
BAB IV

UPAYA TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD MENGKRIMINALISASIKAN

PERANG

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang

telah dilakukan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengkriminalisasikan perang.

Ada  tiga  upaya  yang  penulis  temukan  terkait  bagaimana  Mahathir  Mohamad

mengkriminalisasikan perang.

Dewasa  ini  banyak  isu-isu  ketidakadilan,  kekerasan  dan  penindasan,

menjadi konsumsi kehidupan bermasyarakat.  Perang antar kelompok dan negara

masih  bisa  ditemui  dan  membutuhkan  penyelesaian.  Jika  perang  memang

menyebabkan kerusakan yang masif dan menjatuhkan banyak korban, seharusnya

perang menjadi hal yang ditinggalkan, namun pada faktanya perang masih terjadi,

bahkan menggunakan senjata-senjata  canggih  pemusnah masal.  Dalam hal  ini,

Mahathir Mohamad telah berupaya untuk menghentikan perang dengan caranya,

yaitu dengan membuat perang sebagai tindakan kriminal. Artinya pelaku perang

harus di hukum.

Upaya  untuk  mengkriminalkan  perang  memang  tidak  semudah

membalikkan  telapak  tangan.  Seperti  halnya  perbudakan  yang  saat  ini  dinilai

sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa dekade lalu,

perbudakan  menjadi  hal  yang  biasa  dilakukan  dan  dianggap  sebagai  sebuah

kewajaran. Orang-orang yang menentang perbudakan pun harus terlibat perang

untuk mengakhirinya. Pada masa Rasulullah s.a.w, Islam datang untuk menghapus
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perbudakan,  menyamakan  derajat  seseorang,  ukuran  derajat  manusia  bukan

ditentukan  oleh  harta  benda,  keturunan,  bangsa,  dan  warna  kulit,  melainkan

ketakwaannya.69

Pada abad ke 18 dan ke 19 sejarah mengenal adanya Hukum Perang (Laws

of War) yang kemudian diubah menjadi istilah Hukum Humaniter (Humanitarian

Law).  Menurut  Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja,  beliau membagi  hukum perang

menjadi 2. Yaitu jus ad bellum, yaitu hukum yang mengatur hal bagaimana negara

dibenarkan menggunakan kekerasan senjata. Dan yang kedua,  jus in bello, yaitu

hukum yang berlaku dalam perang. Kemudian, hukum ini dibagi menjadi dua lagi,

yaitu  hukum yang mangatur  cara dilakukannya perang (conduct  of  war),  yang

biasanya disebut  Hague Laws.  Kemudian,  hukum yang mengatur  perlindungan

orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut Genewa Laws.70

Jus  ad  bellum mencakup  bagaimana  negara  secara  sah  atau  boleh

menggunakan  senjata-senjata.  Istilah  jus  ad  bellum digunakan  untuk  melihat

kondisi  lapangan  apakah  negara  yang  terlibat  perang  boleh  menggunakan

kekerasan  senjata  atau  tidak.  Melihat  ada  beberapa  tempat  yang  tidak  boleh

dirusak didalam perang, seperti bangunan rumah sakit, tempat peribadatan, dan

sekolah.  Islam juga  menerapkan  hal  yang  sama.  Di  dalam Islam,  tidak  boleh

membunuh warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Tidak boleh menghancurkan

bangunan peribadatan, bahkan sampai merusak sesuatu yang tidak perlu dalam

perang seperti membakar rumah-rumah warga, memotong tumbuhan dan lain-lain.

69  Al Hujurat Ayat 13. (n.d.). In Al Qur'an. 

70  Kusumaatmaja, M. (2002).  Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949. Bandung:
Alumni.
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Jus in bello merupakan hukum yang berlaku dalam perang agar tindakan-

tindakan di luar kepentingan perang yang penulis sebutkan diatas tidak dilanggar

oleh  negara-negara  yang terlibat  perang.  Hague laws,  tentu  akan berlaku juga

kepada  tentara  atau  militer  yang  dikirim  oleh  negara  di  dalam  peperangan.

Menurut hukum ini, perang juga memiliki etika. 

