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ABSTRAKSI

Pengkajian terhadap seseorang tokoh merupakan satu usaha bagi
menghargai sumbangan yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut dalam membina
suasana yang dapat dirasai oleh masyarakat seperti keselesaan politik, ekonomi,
dan kebudayaan. Penghargaan patut diberikan kerana telah meyumbang
kebaikan kepada generasi akan datang, kepimpinan yang jujur serta tidak
mementingkan diri akan menjadikan agama, bangsa dan negara menjadi aman.
Ia menjadi contoh serta tauladan kapada mereka yang bercitc-cita untuk menjadi
pemimpin dalam masyarakat.

Seseorang tokoh akan menjadi penting untuk dikaji kerana jasa yang telah
dilakukan semasa hidup yang berjuang dengan gigih, menerima berbagai-bagi
ujian, masalah yang mengakibatkan diri dipenjara oleh pihak pemerintah. Ada
kalanya seseorang tokoh itu di gambarkan sebagai pengkhianat dan
disembunyikan kepada masyarakat atas kebaikan yang dilakukan dan
megemburkan keburukan atas dasar semata-mata kerana tidak dapat menerima
saran-saran yang dimajukan. Ini dengan sendirinya akan menutup sejarah
kehidupan yang sebenar apa yang dilaluim oleh tokoh tersebut, kebenaran
sejarah amat pentig bagi untuk dijadikan ukuran kepada pencapain tokoh
tersebut.

Masyarakat akan merujuk kapada tulisan mengenai sejarah seseorang
tokoh atas kejayaan,  kegagalan, permasalahan yang dihadapi tidak dapat dinilai
pada masa itu, tetapi ia hanya boleh dilihat oleh masyarakat genarasi akan
datang. Ada lalanya penulisan tokoh merupakan satu propaganda dalam usha
untuk satu justifikasi kepada pemerintahan dan dasar-dasar yang dijalankan, hal
ini tokoh tersebut boleh memberi kebanggaan kepada pembinaan kebudayaan
bangsa dan masyarakat walaupun adakalanya ia bertentangan dengan kebenaran
dan sejarah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti pandangan dan
tafsiran Dr. Mahathir Mohamad tentang Islam, dan  secara khusus permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah persoalan-persoalan dalam
pandangan Dr. Mahathir terhadap Islam, alasan-alasan dan solusi yang
diberikan dalam menghadapi tentangan dan rintangan dalam proses
merealisasikan ide-ide beliau. Data penelitian ini menggunakan metode
penelitian  pustaka (Library Research).

Penulis menyedari banyak kekurangan dan keterbatasan terdapat dalam
kajian ini. Kritik-kritik dan saranan sangat dialu-alukan dari pembaca untuk
member pendaapat mereka.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat dalam hal-hal keagamaan di antara pimpinan

pemerintahan Barisan Nasional (BN) dengan golongan Fundamentalis Islam

mengenai ajaran Islam di Malaysia menyebabkan pertentangan yang begitu rumit

untuk diselesaikan.  Akibatnya umat Islam terpecah kepada beberapa kelompok,

satu  golongan yang menyokong pemerintahan, di bawah Partai ‘UMNO’(Partai

Nasionalis Melayu), kelompok yang lain dan Fundamentalis Islam yang dipimpin

oleh PAS (Partai Islam se-Malaysia). Fundamentalis Islam memprotes

pemerintah. Pemerintah dianggap tidak Islami dan Malaysia akhirnya bukan lagi

sebuah Negara Islam seperti yang ditonjolkan.  Nasionalisme bagi mereka tidak

perlu, yang perlu hanyalah perpaduan Islam saja.  Mereka mengecam Nasionalis

Melayu  sebagai tidak Islami. Kelemahannya adalah serangan mereka tidak

menyatukan orang Melayu bahkan melemahkan perpaduan umat Melayu sebagai

penganut agama Islam, sedang pemerintahan dianggap sempit dan  tidak Islami.

Mahathir Mohamad mengatakan; masalah yang dialami oleh kaum

Muslimin adalah lebih besar dari warna kulit , pakaian atau tempat sembahyang.

Masalah yang sebenarnya adalah ‘survival’ dalam Negara sendiri, persaudaraan

dan perpaduan dalam Islam. Masalah penghormatan terhadap Islam dan penganut-

penganutnya. Zaman ini memiliki tantangan yang luar biasa bagi orang Islam.

Yang pertama orang Islam dalam satu negara tidak lagi bersaudara dan bermusuh-



musuhan. Orang Islam menuduh orang Islam lain tidak Islami karena politik. Bila

mereka bersetuju dari segi politik, maka amalan agama tidak dipedulikan

walaupun jelas amalan itu salah. Apabila sudah bermusuh semuanya tidak tepat

dan tidak Islami, dan mereka menentang dengan alasan Islam. Hasil daripada

sikap inilah permusuhan  kafir-mengkafir bahkan peperangan antara orang-orang

Islam sesama Islam tercetus lebih banyak jika dibandingkan dengan bukan Islam.

Lebih ramai orang Islam dibunuh oleh bukan Islam1.

Semenajung Tanah Melayu telah dimerdekakan oleh British pada tanggal

31 Agustus 1957, dengan gabungan partai UMNO mewakili orang Melayu Islam,

MCA mewakili orang-orang Cina dan MIC mewakili orang-orang India. Agama

Islam telah dipersetujui sebagai Agama Resmi Negara Malaysia. Namun dari

sudud pengaturan, Malaysia mewarisi pemerintahan Sekular peninggalan Inggeris.

Tanah Melayu semenjak dari kurun ke-13 sebelum menjadi jajahan Inggeris

adalah negeri-negeri Melayu yang menjalankan pemerintahan Islam. Sistem

pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan

Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam prakteknya, kekuasaan lebih terpusat

di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan

berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan judikatif itu

dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak

kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut

Barisan Nasional.

1 Aziz Zariza Ahmad, Mahathir, Warisan Perjuangan langkah kehadapan, Perpustakaan
Negara Malaysia 1992, hlm.71



Salah seorang pemimpin Malaysia yang berpengaruh dan selalu

membincangkan mengenai Islam adalah Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia

merupakan negara yang memiliki dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan

agama, sedangkan agama Islam diterima sebagai agama resmi negara. Agama-

agama lain adalah bebas diamalkan oleh penganut-penganutnya. Di samping itu,

orang-orang Islam dipelihara daripada pengembangan agama-agama lain.

Sebaliknya, dalam mengembang dan meningkatkan bilangan penganut agama

Islam tidak dibenarkan pemaksaan.

Semua ini, secara lansung atau tidak lansung adalah peruntukan

perlembagaan,  undang-undang asas pengaturan negara Malaysia, undang-undang

asas yang disusun dengan mengambil kira pandangan Islam dalam pengaturan

negara yang berbilang kaum dan agama2.

Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri pertama di dunia yang

memperkenalkan dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pengaturan

pemerintahan. Sungguhpun pada mulanya ia mencetus kebimbangan di kalangan

negara-negara Barat yang menganggap Malaysia sedang menuju ke arah sebuah

negara Islam, tetapi lama kelamaan, negara berkenaan sadar bahwa dasar itu

sebenarnya lebih menjurus ke arah mengawal gerakan ekstremis agama di

Malaysia3

Antara persoalan yang hangat diperdebatkan di Malaysia adalah berkenaan

Islam dan Nasionalis Melayu. Menurut Dr. Mahathir, Nasionalis Melayu adalah

terdiri daripada golongan orang-orang Melayu yang bersemangat kebangsaan,

2 I b i d,hlm.135
3 S. Hashim Ahmad, Mahathir, Pencetus Tamadun Insaniah, Juz’Art (No.00978011-D)



tetapi tidak membelakangkan Islam walaupun bersemangat kebangsaan. Semangat

kebangsaan memberi kekuatan kepada perjuangan Islam dan persaudaraan dalam

Islam. Sebaliknya golongan yang menentang menurutnya sanggup menidakkan

persaudaraan dalam Islam dan membuat tomahan yang jelas menunjukkan bahwa

bukan Islam yang menjadi panduan mereka, tetapi nafsu dan syaitan.4 Semangat

orang Melayu muslim adalah sama dengan semangat kebangsaan Mujahiddin

Agfhanistan. Orang Melayu harus mempertahankan kedudukan dan keistimewaan

di Malaysia. Orang Melayu tidak dipekenankan menjual bangsanya, dan tidak

boleh memutar belit ajaran Islam untuk kepentingan pilihanraya. Mahathir

mengatakan orang Melayu harus menebalkan lagi semangat kebangsaan mereka,

harus menentukan bahwa kebolehan dan keupayaannya adalah sama dengan

kaum-kaum lain di Malaysia. Mereka tidak boleh bergantung dengan kaum-kaum

lain untuk tugas-tugas biasa. Semangat kebangsaan bukan untuk mendabik dada,

untuk bermegah-megah dan sombong atau untuk memandang hina orang-orang

lain. Semangat kebangsaan adalah untuk mendorong kita supaya meningkatkan

kebolehan kita supaya sama, bahkan lebih daripada orang lain, dan dengan cara

ini, kita menjadi bangsa yang bermaruah, dihormati serta disegani.

Penelitian yang seksama tentang pemikiran Mahathir Mohamad berkenaan

Islam di Malaysia merupakan kajian yang sangat menarik, karena tidak banyak

pemimpin dunia yang mampu mencetuskan ideologi dan merealisasikan agenda

Islam dalam pemerintahan Negara.

4 Aziz Zariza, Op cit., hlm.138



B. Alasan Pemilihan Judul

1. Kajian yang membahas tentang dilemma ajaran Islam dalam sebuah

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah

pembahasan yang amat menarik dan mustahil untuk ditolak. Oleh karena

itu, kajian tentang pemikiran Mahathir Mohamad yang membahas

pandangannya mengenai Islam merupakan kajian yang amat menarik

untuk diteliti.

2. Pembahasan yang terkandung di dalam judul ini relevan dengan keilmuan

yang penulis tekuni yaitu Aqidah/ filsafat pada Fakultas Ushuluddin.

Sepengetahuan penulis judul ini sangat spesifik dan belum dibahas oleh

mahasiswa dan sarjana Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka

permasalahan ini dirumuskan seperti berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Mahathir Mohamad tentang reformasi dan

demokrasi agar selaras dengan  nilai-nilai Islam  di Malaysia?

2. Bagaimana pemikiran Mahathir Mohamad dalam menguatkan

pendapatnya tentang Islam  di Malaysia?

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas arti dari judul agar tidak terjadi kesalahpahaman,

maka ada beberapa istilah yang dirasa perlu dijelaskan, yaitu:



Pandangan : Pendapat atau fikiran hasil daripada pengamatan, analisa

dan kajian.

Islam : Agama yang berdasarkan ajaran al-Qu’ran yang dibawa

oleh Nabi Muhammad SAW.

Mahathir Mohamad : Perdana Menteri Malaysia dari tahun 1981 hingga 2003.

“Mahathirism”: Falasafah perlambangan pemikiran Dr.

Mahathir Mohamad, ide yang melihat keunikan

pemerintahan Dr. Mahathir bersama falsafah dan cara

pengurusan negara yang ingin dibawanya ke arah negara

maju di tahun 2020. 'Mahathirisme' sebenarnya boleh

dilihat daripada bentuk ideologi politik yang melahirkan

lima komponen dasar pemerintahan beliau yaitu;

nasionalisme, kapitalisme, Islam, populisme dan

autoritarianisme.

Jadi maksud dari judul yang diangkat adalah tentang pandangan Mahathir

Mohamad berkenaan dengan keselarasan ajaran-ajaran Islam dalam pengaturan

Negara.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis

mencoba mengemukakan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui  pemikiran dan pemahaman Mahathir Mohamad dalam

menyatukan  ajaran Islam yang universal.



2. Untuk mengetahui strategi yang dipilih Mahathir dalam menerapkan

argumentasi tentang penyatuan  Islam bagi masyarakat Malaysia.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan boleh menjadi bahan referensi bagi

peneliti berikutnya dalam mengkaji relevansi, konflik dan problema

hubungan antara Islam  di negeri-negeri Melayu.

F. Kerangka teoritis

Tulisan-tulisan mengenai pemikiran Mahathir Mohamad banyak dilakukan

oleh para penulis di Malaysia, baik yang ditulis oleh para pengagum beliau

maupun yang ditulis oleh para penentang kebijakan-kebijakannya semasa

memimpin Malaysia. Salah satu kajian pengantar yang lengkap mengenai

rangkuman pidatonya mengatakan  bahwa Mahathir Mohamad adalah pribadi

yang sukar untuk ditentukan oleh seorang peneliti adakah beliau seorang ahli

politik yang intelektual ataukah seorang intelektual yang berpolitik. Bukunya

Malay Dilemma mencerminkan pemikiran Mahathir yang tinggi tentang konflik

batin Melayu Malaysia antara Islam dan Nasionalisme Melayu.5

Menurut Mahathir Mohamad sentimen etnik dan agama akan menjadi

pembakar yang akan memusnahkan negara Malaysia keseluruhannya. Oleh karena

itu, diperlukan suatu bentuk kefahaman Islam yang akan membendung dan

mengawal perpecahan di Malaysia. Hidup matinya negara tergantung ideologi

yang menyatukan keseluruhan golongan di Malaysia. Mahathir mempertahankan

5 Afifuddin Haji Omar, Pengantar untuk buku Aziz Zariza Ahmad, Op Cit,, hlm. iii.



Akta Keselamatan Negara (ISA) untuk membendung ancaman peperangan kaum

dan suku yang akan menghancurkan perpaduan Malaysia.6

Mahathir Mohamad secara tegas menginginkan Islam  dapat berjalan

secara serasi dalam membangun negara. Beliau mengatakan bahwa Malaysia

adalah negara berbilang kaum dan berbilang agama. Sedangkan agama Islam

diterima sebagai agama resmi negara, sedangkan agama-agama lain bebas

diamalkan oleh penganut-penganutnya. Disamping itu, orang-orang Islam

dipelihara daripada pengembangan agama-agama lain. Sebaliknya dalam

mengembangkan dan menigkatkan bilangan penganut agama Islam, paksaan tidak

boleh digunakan. Semua ini, secara langsung atau tidak langsung adalah

membentuk lahirnya kelembagaan, undang-undang asas yang disusun dengan

memperhatikan pandangan Islam dalam pengaturan negara yang berbilang kaum

dan agama di Malaysia.7

Dalam diri Mahathir menurut Faridah Jaafar tergabung enam jenis

kepribadian manuisa, yaitu manusia teori, manusia ekonomi, manusia estetis,

manusia agama, manusia sosial dan manusia kuasa. Manusia teori karena beliau

seorang pemikir yang hebat, yang selalu membangkitkan gagasan yang

menghidupkan semangat kaumnya. Beliau selalu mengatakan bahwa tugasnya

yang terpenting adalah menyambung tugas menjadikan Malaysia sebagai nation

yang dihormati karena kemajuannya dan negara yang disegani karena

kekuatannya. Warga negara Malaysia mestilah memiliki semangat nasionalisme

untuk setaraf dengan negara-negara maju lainnya di seluruh dunia. Malaysia mesti

6 I b i d, hlm. V.
7 Aziz Zariza Ahmad, Op Cit., hlm.135.



menjadi suatu nation yang bersatu seluruh kaum dan agama sehingga dipercayai

dunia. 8

Dalam pemerintahan yang digagasnya, Dr. Mahathir Mohamad secara

langsung mengatakan “Bagi saya tidak ada pengenalan kelas, kaum dan agama.

