
Kisah Abdul Aziz Ishak Dari Trong Yang Berani

Aziz Ishak adalah merupakan adik kepada Yusof Ishak yang merupakan Presiden
pertama di Singapura dan beliau dilahirkan di Trong, Perak dalam tahun 1913.

Tokoh yang ingin diceritakan dalam artikel kali ini adalah merupakan waris dari
keturunan Dato Jenaton yang merupakan bangsawan Minangkabau yang telah berhijrah
ke Pulau Pinang sewaktu zaman Sultan Muhammad Jiwa (Sultan Kedah ke 9).

Ayahnya yang bernama Ishak bin Ahmad adalah orang Asia pertama yang dilantik
sebagai Pemangku Pengarah Jabatan Perikanan bagi Negeri-Negeri Selat dan Melayu
Bersekutu.

Mereka sekeluarga telah mengikut ayahnya berpindah ke Singapura dalam tahun 1923.
Aziz telah bersekolah rendah di Victoria Bridge School dan seterusnya meyambung
pelajaran di Raffles Institution.
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Aziz Ishak pernah berkerja sebagai Pegawai Perikanan sewaktu ketika usia mudanya dan
pada tahun 1935 ketika berusia 22 tahun, beliau telah diarahkan untuk bertugas di
Kuala Kurau, Perak.

Tersebutlah satu riwayat sewaktu zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu, beliau
yang pada waktu itu sedang menjawat jawatan sebagai Ketua Bahagian Perikanan di
Majlis Pembandaran, Singapura.

Aziz Ishak telah dipukul oleh Kempeitai Jepun kerana enggan memberikan lesen kelong
kepada seorang pemborong yang merupakan tentera laut Jepun kerana hendak berniaga
di tempat yang telah dikhaskan untuk nelayan-nelayan tempatan.

Sebelum pegawai Jepun tersebut hendak marah dan memukulnya, Aziz Ishak telah
mencampakkan sebuah fail ke mukanya. Tindakan beliau itu telah menyebabkan beliau
dibawa ke dalam sebuah bilik dan ditumbuk serta diterajang selama 20 minit sehingga
menyebabkan hidungnya berdarah.

Selepas Jepun menyerah kalah, abangnya iaitu Yusof Ishak telah menjemputnya untuk
membangunkan Utusan Melayu. Oleh itu, beliau telah meletakkan jawatan sebagai



Pegawai Perikanan.

Dalam tahun 1946, Aziz Ishak bersama-sama dengan Thaharuddin dan A. Samad Ismail
telah menubuhkan Gerakan Angkatan Melayu Muda (GERAM) di Singapura yang
cenderung kepada pro Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).

Pada tahun 1951 pula, Aziz Ishak selaku wakil Utusan Melayu telah ditugaskan untuk ke
London supaya dapat buat liputan tentang pertabalan Queen Elizabeth II.

Diceritakan bahawa Aziz Ishak telah melaporkan Perdana Menteri Britain, Winston
Churchill sering duduk dan bangun ketika upacara pertabalan. Beliau juga telah
menyifatkan upacara pertabalan tersebut seperti wayang Cina kerana beberapa pekerja
menyapu sampah permaidani ketika acara pertabalan berlangsung.

Akibat daripada laporan beliau itu, Sir Gerald Templer yang merupakan Pesuruhjaya
Tinggi British di Malaya telah memanggil Aziz ke pejabatnya untuk soal siasat.

Sewaktu di dalam bilik tersebut, Aziz Ishak telah digelar sebagai “rat reporter”
(wartawan tikus) oleh Templer. Ketika mahu keluar dari bilik, Templer terus memaki dan
mencabarnya agar pertengkaran mereka itu dilaporkan di dalam dada akhbar Utusan
Melayu.

Aziz Ishak menjawab, beliau akan menulis kejadian ini lalu menghempaskan pintu
dengan kuat tetapi malangnya hanya berbunyi perlahan kerana pintu tersebut
mempunyai spring untuk menghalang hentaman.

Setelah menyertai pelbagai pertubuhan politik sejak muda seperti Kesatuan Melayu
Muda (KMM), GERAM, UMNO dan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP), akhirnya dalam
tahun 1953, Aziz Ishak telah dilantik sebagai Menteri Pertanian, Perikanan dan Syarikat
Kerjasama di bawah Kabinet Tunku Abdul Rahman.

Ketika Khir Johari bertugas di luar negeri, beliau telah memangku jawatan Menteri
Pelajaran. Satu peristiwa telah berlaku berkenaan dengan pelajar-pelajar Maktab
Perguruan Bahasa telah mengadakan mogok kerana membantah tindakan pengetuanya
seorang pegawai berbangsa Inggeris.



Sebuah Jawatankuasa ditubuhkan dan Aziz Ishak dan beliau telah mengambil tindakan
tegas dengan melucutkan jawatan Pengetua tersebut. Selain itu, beliau juga telah
menukarkan nama Sekolah Umum (nama yang diberikan oleh Khir Johari) kepada
Sekolah Kebangsaan yang dipakai hingga hari ini.

Dalam tahun 1961, Aziz Ishak selaku Menteri Pertanian telah mencadangkan Penubuhan
Kilang Baja Urea milik kerajaan untuk membantu petani-petani miskin di kampung-
kampung.

Malangnya, cadangan beliau itu tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman dengan
alasan ianya memerlukan perbelanjaan yang cukup besar dan Aziz Ishak pula
beranggapan Tunku mahu mempertahankan kilang baja milik British daripada sebarang
persaingan.

Pertikaian itu berlanjutan sehinggakan Aziz Ishak telah dipindahkan ke Kementerian
Kesihatan. Namun, Aziz Ishak telah menolak perlantikan tersebut dan tindakan beliau itu
akhirnya telah membawa kepada pertembungan terbuka.



Tunku memecat Aziz Ishak pada tahun 1963 sebagai ahli UMNO. Dengan itu, jawatan
Menteri yang disandangnya selama tujuh tahun setengah gugur secara automatik dan
beliau telah menjadi rakyat biasa yang tidak mempunyai apa-apa jawatan. Al Fatihah
untuk Abdul Aziz Ishak.
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