Namun jika melihat dari pengertian hukum perang diatas, maka kita dapat

mengambil benang merah bahwa dunia saat ini  masih melegalkan peperangan.

Hukum-hukum  yang  mengatur  perang  hanya  mengatur  bagaimana  perang

dianggap sah atau dapat dilakukan oleh negara. Seolah negara memiliki hukum

legal atas tindakan perang yang dilakukan.

Perang  Dunia  Pertama  yang  kita  kenal  menjadi  titik  balik  pola  pikir

manusia terhadap perang. Perang Dunia I ternyata membawa kesengsaraan yang

luar  biasa  pada  umat  manusia,  maka  tidak  mengherankan  jika  apabila  umat

manusia  berusaha  sekuat-kuatnya  untuk menghapuskan perang,  atau  sekurang-

kurangnya memperkecil kemungkinan timbulnya perang.71

Untuk menghindari perang, ada beberapa upaya atau usaha yang dilakukan

untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Usaha yang dilakukan oleh LBB (liga Bangsa-Bangsa)

Dalam preambul Liga ditentukan bahwa untuk menjamin perdamaian

dan keamanan, para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih

jalan perang.  Jika negara-negara mengalami perselisihan maka akan

dilakukan  dengan  jalan  Arbitrase,  Judical  Settlement,  dan  tidak

71  Haryomataram. (2012). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali Pers.
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memulai perang sebelum lewat tiga bulan sesudah keputusan Arbitrase

atau keputusan hukum diterima.

2. Dibentuknya Kellogg – Briand Pact atau yang sering diesebut Paris

Pact 1928. Secara resmi Paris Pact disebut Treaty for The Renuncition

of  War.  Perjanjian  ini  ditandatangani  oleh  Negara  Amerika  Serikat,

Jerman, Belgia, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Polandia dan Ceska. Di

dalam  preambul  dinyatakan  bahwa  mereka  menolak  atau  tidak

mengakui  perang sebagai  alat  Politik  Nasional,  dan  mereka  sepakat

akan mengubah hubungan antara mereka hanya dengan damai.72

Namun  apa  yang  terjadi  selanjutnya  adalah  Perang Dunia  II  kembali

terjadi dan menyisakan sejarah pahit bagi gagalnya Organisasi Internasional. Dari

uraian diatas, maka jelaslah baik liga bangsa-bangsa maupun Kellogg-Briand Pact

lagi-lagi  tidak  menghapus  atau  melarang  perang,  usaha-usaha  diatas  masih

melegalkan adanya perang. Seolah perang diatur dan dianggap sebagai suatu yang

‘biasa’ di dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun sejatinya beberapa negara

yang terlibat perang belum tentu, warganya menginginkan hal tersebut. Namun,

peraturan Internasional yang diwakili  oleh tiap negara hanya mampu mengatur

jalannya  perang,  belum  mampu  mengharamkan  apalagi  melarang  perang.73

Pasalnya  sudah  sangat  jelas  bahwa hasil  dari  perang  hanya  akan  memberikan

kerugian  yang  besar  pada  negara  yang  terlibat.  Kemenangan  pun  juga  harus

72 Ibid

73 Ibid
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mengorbankan puluhan nyawa. Hal ini seolah masyarakat dipaksa untuk saling

membunuh  satu  dengan  lainnya  walaupun  mereka  tidak  saling  kenal,  bahkan

untuk pertama kali  bertemu mereka dihadapkan pada pilihan untuk membunuh

atau dibunuh. 

Hal di atas merupakan sebuah ironi yang dihadapi manusia yang hidup

pada zaman ini. Kemajuan teknologi seharusnya mampu membuat rasa nyaman di

antara  masyarakat,  namun dibalik  itu  semua  kemajuan  teknologi  juga  diiringi

dengan maraknya pembuatan  senjata-senjata  pemusnah masal.  Kemudian  letak

sebuah kedamaian itu dipertanyakan kembali.

