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Asal bukan Jokowi   

Cegah konflik dengan menjaga kemurnian agama 
berdasarkan pemahaman para ahlinya 

Pada kenyataannya kita sangat jarang mendapatkan 
seorang calon pemimpin negara yang benar-benar 
paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah 
antara ulama dan umara. 

Oleh karenanya Ibnu Abbas ra sebagaimana yang 
disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah 
menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah 
para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai 
hukum-hukum Allah. 

Jadi pada masa sekarang ulil amri sebenarnya yang 
sebaiknya ditaati oleh kaum muslim adalah para pakar 
fiqih yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan 
pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/08/kita-butuh-bermazhab/ bahwa setelah masa 
kehidupan Imam Madzhab yang empat, para mufti yakni orang yang faqih untuk membuat 
fatwa selalu merujuk kepada salah satu dari Imam Madzhab yang empat. 

Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya 
adalah memilih calon presiden di antara dua pilihan yang tersedia yakni Jokowi atau 
Prabowo. 

Sebaiknyalah umat Islam, apapun kelompok dan ormasnya memperhatikan pendapat, 
nasehat, maklumat maupun fatwa ulama karena mereka berkata tentu bersandarkan Al Qur’an 
dan As Sunnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/13/ikutilah-nasehat-ulama/ 

Contoh sebuah nasehat disampaikan oleh Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib 
Rizieq Syihab dalam ceramahnya di Perumahan Yasmin, Bogor, Sabtu (24/05/2014) bahwa 
dalam pemilihan presiden mendatang, umat Islam diharapkan untuk tidak memilih calon 
presiden yang bisa menjadikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Wakil Gubernur Jakarta) 
naik menjadi Gubernur. Alasannya, umat Islam haram dipimpin oleh orang kafir. 

Nasehat Habib Rizieq tersebut disampaikan kepada Suara Islam Online yang telah diarsip 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/habib-rizieq-akan-dukung-
prabowo.pdf 

Dapat disimpulkan bahwa nasehat Habib Rizieq adalah “asal bukan Jokowi” karena dalam 
berita tersebut disampaikan bahwa untuk mendapatkan dukungan penuh terhadap pasangan 
Prabowo – Hatta dari kalangan FPI maka harus memenuhi syarat yakni 
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“Diantaranya ialah, Prabowo harus komitmen untuk mengatasi aliran sesat seperti 
membubarkan Ahmadiyah, kemudian ia juga harus membebaskan Polwan memakai jilbab, 
lalu ia pun harus mengevaluasi keberadaan Densus 88 yang selama ini membunuhi umat 
Islam, dan beberapa syarat lainnya,” ungkap Habib Rizieq. 

Ia mengatakan, syarat tersebut untuk Islam bukan untuk FPI. “Kita tidak minta jatah menteri, 
komisaris atau apapun itu, tidak. Yang kita mau, dia (Prabowo) mau memberikan sesuatu 
untuk Islam. Jika Prabowo mau komitmen membela Islam, maka mulai saat itu juga FPI akan 
umumkan untuk mendukung dia. Kita akan kerahkan seluruh anggota FPI dari Sabang 
sampai Meraoke untuk kampanyekan pasangan Prabowo-Hatta,” tegas Habib Rizieq. 

Namun jika Prabowo tidak mau, maka FPI tidak akan mengeluarkan maklumat dan akan 
melepas keputusan pilihan kepada masing-masing anggota. 

“Komitmen ini penting, agar kita punya pertanggungjawaban kepada umat. FPI dukung 
Prabowo dasarnya apa? Nah kalau Prabowo sudah komitmen bela Islam, kita kan jawabnya 
enak ke umat,” pungkas Habib Rizieq. 

Khususnya dalam mengatasi permasalahan aliran sesat atau aliran yang menyempal keluar 
(kharaja) dari kalangan mayoritas (mainstream) sudah tercantum dalam manifesto Gerindra 
http://partaigerindra.or.id/uploads/Manifesto-Perjuangan-Partai-Gerindra.pdf 

***** awal kutipan **** 
11. Bidang Agama (halaman 40-41) 

Strategi kebijakan yang belum pernah mampu dirumuskan Indonesia dalam masalah agama 
adalah bagaimana menempatkan kehidupan beragama di Indonesia dalam format 
kemasyarakatan dan kenegaraan Pancasila. Sehingga keluhuran agama dapat dipelihara, dan 
kemajuan bangsa dapat sejalan berkembang. 

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam 
menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian 
ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari 
ajaran agama. 

Kerukunan antarumat beragama merupakan modal dasar tetap eksisnya bangsa Indonesia. 
Pembinaan kerukunan dengan dasar saling menghormati ajaran agama masing-masing 
menjadi prasyarat terbinanya kerukunan antarumat beragama yang kondusif. Menyadari 
pentingnya agama dan kerukunan antar umat beragama, Partai GERINDRA bersikap 
senantiasa menjamin kebebasan beragama, menjaga kemurnian ajaran agama, dan membina 
kerukunan antarumat beragama. 
***** akhir kutipan ***** 

Manifesto Gerindra dalam bidang agama inilah yang menjadi bahan penolakan terhadap 
pencapresan Prabowo oleh beberapa pihak sebagaimana contoh yang diberitakan pada 
http://www.intelijen.co.id/persekutuan-gereja-tolak-pencapresan-prabowo/ 
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***** awal kutipan **** 
Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) tercatat sebagai salah satu organisasi yang 
menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai 
calon presiden pada Pilpres 2014. 