Profesi saya sebagai dokter telah mengajar saya mengadakan hubungan dengan

rakyat biasa daripada semua peringkat. Ia juga mengajarkan saya untuk

bersempati kepada orang lain”. Beliau tidak pernah memikirkan saiz negara yang

kecil, kemampuan ketentaraan yang minimum, dan jumlah pendudduk yang

sedikit untuk negara bersuara lantang diperingkat international. Prinsipnya adalah

Malaysia sudah mampu berdiri sebaris dengan negara-negara lain.9

Mahathir Mohamad dikenali sebagai seorang tokoh yang secara lantang

menyuarakan ketidakadilan dan persepsi yang salah terhadap Islam,  demikian

menurut S. Hashim Ahmad. Mahathir senantiasa berada didepan setiap kali

munculnya gerakan yang bertujuan menghancurkan Islam. Umat Islam tidak

boleh mengalami kesalahfahaman dalam memahami ajarannya sehingga menjadi

penghalang utama bagi hubungan baik dengan penganut agama-agama lain.

Dalam pidato beliau yang berjudul “Islam : Agama yang disalah fahami, Mahathir

menekankan kekeliruan kaum muslimin Malaysia yang salah duga terhdap Islam

yang orthodox.  Beliau mengatakan “Hakikatnya ialah kita orang Islam sudah

tidak berpegang teguh lagi kepada ajaran Islam yang sebenar. Hari ini orang-

8 Faridah Jaafar, Perdana Mentri dan Dasar Luar Malaysia,Tun DR. Mahathir Dan
Dasar Luar Malaysia, Universiti Malaya, Kuala Lumprur, hlm. 123.

9 I b i d, hlm. 134.



orang Islam kuat bermusuh sesama sendiri daripada bermusuh dengan dengan

orang bukan Islam yang akhirnya merugikan negara.10

Mahathir Mohamad adalah pemimpin Malaysia yang behadapan dengan

keinginannya merangkul Islam dan hasrat untuk meleraikan kekeliruan ajaran

Islam disalah artikan demi pembangunan insaniyah umat Islam di Malaysia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian perpustakaan

(library research),  yaitu penelitian yang objek utamanya adalah literatur dan

buku-buku lainnya.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber

primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari buku-buku karangan

langsung dari Mahathir Mohamad seperti Malay Dilemma, Malaysia

Melangkah ke Hadapan, dan lain-lain disamping pidato-pidatonya yang

dirangkum dalam berbagai sumber. Sedangkan sumber sekunder diambil dari

tulisan tokoh-tokoh yang membahas tentang prinsip-prinsip dan pemikiran

Mahathir Mohamad tentang Islam. Analisis yang kritis terhadap pemikiran

beliau dari kalangan lawan politik dan partai-partai oposisi akan memperkaya

sumber-sumber penelitian ini.

10 S. Hashim Ahmad, Op. cit., hlm. 89.



H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penelitian ini penulis merancangnya dalam suatu

sistematika dibawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, alasan pemilihan judul, rumusan dan batasan masalah, penegasan istilah,

tujuan  penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab kedua mengenai biografi Dr. Mahathir Mohamad yang berisi tentang

riwayat hidup,  pendidikan, keluarga dan kerjaya, perjuangan politik dan

tantangan yang dilalui, falsafah pemikiran politik Dr. Mahathir Mohamad dan

karya-karyanya.

Bab ketiga menjelaskan tentang pemikiran Dr. Mahathir Mohamad tentang

ajaran Islam, reformasi Islam yang diinginkan, demokrasi dan Islam, dan

kontroversi mengenai hukum hudud

Bab keempat mengenai telaah pemikiran Dr. Mahathir Mohamad yang

memuat tentang Islam kekuatan pemikiran Dr. Mahathir Mohammad, kelemahan

pemikiran Dr. Mahathir Mohamad dan pengaruh pemikiran DR. Mahathir

Mohamad.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang di dalamnya berisi

kesimpulan dan berupa saran-saran.



BAB II

BIOGRAFI DR. MAHATHIR MOHAMAD

A. Riwayat Hidup, Pendidikan, Karir Politik dan Keluarga

Tun Dr. Mahathir bin Mohamad juga digelar sebagai "Dr. M" (nama

penanya Che Det) dilahirkan pada 20 Desember 1925 di Barat. Ia merupakan anak

bungsu dari 9 bersaudara, keluarga Mohamed Iskandar dan Wan Tempawan Wan

Hanapi. Ayahnya, Mohamad Iskandar, adalah berbangsa India, anak ke seorang

Malayalee Muslim (yang berasal dari Kerala, India) dan ibunya berbangsa

Melayu. Ia mendapat pendidikan awal di sekolah laki-laki Melayu di Seberang

Perak untuk periode 2 tahun sebelum melanjutkan di sekolah pemerintah beraliran

Inggris di Seberang Perak. Bapa beliau yang berdisplin dan berorientasi

pendidikan membentuk kepribadian beliau sedangkan ibunya lebih berperan

sebagai ibu rumah tangga yang menyediakan kasih sayang dan memastikan

pengetahuan agama sebagai suatu yang wajib. Ia adalah Perdana Menteri

Malaysia yang keempat. Ketika periode kepemimpinannya dari 16 Juli 1981

sampai 31 Oktober 2003, beliau memimpin negara ke arah arus kemodernan yang

sangat cepat dan menyebabkan kemakmuran di segala  lapisan masyarakat

Malaysia.

Mahathir dianggap sesuai dengan kriteria kepemimpinan berkarismatik,

populis dan pragmatik. Prestasi terbaiknya adalah kemampuannya

mempertahankan keamanan dan kedamaian dalam sebuah negara yang multi ras

dalam peningkatan golongan miskin menjadi golongan pertengahan orang Melayu

begitu signifikan. Walau bagaimanapun, beliau senantiasa dikritik atas gaya



pemerintahannya yang autokratik dan tidak dapat lari dituduh bersifat kronisme

seperti pemerintah-pemerintah lain di dunia.

Ia juga merupakan seorang tokoh politik penting internasional yang suka

berterus-terang dan dianggap kontroversi. Ia adalah seorang penganjur gagah

nilai-nilai Asia - Kapitalisme Otokratis yang dianjurkan oleh negara - sebagai

alternatif kepada individualisme Amerika Serikat dan kapitalisme kebijakan netral

(laissez-faire).

Dr. Mahathir telah bertanggung jawab dengan apa yang disebut

pembangunan megaproyek di zaman pemerintahannya seperti proyek Kuala

Lumpur City Centre (KLCC), Menara Kembar PETRONAS, Bandar Udara

Internasional Kuala Lumpur (KLIA) dan Koridor Raya Multimedia (Multimedia

Super Coridor/MSC), yang akhirnya menjadi lambang kemegahan rakyat dan

diterima masyarakat secara luas.

Dalam era kepemimpinannya, beliau telah menrealisasikan pendirian

Pusat Islam, Bank Islam Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia

(UIAM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Museum Kesenian Islam

dan sebagainya. Setelah ia pensiun, nama Dr. Mahathir terus terpahat sebagai

"Bapa modernisasi Malaysia", negarawan ulung yang telah menjadikan Malaysia

sebuah negara modern, makmur, ceria dan penuh bertenaga. Seperti diperkirakan

pada Oktober 2003, ia dianugerahi sebagai Tun, pangkat kehormatan yang

tertinggi di Malaysia atas jasanya yang teramat besar pada nusa dan bangsa.

Melalui layanan sebagai Perdana Menteri selama 22 tahun, beliau merupakan

pemimpin kedua paling lama yang menjabat di Asia Tenggara setelah Presiden



Soeharto dari Indonesia. Beliau juga merupakan seorang tokoh politik penting

internasional yang suka berterus-terang dan disifatkan kontroversi. Beliau adalah

seorang penganjur gagah nilai-nilai Asia — kapitalisme autokratik yang

dianjurkan oleh negeri — sebagai alternatif  kepada individualisme Amerika

Syarikat dan kapitalisme dasar berkecuali (laissez-faire).

Dr. Mahathir mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seberang

Perak, Alor Setar, Kedah. Selepas lulus, beliau kemudiannya melanjutkan

pelajaran di Government English School (GES), kini Kolej Sultan Abdul Hamid,

Alor Setar pada tahun 1932.1 Beliau akhirnya lulus Sijil Tinggi Pelajaran (Senior

Cambridge) di sekolah tersebut. Sewaktu perang dunia ke 2, Dr. Mahathir

menghabiskan masanya dengan berniaga cendol, diikuti dengan membuka kedai

kopi dan kemudiannya gerai buah-buahan di Pekan Rabu, Alor Setar.

Beliau seterusnya menuntut di Kolej Perobatan King Edward VII,

Universiti Malaya, Singapura, dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perobatan

dan Pembedahan (MBBS) pada tahun 1953.2 Selepas mendapat ijazah, beliau

ditugaskan sebagai dokter pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang, Malaysia.

Pada tahun 1954, Dr. Mahathir berkhidmat sebagai pegawai perobatan di

Alor Setar, Jitra, Langkawi dan Perlis sehingga tahun 1957. Beliau kemudian

melangsungkan perkahwinan dengan Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali pada 5

Agustus 1956 dan dikurniakan tujuh cahaya mata, yaitu empat lelaki dan tiga

perempuan. Anak-anak beliau ialah :

 Marina Mahathir

1 Mahathir Mohamad, The Malay dilemma, (Singapura:Times Book International, 1982),
hlm. 64

2 Mustafa Bin Ali Mohamad, Mahathir Mohamad, (Pelanduk Publication, 1985)



 Mirzan Mahathir

 Melinda Mahathir

 Mokhzani Mahathir

 Mukhriz Mahathir

 Maizura

 Mazhar

Pada tahun 1957, beliau berhenti dari perkhidmatan pemerintahan untuk

membuka kliniknya sendiri, MAHA Klinik yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim.

Ketika itu, beliau merupakan anak Melayu pertama yang membuka klinik

persendirian di Alor Star yang pada ketika itu terdapat lima buah klinik saja.

Klinik ini kemudiannya berpindah ke 1587, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor

Setar

B. Falsafah pemikiran politik Dr. Mahathir Mohamad

'Mahathirisme'3 merupakan satu pandangan tentang perlambangan falsafah

pemikiran politik Tun Dr. Mahathir Mohamad. Istilah 'Mahathirisme' dicetuskan

dari ide yang melihat keunikan pengaturan Dr. Mahathir bersama falsafah dan

cara pengurusan negara yang ingin dibawanya ke arah negara maju pada tahun

2020. Mahathirisme sebenarnya boleh dilihat daripada bentuk ideologi politik

yang melahirkan lima komponen dasar pemerintahan beliau, yaitu nasionalisme,

kapitalisme, Islam, populisme dan autoritarianisme. Di samping itu, terdapat

empat faktor utama yang membentuk falsafah pemikiran politik beliau yaitu

keluarga, penjajahan negara, kedokteran dan 'C.H.E Det'. Dengan gabungan ide

3 I b i d.,  hlm. 351



yang diserap dan disusun sebagai falsafah, 'Mahathirisme' telah behasil membawa

Malaysia sebagai sebuah negara yang disegani dan dihormati di persada

internasional. 'Mahathirisme' merupakan lambang falsafah pemikiran politik Dr.

Mahathir yang diilhamkan semasa beliau menjadi pemimpin nombor satu negara.

Falsafah ini mencerminkan bagaimana beliau mengatur negara dengan cemerlang

bukan saja di dalam negara tetapi juga di peringkat internasional. Pemerintahan

beliau merupakan satu era yang relatifnya lama yaitu selama 22 tahun. Era

kepimpinan Dr. Mahathir diwarnai dengan kejayaan dan pencapaian di dalam

berbagai bidang walaupun pada waktu yang sama  juga dipenuhi dengan masalah,

misalnya konflik di dalam partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu

(UMNO) dan berjaya mengharunginya.

Beliau merupakan seorang pemimpin yang sungguh istimewa, berwibawa,

pragmatik dan berkarisma yang disanjung ramai, baik di dalam atau luar negara.

Sehingga Malaysia muncul sebagai salah satu negara yang pesat membangun di

kalangan negara dunia ketiga di bawah kepimpinannya. Corak kepimpinan dan

politik beliau telah meninggalkan satu catatan sejarah di dalam arena politik tanah

air, termasuk ikon 'Mahathirisme' dalam pemerintahannya. Pengunduran Dr.

Mahathir telah menyebabkan negara kehilangan seorang arkitek politik dan

mahaguru ekonomi yang berwibawa, suatu kehilangan besar pada negara dan

bangsa, berakhirnya legasi seorang 'thinking politician' di dalam genre politik -

doktrin Mahathir .

Istilah 'Mahathirisme' dicetuskan dari ide yang melihat keunikan

pemerintahan Dr. Mahathir bersama falsafah dan cara pengurusan negara yang

ingin dibawanya ke arah negara maju di tahun 2020. 'Mahathirisme' sebenarnya

boleh dilihat daripada bentuk ideologi politik yang melahirkan lima komponen



dasar pemerintahan beliau yaitu; nasionalisme, kapitalisme, Islam, populisme dan

autoritarianisme.4

'Mahathirisme' boleh diandaikan sebagai satu bentuk gaya kepimpinan

yang ingin mencoba merubah negara kepada satu landasan pembangunan

berdasarkan pemikiran dan falsafah diri yang dibawa oleh Dr. Mahathir sendiri.

Semasa Dr. Mahathir memerintah negara, prinsip dan amalan yang terkandung di

dalam 'Mahathirisme' itu diterima oleh rakyat Malaysia keseluruhannya dalam

menuju kepada pembangunan dan kemajuan Negara.

Pembentukan pemikiran Dr. Mahathir secara keseluruhannya, terdapat

beberapa faktor penting yang membawa kepada pembentukan pemikiran Dr.

Mahathir yang menjadikan beliau seorang yang sukar diramal dan cara

pemerintahannya yang terus menjadi perdebatan. Apabila ditinjau daripada hasil

didikan yang diterima oleh Dr. Mahathir dari ibu-bapanya, jelas sekali beliau

diasuh dalam suasana penuh disiplin, tegas, dan galakan kepada tuntutan

pelajaran. Dr. Mahathir pernah menceritakan bahwa: “Saya dibesarkan di dalam

suasana rumah yang penuh dengan disiplin. Bapa saya menjalankan disiplin

sepertimana di kelas. Bunyi batuk beliau ketika menghampiri rumah sudah cukup

menyebabkan saya dan abang-abang saya berkejaran mendapatkan buku.”5

Proses sosialisasi di dalam keluarga menunjangi keperibadian beliau yang turut

terbawa di dalam pengaturannya.