Dikarenakan  usaha-usaha  yang  pernah  dilakukan  ternyata  tidak

menghilangkan  perang,  maka  kemudian  muncul  pemikiran-pemikiran  yang

menentang adanya perang atau pemikiran anti perang. Salah satu pemikir yang

anti terhadap perang adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Standar  Hukum Internasional  mengenai  perang  baru  diatur  pada  tahun

1949,  Konvensi  Jenewa.  Sebelumnya, perang  menggunakan  senjata  pemusnah

masal tidak diatur di dalam Hukum Internasional. Hal tersebut terbukti pada tahun

1945 ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat.

Tragedi  Hiroshima  dan  Nagasaki  membuat  masyarakat  berfikir  bahwa  perang

dengan  senjata  pemusnah  masal  akan  memberikan  efek  yang  merugikan.

Kerugian  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pada  akhirnya  berujung  dengan

penolakan  pada  senjata  nuklir.  Hanya  beberapa  negara  yang  diperbolehkan

memiliki dan mengembangkan  senjata nuklir, selebihnya hanya untuk penelitian

energi.  Beberapa  negara  juga  tergabung  dalam aliansi  yang  menentang  nuklir
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untuk  digunakan  sebagai  senjata  perang. Sebagai  bentuk  penolakan  dibuatlah

Nuclear Non-Poliferation Treaty pada tahun 1968.

Namun,  Mahathir  Mohamad  menilai  hal  tersebut sebagai  sesuatu  yang

‘ambigu’. Ketika  banyak  negara  yang  menentang  keras  penggunaan  senjata

pemusnah  masal,  pada  aplikasinya,  senjata  pemusnah  masal  masih  terus

dikembangkan  oleh  beberapa negara.  Perlombaan  senjata  canggih  pun  seolah

diselenggarakan secara terang-terangan.  Dan pada akhirnya,  perang terjadi  dan

senjata tersebut digunakan.

Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  Mahathir  Mohamad  untuk

menyebarkan gagasan anti  perang.  Menurut  Mahathir  Mohamad,  ketika orang-

orang  sudah  membenci  perang,  maka  peperangan  dapat  ditinggalkan.

Sebagaimana  perbudakan  dan  Apartheid.  Namun,  Mahathir  Mohamad  menilai

bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan perang adalah negara. Pemimpin

negara  memiliki  tanggungjawab  kepada  rakyatnya,  terlebih,  pemimpin  sebuah

negara dapat mendeklarasikan perang ataupun genjatan senjata. Oleh sebab itu,

Mahathir menilai bahwa perang hanya dapat dihentikan oleh negara.

A. Konfrontasi Ide atau Gagasan

Mahathir  Mohamad  melakukan konfrontasi  ide  dan gagasan  terkat  anti

perang kepada masyarakat Internasional. Istilah konfrontasi sering digambarkan

sebagai  suatu  hal  yang  bertentangan  antara  dua  belah  pihak.  Menurut  KBBI

konfrontasi  diartikan  sebagai  prihal  berhadap-hadapan  langsung.  Istilahnya
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konfrontasi adalah menantang musuh atau masalah dengan berhadapan langsung.74

Mahathir Mohamad secara terang-terangan menyebarkan gagasan ini ketika dunia

masih memperbolehkan perang. 

Saat ini perang masih menjadi konsumsi orang banyak. Beberapa berita

Internasional memberitakan bahwa perang masih terjadi diantara beberapa negara.

Itu  berarti  beberapa  negara  masih  mengupayakan  perang  sebagai  cara

penyelesaian konflik. Mahathir Mohamad menentang dengan keras tindakan ini.

Menurutnya  tidak  ada  negara  yang  boleh  mengambil  jalan  perang  dan

menghancurkan keamanan negara lain.

“No country should resort  to war and the distruction of the security of
others, in order to promote its own security”.75

Mahathir  Mohamad  berkeinginan  membawa  negara-negara  yang

melakukan  atau  terlibat  perang  ke  dalam  Mahkamah  Internasional  sehingga

negara-negara tersebut dapat di hukum.

Arbitrase  berasal  dari  kata  arbitare yang  berarti  kekuasan  untuk

menyelesaikan  suatu  perkara  menurut  kebijaksanaan.  Arbitase  merupakan

penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  Peradilan  Umum yang  didasarkan  pada

perjanjian arbitase yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Membawa

negara yang bersengketa ke dalam Arbitrase Internasional memang tidak mudah.