PGI tergabung dalam afiliasi Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB), 
bersama dengan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Seperti dikutip celotehpemilu, GKPB 
telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak pencapresan Prabowo di kantor lembaga 
kajian demokrasi dan hak asasi, Demos (29/04). 

Dalam pernyataan sikap itu, GKPB mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak memilih 
Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. 

GKPB menilai, pokok-pokok perjuangan Partai Gerindra di bidang agama dan bidang HAM 
yang tertuang dalam Manifesto Gerindra, bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem 
demokrasi Indonesia. 

Point yang dipermasalahkan GKPB adalah adanya frase yang dinilai akan menjuruskan 
pemaksaan terhadap tafsir agama yang tunggal. 

Selain PGI, tercatat organisasi kemasyarakatan lain yang tergabung dalam GKPB. Antara 
lain, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) Aceh, Aliansi Dame Timor NTT, 
Our Indonesia Yogyakarta, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), LBH Jakarta, 
The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), Abdurrahman Wahid Center Universitas 
Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Perkumpulan untuk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem), Komnas Perempuan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(Elsam), AMAN Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG) dan lainnya. 
***** akhir kutipan ***** 

Kesimpulan mereka bahwa manifesto Gerindra dalam bidang agama menjuruskan pemaksaan 
terhadap tafsir agama yang tunggal menyiratkan keinginan mereka untuk kebebasan 
menjalankan agama atau kepercayaan berdasarkan pemahaman atau sudut pandang masing-
masing dengan semangat kebebasan (liberal) . 

Bagi mereka Negara tidak berhak mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau 
kepercayaan. Negara tidak berhak untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh 
negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. 

Sebaiknyalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agama/kepercayaan masing-masing namun diatur berdasarkan pemahaman dan arahan 
pimpinan (para ahli) agama / kepercayaan masing-masing yang berkompeten dan diakui oleh 
negara sehingga dapat terjamin kemurnian agama / kepercayaan dan terhindar dari segala 
bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama / kepercayaan. 

Hal senada disampaikan oleh H. Fadli Zon, SS., M.Sc wakil ketua umum partai Gerindra 
pada Suara Islam Online dan arsip berita pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/manifesto-gerindra-soal-pemurnian-
agama.pdf 

Berikut kutipan penjelasannya 
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***** awal kutipan ***** 
Kita kan menjamin sesuai dengan konstitusi, setiap agama dan kepercayaan itu dijamin 
konstitusi, termasuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Kalau kita lihat dalam hal ini 
tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi dari Manifesto Gerindra itu. Kebetulan saya 
Ketua Tim Penyusunnya. Mengenai menjamin kemurnian ajaran agama itu, sebenarnya 
menguntungkan bagi setiap agama yang diakui oleh negara. Baik itu Islam, Kristen, Katolik 
dan lain-lain. Karena yang kita tidak inginkan adalah kalau ada sekte-sekte yang meresahkan 
masyarakat. 

Misalnya di dalam Islam dulu ada mereka yang mengaku Islam tapi mengikuti sekte Lia 
Eden, yang mencampur-campur agama. Atau kalau ada yang mengaku sebagai pelanjut dari 
Nabi Muhammad. Itu pasti akan kan meresahkan kalangan umat Islam yang mainstream. Di 
kalangan Kristen juga bisa terjadi seperti itu, seperti Children of God, David Koresh yang 
melakukan bunuh diri massal. Di kalangan Shinto ada Aun Rau Sin Kyau di Jepang. Jadi di 
setiap agama sebenarnya ada. 

Dalam hal-hal ada keresahan dalam masyarakat, harusnya agama menjamin kemurnian 
agama itu. Maka negara menyelesaikannya dengan dialog. Kalau ada masalah Ahmadiyah 
misalnya, maka harus didudukkan masalahnya. Tidak boleh negara misalnya tidak mau tahu. 
Karena ini kan bisa memicu konflik. Saya kira pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh agama 
yang bersangkutan, misalnya Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, MUI harus didengar. 
****** akhir kutipan ****** 

Fadli Zon menegaskan bahwa negara yang tidak mau tahu atau tidak menjamin kemurnian 
agama / kepercayaan berdasarkan pemahaman dan arahan pimpinan (para ahli) agama / 
kepercayaan masing-masing yang berkompeten dan diakui oleh negara akan memicu konflik. 

Jadi manifesto Gerindra tidak menjuruskan pemaksaan terhadap tafsir agama yang tunggal 
dan penanganannya pun tidak dengan kekerasan sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut 
oleh Fadli Zon 

“Ya saya kira tidak boleh dengan kekerasan. Kalau penanganannya itu harus dengan dialog. 
Tapi harus ada kejelasan dan kepastian hukum. Di samping itu juga harus 
mempertimbangkan bahwa agama atau (kelompok) itu tidak melanggar agama yang 
merupakan mainstream. Karena itu akan menimbulkan kekisruhan” 

Ketika ditanya, Apa pemurnian agama itu akan dibawa ke Wahabi? 

