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Deklarasi pasangan Capres dan Cawapres 

  

Alhamdulillah, Jusuf Kalla telah resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi calon 
presiden Jokowi. 

Kami bersyukur karena jika pasangan Jokowi – JK berhasil dalam pilpres nanti contohnya 
karena elektabilitas dan popularitas yang tinggi maka masih ada sosok yang telah dikenal 
kompetensi dan integritasnya berada di ring 1. 

Contoh dalam kasus century, JK dengan tegas berpendapat bahwa century adalah perampokan 
dan dengan kewenangannya memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular 
(pemilik Bank Century) 

Begitupula dalam ring legislatif masih ada parpol PKB yang akan mendampingi PDI-P Nasdem 
dan Hanura dalam memproses rancangan undang undang yang akan diajukan oleh Presiden. 

Oleh karenanya kami sangat menolak keras orang-orang yang menghujat Muhaimin maupun 
PKB karena partai nasionalis perlu didampingi oleh partai yang berbasis ormas Islam 
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Janganlah dikarenakan pemilu berakibat saling mencela dan bahkan saling membunuh dan pada 
akhirnya kelak akan mencicipi api neraka sebagaimana yang telah disampaikan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/08/pemilu-dan-neraka/ 

Hal yang perlu kita ingat selalu bahwa bagi kaum muslim sebaiknya berpegang pada prinsip 
“saling mendukung dan bekerjasama untuk perkara yang sependapat dan saling menghormati 
untuk perkara yang tidak sependapat dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah 

Selain itu Abraham Samad dapat lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan kasus-kasus di KPK 
termasuk kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta 

Kita harus bedakan antara isu negatif dengan berita negatif terkait capres. 

Isu negatif adalah informasi yang tidak berdasarkan data pendukung hanya berdasarkan asumsi 
atau praduga sedangkan berita negatif berdasarkan data pendukung yang perlu diklarifikasi 
lebih lanjut 

Contohnya pengakuan Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono 
sebagaimana diberitakan pada http://news.liputan6.com/read/2049246/udar-pristono-mengaku-
kenal-makelar-bus-transjakarta-lewat-jokowi 

****** awal kutipan ***** 
“Saya ngomong sejujur-jujurnya. Yang saya tahu namanya Bimo. Saya kenal sama Pak Bimo di 
teras Balaikota,” ujar Udar Pristono di ruangannya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 
(13/5/2014). 

Kala itu, ia menghadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan perihal 
perhubungan. Ketika keluar ruangan, Michael Bimo bersama Ketua Umum Kopaja Nanang 
Basuki, tengah menunggu Jokowi untuk menghadap. 

“Tapi Pak Gubernur mau keluar. Akhirnya sudah, pak gubernur bilang ‘kamu ke pak Pris aja 
soal apa diutarakan,” tutur dia. 
******* akhir kutipan ****** 

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan pada 
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/din-syamsuddin-sarankan-capres-dan-
cawapres-klarifikasi-kesalahannya 

***** awal kutipan ****** 
“Bukan kelemahannya (yang diklarifikasi), kelemahan itu manusiawi. Hemat saya dalam 
rangka pemilihan dan pemberian amanat untuk memimpin bangsa dan negara ini, kesalahan-
kesalahan dari individu dari Capres dan Cawapres, baik hukum, moral, politik, itu perlu 
diklarifikasi,” 

Din tidak ingin setiap kesalahan-kesalahan yang dimiliki setiap tokoh Capres maupun Cawapres 
disembunyikan atau ditutup-tutupi. Hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik 
dalam kepemimpinannya nanti bila terpilih. 
Ia mencontohkan, bila seorang Capres atau Cawapres terindikasi, maka harus dijelaskan sejelas-
jelasnya. 
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“Kalau tidak (dijelaskan), Capres Cawapres korupsi, kemudian ditutup-tutupi, kemudian dia 
terpilih lalu dia merasa enak, sehingga kalau begitu saya korupsi lagi. Itu tidak baik,” ucapnya. 

Untuk itu, sebaiknya individu Capres dan Cawapres siapapun mereka yang akan tampil dam 
memiliki kesalahan baik hukum, politik, moral dan lain-lain itu perlu diklarifikasi. 