Disiplin dirinya mendasari kemajuan yang dirasakan oleh negara hari ini

mengikut acuan sendiri.  Nilai ini ia coba terapkan kepada rakyat yang dianggap

4 Khoo Boo Teik, Paradoxes of Mahathirism, (Oxford University Press, 1995) hlm.7
5 Morais, J.V. Mahathir:A profile in Courage,(Singapura: Eastern Universities Press,

Singapore; 1982) hlm.1



mesti memiliki sikap berdisiplin untuk membangun negara. Atas kepercayaan

inilah dalam era pemerintahan beliau, Dr. Mahathir telah memperkenalkan

beberapa dasar yang berasaskan dua bentuk dasar utama yaitu 1) dasar-dasar

ekonomi dan pembangunan negara serta 2) dasar-dasar sosial dan etika dalam

usaha membentuk mutu dan kualiti rakyat serta warga pekerja untuk sama-sama

berusaha ke arah kemajuan dan pembangunan negara keseluruhannya.

Selain daripada itu, pengalaman sewaktu penjajahan asing banyak

mempengaruhi gaya kepimpinan Dr. Mahathir yang memiliki semangat

nasionalisme tinggi untuk mengatu dan menghasilkan pemerintahan sendiri tanpa

campur tangan kuasa asing. Dr. Mahathir sering mengingatkan rakyat Malaysia

supaya tidak mengabaikan sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan. Di

samping itu, beliau menggalakkan rakyat Malaysia supaya senantiasa  bersatu

padu melawan ancaman negara asing untuk menjajah Malaysia kembali.

Dalam perutusan sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia ke 40, Dr.

Mahathir menyatakan bahwa: “Walau apa pun terjadi pada kita, kita tidak harus

melupakan sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita. Sebab itulah kita

mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan setiap tahun.

Selain daripada menanam semangat cintakan negara di kalangan rakyat, Hari

Kebangsaan mengingatkan kita kepada sejarah perjuangan kemerdekaan negara

kita. Dengan mengetahui sejarah negara sendiri, kita boleh merancang masa

depan negara kita dengan lebih baik dan berkesan.”6 Sepanjang hidup beliau, Dr.

Mahathir telah melalui kehidupan di bawah penjajahan tiga penguasa asing yaitu;

6 Teuku Haji Ibrahim Alfian, Pemikiran Mahathir tentang Sejarah dan kegunaannya,
(Pemikir 1998), hlm.126



British, Jepang, dan Siam. Beberapa hal telah diperhatikan oleh beliau yang

seterusnya menjadi landasan pemikiran beliau. Kekalahan British di tangan

Jepang telah memberi keyakinan kepada beliau bahwa orang Barat bukanlah

bangsa yang terlalu agung sehingga sukar untuk disaingi. Dengan kejayaan

Jepang, beliau menyadari bahwa keteguhan dan disiplin tentera Jepang membuat

mereka dapat menandingi Barat dan menjadi sebuah kuasa dunia yang kuat

khususnya dari segi ketenteraan. Ini telah menarik perhatian Dr. Mahathir

menurutnya: “Orang Jepang sudah tentu merupakan orang yang sangat

berdisiplin, bertatatertib dalam cara mereka sendiri, dalam cara mereka

meNabik, dan menyapa ketua mereka. Kesemua ini meninggalkan kesan ke atas

diri saya dan kemudiannya menyakinkan saya bahwa dengan disiplin anda boleh

menguasai hampir segala perkara. Oleh yang demikian terdapat satu kesadaran

di kalangan kami bahwa jika kami mahu, kami boleh menjadi seperti orang

Jepang”.7 Kami mempunyai kesanggupan untuk memerintah negara kami sendiri

dan mampu bersaing pada tahap yang sama dengan orang Eropah. Di samping itu,

ilmu perobatan juga banyak membantunya mengetahui bagaimana cara terbaik

mengurus sebuah negara dengan menggunakan ilmu itu sebagai strategi untuk

berhadapan dengan ancaman politiknya. Sebab setiap dokter mesti melalui proses

memeriksa pasien, menyelidiki sejarah pengobatan penderita, pengobatan fisik, uji

labor, dan seterusnya mendiagnosiskan pasien. Menurut Dr. Mahathir, peranan

dokter sama dengan pemimpin politik karena kita perlu memerhatikan setiap

masalah termasuklah mengatahui dimensi sejarahnya, menganalisis tanda-tanda

7 Mahathir Mohamad. Kebangkitan Semula Asia, (Pelanduk Publication 1999), hlm. 19-
20



dan asal-muasal permasalahan tersebut, dan akhir sekali mencari jalan

penyelesaian yang terus membawa kepada proses penanggulangan.

Cara-cara penyelesaian begini banyak digunakan oleh Dr. Mahathir selama

beliau memegang  tampuk kepimpinan negara. Pemikiran Dr. Mahathir boleh

diumpamakan dengan penyakit barah di kaki. Sebelum barah di kaki itu merebak

ke anggota badan lainnya, maka haruslah dipotong kaki tersebut. Begitu juga di

dalam politik, beliau mencoba mencari jalan penyelesaian terhadap tantangan

kepimpinannya sebelum ia berlanjut,  supaya ia tidak mempengaruhi urusan

pengaturan atau menggugat kestabilan negara.

Akhir sekali, tulisan dengan nama samaran 'C.H.E. Det' menggambarkan

usaha Dr. Mahathir menyebarkan idelisme beliau melalui karya tulis. Penulisan

yang beliau lakukan bukan saja mampu memberi pulangan wang kepada beliau

ketika menuntut di Singapura malah bakat menulis digunakan untuk menyalurkan

ide-ide pemikiran beliau berkenaan situasi semasa. Ketika menulis menggunakan

nama samaran 'C.H.E. Det', beliau banyak menulis berkenaan isu-isu

kemasyarakatan khususnya berkenaan pendidikan tinggi masyarakat Melayu,

kebebasan wanita Melayu, tarian tradisional dan kehidupan masyarakat.

Kemampuan ini juga digunakan sewaktu peringkat awal bersama UMNO dimana

beliau bersama dengan sekumpulan pemimpin muda UMNO telah menghasilkan

sebuah surat kabar berjudul 'Pemerhati'. Walau bagaimanapun, surat kabar

tersebut hanya bertahan selama 18 bulan sebelum penerbitannya dihentikan oleh

kepimpinan UMNO pada waktu itu..



Hasil kreativitas beliau di dalam bidang penulisan ini, membuat beliau

menulis karya yang penuh kontroversi seperti ' The Malay Dilemma ' dan 'The

Challenge' . Melalui penulisan ini, beliau telah menonjolkan ide bukan saja

berkenaan masyarakat Malaysia bahkan meliputi skenario Asia dan global

terutama isu yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan negara.

Falsafah pemikiran politik Dr. Mahathir melihat dunia ini penuh dengan

ketidakadilan. Bagi beliau, senario dunia ini tertegak berdasarkan konsep keadilan

yang berprinsipkan ' might is right ' atau 'siapa paling kuat dialah yang berkuasa'.8

Menurut Dr. Mahathir, cara terbaik bagi sebuah negara seperti Malaysia ialah

pengaturan yang stabil sesuai dengan kekuatan ekonomi dan mampu bersaing

dengan negara-negara maju yang lain untuk menghalangi penjajahan berterusan

melalui kuasa ekonomi negara-negara dunia pertama.

Selain itu, Dr. Mahathir merasakan bahwa untuk memerintah Malaysia,

autoritas atau pihak pemerintah perlulah kuat lagi dihormati. Bagi beliau tanpa

otoritas yang kuat sesuatu masyarakat itu dapat terjerumus ke arah anarki. Dr.

Mahathir menjelaskan: Negara-negara membangun boleh melakukan sesuatu

melalui pemerintahan yang lemah atau tiada pemerintahan sekali pun. Namun

Negara-negara sedang membangun tidak dapat berfungsi sekiranya tanpa autoritas

yang kuat dari pemerintahan.9 Pemerintahan yang tidak stabil dan lemah akan

menyebabkan berlakunya kekacauan, dan kekacauan tidak akan membawa

pembangunan dan kemakmuran bagi negara-negara sedang membangun

8 Mahathir Mohamad, “UMNO Pembawa Perubahan” Ucapan Perhimpunan UMNO
1993, hlm. 7

9 Mahathir Mohamad, “Pimpinan Dan Kepimpinan” Ucapan Perhimpunan UMNO 1996,
hlm.8



sepetimana Malaysia. Perpecahan politik akan menjejaskan masa dan pikiran

setiap orang, seperti yang boleh dilihat pada kebanyakan negara-negara sedang

membangun masa kini. Walaupun begitu, kekukuhan dan kekuatan otoritas secara

mutlak tidaklah membawa kepada pembangunan dan kemakmuran negara

sebagaimana rejim Pol Pot di Kemboja, Stalin di Soviet Union, dan Adolf Hitler

di Jerman. Namun otoritas yang kuat adalah penting untuk menjamin

pembentukan pemerintahan yang bukan saja menjamin hak- hak individu malah

kewajiban ke atas masyarakat juga terpelihara. Oleh sebab itulah, Dr. Mahathir

merasakan bahwa kegiatan badan-badan bukan pemerintahan (NGO) atau

kumpulan pendesak harus dipantau daripada berkemampuan bersaing dengan

otoritas. Bagi beliau, NGO atau kumpulan pendesak ini boleh mempengaruhi

proses pembangunan terutama dari aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk

berkonfrontasi dengan usaha pemerintahan untuk membawa perubahan taraf

hidup masyarakatnya.

Di dalam usaha Dr. Mahathir  menekankan atau memperkenalkan nilai-

nilai Asia kepada dunia, beliau menganggap bahwa masyarakat Asia menekankan

kepentingan norma bermasyarakat dan keluarga. Beliau mengkritik nilai-nilai

Barat khususnya dari fahaman liberalisme yang menekankan kepada penjagaan

kepentingan hak-hak individu.

Dalam menggerakkan masyarakat yang membangun seperti Malaysia,

hak-hak individu tidak sekali-kali mengatasi hak-hak masyarakat dan senantiasa

diberikan keutamaan sekaligus mengatasi hak-hak individu. Dr. Mahathir sering

merujuk kepada daftar nilai-nilai sosial masyarakat di Asia Timur berdasarkan



penyelidikan yang dilakukan oleh David I. Hitchcock bagi tujuan memperlihatkan

perbedaan antara nilai-nilai Asia Timur berbanding nilai-nilai Barat di samping

coba menonjolkan bagaimana pentingnya masyarakat kepada penduduk Asia

Timur berbanding individu. Antara nilai-nilai sosial yang ditekankan oleh

masyarakat Asia Timur ialah :

1) Masyarakat yang teratur;

2) Masyarakat yang harmoni;

3) Kebertanggungjawaban kakitangan awam;

4) Keterbukaan kepada ide-ide baru, dan

5) Menghormati otoritas atau pemerintah.

Ini jelas berbeda dengan nilai-nilai Barat yang lebih condong kepada:

1) Kebebasan berpendapat;

2) Kebebasan diri;

3) Hak individu;

4) Debat terbuka,

5) Berfikir untuk diri sendiri, dan

6) Kebertanggungjawaban kakitangan awam.10

Nilai-nilai ini penting dalam memahami kelainan cara berpolitik, cara

pemimpin memerintah, dan cara pemikiran rakyat terhadap pemerintah yang

mempengaruhi sistem pemerintahan dan sikap masyarakat Asia khususnya di

Malaysia.

10 Mahathir Mohamad. Let’s have mutual cultural enrichmen, New Straits Times, Petaling
Jaya, hlm. 10



Kepentingan kepada nilai, budaya dan etika masyarakat sering ditekankan

dalam hampir sebahagian besar karya-karya dan ucapan-ucapan beliau. Untuk

mengubah sesuatu masyarakat,  maka nilai, budaya, dan etika masyarakat itu

perlulah diubah supaya ia sesuai dengan keperluan semasa yang dilihat sebagai

intisari kepada kebangkitan sesuatu masyarakat atau bangsa itu.

Ketika menyampaikan perutusan Sempena Tahun Baru 1996, Dr. Mahathir

menyatakan : Maju mundurnya sesuatu bangsa tidak tergantung kepada keturunan

kaum atau warna kulit. Sebab itu ada bangsa Eropah yang amat mundur dan ada

bangsa Asia yang termaju sekali. Maju mundurnya sesuatu bangsa tergantung

kepada budaya bangsa itu. Budaya bukan sesuatu yang tetap dan tidak dapat

diubah, tetapi ia berubah sepanjang masa dan boleh dicorak secara sengaja.

Oleh karena itulah, beberapa dasar pemerintahan yang diubah ketika

pengaturan beliau bertujuan untuk membaiki sistem nilai, budaya, dan etika ini

pada bukan saja masyarakat Melayu malah seluruh kaum yang ada di Malaysia.

Misalnya Dasar Pandang ke Timur; Kampanye Bersih, Cekap, dan Amanah;

Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Di Dalam Pengaturan; dan Kampanye

Kepimpinan Melalui Teladan yang merupakan dasar-dasar yang berkehendakkan

satu tindakan sosial dan etika kerja yang  positif. Ini akan mengubah pemikiran

dan budaya masyarakat itu kepada sesuatu yang progresif yaitu ke arah kemajuan

dan kemakmuran negara. Banyak pengkaji politik Malaysia berbelah-bahagi

dalam menjelaskan bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rejim Dr. Mahathir

ini. Malaysia masih mengamalkan struktur perlembagaan demokrasi dan

pemerintahan yang bercorak demokrasi berparlimen. Namun beberapa proses

terpenting demokrasi seperti ' rule of law ', kebebasan bersuara, kebebasan surat



kabar, keadilan sosial,  dan sebagainya telah dibatasi oleh pihak pemerintah demi

menjaga kestabilan politik Malaysia dan kemakmuran negara.

Pemerintahan Malaysia yang diperkenalkan oleh Dr. Mahathir jelas

menunjukkan satu bentuk pemerintahan demokrasi mengikut acuan sendiri yang

mengutamakan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kemajuan negara.

Selepas 22 tahun memimpin negara kemudian beliau bersara pada 31 Oktober

2003 dan digantikan oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

C. Perjuangan Politik Dan Tantangan Yang Dilalui

DR. Mahathir telah bergiat aktif dalam politik sejak 1945, yang mana

beliau mengambil bahagian dalam kampanye menentang Malayan Union. Ketika

UMNO didirikan pada 1946, beliau adalah salah seorang yang pertama

mendaftarkan diri sebagai anggota. Sebagai Pengerus Partai Negeri Kedah, dan

Pengerus Jawatankuasa Politik, beliau dengan tidak sengaja menimbulkan

perasaan marah di golongan yang mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri

Tunku Abdul Rahman. Ketika beliau membentangkan kriteria-kriteria kelayakan

dalam pemilihan calon untuk pilihan raya umum 1959. Ia merasa sakit hati atas

tuduhan bahwa beliau hendak memilihkan calon-calon yang rapat dengannya, DR.