Fadli Zon menjawab , “Bukan, bukan. Itu kan tuduhan mereka akan dibawa ke Neo Wahabi 
dan seterusnya. Jadi itu saya kira mereka sudah memlintir hal itu” 

Label “pemurnian agama” memang sering dipergunakan oleh orang-orang yang mengikuti 
ajaran atau pola pemahaman Ibnu Taimiyyah seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, 
Jamaluddin Al-Afghani maupun Muhammad Abduh 

Dr Deliar Noer dalam bukunya berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942 
menyebutkan, Ibnu Sa’ud yang berhasil mengusir penguasa Makah sebelumnya, yakni Syarif 
Husein pada tahun 1924, mulai melakukan “pemurnian agama” yakni pembersihan dalam 
kebiasaan praktik beragama sesuai dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran 
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Wahabi. Tindakannya itu sebagian mendapat sambutan baik di Indonesia, tetapi sebagian 
ditolak. 

Ustadz Ahmad Sarwat,Lc,.MA dalam tulisan pada 
http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1357669611&title=adakah-mazhab-salaf.htm 
mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran atau pola pemahaman Ibnu 
Taimiyyah adalah orang-orang bermazhab dzahiriyyah yakni memahami Al Qur’an dan As 
Sunnah maupun berfatwa selalu berpegang pada nash secara dzahir 

**** awal kutipan ***** 
Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm, kalau dilihat angka tahun lahirnya, 
mereka juga bukan orang salaf, karena mereka hidup jauh ratusan tahun setelah Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam wafat. Apalagi Syeikh Bin Baz, Utsaimin dan Al-Albani, mereka 
bahkan lebih bukan salaf lagi, tetapi malahan orang-orang khalaf yang hidup sezaman dengan 
kita. 

Sayangnya, Ibnu Taymiyah, Ibnul Qayyim, apalagi Bin Baz, Utsaimin termasuk Al-Albani, 
tak satu pun dari mereka yang punya manhaj, kalau yang kita maksud dengan manhaj itu 
adalah arti sistem dan metodologi istimbath hukum yang baku. Bahasa mudahnya, mereka 
tidak pernah menciptakan ilmu ushul fiqih. Jadi mereka cuma bikin fatwa, tetapi tidak ada 
kaidah, manhaj atau polanya. 

Kalau kita ibaratkan komputer, mereka memang banyak menulis file word, tetapi mereka 
tidak menciptakan sistem operasi. Mereka punya banyak fatwa, mungkin ribuan, tetapi semua 
itu levelnya cuma fatwa, bukan manhaj apalagi mazhab. 

Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri 

Sebenarnya kalau kita perhatikan metodologi istimbath mereka yang mengaku-ngaku sebagai 
salaf, sebenarnya metode mereka itu tidak mengacu kepada masa salaf. Kalau dipikir-pikir, 
metode istimbah yang mereka pakai itu lebih cenderung kepada mazhab Dzhahiriyah. Karena 
kebanyakan mereka berfatwa hanya dengan menggunakan nash secara Dzhahirnya saja. 

Mereka tidak menggunakan metode istimbath hukum yang justru sudah baku, seperti qiyas, 
mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, mafhum dan manthuq. Bahkan dalam banyak kasus, 
mereka tidak pandai tidak mengerti adanya nash yang sudah dinasakh atau sudah dihapus 
dengan adanya nash yang lebih baru turunnya. 

Mereka juga kurang pandai dalam mengambil metode penggabungan dua dalil atau lebih 
(thariqatul-jam’i) bila ada dalil-dalil yang sama shahihnya, tetapi secara dzhahir nampak agak 
bertentangan. Lalu mereka semata-mata cuma pakai pertimbangan mana yang derajat 
keshahihannya menurut mereka lebih tinggi. Kemudian nash yang sebenarnya shahih, tapi 
menurut mereka kalah shahih pun dibuang. 

Padahal setelah dipelajari lebih dalam, klaim atas keshahihan hadits itu keliru dan 
kesalahannya sangat fatal. Cuma apa boleh buat, karena fatwanya sudah terlanjur keluar, 
ngotot bahwa hadits itu tidak shahih. Maka digunakanlah metode menshahihan hadits yang 
aneh bin ajaib alias keluar dari pakem para ahli hadits sendiri. 
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Dari metode kritik haditsnya saja sudah bermasalah, apalagi dalam mengistimbath 
hukumnya. Semua terjadi karena belum apa-apa sudah keluar dari pakem yang sudah ada. 
Seharusnya, yang namanya ulama itu, belajar dulu yang banyak tentang metode kritik hadits, 
setelah itu belajar ilmu ushul agar mengeti dan tahu bagaimana cara melakukan istimbath 
hukum. Lah ini belum punya ilmu yang mumpuni, lalu kok tiba-tiba bilang semua orang 
salah, yang benar cuma saya seorang. 
***** akhir kutipan ***** 

Begitupula Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen ketika memberikan catatan 
pada fatwa MUI tentang nikah wisata yang dapat dibaca pada 
http://tengkuzulkarnain.net/index.php/artikel/pena/kumpulan-tulisan/188/nikah-wisata.html 
mengatakan bahwa firqah Wahabi mengikuti ahli zahir (selalu berpegang pada nash secara 
dzahir) dan kurang memperhatikan ilmu-ilmu tafsir. 