“Jangan sampai jadi hal yang ditutupi, terbungkus, karena tidak baik bagi kepimimpinan dia 
dan hubungannya dengan rakyat pada masa yang akan datang,” ungkapnya. 
****** akhir kutipan ****** 

Begitu pula sampai saat ini masih belum didapat visi, misi dan program kerja pasangan capres – 
cawapres Jokowi – JK 

Di sisi lain, Alhamdulillah,  Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah resmi menjadi pasangan 
calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti pilpres 2014 

Kubu Prabowo – Hatta di dukung oleh banyak partai politik berbasis ormas-ormas Islam 

Sudah saatnya partai politik berbasis ormas-ormas Islam mewarnai kebangsaan dan 
pemerintahan. 

Prabowo adalah perwira dari kelompok yang diistilahkan ABRI hijau yang diisi perwira yang 
dekat dengan Islam dan pesantren. Ada juga ABRI merah putih, mereka yang nasionalis dan 
bukan beragama Islam. Kedua kelompok ini selalu bersinggungan 

Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataan ada dua kubu 

Prabowo termasuk tokoh reformasi yang dipermasalahkan karena menemui para tokoh-tokoh 
tanpa sepengetahuan dari Wiranto sebagai atasannya sebagaimana arsip berita pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/29/isu-kudeta-prabowo 

Wiranto dalam bukunya “Bersaksi di Tengah Badai” mengakui mendapat laporan secara 
lengkap tentang aktivitas Pangkostrad Letjen TNI Prabowo pada saat-saat kritis. “Bahkan, saya 
telah mendapat informasi mengenai pertemuannya dengan Wakil presiden BJ Habibie dan 
pertemuannya dengan Amien Rais serta Gus Dur maupun dengan tokoh-tokoh lainnya. Bagi 
orang awam, barangkali hal itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh,” tulis Wiranto . 

“Namun, di dalam kehidupan militer, kegiatan semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, karena 
menyalahi aturan. Seharusnya Pangkostrad berorientasi pada wilayah, tugas, dan tanggung 
jawabnya sebagai Pangkostrad yang menggerakkan pasukan atas perintah Panglima ABRI. 
Bukan ke sana kemari ngurusin masalah politik dan kenegaraan. Walaupun hal itu dilakukan, 
harus sepengetahuan pimpinan, bukan atas kehendak sendiri dan sama sekali tidak melaporkan 
kepada atasan.” 

Ketika PAN dan Amin Rais yang termasuk tokoh Reformasi mendukung Prabowo maka akan 
terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad 
sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-
muhammad-mundur-dari-pan 

Serupa dengan kubu Goenawan Muhammad adalah 
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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 

“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada 
http://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 manusia 
dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan 
memahami Al Qur’an dan AS Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme) 

Perjuangan reformasi menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan tampaknya 
melatarbelakangi wakil wali kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menolak kebijakan atasannya 
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya, 
Dolly, sebagaimana contoh berita pada http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-urat-saraf-
risma-dan-wisnoe-jelang-penutupan-dolly.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 ******* 

Sebagaimana berita pada http://www.merdeka.com/peristiwa/wakilnya-menolak-penutupan-
dolly-risma-didukung-mui.html wakil wali kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana yang juga ketua 
DPC PDI-P itu meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera mengkaji ulang penutupan 
Gang Dolly dan Jarak. Tampaknya orang-orang dari PDI-P pada umumnya para pejuang hak 
asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalism) tanpa batas. Bebas berpendapat bahkan 
menerjang kebijakan atasannya yakni Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang didukung 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur berserta 48 ormas. 

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 
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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. 

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 ******* 

Sebagaimana diberitakan pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2101958/aa-gym-sambut-
gembira-deklarasi-prabowo-hatta Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada 
tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus. Pada saat itu, ada seorang 
jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target 
kebenciannya. 

“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini 
kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang 
tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” 
ujarnya. 