Mahathir enggan mengambil bahagian dalam pilihan raya tersebut.

Pada Pilihan Raya Ketiga dalam tahun 1964, DR. Mahathir terpilih

sebagai Ahli Parlimen Kota Setar selepas mengalahkan calon Partai Islam Se-

Malaysia (PAS) dengan mayoritas sebanyak 60.2%. Beliau menjadi ahli Majlis

Tertinggi UMNO pada tahun 1965. Dalam Pilihan Raya 1969, beliau dikalahkan

oleh calon PAS, Haji Yusoff Rawa, dengan cuma 989 undi saja, selepas beliau



mengumumkan bahwa beliau tidak memerlukan undi-undi orang Cina untuk

mencapai kursinya.

Berikutan peristiwa 13 Mei 1969, DR. Mahathir dipecat daripada

keanggoataan dalam Majlis Tertinggi UMNO pada 12 Juli, selepas pengedaran

umum suratnya kepada Tunku Abdul Rahman. Dalam suratnya, beliau telah

mengkritik cara pengaturan Tunku. Pada 26 September 1969, DR. Mahathir juga

dipecat keanggotaan dalam UMNO.

Semasa di luar partai, Tun DR. Mahathir mengarang buku "Dilema

Melayu" (The Malay Dilemma). Buku kontroversi itu, yang mendedah dan

menganalisis perwatakan orang Melayu telah diharamkan pada tahun 1970 dan

pengharamannya hanya ditarik balik selepas Tun DR. Mahathir menjadi Perdana

Menteri 18 tahun kemudiannya.

Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, Tun DR. Mahathir

masuk semula ke dalam UMNO pada 7 Mac 1972 dan dilantik sebagai senator

pada tahun 1973. Beliau bertanding di Kubang Pasu pada pilihan raya umum

1974, yang mana beliau menang tanpa bertanding. Selepas pilihan raya, DR.

Mahathir dilantik sebagai Menteri Pelajaran dalam kabinet Tun Abdul Razak.

Beliau memenangi salah satu daripada tiga kursi naib presiden UMNO pada tahun

1975. Pada 1976, Perdana Menteri Tun Abdul Razak meninggal dunia secara

mengejut dan penggantinya Datuk Hussein Onn melantik DR. Mahathir sebagai

timbalannya,  sambil masih mengekalkan portfolio pendidikan yang

disandangnya. Tidak lama selepas itu Tun DR. Mahathir menjadi Menteri

Perdagangan dan Perindustrian.



Pada pertengahan tahun 1981, Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk

Hussein Onn mengumumkan persaraannya dan menamakan DR. Mahathir sebagai

penggantinya. Pada 10 Jul 1981 DR. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia

yang keempat. Kepimpinan Mahathir merupakan suatu yang unik berbanding

dengan kepimpinan sebelum ini. Hal ini adalah karena sejak beliau mengambil

alih kepimpinan negara pada tahun 1981, rakyat mengharapkan perubahan

memandangkan Mahathir merupakan tokoh yang berwawasan, berjiwa rakyat,

radikal dan dahagakan kemajuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang

berdaya saing.11

Menyoroti perkembangan politik ketika Dr. Mahathir berada ditampok

kekuasaannya, pada tingkat awal terlihat bahwa pada tahun pertama banyak

menekankan kepada dasar-dasar asas yang dirangka selepas tragedi 13 Mei 1969,

yaitu meningkatkan kedudukan ekonomi dan memperbanyakkan penglibatan

orang Melayu dalam sektor ekonomi modern, dengan memberikan jaminan bahwa

tidak ada perubahan mengenai Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara.

Setelah mengambil alih pengaturan negara, Dr. Mahathir yang pernah

disifatkan oleh Tunku Abdul Rahman sebagai “ultra Malay” mengambil peluang

membebaskan tahanan ISA, melepaskan pengharaman buku Malay Dilemma dan

dalam masa yang sama memberikan membentangkan pindaan undang-undang

Akta Pertubuhan bagi membenakan pemerintahan berkuasa mengawal dan

membubarkan kumpulan-kumpulan berkepentingan, pertubuhan-pertubuhan

professional dan bukan pemerintahan (NGO). Disebalik memberikan ruang untuk

11 Sivamurugan Pandian, Legasi Mahathir,(Utusan Publication & Dist. Sdn Bhd, 2005),
hlm. 11



berbincang mengenai politik, Dr. Mahathir turut menggalakkan pertumbuhan

kritikan diam dan mengurangkan tuntutan mengenai hak-hak asasi manusia.

Untuk membendung ancaman politik dan tuntutan pertubuhan-pertubuhan

yang memperjuangkan Islam, Dr. Mahathir telah berhasil  membawa masuk

Anwar Ibrahim ke dalam UMNO pada tahun 1981. Kesan kemasukan Anwar

Ibrahim, pengikut-pengikut Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah

berpecah, di mana sebahagian pemimpinnya mengikuti jejak Anwar sedangkan

sebahagian yang lain memasuki PAS dan terus berjuang dalam ABIM.

Pada tahun 1982, Dr. Mahathir menghadapi ujian pertama melalui pilihan

raya umum dan berjaya dengan cemerlang menghadapi persaingan ideologi politik

dengan PAS hasil kemasukan Anwar ke dalam UMNO.  Banyak pendapat

mengatakan, Anwar dibentuk sebagai “an image of a leader on the move, seeking

to build a modern dynamic economy that would be increasingly based on

industrialization and producing for world market. For Mahathir, the new

emphasis on Islam was expected to generate social and political changes to

enable Malays to adapt to demand of an industrialized, highly productive

economy. He also viewed Islam as a means to create “Muslim/Malay unity” to

ensure Malay support for UMNO and to retain Malay hegemony within the

political systems.”12

Usaha lain yang juga turut dilakukan bagi mempiawaikan amalan dan

doktrin masyarakat Islam termasuk kaedah menentukan tarikh permulaan puasa

dan hari raya yang sering bertentangan antara satu negeri dengan negeri lain kesan

12 Gordon P. Means, Political Islam in Southeast Asia,( Strategic Information
Development Centre), hlm.125



pemakaian dua kaedah yang berlainan, yaitu berdasarkan rukyah dan melihat anak

bulan. Dr. Mahathir melihat kaedah ini tidak sepatutnya dilaksanakan secara

berbeda karena ia dapat memberikan gambaran buruk mengenai Islam. Ketika

mengumumkan cadangan menggunakan kaedah rukyah, Sultan Johor menantang

Dr. Mahathir karena dianggap biadab dan tidak menghormati kuasa Raja-Raja

Melayu berhubung dengan hal ehwal Islam.

Permulaan itu dianggap sebagai usaha memberikan makna yang lain

kepada percikan amalan Islam othordok yang telah sekian lama digunakan di

Malaysia.  Beliau mulai menyusun kembali kedudukan agensi-agensi

pemerintahan yang menyelia mengenai hal ehwal Islam termasuk Bahagian Hal

Ehwal Islam kedalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Mahathir turut memperkenalkan dasar-dasar pengaturan yang menekankan

nilai-nilai Islam dan ini telah memberikan tamparan hebat kepada PAS yang

pernah menuduh dan mengeluarkan kenyataan bahwa UMNO tidak

memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, UMNO dan penyokong-penyokongnya

adalah kafir karena tidak meletakkan gagasan “Islam sebenar” dan

memperjuangkan pembentukan sebuah “Negara Republik Islam”. Atas dakwaan

tersebut, Haji Hadi Awang, Naib Presiden PAS ketika itu menganjurkan supaya

rakyat tidak perlu membayar cukai kepada pemerintahan dan menyatakan

seseorang yang menentang UMNO, jika dia mati, kematiannya adalah syahid.

Semasa pengaturan Dr. Mahathir, kes-kes yang melibatkan penyelewengan

agama semakin banyak dikesan, antara lain penerbitan buku-buku yang

mempertikaikan kesahihan hadis, pergerakan Darul Arqam, konflik orientasi



Islam dengan Anwar, satu kepimpinan dua visi (Mahathir dengan Wawasan 2020

dan  Anwar dengan Kebangkitan Asia), reformasi kesan pemecatan Anwar,

pilihan raya umum 1999 imej Dr. Mahathir sebagai diktator,  zalim dan kejam),

negara Islam dan kontroversi hukum hudud (BN dengan PAS, PAS dengan DAP

dan sebagainya).

Pada tahun 1998, pemerintahan di bawah pimpinan Mahathir mendakwa

Dato' Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan salah laku seksual dan penyalahgunaan

kuasa. Anwar pada masa itu adalah Timbalan Perdana Menteri dan Menteri

Kewangan. Anwar mendakwa bahwa beliau dizalimi karena beliau membawa isu

korupsi dan nepotisme dan Mahathir serta orang-orangnya adalah sasaran bagi

tuduhan tersebut. Penyokong Mahathir pula percaya bahwa Anwar sebenarnya

korupsi dan nepotisme dan coba untuk menggantikan Mahathir sebagai Perdana

Menteri selepas melihat kejatuhan Presiden Suharto di Indonesia atas isu yang

sama.

Krisis Anwar membawa kepada protes besar-besaran yang dikenali

sebagai "Gerakan Reformasi" dan berdirinya Partai Keadilan Nasional (PKR)

dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 1999. Namun begitu, PKR hanya

memenangi lima kerusi Parlimen pada pilihan raya tersebut dan hampir pupus

pada Pilihan Raya Umum Malaysia 2004 ketika hanya memenangi satu kerusi

Parlimen di Permatang Pauh yang dimenangi oleh isteri Anwar, Dr Wan Azizah.

Partai tersebut walaubagaimanapun berjaya mendapat kemenangan besar dalam

Pilihan Raya Umum Malaysia 2008 dengan memenangi 31 kerusi Parlimen,

jumlah terbesar antara semua partai-partai oposisi di Malaysia.



Mengenai reformasi, “Anwar mounted a near-revolutionary rhetoric
against “cronyism,corruption, and nepotism” to energize his supporters and
encourage their continuing mass protests. ..he was a victim of a “conspricay at
the highest levels,” and his lawyers followed this defense strategy. As a result, his
defense did not effectively address issues of his illegal acts. As  the trials
proceeded, the presiding judge became ever more determined to limit Anwar’s
political accusations against an unname DR. Mahathir. As the trial dragged on,
the public became more aware of the excesses of an authoritarian system, and
most Malaysians were appelled at the lurid accounts of sexual encounters that
became part of daily news report.”13

Dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan mengenai tingkah

laku politik gerakan Islam di Asia Tenggara, politik Islam akan terus menjadi

pendorong politik sekurang-kurangnya bagi Malaysia dan Indonesia. Beberapa isu

yang dianggap sensitive sebelumnya, mulai diperbincangkan secara terbuka

termasuk keperluan memperbaharui struktur politik dan jaringan pemikiran Islam

liberal (termasuk tuntutan Sister in Islam). Perkembangan-perkembangan yang

berlaku di peringkat internasional, termasuk dasar negara Barat memerangi

keganasan,  ledakan 11 September 2001, masyarakat madani dan etos masyarakat

akan membentuk national psyche baru dalam politik Islam.

Walau bagaimanapun, yang jelas  setelah Dr. Mahathir melepaskan beton

kuasanya, bekas Perdana Menteri (Abdullah Ahmad Badawi) juga gagal “to

assure Malays supremacy and guarantee stable political support from Malaysia’s

largest religio-ethnic community, neither these two leaders was prepared to

propose significant reforms to that structure of authority, perhaps because they

were products of that systems…By 2008, with the return of Anwar Ibrahim to the

13 I b i d, hlm.139



Malaysian political secene, a new configurations of politics was beginning to be

formed.”14

Masa depan politik Malaysia yang mula ditandai dengan kebangkitan

Islam. Peningkatan kesadaran terhadap ajaran dan isu-isu politik Islam adalah

hasil daripada kemunculan Sarjana-sarjana Islam dari dalam dan luar negara dan

generasi baru yang berpendidikan dan memahami secara mendalam mengenai

ajaran Islam juga pemikiran pertembungan antara agama, kebangkitan Islam

berdasarkan perspektif bebas prejudis. Ini mungkin karena kefahaman mengenai

Islam dan pengaruhnya pada masyarakat Melayu (Malaysia, Indonesia, Thailand

dan Filipina) banyak membantu mencerahkan manifestasi dan kemunculannya.

D. Karya-Karya Dr. Mahathir Mohamad

Karya-karya Dr. Mahathir Mohamad dalam berbagai bidang amatlah

banyak dalam bentuk buku-buku, artikel-artikel  dan ucapan-ucapan. Berikut

buku-buku yang pernah beliau tulis:

1. The Malay Dilemma, Donald Moore Asia Press, Singapore, 1970

2. The Challenge, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur ,1976

3. Guide For Small Businessmen, Eastern Universities Press, Petaling

Jaya, 1985

4. Regionalism, Globalism and spheres of Influence: ASEAN and The

Challenge Of Chance Into The 21 st Century, Institute Of Southeast

Asian Studies, 1989

14 I b i d, hlm. 369-370



5. Memerangi Kemiskinan: Peladang, Penternak dan Nelayan, Lembaga

Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur, 1994

6. The Malaysian System of Government, Jabatan Perdana Menteri, Kuala

Lumpur, 1995

7. Voice of Asia: Two Leader Discuss The Coming Century, Kodansa

International, Tokyo, 1995

8. The way Forward, Weidenfied & Nicolson, London, 1998

9. Excerpts From The Speeches of Mahathir Mohamad on the Multimedia

Super Corridor, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur,1998

10. A New Deal For Asia, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur 1999

11. Krisis Mata Wang Malaysia: Bagaimana dan Mengapa Ia Berlaku,

Pelanduk Publications, Kuala Lumpur, 2000

12. Globalisation And The New Realities, Pelanduk Publications, Kuala

Lumpur, 2002

13. Islam And The Muslim Ummah, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur,

2002

14. Reflections On Asia, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur, 2002



BAB III

PEMIKIRAN DR.MAHATHIR MOHAMAD TENTANG ISLAM

Pemikiran Dr. Mahathir Mohamad dalam isu keagamaan banyak

mempengaruhi corak kepimpinan beliau. Islam menjadi teras utama di bawah

kepimpinannya semenjak mengambil alih tampuk kepimpinan negara. Dasar

Islamisasi beliau adalah dianggap mengikuti kefahaman, fikiran dan pandangan

kritis beliau sendiri. Beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai golongan

yang warak. Legitimasi kepimpinannya lebih memusatkan pencapaian ekonomi

dan nilai sosiobudaya yang wujud dalam agama. Ini jelas diamati dari penulisan

beliau terutama dalam buku The Malay Dilemma dan The Challenge. Ide yang

dianggap sebagai berbentuk sekularisme karena merasionalkan Islam dalam

konteks ekonomi dan sosio-politik masyarakat Melayu. Dalam The Malay

Dilemma menyarankan agar kefahaman Islam diberi penekanan dan diperhalus,

karena waktu itu masyarakat Melayu mengalami fatalisme, tiada kesungguhan

bersaing dengan bangsa-bangsa lain dari sudut ekonomi dan lebih mengutamakan

aktiviti spiritual. Corak keislaman yang diamalkan  oleh orang-orang Melayu

menurut Mahathir adalah hasil daripada tafsiran, interpretasi dan kefahaman

agama Islam yang salah dan sempit dan tidak memahami mesej yang sebenar

yang dikehendaki oleh tuntutan agama.