Berikut kutipannya 

****** awal kutipan ****** 
Nikah misar (nikah wisata) ini telah difatwakan “haram” oleh Majelis Ulama Indonesia. 
Sayangnya “Lajnah ad-Daimah Saudi Arabia” pimpinan Syekh Abdullah bin Baz 
menghalalkan nikah wisata ini. 

Padahal dalam fatwa itu salah satu kutipan yang diambil adalah pendapat Ibnu Hazm, seorang 
tokoh Zahiri (ahli zahir, alias tekstual), dan Abul Walid Sulaiman Khalaf al Bajiy, dalam 
kitab “al-Muntaqa Syarhul Muwatha’ “, Jilid 3 Halaman 336, mengatakan: Barangsiapa yang 
menikahi wanita, dan tidak berkeinginan utk menahannya sebagai isterinya, kecuali hanya 
ingin bersenang-senag untuk menyetubuhinya dan menceraikannya setelah itu, maka menurut 
Imam Maliki dari riwayat Muhammad hukumnya “boleh”, tetapi tidak bagus, dan bukan 
merupakan akhlak manusia….” 

Lihatlah pendapat Imam Maliki, beliau mengatakan ini bukan merupakan akhlak manusia….! 
Berarti akhlak binatang? Seperti kambing, monyet, babi dan lain-lain…? Astaghfirullah. 
Pantaskah manusia memakai akhlak bukan manusia? 

Dalam madzhab Imam Syafi’i ra, menceraikan isteri setelah menyetubuhinya, masih dalam 
keadaan suci dari haidh, maka perceraian itu disebut “talaq bid’i”, yakni “talak bid’ah”. 

Padahal kelompok Wahabi Salafy selalu mengatakan bahwa setiap bid’ah itu pasti tempatnya 
akan berada dalam neraka. Jadi bagaimana persoalan bid’ah seperti ini bisa difatwakan oleh 
Lajnah mereka sebagai perbuatan halal? Bukankah Rasulullah tidak pernah melakukan 
perbuatan nikah misar ini….? 

Selama ini kelompok Salafy Wahaby sangat tegas dengan pendapat mereka bahwa setiap 
perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah wajib ditolak, karena merupakan 
perbuatan yang bid’ah dholallah. Kenapa dalam hal misar ini sikap mereka jadi berubah? 
Sementara tidak ada sebuah riwayat pun yang mengatakan ada generasi sahabat Nabi yang 
melakukan nikah misar ini. 

Jika dibandingkan dengan sikap mereka yang menolak secara tegas tanpa syarat peringatan 
Maulid Nabi, Isra’ dan Mi’raj, Nuzul Qur’an, Tahun Baru Islam, dan lain-lain yang ditolak 
secara tegas dan dianggap bid’ah yang sesat hanya karena tidak pernah dilakukan oleh 
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Rasulullah dan para Sahabat Nabi, tanpa memandang sedikit pun kebaikan yang ada pada 
peringatan itu, maka menjadi sangat aneh-lah serta menimbulkan tanda tanya besar atas fatwa 
Salafy Wahabi terhadap persoalan nikah misar ini, yang sama-sama tidak pernah dilakukan 
oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 
***** akhir kutipan ****** 

Jadi pada umumnya firqah salafi wahabi adalah orang-orang yang memahami Al Qur’an dan 
As Sunnah maupun berfatwa selalu berpegang pada nash secara dzahir atau makna dzahir dan 
kurang memperhatikan ilmu-ilmu tafsir. 

Contoh uraian cara memahami hadits “kullu bid’atin dholalah” telah disampaikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/18/pentingnya-kaidah-tafsir/ 

Pasangan Prabowo – Hatta tidaklah mengharamkan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi’raj , 
Nuzul Qur’an, Tahun Baru Islam, dan lain-lain. 

Contoh acara maulid Nabi yang dihadiri Prabowo pada 
http://www.gemira.or.id/galeri/foto/detail/?tx_pmfotogallery_pi1[uid]=3&cHash=0faa6bf5d0
9e8e2495be8731f5ab4b6a dan Hatta Rajasa menghadiri peringatan Isra Mi’raj di Nurul 
Mustafa sebagaimana yang diberitakan pada 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=571057363011348 

Hal yang harus kita perhatikan adalah bentuk kegiataan yang mengisi peringatan tersebut 
jangan sampai melakukan kegiataan yang bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 
Sejauh melakukan kegiatan yang tidak diharamkan maka hukum asalnya adalah mubah 
(boleh) 

Begitupula Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, KH Ali Mustafa Yakub sebagaimana yang 
telah disampaikan pada http://www.muslimedianews.com/2014/01/imam-besar-masjid-
istiqlal-curigai-ada.html mencurigai ada pihak yang ingin memecah belah umat Islam, 
khususnya di Indonesia, dengan penetapan Maulid Nabi sebagai perkara bid’ah yang 
terlarang. Menurut Kiai Ali Mustafa, peringatan Maulid Nabi masuk wilayah muamalah. 
“Selama tidak melakukan hal-hal yang mengharamkan, ya boleh-boleh saja. 