Sebagaimana arsip berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/29/isu-kudeta-
prabowo/ Kivlan Zein menyampaikan bahwa ketidak-senangan “Singapura Link” yang 
merancang kejatuhan Suharto 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/19/capres-dan-cawapres/ Page 6 

 

***** awal kutipan ***** 
“Saya kupas nanti bagaimana Habibie bisa menjadi wapres, kemudian menjadi presiden, supaya 
dia tahu kita back up dia. Agar kita tahu mengapa dia mengambil keputusan seperti itu terhadap 
kita dan Prabowo yang mendukung dia. Tapi, mengapa Habibie tak berdaya untuk membela 
kita. Tapi saya bilang, kalau tak berdaya membela kita janganlah pula kita ditendang begitu,” 
kata Kivlan. 

Pernyataan Kivlan ini disampaikan dalam diskusi Kontroversi Mei 98 di Institute for Policy 
Studies, di Jl. Penjernihan IV No 8, Jakarta, Selasa (3/10/2006) kemarin. Diskusi ini digelar 
secara tidak langsung menanggapi buku ‘Detik-detik yang Menentukan’ tulisan Habibie. 
Menurut dia, peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya 
merupakan pertarungan antara kanan dan kiri. “Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada 
yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan 
yang sudah biasa ceplas-ceplos itu. Kivlan, yang saat itu merupakan perwira muda, berada 
dalam kelompok kanan bersama para perwira muda lainnya, termasuk Prabowo. 

“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka 
berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan 
Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian 
Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 
70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” 
jelas dia. 

Suatu saat, pada tahun 1984, Prabowo dicopot dari Kopassus dipindahkan ke Kasdim. “Itu kan 
sakit, orang dari lapangan dipindahkan ke Kasdim. Karena apa? Karena Prabowo melaporkan 
ke Pak Harto ada gerakan Benny Moerdani tahun 1984. 

Dia (Prabowo) sunyi, lonely, maka dia mencari kawan. Dicarilah saya yang merupakan kakak 
kelasnya,” ujar Kivlan. Kivlan mengaku sangat dekat dengan Prabowo. “Dia itu adik kelas yang 
saya asuh, mulai dari tingkat satu, saya lindungi dari senior, supaya tidak dihancurkan sama 
senior dalam plonco dan dalam kehidupan. Itulah Prabowo yang dalam keadaan lonely mencari 
orang yang bisa diajak ngomong,” aku Kivlan. 

Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang 
sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet 
Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” 
terang dia. 

Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. 
Bagaimana cara menyaingi grup Benny? 

“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang 
dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita 
kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap. 

Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. 
Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia. 

Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan 
Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. 
Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. 
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Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. 
Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal 
masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol 
dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah 
dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan. 

Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan 
Habibie. 

“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. 
Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, 
Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia. 

Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan 
kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal 
Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, 
Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. 
Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal 
Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI. 

Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, 
muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal 
Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). 
Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua 
DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong 
Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik 
menjadi panglima. 

Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. 
“Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia 
dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, 
ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia. 

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. 
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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. 

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 ktidak-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). 
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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. 

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 

Sebuah analisa mengatakan bahwa dahulu Jusuf Kalla “diceraikan” dari SBY diduga karena JK 
mulai mengkaji ulang kontrak kerja pertambangan 

Sebagaimana contoh berita pada tahun 2006 
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/02/26/8820/Nasib-Freeport-Segera-Diumumkan 

**** awal kutipan ***** 
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kepresidenan mengatakan pemerintah akan 
membentuk tim khusus untuk mengkaji kontrak kerja pertambangan PT Freeport. Tim tersebut 
terdiri atas Departemen Keuangan, Departemen ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Tim itu didirikan untuk merespon desakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai sumbangan 
Freeport ke APBN seharusnya meningkat 200 persen karena peningkatan harga emas dan 
tembaga dunia. Tahun 2005 lalu, Freeport menyumbang 1,1 miliar dolar AS ke APBN dari hasil 
pertambangan tembaga dan emas di Gunung Grassberg, Tembagapura, Mimika, Papua. 
******* akhir kutipan ******* 

Dalam Manifesto Gerindra contohnya pada halaman 17 
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***** awal kutipan ***** 
“Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Sumber-sumber 
pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengeloalaan sumber daya alam 
yang berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) 
terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan 
kepentingan rakyat. Partai GERINDRA menloak peminjaman hutang luar negeri baru karena 
akan menambah beban rakyat melalui APBN. 