Melalui Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, Dr.

Mahathir mengharapkan pengaturan pemerintahan dapat mencerminkan keadilan,

kejujuran, ketekunan , amanah dan ketelusan. Amalan rasuah dan penyelewengan



juga dapat dikawal dan dibendung selaras dengan nilai-nilai terpuji yang

dianjurkan oleh Islam yang universal sifatnya.

Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam pada mulanya mencetuskan

kebimbangan di kalangan Negara-negara Barat yang menganggap Malaysia

sedang menuju ke arah sebuah Negara Islam, tetapi lama kelamaan, Negara-

negara berkenaan sadar bahwa dasar itu sebenarnya lebih menjurus ke arah

mengawal gerakan ekstremis agama di Malaysia.

A. Reformasi Islam Yang diinginkan

Pada peringkat awal pengaturannya, Mahathir membawa Islam di bawah

payung kesederhanaan baik secara domestik maupun di peringkat internasional.

Tindakan Mahathir lebih berbentuk menekankan nilai-nilai harmoni Islam

bersesuaian dengan program modernisasi ekonomi Negara. Islamisasi diteruskan

di bawah tanggungjawab keagamaan dan kepimpinan. Rasional keagamaan di beri

untuk membentuk masyarakat dinamik selaras dengan pembangunan ekonomi.

Tugas harian harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan

karena ia adalah juga ibadah dan nilai agama yang dituntut. Pencapaian keduniaan

bagi umat Islam adalah sama penting dan bukan semata-mata melakukan  amalan

wajib untuk akhirat semata-mata.

Pegangan Islam yang orthodok dan ekstremis menurutnya akan menjadi

penghalang kepada modernisasi dan kemajuan. Perkembangan ini dilihat

membentuk identiti pascakolonial yang memberi kekuatan kepada

mempromosikan proses modernisasi yang bersesuaian dengan sekularisme.1

1 Sivamurugan Pandian, Op.cit. hlm. 172



Dr. Mahathir berpendapat nilai-nilai spiritual wajar diguna untuk

berhadapan dengan tekanan dunia material dan berpegang bahwa mencari

kekayaan tidak ditolak atau dilarang oleh Islam bahkan kepercayaan serta

pegangan kepada agama Islam tidak akan musnah jika bidang sains dan teknologi

juga dipelopori. Mahathir Mohamad menyeru agar para ulama dan intelektual

Muslim menghentikan penyebaran interpretasi dangkal dan keliru tentang Islam.

Tafsiran yang salah akan menyebabkan masyarakat Islam terus mundur yang

dapat menyebabkan  tamadun Islam dan penganutnya terus jatuh.

Para ulama seharusnya tidak menyebarkan ajaran-ajaran yang

membingungkan dan memecah belah jemaah, dan sebaiknya mengajarkan ilmu

pengetahuan modern sehingga masyarakat Muslim dapat diperhitungkan lagi di

mata dunia. Ia mengatakan keterbelakangan dan penderitaan yang dialami umat

Islam di seluruh dunia adalah akibat kesalahan sendiri. Sekarang umat Islam yang

berjumlah 1 miliar jiwa, masih jauh dari posisi sebagai sebuah kekuatan dunia.

Bahkan umat Islam mudah ditindas dan ditaklukkan dalam perang dan terpaksa

menerima kekuasaan dan hegemoni asing. Hal ini karena pengajaran agama yang

salah. Menurutnya, terorisme bukanlah cara untuk menyelamatkan Islam.

Mahathir mengemukakan hal itu dalam acara Konferensi Internasional

Para Ulama Islam yang berlangsung selama tiga hari di Kuala Lumpur, pekan

kedua Juli 2003 . Mahathir yang akan pensiun Oktober mendatang, setelah 22

tahun berkuasa, di hadapan sekitar 800 ulama Islam peserta konferensi, yang

datang dari 35 negara, menyatakan, sebagian pemimpin agama telah membuat

umat Islam sekarang bingung, terpecah-belah, serta tak mampu mengikuti



perubahan-perubahan dunia. Menurutnya, sebagian tampaknya meyakini bahwa

mereka dapat benar-benar menjadi orang Islam hanya dengan menciptakan

kembali cara hidup dari masa 1.400 tahun lalu (zaman Nabi Muhammad SAW).

Merujuk kepada kejayaan yang pernah dicapai peradaban Islam, di mana terjadi

kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, telah berakhir karena para pemimpin

Islam mulai menentang sikap liberal terhadap kajian-kajian non-agama ini. Satu-

satunya yang boleh dipelajari hanyalah bidang-bidang yang berkaitan dengan

agama Islam.

Mahathir menyatakan satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik dari

takdir menyedihkan kaum Muslim adalah bahwa mereka tidak mempraktekkan

ajaran Islam yang sesungguhnya. Juga, bahwa agama Islam yang mereka peluk

telah ditafsirkan secara salah.

Satu hal yang keliru menurut Mahathir, banyak kaum Muslim yang

menganggap para pelaku peledakan bunuh diri Palestina sebagai martir (pahlawan

yang mati syahid). Tapi, di lain pihak, tak ada penghargaan diberikan kepada

orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, matematika, teknologi, dan lain

sebagainya, yang sangat penting bagi pembangunan kemampuan pertahanan

negara-negara Islam.

Mahathir, yang sering berserangan dengan Amerika Serikat tapi

mendukung AS dalam perang melawan terorisme, mengatakan, serangan bom

bunuh diri bukanlah cara untuk membangun kembali kejayaan Islam. Ia

mengingatkan bahwa keselamatan tak akan tercapai dengan cara membunuh



orang-orang yang tak berdosa. “Lebih baik kita menyusun rencana jangka panjang

dan melaksanakannya untuk menjadi yang terbaik di segala bidang," serunya.

Mahathir, yang mengkritik serangan Amerika Serikat dan koalisinya ke

Iraq, mengatakan ketika pasukan pimpinan AS menyerang Irak, umat Islam di

seluruh dunia berdo’a kepada Allah agar menyelamatkan kaum Muslim Iraq dan

negeri mereka. Namun, do’a mereka tak terjawab.

Hal itu, katanya, bukan karena Allah telah meninggalkan umat Islam,

melainkan karena mereka tak berusaha mengejar kemajuan dunia dalam bidang

pengetahuan dan kemampuan untuk memproduksi senjata serta memiliki angkatan

bersenjata yang disiplin dan terlatih untuk mempertahanan diri mereka.

Mahathir mengemukakan beberapa bukti sejarah untuk mendukung

argumennya. Ia menyebutkan bahwa pemerintahan Muslim Sepanyol hilang

dalam tahun 1492 setelah 500 tahun kejayaannya, karena para ulama mulai tidak

suka mempelajari tentang hal-hal non-religous dan karya-karya non-Muslim.

Akibatnya para ulama tidak mengetahui teknologi. Maka ia berpesan agar

diseimbangkan pengetahuan duaniawi dengan pengetahuan relgius.

Ia mengatakan bahwa masyarakat Muslim pernah menjadi suatu kekuatan

global di berbagai bidang, tetapi mereka tidak berhasil mempertahankan dengan

perkembangan-perkembangan kaum Barat, dan kini mereka (masyarakat Muslim)

menjadi lemah dan terbelakang.

Mahathir mendorong umat Islam agar memiliki kemampuan untuk

menggetarkan hati musuh-musuh untuk mempertahankan diri, bukan sebagai

agresor, melainkan untuk mempertahankan diri. "Kita harus membuat tank dan



peSAWat tempur. Untuk melakukannya, kita harus memahami ilmu pengetahuan,"

katanya dengan tegas. Tambah Dr. Mahathir2 lagi, Nabi Muhammad SAW.

menyeru umat Islam ke arah persatuan dan persaudaraan, sebaliknya yang terjadi

adalah perpecahan dan permusuhan sesama penganut Islam. Permusuhan sesama

Islam ini telah memudahkan pihak Barat mengecap masyarakat Islam di dunia ini

sebagai pengganas. Malah media-media asing pula dengan mudah

memperkenalkan istilah-istilah seperti fundamentalis, ekstrimis, dan terrorist bagi

menggambarkan keburukan Islam yang melahirkan umat yang ganas. Oleh sebab

itu, Dr. Mahathir menyeru tokoh-tokoh Islam agar perlu berijtihad atau

menggunakan akal seluas-luasnya karena sejak berkurun-kurun umat Islam

mengalami kemunduran disebabkan tafsiran yang salah terhadap Islam oleh para

ulama dan pentafsir al-Quran lain. Di samping itu, beliau menekankan agar tidak

mencampuradukkan antara agama dan politik.3 Tambah Dr. Mahathir lagi:

Memakai pakaian abad ke-7 dan menolak ilmu, kemahiran, dan teknologi modern

tidak akan menjadikan orang muslim lebih Islamnya.4. Islam pula pada pandangan

Dr. Mahathir sedang mengalami zaman merosot yang disebabkan umat Islam kini

tidak lagi mengamalkan nilai-nilai asal yang disebarkan oleh Islam. Nilai-nilai

Islam menurut beliau adalah juga merupakan nilai-nilai sejagat yang sama atau

diterima oleh bangsa dan agama lain yaitu nilai-nilai seperti bersih, jujur,

keadilan, disiplin, amanah, cekap, dan sebagainya, bukannya undang-undang

Islam seperti yang difahami oleh orang lain. Tambah Dr. Mahathir lagi, umat

Melayu Islam di Malaysia perlulah diubah supaya lebih berdisiplin yakni yang

2 Mahathir Mohamad, op.cit. hlm.145
3 Abdul Rahman Hj Abdullah, op.cit.hlm. 209
4 New Straits Time, 16 Mac,1995



percaya kepada kebolehan sendiri dan dapat menerima ide-ide serta pemikiran

baru berdasarkan ilmu-ilmu baru.

B. Demokrasi dan Islam

Dalam pertemuan beliau dengan Cable News Network (CNN) pada 2

September 1997, Dr. Mahathir menjelaskan bahwa proses demokrasi yang

diamalkan oleh Malaysia banyak berkait rapat dengan sokongan dari proses

pilihan raya yang dipraktekkan lima tahun sekali: Prinsip demokrasi diamalkan di

Malaysia. Ini karena rakyat yang memilih pemerintahan dan kehadiran pemimpin

adalah karena sokongan rakyat. Jika rakyat tidak menyukai pemimpin, mereka

boleh mengenepikan mereka. Namun rakyat telah menunjukkan sokongan kepada

pemimpin dalam berbagai cara dan sokongan rakyat ini  adalah bukti demokrasi.

Namun yang jelas bahwa sebahagian rakyat tidak setuju (satu ketidakpersetujuan

yang minoriti) tidak menunjukkan bahwa pemimpin sepertinya tidak demokratif.

Beliau menekankan percaya kepada demokrasi dan mengamalkan demokrasi.

Sementara itu, ketika berbicara dalam Konvensyen ulang tahun UMNO

ke-50, Dr. Mahathir menyatakan lagi bahwa rakyat Malaysia telah memilih

demokrasi karena mereka lebih tahu bagaimana mereka harus diperintah. Bahwa

mereka berasal daripada masyarakat feudal terbukti dengan pengekalan perkataan

'Pemerintahan', yaitu pemerintahan oleh Raja, sebagai nama untuk institusi

pemerintahan. Walaupun di Malaysia masih memperlakukan Sistem Beraja, tetapi

Raja tidak lagi memerintah atau mempunyai kuasa mutlak. Pemerintahan

mengamalkan demokrasi menjadi jelas karena badan yang memerintah, yaitu

Jemaah Menteri, dianggotai oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Raja



diletak sebagai kepala negara. Sistem ini yang diambil daripada Raja

Berperlembagaan memberi tempat kepada Raja tanpa menidakkan hak rakyat.

Maka jelaslah Dr. Mahathir mempunyai tanggapannya sendiri berkenaan

demokrasi yang harus diamalkan di Malaysia. Bagi beliau Malaysia tidak harus

mengamalkan demokrasi sepertimana yang diamalkan di negara-negara Barat,

karena pegangan nilai masyarakat Malaysia yang berlainan tentang pentingnya

setiap mayoritas rakyat mendapat haknya yang terbaik dan seterusnya menjamin

berlakunya kestabilan politik.

Suara ramai dan amalan demokrasi di satu negara dapat menjadi

penindasan dan penyeksaan di negara lain. Ini karena di negara-negara demokrasi

sendiri rakyat tidak dapat hidup aman, stabil dan tenteram karena demokrasi

melumpuhkan peranan siapa saja yang dipilih untuk memerintah.

Bagi Dr. Mahathir, apabila demokrasi rakyat berpecah-belah bukan saja

suara ramai atau mayoritas yang menentukan siapa yang memerintah, tetapi yang

menentukan siapa yang sebenarnya berkuasa ialah sebilangan minoriti yang

berkehendakkan kepentingan mereka diutamakan. Sementara itu, jika demokrasi

bermakna pemerintahan oleh mayoritas, maka orang Melayu yang menjadi

mayoritas rakyat Malaysia boleh menggunakan sentimen perkauman untuk

mendirikan pemerintahan Melayu saja dengan menindas kaum-kaum lain,

menukarkan sempadan pilihan raya, dan mengambil semua kekayaan negara.

Sebaliknya dengan menggunakan demokrasi cara UMNO, masyarakat Melayu

memilih untuk bekerjasama dengan kaum-kaum lain dengan mengutamakan



keadilan untuk semua pihak supaya politik menjadi lebih stabil dan sistem

demokrasi termasuklah pilihan raya dapat diamalkan secara berterusan.5

Dr. Mahathir juga berpendapat bahwa sistem demokrasi tidaklah sempurna

karena terdapat banyak kecacatan dalam demokrasi. Tetapi berbanding dengan

sistem-sistem pemerintahan yang lain, ia merupakan sistem yang terbaik sekali

yang pernah dicipta oleh manusia di seluruh negara berbilang kaum dan agama

seperti Malaysia. Malah Dr. Mahathir juga beranggapan bahwa sistem demokrasi

sesuai dengan sistem pemerintahan Islam terutama yang bersangkutan dengan

pemilihan pengganti pemimpin utama negara yang menekankan sokongan negara.

Ini karena apapun saja sistem baik Islam atau pun demokrasi, sekiranya manusia

lemah dan tidak patuh kepada sistem, apa juga sistem yang dipilih tentu ada

kelemahan dan kegagalannya.