KH Ali Mustafa Yakub telah menegaskan bahwa salah memahami Al Qur’an dan As Sunnah 
karena kurang memperhatikan ilmu-ilmu tafsir dapat memecah belah umat Islam. 

Contoh lain akibat meraka salah memahami tentang bid’ah sebagaimana yang diberitakan 
pada http://www.suara-muslim.com/2014/05/syaikh-shalih-fauzan-sms-jumat-mubarak.html 

***** awal kutipan ***** 
Syaikh Shalih Fauzan adalah ulama saudi berfaham Wahabi yang menjadi anggota dewan 
istimewa di Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta dan Hai’ah Kibaril ‘Ulama, Saudi 
Arabia, sejak 15 Rajab 1412 H. Disela-sela tugasnya sebagai anggota Al Lajnah Ad Daimah, 
Syaikh Shalih Fauzan juga menjadi anggota Hai’ah Kibaril Ulama (Persatuan Ulama Besar) 
juga anggota dewan di Al Ma’jma Al Fiqhi (Asosiasi Ahli Fiqih) di Makkah Mukarramah. 
Beliau juga anggota Al Lajnah Al Isyraf ‘Alad Da’wah Fil Hajj (Komisi Urusan Da’wah 
Untuk Jama’ah Haji). 

Suatu ketika Syaikh Shalih Fauzan ditanya: 
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 ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعه وتختم بكلمة جمعة مباركة؟

Bagaimana hukumnya saling mengirim SMS tiap hari jumat dan mengakhirinya dengan 
kalimat “Jumat Mubarak? 

Syaikh Salih Fauzan menjawab: 

 ما كان السلف يھنئ بعضھم بعضاً يوم الجمعة ف+ نحدث شيئاً لم يفعلوه

“Para salaf tidak pernah saling mengucapkannya pada hari jumat, janganlah mengadakan 
sesuatu (kebid’ahan) yang tidak pernah dikerjakan oleh para salaf”. selesai. (Majalah Dakwah 
Islamiyah). 
***** akhir kutipan ****** 

Contoh fatwa aneh lainnya sebagaimana yang diberitakan pada http://www.suara-
muslim.com/2014/04/fatwa-aneh-salafi-mesir-istri-di.html yakni tentang fatwa ulama salafi 
Mesir, bernama Yasser Burhami yang membolehkan orang untuk membiarkan istrinya 
diperkosa jika si suami takut mati karena di ancam. Dia menambahkan bahwa mengizinkan 
istri untuk diperkosa adalah seperti dirampok uang.”Dalam hal ini ia dipaksa [menyerahkan 
nya] dan tidak berkewajiban [untuk membela dirinya],” katanya 

Ali Hatem, juru bicara Dewan Pengurus partai Salafis membela rekannya Burhami, dan 
menuduh ada penyusup untuk mempermalukan Burhami. Dia pertanyaan untuk fatwa itu 
“perangkap”. Yasser menekankan kewajiban membela kehormatan. Tetapi jika suami yakin 
bahwa ia tidak mampu membela diri, bahwa ia akan mati dan bahwa kehormatan istrinya 
akan terancam, apa yang bisa dia lakukan? Dia diperbolehkan untuk memilih antara 
mengorbankan kehormatan atau melindungi hidupnya,” kata Sheikh Yasser 

Assaid Mohammad Ali, seorang pejabat di kementerian keagamaan, mengatakan kepada 
surat kabar al-Masry al-Youm bahwa fatwa Burhami itu “tidak memiliki dasar baik syariah 
atau hukum umum. 

“Setiap Muslim wajib melindungi kehormatannya bahkan jika itu akan membawa dia ke 
penjara atau ke jalan kematian. Pengorbanan untuk melindungi kehormatan seorang istri 
adalah kewajiban agama,” tambah Ali. 

Fatwa kontroversial Burhami juga memicu kritik para ulama al-Azhar, yang merupakan 
lembaga puncak yang dihormati muslim Sunni. Sheikh Ali Abu al-Hasan, mantan ketua 
komite fatwa al-Azhar, seperti dikutip oleh situs harian Elaph mengatakan bahwa fatwa 
Burhami adalah “Bukan Syariah Islam dan melindungi kehormatan wanita adalah kewajiban 
bagi suaminya dan kerabatnya.” 

Mohammad al-Shahat al-Jundi, anggota Dewan Riset Islam, juga mengecam fatwa tersebut, 
mengatakan fatwa tersebut tidak didasarkan pada “akal sehat yang dapat diandalkan.” 

Akhirnya Kamis (24/04), kementerian keagamaan Mesir melarang sheikh Salafi tersebut 
berkhotbah di masjid di Mesir, alasannya Burhami bukan lulusan al- Azhar. 

Semua itu adalah contoh bagaimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama/kepercayaan masing-masing namun diatur berdasarkan pemahaman dan 
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arahan pimpinan (para ahli) agama / kepercayaan masing-masing yang berkompeten dan 
diakui oleh negara. 