Hal lain yang perlu dilakukan adalah penarikan modal asing ke dalam negeri melalui 
Penanaman modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di luar 
sektor-sektor hilir (bukan terkait kekayaan alam). Untuk itu diperlukan stabilitas politik, 
kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang 
berkualitas. PMA perlu diatur sehingga mendukung pembangunan bukan menguasai ekonomi 
nasional. 
****** akhir kutipan ****** 

Catatan penulis, tertulis “di luar sektor-sektor hilir” seharusnya “di luar sektor-sektor hulu” 
karena terkait dengan kekayaan alam atau pertambangan. 

Dalam manifesto Gerindra tersebut telah jelas tidak semua “nasionalisasi aset asing” 
sebagaimana yang dikritik oleh presiden SBY dalam video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=s9O7K5c8CPE 
namun sebatas renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti 
pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat. 

Hal ini dapat pula kita ketahui dari twitter history @Prabowo08 pada 
http://chirpstory.com/li/196624 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818158128738304 
5. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. 
Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar. 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818370637352960 
6. Namun bukan berarti kita harus nasionalisasi semua aset yang dikuasai asing. Kita cukup 
jalankan amanah UUD 45 

Begitupula ketika Prabowo08 menjawab pertanyaan seperti 

@awm911 @Prabowo08 Bagaimana pandangan Bapak terhadap gagasan nasionalisasi 
perusahaan2 asing? 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448833932818001921 
Prabowo08 Bung @awm911, saya tadi sudah sampaikan. Jika mendapat mandat saya harus 
jalankan UUD 1945 Pasal 33. SDA strategis harus dikuasai negara. 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834274376962048 
Prabowo08 Jika ada asing ingin mengolah kekayaan alam kita, jika saya presiden tentu boleh. 
Tetapi mayoritas keuntungan untuk Indonesia. 
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https://twitter.com/Prabowo08/status/448834884870488064 
Prabowo08 Ingat: Tanahnya punya kita. Lautnya punya kita. Jalannya punya kita. Masa kita 
hanya menjadi penonton di negeri sendiri? 

@Owhiyo @Prabowo08 @awm911 mngkin ini cikal bakal bapak dibenci konglo2 asing. Jngan 
ragu pak. 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448835820665856000 
Prabowo08 Apa yang saya sampaikan memang tidak enak didengar oleh mereka yang selama 
ini merampas kekayaan bangsa dari rakyat Indonesia. 

https://twitter.com/Prabowo08/status/448836233536339969 
Prabowo08 Namun ingat: Saya tidak anti asing. Hanya saja, setiap kerja sama harus bersifat 
adil, bermartabat, dan sederajat. Bukan jomplang. 

Bahkan dalam manifesto Gerindra tersebut tidak mengharamkan pihak asing menanamkan 
modal di Indonesia namun terkait sektor kekayaan alam diharuskan setelah melalui proses 
lanjutan seperti pemurnian bijih mineral (smelter) 

Manifesto Gerindra membolehkan penanaman modal asing (PMA) bukan terkait kekayaan alam 
sangat selaras dengan Undang-undang yang berlaku seperti amanat Undang-Undang No.4 tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor bijih 
mineral serta mengharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam 
negeri sebelum diekspor. 

Dalam pertimbangan dan konsideran undang-undang tersebut telah jelas tercantum sebagai 
berikut 

**** awal kutipan ***** 
Menimbang: 

a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 
merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu 
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi 
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara 
berkeadilan; 

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha 
pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan 
penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional 
dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; 

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak 
sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral 
dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan 
lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
***** akhir kutipan ***** 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Justru, presiden SBY, pemerintahan pada saat ini melakukan penundaan pelaksanaan UU 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam batas waktu tertentu sehingga dapat 
pula menimbulkan ketidak-pastian hukum sebagaimana contoh kabar http://www.ima-
api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1332%3Alarangan-ekspor-ditunda-
pengusaha-smelter-kecewa&catid=47%3Amedia-news&Itemid=98&lang=id 

***** awal kutipan ****** 
Kalangan pengusaha di sektor pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menilai, kebijakan 
pemerintah yang masih akan mengizinkan ekspor mineral mentah (ore) atau konsentrat dapat 
menghambat masuknya investor ke Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut akan membuat 
program hilirisasi mineral yang diinstruksikan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 
Batubara menjadi kian tak pasti. 