Negara yang bersengketa harus menyetujui untuk membawa masalah mereka ke

74  Levardy. (2016, Maret 17). Arti dan Penggunaan "Konfrontasi". Retrieved from
any.web.id: http://any.web.id/arti-dan-penggunaan-konfrontasi

75  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. Hal
35.
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Arbitrase  Internasional.  Selain  itu,  hasil  dari  arbriter  memang  tidak  mengikat,

namun Mahathir Mohamad berharap ada kecendrungan untuk menyudahi perang

yang berlarut-larut.

Mahathir  Mohamad telah  membentuk Yayasan Kepemimpinan Perdana,

dimana yayasan ini  terlibat secara langsung dalam membantu rakyak Palestina

ketika  Israel  melakukan  serangan  ke  Gaza.  Selain  itu,  untuk  membantu  para

korban perang, Mahathir  Mohamad melalui Yayasan ini  juga telah membentuk

Perdana  Global  Peace  Foundation  (PGPF).  Melalui  PGPF  Mahathir  bersama

rekan-rekannya telah melakukan kegiatan amal untuk membantu korban perang.

Yayasan  ini  melakukan  aktivitas  penggalangan  dana  untuk  membantu

korban-korban perang.  Bahkan kerajaan Malaysia  telah menyumbang beberapa

juta ringgit untuk yayasan ini.76

Untuk  menghindari  perang,  Mahathir  Mohamad juga  menolak  keras

Nuclear  Power.77 Penggunaan  nuklir  sebagai  senjata  tentu  akan  menyebabkan

kerusakan dan efek yang destruktif dan radiasi residualnya dapat memusnahkan

suatu bangsa. Mahathir Mohamad berkaca dari tragedi bom atom Hisroshima dan

Nagasaki di Jepang. Kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur oleh Bom Atom

yang  memiliki  kekuatan  setara  dengan  ledakan  13  ton  TNT.  Bom  tersebut

setidaknya  telah  menewaskan sekitar  80  ribu  orang di  Hiroshima dan 70 ribu

lainnya  luka-luka. Pada  bom Nagasaki  diperkirakan  ada  70  ribu  korban  jiwa.

Sampai  saat  ini  penderitaan  akibat  bom  atom  tersebut  masih  dirasakan  oleh

76  Mohamad, M. (2016, Juni 30).  The Story of Perdana Leadership Foundation.
Retrieved from chedet.cc: http://chedet.cc/?p=2172

77  Mohamad,  M.  (2009,  Mei  24).  Nuclear  Power.  Retrieved  from  chedet.cc:
http://chedet.cc/?p=266
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penduduk  Jepang.  Ribuan  anak  terlahir  cacat  setelah  terjadinya  bom tersebut,

penderita kanker di Jepang meningkat dikarenakan efek radiasi.78

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.

Untuk  menjadikan  perang  sebagai  sebuah  kejahatan  lalu  dapat

dikriminalkan,  maka  orang-orang  harus  mengutuk  perang  tersebut  sebagai  hal

yang  dibenci,  seperti  halnya  dengan  perbudakan  dan lain  sebagainya.  Dengan

semakin banyak orang yang mengutuk perang,  maka perang akan menjadi  hal

negatif  dan  ditinggalkan.  Mahathir  Mohamad  berfikir  bahwa  cara  ini  akan

membawa  orang-orang  pada  perdamaian  tanpa  adanya  perang.  Ide-ide  ini

diharapkannya mampu menyadarkan orang-orang diseluruh dunia, bahkan kepada

negara-negara. 

Menurut  Mahathir  Mohamad,  satu-satunya  cara  untuk  menghentikan

perang adalah membuat perang itu sebagai sebuah kejahatan dan membuat orang-

orang  yang  terlibat  perang  bahkan  menginisiasi  perang  sebagai  orang  yang

bersalah dan dijatuhi hukuman.