Contoh di atas kementrian keagamaan Mesir melarang ulama Salafi berkhotbah atau berfatwa 
dengan alasan bukan lulusan al –Azhar karena salah satu syarat sebagai mufti agung Mesir 
adalah lulusan Ph.D. Al-Azhar -tulen Al-Azhar dari sekolah dasar hingga strata tiga-, 
berpegang teguh kepada metode Al-Azhar. 

Sanad talaqqi dalam aqidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini dilestarikan salah satunya 
oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar menjadi 
sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah manhaj 
shahih talaqqi (mengaji dengan ulama) yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. 
Sehingga sarjana yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi 
juga alim serta selalu terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Kesimpulannya negara berhak menjamin kemurnian ajaran agama / kepercaryaan 
berdasarkan pemahaman dan arahan pimpinan (para ahli) agama / kepercayaan masing-
masing yang berkompeten dan diakui oleh negara. 

Konflik-konflik yang terjadi di negara kaum muslim berada seperti Somalia, Afghanistan, 
Irak, Libya, Pakistan, Mesir dan lain lain, pada kenyataanya disebabkan mereka yang 
memaksakan syariat Islam berdasarkan pemahaman masing-masing. 

Kalau kita belajar dari pergolakkan politik di Mesir, pertumpahan darah ditimbulkan karena 
penguasa negeri tidak lagi mentaati nasehat ulil amri yang sebenarnya 

Pemimpin yang terpilih menjadi penguasa negeri maka dalam menjalankan roda 
pemerintahan seharusnya mentaati nasehat ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha yang faqih 
dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam 
tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/10/08/taatilah-para-fuqaha/ 

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang 
menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di 
bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo. Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan 
seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah 
mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam. 

Pemberontakan DI / III ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang 
serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan 
masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama 
Islam. Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam 
Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu 
mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh 
Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan 
keagamaan (Islam).” 

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal. Antara lain oleh 
karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya 
“Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah 
Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia. Juga oleh 
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karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai 
yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti 
wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain. Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-
urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang 
sah dilihat dari hukum Islam. 

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat 
pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954). Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam 
sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden 
Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang 
berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59) 

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya 
tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan 
atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan. Kekuasaan yang mutlak ada 
pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal 
perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-
pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita 
harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada 
ketertiban dan kepatuhan. 

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh 
mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa 
negeri dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat 
piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi 
wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin 

***** awal kutipan ***** 
Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) 
manusia. 

Pasal 17 

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu 

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut 
sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar 
persamaan dan adil di antara mereka 

Pasal 36 ayat 1 

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu 
alaihi wasallam 
***** akhir kutipan ***** 

Selengkapnya piagam Madinah pada 
https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam-madinah.pdf 
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Kita dapat memetik pelajaran dari provinsi Hadramaut dalam menghadapi krisis di Yaman. 
Provinsi Hadramaut merupakan provinsi terbesar di Yaman yang menjadi penentu bagi 
stabilitas ekonomi di mana tujuh puluh persen devisa negara dihasilkan dari sumber daya 
alam Hadhramaut yang kaya minyak dan laut yang luas. Salah satu solusinya adalah 
membentuk Dewan Nasional di bawah pimpinan Profesor al-Habib Abdullah Baharun, 
Rektor universitas al-Ahgaff dan mengeluarkan Deklarasi Hadhramaut dan salah satu hal 
yang utama adalah menyunjung persatuan dan kesatuan. 

Begitupula kita dapat mengambil pelajaran dari kerajaan Islam Brunei Darussalam 
berideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dengan penerapan nilai-nilai ajaran Agama Islam 
dirujuk kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari 
dan mengikut Mazhab Imam Syafei. Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan 
dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa menteri, juga bertindak sebagai 
pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan keputusan atas sesuatu masalah 
dibantu oleh Mufti Kerajaan. 

Negara kitapun ketika awal berdirinya memiliki lembaga tinggi negara yang bernama 
“Dewan Pertimbangan Agung” yang berunsurkan ulama yang sholeh yang dapat memberikan 
pertimbangan dan usulan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan agar 
tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 

Salah satu contoh ulama yang menjadi anggota “Dewan Pertimbangan Agung” adalah Syaikh 
Muhammad Jamil Jambek ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat awal abad 
ke-20 yang pernah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan 
ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, 
sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 

Namun dalam perjalanannya Dewan Pertimbangan Agung perannya dalam roda 
pemerintahan di negara kita “dikecilkan”. Bahkan pada zaman era Surharto, singkatan DPA 
mempunyai arti sebagai “Dewan Pensiun Agung” karena keanggotaanya terdiri dari 
pensiunan-pensiunan pejabat. Sehingga pada era Reformasi , Dewan Pertimbangan Agung 
dibubarkan dengan alasan sebagai lembaga yang tidak effisien. 

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara 
mengembalikan wewenang para ahli fiqih untuk menasehati dan membimbing penguasa 
negeri sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an 
dan As Sunnah sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa 
negeri. 

Dalam agama Islam, selain menghindari memahami Al Qur’an dan As Sunnah atau berfatwa 
selalu berpegang pada nash secara dzahir tanpa memperhatikan ilmu-ilmu tafsir maka perlu 
pula menghindari memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan 
(liberalism) untuk menjaga kemurnian agama. 