Radius Suhendra, Direktur Utama PT Indoferro, pengelola smelter nickel pig iron (NPI) 
mengaku kecewa dengan sikap pemerintah lantaran investasi yang telah dikeluarkan 
perusahaannya tidak direspons dengan kepastian hukum. “Kalau sekarang ekspor ore (mineral 
mentah) dibuka hingga tiga tahun ke depan, nanti pada 2017, akan ada kesempatan lagi 
sehingga ekspor ore tetap dibuka,” keluh Radius. 

Sejatinya, apabila komitmen larangan ekspor ore tetap berjalan, akan banyak investor masuk ke 
industri smelter mengingat posisi Indonesia cukup penting sebagai penghasil mineral. Sepasang 
tahun ini saja, sudah banyak perusahaan lokal yang mampu menggaet investor untuk bekerja 
sama dalam pembangunan pabrik pemurnian mineral di dalam negeri. 

Namun, menurut Radius, kebijakan penundaan larangan ekspor mineral mentah di tahun 2014 
akan membuat investor membatalkan investasi mereka dalam proyek pembangunan smelter. 
“Rencana pemerintah ini tidak memberikan kepastian hukum bagi investor, padahal 
pembangunan smelter butuh investasi yang besar,” ujar dia 
***** akhir kutipan ****** 

Bahkan perusahaan pertambangan Amerika seperti Freeport dan Newmont Mining masih juga 
mengajukan keberatan kepada pemerintah RI terhadap kebijakan penundaan pelaksanaan UU 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam batas waktu tertentu dengan 
kebijakan pajak ekspor progresif sebagaimana kabar pada 
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https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Keberatan_Pajak_Ekspor__Freeport_Ingin_ke_A
rbitrase_&level2=newsandopinion&id=2659411&img=level1_bigtopnews_1 

***** awal kutipan ***** 
Meski telah mendapatkan pelonggaran ekspor konsentrat tembaga, Freeport McMoRan Copper 
& Gold diduga tetap keberatan dengan kebijakan pajak ekspor progresif yang diberlakukan 
pemerintah Indonesia. Bahkan, ada sumber yang menyatakan raksasa tambang Amerika Serikat 
itu kemungkinan mengajukan gugatan arbitrase jika pemerintah Indonesia tak mundur dari 
ketentuan pajak ekspor yang dinilai sangat memberatkan itu. 

“(Gugatan ke) Arbitrase internasional adalah sebuah kemungkinan, jika pemerintah tidak 
bergerak dari isu pajak ekspor,” kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang 
minta tidak disebutkan namanya karena masalah tersebut sangat sensitif, seperti diberitakan 
Reuters, Jumat (17/1). 

Seperti diberitakan, UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) menetapkan 
per 12 Januari 2014 tidak boleh lagi ada eskpor mineral tambang mentah. Ekspor hanya boleh 
dilakukan terhadap mineral yang sudah diolah. Namun, nyatanya, hingga masa berlaku tiba, 
belum ada perusahaan tambang yang membangun smelter (pabrik pemurnian). Sebagian kecil 
perusahaan baru menyatakan komitmen untuk membangun demi mendapatkan izin tetap bisa 
mengekspor mineral mentah. 

Akhirnya, pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan aturan berupa peraturan 
pemerintah (PP), bahwa perusahaan tambang boleh mengekspor konsentrat (mineral yang 
diolah hingga kadar tertentu) namun dengan menaikkan pajak ekspor yang jumlahnya progresif 
hingga 2017, demi memaksa perusahaan tambang membangun smelter. 