Mahathir  menilai  bahwa  hanya  pemerintah  yang  dapat  menghentikan

perang, namun pemerintah tidak akan menghentikan perang sampa orang-orang

menekan  pemerintah  untuk  melakukannya.  Jika  orang-orang  serius  menekan

78  Ginting, S. (1970, Januari 1).  Bom Atom dan Kemerdekaan RI. Retrieved from
Republika.co.id:
http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/12/na6jj949-bom-atom-dan-
kemerdekaan-ri
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pemerintah,  ada  kemungkinan perang akan dianggap sebagai  kejahatan  seperti

halnya perbudakan.79

Konfrontasi  ide  ini  dilakukan  Mahathir  melalui  berbagai  kesempatan

menjadi pembicara di berbagai forum-forum baik forum nasional maupun forum

internasional.  Berikut  beberapa  pidato  Mahathir  Mohamad tentang Perdamaian

dunia dan Kriminalisasi Perang; “Rebulding Gaza (1BilGaza)” Launching of the 1

Billion Donation Campaign Shaftsbury Asteria, Cyberjaya, Malaysia in 24 Januari

2015,  “Kedamaian  Sejagat  dan  Kriminalisasi  Perang:  Inisiatif  Serantau”  di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 4 September 2012, “Establishment

of Perdana Global Peace Organization I Kuala Lumpur to Criminalise War” The

2nd Royal Charity Dinner in Selangor Darul Ehsan 13 May 2012, “Criminalisation

of  War”  The  Internatinal  Humanitarian  Confernce  in  Islamic  International

University Malaysia 10 February 2011, “Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat”

di Universitas Hasanudin Makasar pada 14 Januari 2010, “The War and Children”

The Royal Charity Dinner Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War pada 24

Oktober 2008.80

Organisasi  Muhammadiyah  mendukung  penyebaran  gagasan  Mahathir

Mohamad agar seluruh dunia dapat memahami sebuah perdamaian. Hal tersebut

terbukti dengan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa yang diterima Mahathir

dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

79  Mohamad,  M.  (2009,  November  2).  Criminalising  War.  Retrieved  from
chedet.cc: http://chedet.cc?p=342

80  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. Hal
31.
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Dalam  kesempatan  itu,  Mahathir  Mohamad  menyampaikan  bahwa

masyarakat dunia dapat melakukan hal yang sama untuk perdamaian. Acara yang

digelar di Yogyakarta, Indonesia tersebut bukan hanya meyuarakan rasa frustasi

terhadap kondisi dunia saat ini.

Mahathir menilai bahwa usaha-usahanya di dalam menyampaikan ide-ide

atau gagasan menjadi aksi positif untuk membuat perdamaian sebagai politik yang

serius, isu ekonomi dan sosial untuk semua negara. Dan bagi orang-orang yang

menentang perdamaian,  dan bagi  orang-orang yang percaya bahwa membunuh

orang  lain  merupakan  cara  penyelesaian  perselisihan  haruslah  ditolak  dan

dipermalukan.  Menurut  Mahathir  orang-orang  seperti  ini  tidak  layak  untuk

menjadi Presiden ataupun Perdana Menteri di sebuah negara.

B. Peace Education

Salah satu langkah Mahathir Mohamad mengkriminalkan perang dengan

cara peace education. Mahathir Mohamad banyak berbicara mengenai perdamaian

dunia yang dia cita-citakan. Mahathir berharap suatu saat akan tercipta dunia yang

damai tanpa adanya perang. Perang bukanlah solusi  dari  sebuah permasalahan,

melainkan akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Nilai-nilai tersebut dibawa Mahathir melalui edukasi 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
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sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 81 Pada setiap kesempatan

menjadi  pemateri,  beliau  selalu  menyampaikan  gagasannya  terkait  perang.

Dengan begitu, framing mengenai dunia tanpa adanya perang akan terbentuk di

masyarakat.

Program  Sekolah  Perdamaian  Mahathir  Mohamad  di  Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta diselenggarakan pada juni tahun 2013 lalu. Di dalam

acara  ini,  Mahathir  menekankan  pentingnya  perdamaian  sebagai  tujuan  untuk

menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  bermartabat.82 Menurut  Mahathir,

sebuah bangsa yang sejahtera dan bermartabat haruslah terlepas dari perang. 