Islam pula pada pandangan Dr. Mahathir, sedang mengalami zaman

merosot yang disebabkan umat Islam kini tidak lagi mengamalkan nilai-nilai asal

yang disebarkan oleh Islam. Nilai-nilai Islam menurut beliau ialah juga

merupakan nilai-nilai sejagat yang sama atau diterima oleh bangsa dan agama lain

yaitu nilai-nilai seperti bersih, jujur, keadilan, disiplin, amanah, cekap, dan

sebagainya, bukannya undang-undang Islam seperti yang difahami oleh orang

lain.6

Ramai pengkaji politik Malaysia berbelah-bahagi dalam menjelaskan

bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rejim Dr. Mahathir ini. Ada yang

5 Mahathir Mohamad,The Challenges of Turmoil,(Pelanduk Publication, Petaling
Jaya,1998), hlm.40

6 Abdul Rahman Hj Abdullah,Pemikiran Islam di Malaysia:Sejarah dan Aliran,(Dewan
Bahasa Pustaka,Kuala Lumpur,1998), hlm.218-219



beranggapan bahwa Malaysia telah meobah bentuk demokrasi7 sebahagian

pengamat politik menganggap bahwa Malaysia hanya mengamalkan sistem

separuh demokrasi  dan ada juga menganggap Malaysia telah mengamalkan

autoritarianisme. Secara luarannya, Malaysia masih mengamalkan struktur

perlembagaan demokrasi dan pemerintahan yang bercorak demokrasi

berparlemen. Namun beberapa proses terpenting demokrasi seperti ' rule of law ',

kebebasan bersuara, kebebasan surat kabar, keadilan sosial, dan sebagainya telah

dibatasi oleh pihak pemerintah demi menjaga kestabilan politik Malaysia dan

kemakmuran negara.

Namun kebanyakan pemimpin-pemimpin oposisi umumnya dari partai

PAS menyatakan bahwa Malaysia adalah sebuah negara ‘Sekular’ tulen. Menurut

mereka Dr. Mahathir juga melakukan pemerintahan secara autokratik.

C. Kontroversi Mengenai Hukum Hudud

Lewat tahun 1970-an melihat bagaimana Islam dipolitikan dan menjadi

elemen penting dalam legitimasi politik di Malaysia dengan keaktifan ABIM

(Angkatan Belia Islam Malaysia) dan PAS. Mahathir melihat kebangkitan 1970-

an ini sebagai satu ancaman jika ia ditafsir mengikut pandangan masing-masing.

Ada yang menyetujui dengan beberapa konsep keadilan Islam dalam pengaturan

pemerintahan dan ada juga segelintir yang menginginkan undang-undang Syariah

yang menyeluruh menggantikan Perlembagaan Malaysia. Mahathir beranggapan

jika golongan radikal diberi kesempatan, akan mewujudkan konflik dan taraf

hidup orang Melayu tidak dapat dirubah. Kesadaran inilah yang ingin ditonjolkan

7 Means G.P,Malaysian Politic. Ed.2 London 1976



Mahathir seperti mana dilihat di dalam buku The Malay Dilemma dan The

Challenge. Beliau tidak menganggap dirinya sebagai seorang “ahli agama” atau

seorang yang mahir dalam perundangan Islam tetapi lebih sebagai pemimpin

Muslim yang mahu memperbaiki kedudukan orang Melayu yang dilihatnya gagal

di bumi sendiri.

Mahathir mempunyai tafsiran radikal terhadap agama Islam dan peranan

ulama dalam masyarakat. Dia menolak pelaksanaan undang-undang Islam yang

menyeluruh dengan alasan kononnya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan

masyarakat majmuk di negara ini.

Bagi Mahathir kalau hukum hudud dilaksanakan, maka akan banyak

rakyat yang akan kudung tangan dan tiada lagi tangan-tangan untuk mengangkat

batu-batu untuk membuat jalan-jalan. Mungkin juga Mahathir menerima pakai

pendapat penulis Kassim Ahmad yang telah menyatakan pendapat bahwa

perkataan ‘Hudud’ tiada terdapat dalam al-Qur’an.8 Walaupun tiada perkataan

‘hudud’ dalam al-Qura’n yang merujuk kepada jenayah-jenayah hudud yang

dimaksudkan oleh kaum fuqaha’, konsep ‘sempadan’ yang terkandung dalam

makna perkataan itu membenarkan kita menggunakan perkataan itu dengan

makna undang-undang dalam arti yang luas dan menyeluruh. Ketempangan

konsep perundangan Islam kaum fukaha’ dapat dilihat dari penciptaan kaedah

ta`zir, yaitu hukuman di luar apa yang mereka takrifkan sebagai hudud, yang

ditentukan oleh kuasa budibicara hakim. Mengapakah, di satu pihak, mereka

membenarkan kaedah ini (yang memang dibenarkan dalam Quran), sedangkan, di

8 Utusan Malaysia, 8 juli 2002



pihak lain, mereka menegaskan hukuman hudud itu mutlak dan tidak boleh

digunakan budibicara hakim, berdasarkan dua prinsip hukum, keadilan dan ehsan,

dalam Quran?.

Sebagai kesimpulan, kita ingin mengulang bahwa Quran bukan sebuah

kanun undang. Ia tidak menyebut semua kesalahan jenayah atau sivil. Selain

daripada memberi beberapa hukuman khusus, yang perlu dilihat dalam konteks

sejarahnya, Quran memberi dua prinsip universal hukuman, yaitu hukuman

setimpal dan hukuman ehsan. Enam kaedah menghukum disebut dalam Quran:

Qisas, atau hukuman balasan sama; Ta`zir, atau budibicara hakim mengikut dua

prinsip universal hukuman; Diat, atau bayaran ganti-rugi, Li`an, atau sumpah

laknat, Muhabalah, atau ujian kebenaran melalui do’a, dan Kaffarah, atau

penebusan dosa. Seperti yang telah dinyatakan di atas, hudud tidak disebut dalam

Quran sebagai suatu kaedah menghukum. Dengan berpandu kepada kaedah-

kaedah ini, masyarakat Islam boleh melakukan reformasi undang-undang yang

sangat-sangat diperlukan mereka untuk membawa masyarakat Islam ke satu

sistem perundangan dan satu sistem sosial yang paling baik dalam dunia.

Dengan demikian, tidaklah pelik bila Mahathir menolak cadangan

pemerintahan Kelantan yang diterajui oleh PAS untuk melaksanakan hukum

hudud. Mahathir mendakwa perlaksanaan hukum ini akan menyebabkan

kezaliman yang ketara berlaku. Dalam sepucuk surat kepada Menteri Besar

Kelantan, Ustaz Nik Aziz yang diutuskan pada tahun 1994, Mahahtir memberi

amaran bahwa Pemerintahan Persekutuan akan mengambil tindakan yang



sewajarnya jika pemerintahan Kelantan masih berdegil mahukan melaksanakan

hukum hudud.

Berikut adalah ucapan-ucapan dan kenyataan Mahathir yang dilaporkan

dan disiarkan dimediamasa oleh para wartawan;

"Hukum rejam kepada penzina adalah primitif" (3 Maret 1994 di Nilam

Puri, Kelantan Darul Naim):

"Apabila hukum rejam batu sampai mati kepada penzina dan potong

tangan kepada pencuri, nescaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung

tangan. Ini sangat memalukan umat Islam karena orang bukan Islam akan

sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja". ( 14 Juli 1992 )

"Saya nak tahu siapakan di antara ahli-ahli PAS yang sanggup memotong

tangan orang jika hudud dilaksanakan di Kelantan. Barangkali Nik Aziz akan

melakukannya. Jika benar kita nak tengok apa yang berlaku selepas hukum itu

nanti". (Ucapan Mahathir pada 30 April 1992 di perjumpaan Ketua-ketua UMNO

bahagian Johor).

"Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam sudah tidak ada tangan

dan kaki. Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain kalau

sifatnya sudah tidak cukup. Hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini

yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama". (Ucapan Mahathir pada 2

Mei 1992 di Papar Sabah)

"Saya ingin memastikan bahwa negeri-negeri yang diperintah oleh BN

(Barisan Nasional) tidak akan melaksanakan hukum hudud". (Kenyataan

Mahathir kepada para wartawan pada tahun 1994 selepas mesyuarat MT UMNO).



"Sukar dilaksanakan hukum syara’ karena masyarakat Malaysia bukan

seratus peratus Islam". (Ucapan Mahathir pada 14 Agustus 1994 di Pasir Mas

Kelantan).

"Apakah hukum hudud mesti dilaksanakan juga walau apapun keadaan

sehingga mendatangkan mudarat kepada orang Islam. Apakah dalam keadaan

Islam sudah lemah, hukum-hukum yang boleh melemahkan lagi orang Islam mesti

dilaksanakan?" (Ucapan Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam

Puri, Kelantan).

"Hudud tidak boleh dilaksanakan karena sukar mendapat saksi yang tidak

fasik". (Ucapan Mahathir pada 3 Mac di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri,

Kelantan)

"Apabila hukum rajam batu sampai mati kepada penzina dan potong

tangan kepada pencuri, niscaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung

tangan. Ini sangat memalukan ummat Islam, karena orang bukan Islam akan

sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja."( Dr. Mahathir Mohamad,

temubualnya dengan media massa, 14 Juli 1992).

"Saya cabar Kelantan laksana hukum hudud di depan orang bukan

Islam." (Ucapan Mahathir Mohamad di Pusat Bahasa Nilam Puri, Kelantan, 3

Mac1994)

"Saya akan memastikan bahwa negeri-negeri yang diperintah oleh

Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud." (Temubualnya Dr.

Mahathir Mohamad, dengan media massa selepas sidang Majlis Tertinggi Umno,

1994).



"Sukar dilaksanakan hukum syara’ karena masyarakat Malaysia bukan

seratus peratus Islam". (Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas,

Kelantan, 14 Agustus 1994).

"Kita (Pemerintahan Pusat) akan ambil tindakan jika Kelantan

meneruskan usaha melaksanakan hudud." (Ucapan Dr. Mahathir Mohamad di

Pasir Mas, Kelantan, 14 Agustus 1994).

"Bukan karena dengan melaksanakan hukum hudud saja kita boleh

menjadi Islam. Kita tengok banyak negara Islam yang tidak melaksanakan hukum

hudud,tetapi tidak bermakna mereka tidak Islam." (Dr. Mahathir Mohamad,

kenyataannya kepada wartawan, 30 April 1992).

"Perlaksanaaan hukum hudud boleh menyebabkan umat Islam menjadi

mundur karena tidak boleh bersaing dengan orang bukan Islam apabila orang

Islam dipotong tangannya dan dilakukan hukum hudud yang lain, sedangkan

orang bukan Islam tidak dikenakan." (Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya

dengan wartawan, 18 Agustus 1991).

"Jika mereka hendakkan sangat hukum hudud, mereka kenalah coba

hukum mereka sendiri atau mahkamah mereka sendiri. Mereka seronok nak

potong tangan orang, seolah-olah jika tidak potong tangan, tidak Islam. Sekarang

kita nak tengoklah mereka boleh buat atau tidak." (Dr. Mahathir Mohamad,

bercakap kepada wartawan, 24 April 1992).

"Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam sudah tidak ada tangan

dan kaki? Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kalau

sifatnya sudah tidak cukup? Hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini



yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama." (Dr. Mahathir Mohamad,

ucapannya di Papar, Sabah, 2 Mei 1992).

"Melaksanakan hukum hudud sehingga melemahkan orang Islam sehingga

menjadi masyarakat kucar kacir dan ditindas oleh orang lain tidaklah secucuk

dengan ajaran Islam". (Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas,

Kelantan, 14 Agustus 1994).

Mahathir amat marah dengan pihak berkuasa agama apabila tiga gadis

Islam berketurunan Melayu telah ditahan oleh pegawai-pegawai JAIS (Jabatan

Agama Islam Selangor) di sebuah hotel pada bulan Juni 1997. Mereka telah

didakwa melakukan kesalahan di bawah undang-undang agama Islam negeri

Selangor yang mengharamkan penyertaan wanita Islam dalam pertandingan ratu

cantik. Sebenarnya penguatkuasaan undang-undang tersebut dilakukan setelah 2

tahun rang undang-undang itu diwartakan dan telah mendapat liputan meluas

media tempatan.

Bukanlah Mufti yang meluluskan undang-undang kontroversi itu dengan

sewenang-wenangnya. Mufti telah mengemukan cadangan melarang wanita Islam

berpakaian tidak sopan dan mengambil bahagian dalam pertandingan ratu cantik

kepada Majlis Fatwa Negeri. Majlis Fatwa tersebut telah menerima cadangan ini

sebagai fatwa yang boleh digunakan. Rang undang-undang berkaitan telah

diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor yang didominasi oleh UMNO.

Seterusnya rang undang-undang ini telah diwartakan pada bulan Mei 1995. Ini

bererti DUN Selangor sendiri telah menghalalkan penggunaan fatwa terbabit.



Semasa penangkapan tiga gadis ini dibuat, Mahathir sedang bercuti di luar

negara. Ketika ditanya pendapatnya mengenai hal tersebut, Mahathir melahirkan

rasa kesalnya dan menuduh pihak JAIS tidak memahami tuntutan agama.

Mahathir seterusnya membidas pihak berkuasa agama dengan dakwaan kononnya

mereka telah menyalahgunakan kuasa. Tindakan menggari ketiga-tiga pesalah

tersebut dianggap melampau dan menjejaskan imej Malaysia. Mahathir

sebenarnya menginginkan mereka itu diberi penerangan terperinci mengenai

kesalahan yang bakal dilakukan jika meneruskan penglibatan dalam pertandingan

tersebut. Mahathir berdalih mungkin gadis-gadis itu tidak mengetahui bahwa

undang-undang itu telah diwartakan. Ironinya samada kita membaca atau tidak

sesuatu warta , kesalahan tetap kesalahan karena sudah menjadi undang-undang

sah.

Kemarahan Mahathir tidak tamat dengan kes tiga gadis itu. Dalam satu

ceramah di Kedah Mufti Selangor, Dato’ Haji Ishak Baharom ada mengingatkan

pemimpin-peminpin supaya berhati-hati dalam menyentuh isu-isu berhubung

agama Islam karena dikhawatiri mungkin mengeluarkan pendapat yang boleh

membatalkan Syahadah. Mahathir melenting yang amat sangat karena mendakwa

ada Mufti telah mengatakan dia hampir murtad. Kontrak Dato’ Haji Ishak tidak

diperbaharui.

Pada bulan Agustus 1997 selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis

Tertinggi UMNO, Mahathir mengumumkan perlunya mengkaji kuasa dan peranan

Mufti. Kononnya ini demi mengelakkan Mufti membuat fatwa sesuka hati.

Mahathir menginginkan Mufti berbincang dengan semua pihak termasuk

golongan yang bukan berpelajaran agama sebelum boleh mengeluarkan fatwa.