Pajak ekspor tembaga dengan kadar 15 persen ditetapkan 25 persen dan akan mencapai 60 
persen pada akhir 2016, sebelum akhirnya dilarang pada 12 Januari 2017. 

Selama ini, Freeport diketahui telah mengolah sebagian kecil bijih tembaga (mentah) menjadi 
konsentrat, namun sebagian besar tetap diekspor dalam bentuk mentah. 

Banyak analis yang menyatakan bahwa PP yang dirilis pemerintah jelas merupakan akomodasi 
terhadap dua perusahaan tambang besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport dan Newmont 
Mining (juga dari Amerika Serikat). 

Namun, rupanya, setidaknya menurut sumber tersebut, Freepot agaknya keberatan dengan 
besaran pajak ekspor karena hal ini tidak ada dalam kontrak mereka selama ini. Karena itu, 
bersama pihak Newmont, bakal menemui pejabat Kementerian Keuangan pada sore hari ini. 
Freeport dan Newmont adalah penghasil sebagian besar tembaga Indonesia, yang merupakan 
produsen terbesar dunia.(ha) 

Pihak Freeport, masih menurut Reuters, menolak mengomentari masalah ini. Namun, sebelum 
pemerintah mengeluarkan PP pekan lalu, seorang juru bicara Freeport sempat menyatakan 
bahwa gugatan hukum hanya ditempuh sebagai jalan terakhir 
***** akhir kutipan ***** 

Pada hakikatnya larangan ekspor mineral tambang mentah, konsentrat ataupun bongkahan besi, 
timah, bauksit, galena dan lain lain adalah untuk mencegah “lari” nya mineral-mineral ikutan 
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lainnya dalam bongkahan yang justru nilainya lebih mahal daripada mineral yang tercantum 
dalam “kontrak pertambangan” 

Contohnya Freeport dikenal sebagai usaha pertambangan tembaga namun memungkinkan ada 
mineral-mineral ikutan lainnya seperti biji emas atau bahkan bahan berakhiran “ium” seperti 
uranium sebagaimanacontoh kabar pada http://www.antaranews.com/print/211863/ 

Bahkan menurut kabar negara NKRI memliki cadangan uranium sebanyak 70.000 ton 
sebagaimana contoh kabar dari http://indocropcircles.wordpress.com/2013/07/24/indonesia-
miliki-cadangan-uranium-70000-ton/ Kita ketahui pula bahwa isotopnya digunakan sebagai 
bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir. 

Jadi wajarlah amanat UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Hal ini telah pula diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah 
kekayaan alam atau pertambangan dikuasai oleh “orang-orang jahat” 

Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh 
Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini 
adalah hasil dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti 
kamu akan dapati banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang 
jahat“. (HR. Baihaqi). 

Pertambangan akan dikuasai orang-orang jahat baik secara langsung ataupun dikuasai kaum 
muslim namun “diserahkan” kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Barang siapa menahan (menutup) 
anggur pada hari-hari pemetikan, hingga ia menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau 
orang yang akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh ia akan masuk neraka” (At 
Thabraniy dalam Al Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy). 

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy ada tambahan “orang yang 
diketahui akan membuatnya menjadi khamr” 

Berdasarkan hadits ini, As Syaukani menyatakan haramnya menjual perasan anggur kepada 
orang yang akan membuatnya menjadi khamr ( Nailul Authar V hal 234). Kesimpulan tersebut 
dapat diterima, karena memang dalam hadits tersebut terdapat ancaman neraka sebagai sanksi 
bagi orang yang mengerjakan. As Syaukani tidak hanya membatasi jual beli anggur yang akan 
dijadikan sebagai khamr, tetapi juga mengharamkan setiap jual-beli yang membantu terjadinya 
kemaksiatan yang dikiaskan pada hadits tersebut 

Telah jelas keharaman jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan. 

Firman Allah ta’ala yang artinya “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran/permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” 
(QS Al Ma’idah [5]:2) 
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Tentu perdagangan dengan non muslim tidaklah terlarang. Firman Allah ta’ala yang artinya, 
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah : 8 ) 

Namun pada kenyataannya kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta’ala pada 
negeri-negeri kaum muslim berada, telah dapat kita lihat “diserahkan” oleh para penguasa 
negeri yang bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga 
secara tidak langsung mereka membantu orang-orang yang dimurkaiNya untuk membunuh 
kaum muslim diberbagai belahan negara. 