 “Ketika  perang berlangsung,  kau  membunuh banyak  orang.  Lalu  kau
pulang  ke  negaramu  mendapatkan  banyak  penghargaan  dan  disebut
sebagai pahlawan”.83

Dari cuplikan pidato Mahathir di atas, jelas menggambarkan bahwa alasan

apapun, tidak diperkenankan untuk melakukan perang.  Mahathir berfikir bahwa

perang harus  di  lawan  dan harus  dikriminalkan.84 Mahathir  menilai  bagaimana

seorang pelaku pembunuhan saja  dapat  dijatuhi  hukuman mati  sedangkan saat

perang, banyak tentara yang membunuh lawannya, tidak hanya satu bahkan bisa

81  Bersama Mahathir Mohamad Din Syamsuddin Buka Global Peace School di
UMY.  (n.d.).  Retrieved  Januari  24,  2017,  from  Muhammadiyah.or.id:
http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-2711-detail-bersama-mahathir-
mohamad-din-syamsuddin-buka-global-peace-school-di-umy.html

82 (2013).  Retrieved  Januari  24,  2017,  from  mgps.umy.ac.id:
http://mgps.umy.ac.id/mgps-2013/

83  Ibid

84  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.
“Pidato Ilmiah Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Perdana Global Peace Forum
2005”.
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ratusan nyawa dan ketika tentara itu pulang ke negaranya mereka disebut sebagai

seorang  pahlawan.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  kebingungan  di dalam  benak

Mahathir, bagaimana bisa seorang prajurit yang berhasil membunuh ratusan orang

disebut  sebagai  seorang  pahlawan.  Perang  bukan  merupakan  solusi  untuk

menyelesaikan  sebuah  masalah  sehingga  perang  harus  dihentikan  demi

terciptanya perdamaian.85

Mahathir Global Peace School merupakan langkah kongkrit Mahathir dan

Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  untuk menciptakan dunia  damai  tanpa

perang. Dengan pendidikan maka masyarakat akan mengerti bahwa perang adalah

kejahatan.  Mahathir  Global  Peace  School (MGPS)  yang  diselenggarakan

bekerjasama  dengan  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  telah

diselenggarakan  secara  continue  sampai  tahun  2016.  Mahathir  Global  Peace

School (MGPS)  dinilai  mampu menjadi  wadah untuk meyebarkan  paham anti

perang Mahathir secara luas ke seluruh dunia. Pasalnya, peseta dari MGPS datang

dari  berbagai  negara.  Di  dalam forum ini,  para  peserta  saling  berdiskusi  dan

bertukar pemikiran untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

MGPS diwujudkan dalam bentuk seminar  dan pertemuan tingkat  pakar

yang akan merumuskan tiga hal,  yaitu  persamaan persepsi tentang perdamaian

yang  dilandasi  dengan  berlakunya  nilai-nilai  keadilan  antar  sesama manusia.

Kedua, menyamakan persepsi tentang pentingnya menjaga perdamaian di muka

85 Kusuma, W. (2016, Maret 17).  Mahathir Mohamad: Gelar Honoris Causa dari
UMY.  Retrieved from kompas.com:  http://www.kompas.com/penganugerahaan-
gelar-doctor-honoris-causa-bidang-studi-perdamaian-dan-islam-tun-dr-mahathir-
mohamad
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bumi, dengan berlandaskan pada hak dan kewajiban manusia. Dan ketiga, mencari

peluang perubahan konsep perdamaian dalam bentuk kurikulum pendidikan.86

MGPS  merupakan  International short  course yang  diselenggarakan

selama kurang lebih dua minggu. MGPS berisi seminar internasional dan duskusi

mengenai topik permasalahan yang sedang di kaji. Pada MGPS yang pertama kali

diselenggarakan  pada  2013  mengususng  tema  “Global  Peace  and  Conflict

Resolution”.