BAB IV

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PEMIKIRAN

DR. MAHATHIR MOHAMAD

A. Kekuatan Pemikiran Dr. Mahathir

Dalam perjuangan menegakkan Islam Mahathir memang tidak asing dan

disanjungi dikalangan rakyat, bahkan oleh Negara-negara Islam. Beliau sangat

lantang dan berani menentang ketidakadilan, persepsi salah oleh Barat terhadap

Islam. Beliau senantiasa berada pada barisan depan setiap kali ada gerakan yang

bertujuan menghancurkan Islam. Beliau amat marah dengan tanggapan Barat yang

menuduh agama Islam sebagai agama yang menekankan keganasan, penyebab

penderitaan. Di dalam satu syarahan di Pusat Pengajian Islam Oxford beliau

berkata “Barat kini sedang berusaha menjatuhkan kedudukan Islam sebagaimana

mereka berjaya menjatuhkan komunisme. Prejudis Barat terhadap Islam menjadi

penghalang utama bagi hubungan baik antara penganut Islam dan non Islam di

seluruh dunia.

Dalam buku The Challenge, Mahathir menyoal tafsiran agama yang mana

pendapatnya tidak seiring dengan kehendak agama yang sama mementingkan

duniawi dan ukhrawi. Beliau mengkritik keinginan PAS dan ABIM yang

menginginkan pembentukan Negara Islam yang mutlak berbanding apa yang

dilaksanakan pemerintahan yang mereka lihat sebagai sekular. Mahathir

berpendapat kekeliruan untuk mengimbangkan kehendak agama dan keduniaan

menyebabkan timbul berbagai tafsiran serta pandangan. “ Islam does not separate

the religious from the secular. Also Islam in this country, is not totally separated



from the political power of the Government. Islam can still influence and in some

important areas, control the administration of the country  With the present state

of awareness and strength, Islaam can stil ensure that the adherence to spiritual

values will remain strong in the struggle to face the challenge of the modern

world.1

Mahathir menanggap adalah kurang wajar untuk mengetepikan atau

menolak realitas dengan hanya berpegang kepada usaha untuk memastikan nilai

keagamaan tidak digugat, seolah-olah mereka ingin mengasing diri dari pengaruh

luar. Misalnya menegakkan amalan kehidupan sewaktu zaman Nabi diteruskan,

padahal keaadan sudah berubah sejajar dengan pembangunan pesat yang terjadi di

seluruh dunia. Mahathir menolak andaian bahwa Islam menolak kekayaan dunia,

“Islam evidently does not hold poverty in high esteem or disapprove of wealth.On

the contrary, its put priority on modernization in all things. At the same time

society is responsible for reducing any imbalance found withinit.2 Untuk

membangunkan serta mengubah sikap masyarakat Melayu terhadap ekonomi, apa

yang perlu yang dilakukan adalah mewujudkan kesinambungan antara dunia dan

akhirat. Mahathir menyalahkan penafsir dan ulama yang menyebabkan umat

Islam lemah dan mundur serta menyekat keberhasilan.  Pada waktu yang sama

beliau menerangkan bahwa Islam tidak membenarkan kehendak dunia

membenamkan nilai-nilai keagamaan sehingga lupa diri dan menjadi tidak

bertanggungjawab    “ a Muslim is not asked to reject the world totally and isolate

himself from society. All Islam asks is that Muslim should not let worldly concerns

1 Mahathir Mohamad, Op-Cit, hlm.82
2 I b i d, hlm.16



monopolize his thought and his time and make him inconsiderate, irresponsible

and inhuman.3 Mahathir menjelaskan sesungguhnya kekayaan dapat mencorak

sesuai dengan keinginan rakyat dan negara, agama bukanlah penghalang

kemajuan ekonomi. Antara alasan-alasan inilah Mahathir melahirkan wawasan

2020 yaitu untuk menjadikan Malaysia menjadi sebuah negara industri dan

modern dalam semua aspek dan dimensi yaitu ekonomi, politik, sosial,

keagamaan, psikologi dan budaya.

Mahathir menolak pendapat yang mengatakan bahwa dengan

pembentukan undang-undang Islam yang menyeluruh akan menjadikan orang

Islam lebih beriman. Bagi beliau apa yang lebih penting al-Quran dan Hadis

haruslah diberi pentafsiran yang sebenar dan meluas tanpa memutar balikkan

untuk kepentingan politik semata-mata seperti yang dilakukan Partai PAS yang

mendakwa Islam adalah PAS dan PAS adalah Islam. Bagi Mahathir nilai-nilai

Islam seperti tekun, disiplin , berani karena benar, bertolenrasi, adil, insaf,

bersyukur, amanah dan rajin haruslah senantiasa menjadi amalan dan lambang

bagi penganut-penganut Islam.

Dalam satu ucapannya Mahathir menyatakan bahwa “ setelah mengkaji

dengan teliti 600,000 hadis, Bukhari hanya menerima 7,000. Muslim pula

mengkaji 300,000 hadis dan hanya menerima 4,000 hadis. Ada hadis yang

diterima oleh Bukhari, tetapi tidak disahkan oleh Muslim murid Bukhari. Tetapi

yang tidak diterima oleh Muslim, pihaknya menjelaskan bahwa mungkin ada yang

sahih. Tetapi tentulah banyak daripada baki 296,000 yang ditolak adalah tidak

3 I b i d., hlm. 111



sahih dan mungkin ada hadis yang diterima sebagai sahih, tetapi mungkin tidak

sahih. Jika kita tidak lupa bahwa Bukhari, Muslim, Tirmizi dan tokoh-tokoh Islam

lain yang mengkaji hadis 200 tahun selepas wafat Nabi Muhammad SAW adalah

manusia biasa dan segala kelemahan manusia, dan mereka bukan Nabi, tentulah

kita tidak harus memecah-belahkan umat Islam daripada Ahli Sunnah hanya

karena tafsiran dan dakwaan kesahihan atau tidaknya hadis-hadis yang dikaji oleh

pengkaji hadis ini.”4
Tulisan penulis-penulis yang berani mengemukakan pendapat-pendapat

ulama-ulama selain dari kalangan Mazhab Syafi’i dan ahlul Sunnah wal Jama’ah

mungkin sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Mahathir Mohamad. Kolumnis

yang kontroversi seperti Astora Jabat, Kassim Ahmad, Osman Ali dan Syed Surat

kabar Ali. Kassim Ahmad yang digelar ‘Anti Hadis’  banyak mempertikaikan

kesahihan hadis-hadis sahih. Pendapat-pendapat penulis tesebut mungkin banyak

mempengaruhi aliran pemikiran Mahathir Mohamad tentang Islam. Menurut

Kassim,5 mana-mana Hadis yang selaras dengan ajaran Quran boleh diterima;

mana-mana Hadis yang bertentangan dengan ajaran Quran tertolak. Menurut

kajiannya ada terdapat hadis yang bertentangan sesama sendiri yang menimbulkan

keraguan terhadap kesahihannya.Oleh karena banyak lagi hadis dalam kitab-kitab

‘Hadis Sahih’ itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Quran, maka sebab itulah

masalah ini belum selesai.

Menurutnya lagi, kita hanya menutup mata kita terhadap masalah (karena

takut hendak menghadapinya) jika kita terus bersikap demikian. Dalam kehidupan

4 Mahathir Mohamad, Ucapan bertaajuk ‘jangan lupa daratan’ 24 nov.1995,PWTC
5 http://Kassimahmad.blogspot.com/2010_10_10



sehari-hari umat Islam, pegangan kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng

daripada Quran membawa akibat-akibat yang buruk. Perpecahan, kelemahan dan

kemunduran umat Islam hari ini berpunca dari sini.

Masalah umat Islam hari ini bukan karena mereka tidak berpegang teguh

kepada agama. Kebanyakan mereka berpegang teguh (dengan menunaikan semua

rukun Islam), tetapi agama yang mereka pegang itu sudah banyak bercampur-aduk

dengan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan Quran. Sementara

kebanyakan mereka tidak menyadari akan hal ini. Misalnya beliau menyatakan

bahwa hukum rajam sampai mati bagi pezina yang telah kawin bukanlah

merupakan hadis sahih, tetapi dikutip dari Taurat kitab suci orang Yahudi.

Sedangkan hukuman pemerkosaan tidak pernah dijelaskan di dalam al-Qu’ran. Ini

dijelaskan karena al-Qur’an bukanlah kitab undang-undang, tetapi kitab panduan

hidup bagi penganut Islam.

B.  Kelemahan Pemikiran Dr. Mahathir

Sebahagian tafsiran Mahathir mengenai hal berhubungan dengan undang-

undang Islam ada yang diragui, karena mungkin juga tersasar dari landasan Islam

itu sendiri jika mengenepikan ayat-ayat al-Quran yang telah jelas menerangkan

sesuatu hukum. Contohnya, apabila para ulama dan cerdik pandai Islam

menyatakan pandangan bahwa pihak yang menuduh orang Islam lain melakukan

zina (kes liwat Anwar Ibrahim), mesti mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang

adil. Mahathir member tahu Parlimen bahwa dalam masyarakat sekarang sangat

sukar untuk mendapatkan saksi-saksi yang memenuhi tuntutan syari’at.



Dalam wawancara dalam rancangan yang berjudul ‘MAHATHIR’ yang

mengesahkan perjalanan hidup dirinya yang disiarkan oleh ‘Channel Hitory TV

ASTRO’ beliau memberitahu, beliau mendapat laporan siasatan dari pihak Polis

Malaysia bahwa Anwar Ibarahim telah terlibat dengan salah laku seks dan beliau

sendiri telah mendapat pengesahan daripada orang-orang yang terlibat yang

mengakui penglibatan mereka dengan Anwar Ibrahim. Mahathir berhujjah

seterusnya walaupun tidak dapat dibuktikan kesalahan itu, tetapi Allah Maha

Mengetahui segala yang dilakukan hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu menjadi

kewajiban masyarakat untuk menghukum orang yang bersalah seperti ini.

Mahathir menyatakan bahwa beliau harus bertanggung jawab memastikan seorang

homoseksual tidak boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia.

Semasa pemerintahan Mahathir mengalu-alukan pandangan yang berani

dan progresif mengenai Islam, karena Mahathir ingin pendekatan orang Melayu

terhadap Islam dikaji semula supaya dapat disesuaikan dengan peredaran zaman.

Oleh karena itu, tidak heran mereka (penulis-penulis) menjadi kolumnis di surat

kabar-surat kabar perdana di Malaysia ketika itu walaupun dikecam hebat oleh

ulama othodok di Malaysia yang berpegang kuat dengan aliran mazhab Syafi’i.

Dari sudut relevansi demokrasi dengan Islam,  Imam Mohamed Imarah dan

al-Madudi  menolak demokrasi berdasarkan kepada pendapat yang berbeda

dalam menyikapi hubungan demokrasi dengan Islam. Mereka yang menolak

demokrasi dengan mengatasnamakan Islam. Mereka ini bependapat bahwa

demokrasi dan Islam adalah dua hal yang bertentangan dan tidak akan bisa

dipertemukan. Alasan yang mereka kemukakan:

1. Demokrasi merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan Islam berasal dari

Allah.



2. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;

sedangkan Islam mengatakan bahwa kekuasaan itu milik Allah.

3. Demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, padahal belum tentu suara

terbanyak merupakan kebenaran.

4. Demokrasi adalah hal baru yang termasuk dalam kategori bid’ah dalam

agama; generasi Islam sebelumnya tidak mengenal adanya sistem demokrasi.

Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa menciptakan hal baru yang sebelumnya

tidak ada dalam agama kita, maka hal tersebut ditolak.” (HR. Muslim,

Ahmad). Juga hadits Nabi lainnya, “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan

yang tidak ada dalam agama kami, ia akan ditolak.” (HR. Muslim, Ahmad,

An-Nasa’i).

Demikian pula ada hadits yang menyatakan, “Perkataan yang paling benar

adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad,

seburuk-buruk hal adalah sesuatu yang diada-adakan. Setiap yang diada-

adakan adalah bid’ah. Setiap bid’ah adalah sesat, dan kesesatan itu akan

mengantarkan ke neraka.” (HR. Muslim, Ahmad, An-Nasa’i) [2]

Dari sudut Hukuman hudud ( حدود ) menurut sarjana-sarjana dibidang

Syari’ah adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah S.W.T di

dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah S.W.T yang

bukan saja tidak boleh ditukar ganti hukumannya atau dirobah atau diganti, malah

tidak boleh dimaafkan oleh siapapun di dunia ini. Mereka yang melanggar

ketetapan hukum yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T dan Rasul-Nya adalah

termasuk dalam golongan orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah S.W.T

yang bermaksud:



"Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka,  mereka

itulah orang-orang yang zalim."6

Mungkin juga menurut penulis, Mahathir Mohamad kurang menela’ah dan

menghayati firman-firman Allah dalam al Quran mengenai perundangan dan

hukum. Usaha-usaha Mahathir ini sebenarnya adalah untuk membina

kesungguhan orang-orang Melayu agar maju dari segala bidang baik spiritual dan

material guna mempunyai daya saing dalam menghadapi tantangan-tantangan

globalisasi dan masa depan. Contohnya dapatdilihat dalam ayat-ayat yang berikut:






Artinya: “ ........dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah
diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik.7

Dan juga mari kita renung firman Allah dalam ayat al-Maidah ayat 48

6 Surat al-Baqarah Ayat 229
7 Surat al-Maidah Ayat 47.



Artinya:  “Dan Kami turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran)
Dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-
kitab suci Yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara
serta mengawasinya. maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli
Kitab) itu Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu),
dan janganlah Engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan
menyeleweng) dari apa Yang telah datang kepadamu dari kebenaran.
bagi tiap-tiap umat Yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan)
suatu syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing).
dan kalau Allah menghendaki nescaya ia menjadikan kamu satu umat
(yang bersatu Dalam ugama Yang satu), tetapi ia hendak menguji kamu
(dalam menjalankan) apa Yang telah disampaikan kepada kamu. oleh
itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal
soleh). kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka ia
akan memberitahu kamu apa Yang kamu berselisihan padanya.8

Menurut perspektif Islam, suatu pemerintahan akan mencapai tahap

pemerintahan Islam yang idelistik apabila kepala Negara tersebut bertindak

sebagai pembimbing. Segala tindak-tanduk manusia harus berpedoman kepada

nas-nas syara’  guna kemaslahatan mereka dunia dan akhirat.9 Kewajiban terbesar

khalifah atau pemimpin juga adalah untuk merealisasikan hukum Allah terhadap

rakyat di bawah pengaturannya dan menjamin supaya tidak terjadi sembarang

kezaliman, penindasan serta permusuhan di antara sesama manusia.  Ironisnya

pemimpin wajib menjamin pemerintahan yang adil dengan menolak segala

kefasikan dan menghindari segala yang mungkar. Al-Quran mesti menjadi dasar

pemerintahan untuk membedakan antara pemerintahan bersumber Ilahi atau

undang-undang ciptaan manusia.10

Ibnu Khaldun dalam kitab al-Muqaddimah, memberi gambaran kasar

untuk membedakannya, yaitu:

8 Surat al-Maidah Ayat 48
9 Jamal Mohd Lokman Sulaiman,Biografi Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz, Edisi 1,

SULFA Human Resouces & Development, Selangor, 1999, hlm.151-152
10 I b i d., hlm.152



“Kalaulah undang-undang itu digubal oleh ahli akal, pembesar-pembesar
Negara beserta pakar-pakarnya maka itu adalah siyasah akal.  Tetapi kalaulah
undang-undang itu diwajibkan oleh Allah diakui dengan syaratnya, maka ia
adalah siyasah agama yang member manfaat kepada kehidupan di dunia dan di
akhirat.”11

Alija Izetbegovic, pengarang buku Islamska Deklaracija, juga sekaligus

failasuf dari Bosnia & Herzegovina berpendapat bahwa “keunikan Islam adalah

karena ia mempunyai perspektif holistik di mana norma-norma agama adalah

sebuah praktik politik yang korektif, sehingga agama itu sendiri menjadi wahana

untuk memperbaiki kehidupan khalayak, dan bukannya mengkhianatinya”.