“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada 
https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf 

Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad 
adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi 
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manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk 
kebebasan memahami Al Qur’an dan AS Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme) 

Serupa dengan kubu Goenawan Muhammad adalah 

http://www.beritasatu.com/nasional/183410-aktivis-ham-kecewa-amien-rais-dukung-
prabowo.html 
atau 
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/16/tim-penuntasan-kasus-tragedi-trisakti-
protes-dukungan-alumni-trisakti-ke-prabowo 

Sedangkan kubu yang lain yang mendukung Prabowo contohnya 
http://nasional.inilah.com/read/detail/2100018/keluarga-pahlawan-reformasi-dukung-
prabowo 

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/forum-alumni-dan-mahasiswa-trisakti-
dukung-prabowo-subianto 

Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin menyampaikan dalam 
berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2098519/prabowo-berjasa-di-era-militer-
anti-islam bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati 
berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Berikut kutipan selengkapnya 

****** awal kutipan ****** 
INILAHCOM, Jakarta – Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, 
mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang 
menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar 
Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam. 

“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon dengan Inilahcom. 
Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo 
adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti 
Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.” 

Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani 
tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik 
mereka,” kata dia. 

Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus 
dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang 
berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal 
militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.” 

Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu 
Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun 
tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif 
kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. 
Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang 
sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia. 
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Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil 
untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. 
“Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh 
dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” [dsy] 
******* akhir kutipan ******* 

Gerindra sebagai partai politik berbasis nasionalis menerima anggota dari latar belakang 
agama, etnis apapun seperti etnis cina bahkan korban penculikan pun tertarik masuk Gerindra 
sebagaimana berita pada http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525234/Pernah-
Diculik-Pius-Prabowo-Tak-Bersalah 

***** awal kutipan ***** 
Mantan aktivis Pius Lustrilanang pernah mengalami penculikan oleh Tim Mawar Kopassus 
yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Meski menjadi korban penculikan, Pius 
menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tidak bersalah. 

“Saya tetap berpandangan, yang bersalah dalam penculikan itu adalah Jenderal Soeharto 
sebagai Panglima tertinggi ABRI,” kata Pius, seperti diberitakan dalam laporan utama 
majalah Tempo edisi 28 Oktober 2013. Merasa tidak ada lagi masalah dengan Prabowo 
jugalah yang membuat Pius bergabung dengan Gerindra. Kini dia menjadi anggota DPR dari 
partai besutan Prabowo itu. 
***** akhir kutipan ***** 

Perjuangan reformasi menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan tampaknya 
melatarbelakangi wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P 
menolak kebijakan atasannya terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya, 
Dolly, sebagaimana yang diberitakan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-urat-
saraf-risma-dan-wisnoe-jelang-penutupan-dolly.html 

Bebas berpendapat bahkan menerjang kebijakan atasannya Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur berserta 48 ormas 
sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/wakilnya-menolak-
penutupan-dolly-risma-didukung-mui.html 

Salah satu alasannya adalah seperti kutipan dari http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-
2/2289/wakil-walikota-surabaya-tak-setujui-dolly-ditutup 

******* awal kutipan ******** 
Menurut pandangan Wisnu, warga Putat Jaya selama ini masih banyak yang menggantungkan 
hidup dari lingkaran bisnis esek-esek gang Dolly. Usaha seperti warung makan, tempat cuci 
hingga usaha lain milik warga putat jaya mayoritas mengandalkan pelanggan dari lokalisasi 
tersebut. 

“Yang kita pikirkan itu warga kota Surabaya yang kena dampak terhadap kehidupannya yang 
mengantungkan perputaran ekonomi disana, kalau mucikari dan PSK memang gampang, 
cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat 
sekitar yang asli warga kota Surabaya,” ucapnya. 
******** akhir kutipan ******* 
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Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana tampaknya membenarkan berita pada 
http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk 

******* awal kutipan ****** 
Kongres PDIP Untungkan PSK 

Gede Suardana – detikNews 
Sanur – Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks 
komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, 
karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi. 

Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang 
tampak menyerbu kawasan PSK tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali. 

Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal 
dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih 
mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK 
yang bertarif mahal. 

Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya 
menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-
rumah PSK di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu. 
****** akhir kutipan ****** 

Sebagaimana arsip berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-
petugas-partai/ Megawati telah menegaskan bahwa Jokowi adalah petugas partai sehingga 
dapat disimpulkan bahwa Jokowi kelak jika terpilih akan memimpin negeri ini di bawah 
arahan Megawati dan kepentingan partai. 

Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai ? 

Contohnya, 

“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak 
diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada 
http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-
tolak-ruu-pornografi 

“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak 
mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega. 

Contoh lainnya yang terekam sejarah pada 
http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan 

****** awal kutipan ***** 
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, 
akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang 
sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. 
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Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan 
RUU Pornografi ini. 

Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. 
Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi 
masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran. 
****** akhir kutipan ****** 

Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS 

Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah 
seperti 

***** awal kutipan ***** 
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat 
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. 

RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat 
Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu 
kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku 
bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-
norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila. 

Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga 
bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni 
budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi. 

Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang 
hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu 
warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur 
hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-
nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat. 
***** akhir kutipan ***** 

Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara 
pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum 
buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang 
Maha Esa 

Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam 

Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang 
baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam 
bentuk hukum Allah 

Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah 
tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat 
Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas. 
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Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-
hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka 
yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan 
keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu 
tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku 
untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua 
yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan 
sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian 
membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku 
halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku 
dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-
hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang 
menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan 
beragama dan perlakuan yang baik. 

Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim 
yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim 
yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang 
telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-
dan-akhlak/ 

Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat 
(teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara 
(di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-
syariat-islam/ 

Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya 
ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama. 

Sebuah analisa mengatakan bahwa pilpres 2014 ini adalah perjuangan khususnya umat Islam 
dan rakyat Indonesia pada umumnya melawan pihak aseng dan asing 

PIhak aseng adalah para konglomerat cina yang menginginkan negara Indonesia sebagai 
pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka 

Pihak asing adalah orang-orang berpemahaman SPILIS (Sekularisme, Pluralisme, 
Liberalisme) yang mengatasnamakan perjuangan hak asasi manusia tanpa batas dengan 
semangat kebebasan (liberalism) 

Mereka ingin menggiring opini bahwa Islam bukanlah solusi 

Salah satu contohnya pernyataan 
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Astaghfirullah, Menteri Agama korupsi penyelenggaraan ibadah haji, pengadaan Al Qur’an 
dikorupsi Depag, petinggi PPP yang juga Bupati Bogor korupsi izin lahan dan sebelumnya 
petinggi PKS korupsi pengadaan sapi. Islam banget gitu loh 

Tentulah perbuataan korupsi bukanlah perbuatan yang Islami. Penggiringan opini masyarakat 
sehingga mereka tidak lagi mempercayai banyak ulama lainnya yang tidak melakukan 
korupsi. Apalagi masih ada asas praduga tak bersalah. Andaikan terbukti korupsi maka itu 
adalah oknum muslim dan tidak dapat digeneralisir untuk seluruh muslim. Hali ini serupa 
dengan ketika melihat seorang muslim melakukan tindakan teror di negara yang bukan 
wilayah peperangan seperti teror bom bunuh diri tidaklah dapat untuk menggeneralisir bahwa 
muslim adalah teroris. 

Kita menyadari bahwa departemen agama memang ada ditemukan oknum-oknum khususnya 
dibidang penyelenggaraan haji. Jadi kalau menteri Agama tidak mengatasinya maka akan 
terseret arus. Namun kembali lagi kita sebaiknya menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Pihak KPK mengaku bahwa mereka tidak mempolitisasi dan memilah-milah kasus 

Namun dengan cara KPK begerak berdasarkan dua buah bukti yang masuk kepada mereka 
maka pihak diluar KPK “mengendalikan” KPK dengan dua bukti yang “dimasukkan” kepada 
mereka dan kebenarannya akan dibuktikan dalam penyelidikan dan persidangan. 

Sebagaimana yang diberitakan pada 
http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Kivlan Zein menyampaikan 
bahwa ketidak-senangan “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto 

Berikut kutipan selengkapnya 

***** awal kutipan ***** 
Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 
1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih 
dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, 
itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima 
ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu 
hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan 
tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden. 

“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” 
tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima 
ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden. 

“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. 
Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena 
dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf 
Kostrad ini. 

Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira 
muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini 
naiknya oleh perwira muda. 
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Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 
1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia. 

Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny 
Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran 
Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, 
(minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan 
kepada Prabowo saat itu. 

“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. 
Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. 
Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu. 

Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden 
didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar 
jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) 
mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny 
ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden. 

“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana 
supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya 
Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi 
kerusuhan,” kata dia. 
***** akhir kutipan ****** 

Kivlan Zein di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto 
salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan 
cendekiawan Islam 

“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang 
mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya 
kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di 
Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu. 

Amerika mulai “terusik” oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok 
putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung 
terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya 
kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto mendapat 
dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di 
Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non 
Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha 
membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri 
dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, 
komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia. 

Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali 
dari timur (Indonesia/Malaysia). 

Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul 
Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan. 
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Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu 
merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang 
mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting 
dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini 
bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural. 

Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis 
ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?” 

Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan 
ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat. 

Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang 
menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan 
Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri. 

Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus 
yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia. 

“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. 
Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di 
Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat 
“bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368 

“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti 
SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat 
Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi 
kemakmuran mereka 

Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-
kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap 
pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. 
Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo. 

Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung 
visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta? 

Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat 
nurut, patuh dan taat kepada Megawati. 

Begitupula sebelumnya bersatunya partai-partai berbasis ormas Islam dinafikan oleh 
beberapa pihak termasuk Muhaimin dari PKB sebagaimana diberitakan pada 
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/17/232019/8203-muhaimin-koalisi-partai-
islam-sulit-direalisasikan 

Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang 
disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang 
mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/ 
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Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat 
tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat 
merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih. 

“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. 
Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu 
yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada 
http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/ 

Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas 
partai”  memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai. 

  

Wassalam 

  

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