Berlatar belakang dengan presentase menyangkut pendidikan perdamaian

yang  semakin  meningkat,  namun  terdapat  kelangkaan  aksi  kritis  dari  lintas

disiplin yang meneliti persoalan pendidikan perdamaian seta perang dan konflik,

masih menjadi pertanyaan samapai saat ini. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai

penolakan atau perlawanan terhadap perang dianggap penting untuk memberikan

pemahaman  yang  komprehensif  sebagai  gagasan  penting  untuk  mewujudkan

demokrasi.87

 Tujuan diselenggarakannya Mahathir Global Peace School adalah untuk

mencari  resolusi  konflik  yang  tidak  lagi  diselesaikan  melalui  kekerasan  fisik.

Sehingga dengan begitu diharapkan seluruh negara nantinya akan mengedepankan

conflict resolution without violence dan perdamaian dunia dapat tercapai.

Mahathir  Global  Peace  School yang  diselenggarakan  oleh  Universitas

Muhamamdiyah  Yogyakarta  dan  Perdana  Global  Peace  Foundation  Mahathir

86  BHP UMY. (2013,  Mei 29).  UMY Prakarsai  Sekolah Perdamaian.  Retrieved
from umy.ac.id: http://www.umy.ac.id/umy-prakarsai-sekolah-perdamaian.html

87 http://mgps.umy.ac.id/
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Mohamad diharapkan mampu membantu para pakar, pegiat, pelajar, mahasiswa

dan masyarakat umum dalam merekonstruksi makna perdamaian.

Penyelenggara  MGPS  menilai  bahwa  semakin  tinggi  nilai  akademis

seseorang  maka  dia  akan  semakin  mampu  menyelesaiakan  konflik  tanpa

kekerasan sehingga yang diunggulkan adalah diplomasinya.88

Pada  tahun  ke-4,  MGPS  mengusung  isu  keagamaan,  multikultural,

Hubungan Internasional, konflik antar negara, serta konflik kultural sebagai tema

di  dalam forum ini.  Selanjutnya pada  Mahathir  Global Peace School (MGPS)

yang ke-5 yang dilaksanakan pada  26 November hingga 5 Desember  2016 di

Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  mengususng  tema  perdamaian  dalam

kerangka  pendidikan.  “Peace  and  Inter-religious  Dialogue  in  Worldwide

Education.”89

C. Peradilan Perang

Mahathir  Mohamad  membentuk  sebuah  International  Court  of  Justice

sebagai langkah mengkriminalkan penjahat perang. Di dalam sidang ini, secara

langsung perseorangan maupun organisasi yang terlibat perang akan disidang dan

diputuskan in absentia atau secara langsung.

Melalui  Kuala  Lumpur  Foundation  to  Criminalise  War  (KLFCW)

Mahathir  Mohamad  fokus  untuk  menjadikan  perang  sebagai  tindak  kriminal.

KLFCW merupakan hasil dari Yayasan Kepemimpinan Perdana yang diprakarsai

88 Opcit

89   BHP UMY.  (2016,  November  21).  MGPS  Ke-5  Tekankan  Isu  Pendidikan.
Retrieved  from  umy.ac.id:  http://www.umy.ac.id/mgps-ke-5-tekankan-isu-
pendidikan.html
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oleh  Mahathir.  Pada  KLFCW  Mahathir  beserta  anggotanya  mengadakan

persidangan  yang  diikuti  oleh  aktifis  perdamaian  dari  Timur  Tengah,  Eropa,

Amerika dan negara lain.

 “Yayasan  Kepemimpinan  Perdana  memutuskan  untuk  berkempen
menjenayahkan peperangan”.90

Kemudian pada tahun 2007 Mahathir  Mohamad mendirikan  The Kuala

Lumpur War Crimes Commission (KLWCC) di Malaysia. Organisasi ini didirikan

untuk  menyelidiki  kejahatan  perang.  KLWCC  ini  didirikan  sebagai  solusi

alternatif  Internatinal  Criminal  Court di  Den  Haag.  Pada  KLWCC  Mahathir

Mohamad menjabat sebagi ketua. KLWCC bertugas mengawasi dan menyelidiki

keluhan-keluahan dari  korban perang dan konflik  bersenjata  dan hal  yang ada

kaitannyaa  dengan  kejahatan  terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang,  dan

kemanusiaan yang diakui dibawah Hukum Internasional. 