Rumusan Izetbegovic ini bermakna bahwa Islam itu muncul sebagai suatu

aturan kompleks untuk mengatur seluruh aspek termasuk membangunkan sistem

pemerintahan, dan hukum yang dilaksanakan adalah berdasarkan kepada sumber

Islam itu sendiri, yakni al-Qur’an dan hadis.

Apa yang dirumuskan oleh Izetbegovic “Islam adalah agama dan negara

dalam arti yang sebenar-benarnya”. Ini berarti dalam menetapkan hukum,

semuanya mestilah berdasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam saja tanpa

adanya penerapan hukum-hukum dari luar Islam.

Dalam konteks Malaysia, keghairahan untuk mengejar pembangunan yang

dikira dapat mengangkat martabat ummah dan membebaskan diri dari

pergantungan kepada kuasa asing, sedikit banyaknya Malaysia telah terpengaruh

dengan neraca penilaian ala Barat, terlebih lagi jika dilihat kepada  pendekatan

yang membataskan pemahaman pembangunan kepada sektor ekonomi semata-

mata. Hal ini amat disesali karena skop pembangunan yang sebenar bukan terhenti

11 I b i d., hlm.152



kepada sektor ekonomi semata-mata, bahkan perlu dilihat sebagai usaha

peningkatan kesadaran seorang muslim terhadap hakikat kejadian dirinya sebagai

hamba Allah. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahwa pandangan yang

menyempitkan pembangunan kepada sektor ekonomi ini mempunyai kelemahan

yang amat nyata, seperti mana halnya pernah dialami oleh masyarakat barat.12

Ianya menyerupai pandangan Marxism yang terlalu mementingkan sektor

ekonomi melebihi sektor kehidupan lain yang lebih penting, termasuklah sektor

agama. Ianya terlalu terpengaruh dengan konsep pembangunan barat yang

menganggap manusia sebagai manusia ekonomi yang hanya inginkan

memaksimumkan kepuasan nafsu semata-mata.13

Pendekatan yang memandang tinggi kegunaan ilmu-ilmu sains, ekonomi,

pengurusan, IT dan teknologi sehingga sanggup menghina kegunaan ilmu-ilmu

agama, yang dianggap sebagai tidak berguna untuk konteks zaman modern.

Bahkan terdapat semacam kecenderungan yang menganggap kelangsungan

keilmuan dan kesadaran agama sebagai membazir sumber kewangan negara.14

Sikap yang memandang tinggi model pembangunan barat, bukan setakat kepada

aspek fizikal bahkan turut meniru sistem nilai ala barat yang dianggap sebagai

terbaik seandainya sesuatu masyarakat itu ingin mencapai pemodernan sejati.

Dewasa ini, sebagai contoh telah timbul suatu kecenderungan yang agak

membimbangkan yaitu munculnya gesaan dan pandangan dari golongan tertentu

yang bertopengkan pandangan ilmiah modern untuk menghina pegangan agama

12 Muhamad Abu bakar, Polemik Negara Islam,(INMIND) 2002, hlm. 7-8
13 I b i d, hlm. 12
14 Wan Mohd Nor Wan Daud, kepimpinan Dr. Mahathir,Sem. Kepimpinan Politik, 16-17
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dan Rasulullah sendiri, seperti mana dilakukan secara meluas di dalam masyarakat

barat.15

Sikap yang memandang rendah kesungguhan untuk mengikuti sirah Nabi

dan ulama salaf seperti mana diperjuangkan oleh kebanyakan gerakan Islam.

Dalam hal-hal kebudayaan dan keagamaan Islam contohnya, kebaikan yang

paling tinggi ialah untuk mencontohi Rasulullah SAW. serta Awliya dan hukama’

yang berada di belakang kita dari segi sejarahnya. Justeru istilah taqaddum (maju

ke hadapan) dianggap satu-satunya makna pembangunan sebenar, sehingga

banyak orang tidak menganggap penting perkara-perkara yang berkaitan dengan

sejarah silam, dan mengenepikan pendidikan sejarah. Bagi mereka, pendidikan

sejarah dan sikap pensejarahan adalah sikap dan usaha yang menoleh ke belakang

yang melawan kemajuan dan pembangunan.

Paradigma pihak pemerintahan ini yang boleh dikatakan sebagai receptive

terhadap agenda pembangunan Islam amat berbeda sekali dengan realitas

15 Wan Mohd Nor Wan Daud, Op.Cit



Malaysia selepas merdeka. Namun begitu, masih banyak lagi usaha yang perlu

dilakukan, khususnya yang melibatkan soal pemakaian metodologi dan neraca

penilaian serta pengukuran yang objektif terhadap proses dan realitas

pembangunan hukum Islam di Malaysia. Pada masa sekarang, malangnya karena

begitu tertarik dengan pendekatan barat dan tradisi budaya taqlid, kalangan ilmuan

Melayu-Islam telah melakukan beberapa kesilapan di dalam membuat penilaian

dan pengukuran ini.16

C.  Pengaruh Pemikiran Dr. Mahathir Mohamad

Walaunpun hudud (undang-undang dan hukuman berhubung dengan curi

dan rompak, zina, menuduh orang berzina, meminum minuman alkohol dan

murtad) tidak diaktakan dalam undang-undang Islam di Malaysia dan selain

daripada membuat pengisytiharan formal sebagai sebuah negara Islam, dakwaan

UMNO bahwa Malaysia bersifat Islamik hasil inisiatifnya telah semakin

mendapat pengiktirafan. Malah ketidaksediaannya untuk melaksanakan hukum-

hukum hudud dengan hujah keberbagaian terjemahan dan dengan memetik konsep

tawassut (kesederhanaan) dan awlawiyyat (pengutamaan) turut disokong oleh

sarjana-sarjana Islam yang dihormati. Penerimaan internasional terhadap

pendekatan Islamisasi Malaysia digambarkan oleh sanjungan yang diterimanya,

baik daripada cendikiawan Islam seperti Hossein Nasr, Fazlur Rahman dan Ismail

Faruki mahupun ulama-ulama terkemuka seperti Sheikh Muhamad Al-Ghazali,

Yusuf al-Qaradhawi dan Sheikh Al-Azhar Mohamad Sayed Tantawi (Utusan

Malaysia, Ogos 24-26, 1998: 6; New Straits Times, Mac 24, 1997: 1,2; Tarmizi,

16 Muhamad Abu bakar, Pendirian & Pembangunan,Seminar Islamisasi dan Isu-isu
Semasa, 1993



1995: 131-33). Kebolehan Malaysia "menjadi Islamik tanpa menjadi negara

Islam" (Nagata, 1994) telah menjadikannya contoh sebuah negara Muslim yang

"berjaya memahami secukupnya Islam dan kemodernan, dan mengambil berbagai

inisiatif hasil pemahaman itu" (Khuri, 1998: 6). Dasar Islamisasi pemerintahan

Mahathir telah juga berjaya menangani tantangan golongan Islamis dan

"menjinakkan ketaatan-ketaatan Islamik yang berbagai itu untuk keperluannya,

tanpa ia mengorbankan penguasaan agama dan moralnya" (Nagata, 1997: 130).

Keikut sertaan  Anwar ke dalam UMNO masih diperbincangkan hingga

hari ini. Yang sering didesas-desuskan adalah janji Mahathir memberi mandat

kepada Anwar untuk menggerakkan proses Islamisasi dalam pemerintahan

daripada berbagai sudut dan bidang. Maka lahir dan berkembanglah insitusi

perbankan Islam, institusi pengajian tinggi Islam dan Dasar Penerapan Nilai-Nilai

Islam di sektor awam hasil usaha bersama Mahathir dan Anwar Ibrahim. Hingga

kini, Malaysia dikenal serata dunia sebagai penggerak utama perbankan dan

produk-produk keuangan Islam. Dan dalam bidang pendidikan, Universiti Islam

Internasional Malaysia kekal dengan imejnya. Kejayaan-kejayaan yang

memberansangkan melalui pembentukan perlaksanaan serta kebersanan intitusi-

intitusi yang dibentuk oleh pemerintahan membentuk masyarakat yang berilmu

tidak pernah melihat Islam sebagai penghalang kepada kemajuan ekonomi dan

pembangunan negara dan manusia.

Ide Islam tafsiran Mahathir turut diperkembangkan melalui interpretasi

dan sokongan internasional. Rundingan dan nasihat intelektual Islam internasional

digunakan sepenuhnya untuk memberi legitimasi kepada pemikiran Islam



Mahathir guna membolehkan pemerintahan pimpinannya mengawal pandangan

berkenaan dengan agama. Penulis Ismail Ibrahim melihat semua mufti dan ulama

dilihat tidak memihak kepada mana-mana pihak apabila timbul isu yang dikatakan

sebagai sebahagian daripada an isu politik.17

Berbagai seminar, forum dan persidangan internasional berkenaan masalah

Negara Islam dianjurkan di Malaysia di bawah pemerintahan Mahathir, antaranya,

Islamic Approach Towards Technological Development” (1983),  “ Islamic

Civilisation” (1984), “Islamic Thought” (1984), “International Islamic

Symposium” (1986), “Islamic Management for the Asia Pasific Region” (1987),

“Islam and the Philosophy of Science” (1989) dan “persidangan Intelektual Islam

Internasional” (2002). Secara simboliknya ia membawa kepada  consensus

daripada golongan intelektual yang dihormati dalam berbagai bidang,

membolehkan dunia Islam mengiktiraf kepimpinan Mahathir sebagai sebahagian

daripada tradisi intelektual yang mempromosikan hal-ehwal Islam secara global.

Dasar Islamisasi Mahathir Mohamad diteruskan penggantinya oleh

Abdullah Ahmad Badawi dengan membawa konsep Islam Hadhari dalam

pemerintahan pimpinannya.

17 Sivamurugan Pandian, Op.cit, hlm. 214



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran Islam Mahathir dapat dilihat daripada pembentukan ciri-ciri

kesederhanaan antara nilai-nilai yang wujud dalam agama untuk memenuhi

keperluan domestik dan internasional. Reformasi Islam, Demokrasi dan Hudud

yang ditolak mengikut pemikiran dan pandangannya adalah untuk keluar daripada

kekangan tradisional yang melihat Islam sebagai statis dan hanya berbentuk

spiritual. Mahathir coba membentuk satu kesadaran baru mengenai nilai-nilai

agama Islam yang menghubungkan Islam dengan pembangunan ekonomi,

kemajuan, pendidikan dan kejayaan dunia dan akhirat. Hasil daripada ini telah

mengolak langkah melahirkan kesadaran umat Islam yang mempunyai daya saing

dalam bidang ekonomi dan pembangunan insan.

Masalah yang dihadapi adalah siapakah layak untuk membuat tafsiran

mengenai Islam berasaskan kepada pengetahuan keagamaan mereka. Ini

menyebabkan pertentangan pendapat siapa yang lebih Islam di kalangan

masyarakat terus menjadi perdebatan. Ini dikhawatiri karena ada golongan

tertentu bertopengkan status ulama, tetapi sebenarnya mempunyai kepentingan

tertentu terutama kepentingan politik yang mewakili partai-partai tertentu.

Keutamaan meletakkan kepentingan Islam telah bertukar menjadi

kepentingan meletakkan puak, suku, partai dan ideologi menguasai diri kita

berbanding akidah itu sendiri, sehingga terkesan bahwa masalah ini tidak dapat

diselesaikan.



Sejarah membuktikan bahwa keperluan memahami keutamaan atau

prioritas dalam hidup adalah asas kejayaan kepada umat Islam. Jika tidak, umat

Islam akan terus ketinggalan karena tidak bertindak sepatutnya. Perkara yang

penting tidak berikan perhatian, sedangkan yang kurang penting dilakukan

bersungguh-sungguh. Dalam kata lain, perkara yang mendatangkan banyak pahala

tidak direbut, sebaliknya yang sedikit pahala berebut-rebut, akhirnya kehidupan

berserabut.

Kalau dahulu sebut saja Islam, agama ini amat digeruni dan dihormati tapi

tidak kini, kedaulatan Islam mula diperlekehkan dan diperkotak-katikkan.

Puncanya karena umat sudah menjadi lemah. Perpaduan yang sepatutnya

mengikat kuat umat Islam bertukar menjadi perpecahan yang nyata.

Masih terdapat banyak undang-undang di Malaysia, yang bertentangan

dengan undang-undang Islam, yang diluluskan dari zaman penjajah, akan tetapi

usaha boleh diambil untuk mengganti undang-undang itu supaya dia selaras atau

tidak bertentangan dengan undang-undang Islam.

B. Saran-Saran

Mengakhiri skripsi ini penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai

berikut:

1. Umat Islam perlu sadar bahwa tanggungjawab memelihara Islam dan

tuntutannya mesti ditunaikan dengan melupakan perbedaan latar belakang dan

ideologi politik. Penerusan kecemerlangan Islam, tergantung kepada

perpaduan umat Islam. Jika umat Islam berpecah belah, sudah tentu kesan

terhadap Islam amat dirasai seperti hari ini.



2. Masyrakat Islam di Malaysia khususnya harus peka bahwa sungguhpun

Perlembagaan Persekutuan Malaysia itu tidak digubal sebagai Perlembagaan

Negara Islam dia boleh dipakai dan dilaksanakan supaya ia sesuai atau

sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Perlembagaan

Persekutuan itu ialah ciptaan manusia dan dia tidak bebas dari kekurangan dan

kesilapan. Ada cara memindanya. Jika orang lslam ingin Perlembagaan itu

dijadikan lebih dekat dengan Islam, mereka harus berikhtiar supaya mereka

mempunyai kuasa merobahnya, yaitu dengan mendaftar diri sebagai pemilih

dan memilih wakil-wakil rakyat yang boleh ada mayoritas dua pertiga dalam

Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya pindaan itu dapat diterima. Inilah

perlunya kita sepakat supaya kita boleh mencapaikan hasrat bangsa, agama

dan negara kita.

3. Kekuatan Islam banyak begantung kepada ukhwah Islamiyah itu sendiri justru

itu umat Islam harus mengutamakan perpaduan daripada kepentingan politik

yang memecahkan perpaduan  umat Islam

Wallahu a’lamu bi al-shawab
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