan diabetes. Menurut

Mahathir  Mohamad,  nano-partikel  yang  oleh  debu,  angina  dan  udara  dapat

mempengaruhi  kehidupan  dan  membawa  penyakit  ratusan  mil  jauhnya.  Oleh

sebab itu perang dapat membahayakan negara-negara yang tidak terlibat perang.67

Senjata  konvensional  telah  dirancang  oleh  negara-negara  untuk

menciptakan  kerusakan  yang  besar  bahkan  lebih  massif  dari  bom Hiroshima.

Nuklir  yang  mampu  menjangkau  jarak  jauh  bahkan  jika  diledakkan  di  dalam

tanah  maka  ledakannya  mampu  menghancurkan  sebuah  wilayah.  Selain  itu,

66 Ibid.

67  Mohamad,  M.  (2009,  November  2).  Criminalising  War.  Retrieved  from
chedet.cc: http://chedet.cc?p=342
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terdapat peluru kendali dan pesawat tanpa awak yang menjadi pembunuh berdarah

dingin. Senjata ini mampu membunuh ratusan orang dan sulit untuk dihentikan. 

Ketiga, perang pada dewasa ini, menurut Mahathir Mohamad lebih banyak

membunuh  non-kombatan.  Jika  dibiarkan,  maka  seluruh  negeri  bisa  menjadi

medan perang, dan korban akan semakin banyak. Keamanan dan kedamaian akan

sulit  ditemukan. Hal inilah yang menyebabkan perang harus menjadi perhatian

untuk semua orang. Perang dunia I dan II seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi

negara-negara, namun pada kenyataannya tidak. Untuk itulah, perhatian Mahathir

Mohamad  fokus  pada  mengkriminalisasikan  perang.  Tentu  tujuannya  untuk

menciptakan dunia yang damai tanpa adanya perang.

“A journey of a thousand miles begins with the first steps.”
“We have taken many steps. Let us march forward in this struggle to achieve true
civilisation, to criminalise war.”68

Mahathir  Mohamad  mengajak  orang-orang  untuk  membuat  masyarakat

yang benar dengan cara mengkriminalkan perang.

68 http://mgps.umy.ac.id/. Tun Dr. Mahathir Mohamad.
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