Pada bulan November 2011 lalu, KLWCC melakukan persidangan mantan

Presiden AS George W. Bush dan mantan  PM Inggris  Tony Blair  in  absentia

terkait  invansi yang telah mereka lakukan di Irak.  Secara langsung pengadilan

memutuskan  bahwa  George  W.  Bush  dan  Tony  Blair  bertanggungjawab  atas

kerusakan dan korban jiwa yang meinggal di Irak.91

Pada bulan Mei tahun 2012 pengadilan secara bulat menjatuhkan hukuman

kepada mantan Presiden AS Bush, mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mantan

Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, mantan Deputi Asisten Jaksa Agung John

90  Mohamad, M. (2016, Juni 30).  The Story of Perdana Leadership Foundation.
Retrieved from chedet.cc: http://chedet.cc/?p=2172

91  Ramakrisnan, M. (2016, Februari 8). War Crimes Tribunal Finds Bush and Blair
Guilty.  Retrieved  from  globalresearch.ca:  http://www.globalresearch.ca/war-
crimes-tribunal-finds-bush-and-blair-guilty/5478367
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Yoo dan Jay Bybee, mantan Jaksa Agung Alberto Gonzales, dan mantan Konselor

David  Addington  dan  William  Haynes  II  yang  telah  melakukan  konspirasi

kejahatan  perang,  khususnya  penyiksaan  para  tahanan  perang.  Hal  tersebut

diputuskan  berdasarkan  keterangan  saksi  selama  seminggu  dari  korban

penyiksaan di  Abu Ghraib  dan Guantanamo.92 Temuan ini  kemudian diberikan

kepada kepala jaksa The International Court of Justice di Den Haag. 

Bulan November tahun 2013, pengadilan ini  menetapkan Israel  sebagai

negara tersangka pembantaian atau genosida terhadap rakyat Palestina. Hukuman

juga  dijatuhkan  kepada  mantan  Jenderal  Israel  yaitu  Amos  Yaron  atas

keterlibatannya  dalam  aksi  kejahatan  kemanusiaan  pembantaian  di  Sabra  dan

Shatila.

Nama-nama yang bersalah akan dihukum dengan cara memasukkan nama

mereka  kedalam  Commission’s  Register  of  War  Criminals  dan  akan

dipublikasikan diseluruh dunia.93

Memang,  hasil  dari  persidangan  ini  belum  sepenuhnya  kuat.  Para

tersangka masih bebas di negaranya bahkan masih bisa menikmati kemewahan.

Pentingnya persidangan ini adalah untuk membuka mata dunia bahwa apa yang

telah dilakukan oleh mereka adalah sebuah kejahatan yang besar. Bahkan sampai

92  Pierce, C. P. (2015, Juni 1).  War Ciminals Among Us: Bush Cheney, and The
Eyes of The World in Which We LEarn How to Say 'War Crimes' in Malaysian.
Retrieved  from  esquire.com:  http://www.esquire.com/news-
politics/politics/news/a35397/bush-cheney-war-crimes/

93  Goodenough,  P. (2012, Mei 8).  Bush, Cheney Face Torture and War Crimes
Charges in Mock Trial. Retrieved from CNSnews.com.
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saat ini,  aksi  Amerika Serikat yang membom Jepang belum dijatuhi hukuman.

Padahal berjuta orang yang meninggal dalam aksi tersebut.

Persidangan ini akan membuat nama-nama tersangka di lihat oleh orang

banyak, setidaknya efek malu dapat berlaku pada diri mereka. Memalukan para

tersangka tentu memiliki power, walaupun power itu tidak seberapa.

Persidangan  ini  merupakan  kampanye  yang  dilakukan  Mahathir  dan

orang-orang  yang  mempercayai  bahwa  perdamaian  adalah  kehidupan  tanpa

adanya  perang.  Mereka  melihat  fakta  perang  yang  sangat  merugikan  dan

mengerikan. Konfrontasi ide, peace education serta peradilan perang diharapkan

mampu membuat masyarakat paham akan makna ini dan mendesak pemerintah

untuk meninggalkan perang. 
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