Firman Allah ta’ala yang artinya 

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah 
sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. 
(QS Al Mujaadilah [58]:14 ) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-
orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS 
Ali Imran, 118) 

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata 
“Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah 
bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena 
kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119) 

Pada firman Allah Ta’ala di atas telah jelas bahwa menjadikan orang-orang yang dimurkaiNya 
sebagai “teman kepercayaan”, penasehat atau pemimpin tidak henti-hentinya akan 
mendatangkan kemudharatan bagi kaum muslim. 

Kalau ingin mengganti penguasa negeri yang kita ingkari maka hindarilah pemberontakan yang 
akan menimbulkan kerusakan di muka bumi 

Firman Allah ta’ala yanga artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang 
yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11) 

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian 
mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan 
tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para 
sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : 
“Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya). 

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang 
menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa 
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semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai 
kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti 
kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485]) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka 
hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan 
lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya 
iman”. (HR. Muslim) 

Jadi boleh jadi kemudharatan yang menerpa kaum muslim di berbagai belahan dunia dapat 
diakibatkan oleh para pemimpin atau penguasa negeri yang bersekutu dengan orang-orang yang 
dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan para ulamanya tidak membencinya dengan hatinya atau 
malah justru mereka mengikuti atau meridhai kemungkarannya. 

Sudah saatnya pemilihan secara langsung sebaiknya dikaji ulang karena ketidak-siapan rakyat 
pemilih yang cenderung dapat dipengaruhi oleh pencitraan, penampilan atau elektabilitas 
berdasarkan popularitas. 

Sistem pemilihan langsung berdasarkan popularitas bahkan dapat menjadikan Stubbs (seekor 
kucing), menjadi Walikota Talkeetna, sebuah kota kecil di Alaska, Amerika Serikat (AS) 
sebagaimana kabar pada http://news.liputan6.com/read/684126/kucing-yang-jadi-walikota-
alaska-dianiaya-tersangkanya-anjing 

Begitupula surat kabar Toronto, The Star, memberitakan bahwa seorang pria bernama Marven 
Whidden mendaftarkan anjing labrador betinanya yang diberi nama Genny ke Balai Kota 
Bowmanville untuk didaftarkan sebagai kandidat walikota. 

Bosco, seekor anjing campuran Labrador hitam pernah menjadi walikota di Sunol antara 
Fremont dan Pleasanton. 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan 
berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Hal yang dimaksud oleh ulama-ulama kita dahulu yang ikut mendirikan negara kita dalam 
menetapkan sila ke 4 dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan 
dalam permusyawaratan / perwakilan” adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil 
yang berkompeten dan dipercayai untuk melaksanakan musyawarah untuk suatu mufakat. 

Namun dalam perkembangannya di negara kita, orang-orang kemudian merubahnya menjadi 
demokrasi sebebas-bebasnya dengan pemilihan langsung sehingga tidak ada bedanya antara 
pemilih yang jahat dengan pemilih yang baik, semua satu suara dalam menetapkan Presiden dan 
Wakil presiden, Kepala Pemerintahan Daerah seperti Gubernur dan Bupati. 

Akibatnya dengan politik pencitraan , kekuatan media massa memiliki peran penting untuk 
dapat mendudukkan penguasa negeri berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu. 

Sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota tidak 
lagi secara langsung. Cukuplah pemilihan pemimpin diselenggarakan dengan permusyawaratan 
dan perwakilan yakni DPR , DPRD maupun DPRD tingkat II 
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Rakyat pemilih kembali hanya memilih partai politik saja dengan program kerja yang 
disampaikan oleh para perwakilannya perwilayah sehingga dapat bertemu langsung dangan 
rakyat pemilih dan tersosialisasi dengan baik. 

Perwakilan perwilayah bertanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilih jika 
program kerja yang dijanjikan tidak direalisasikan. Peyaluran aspirasi rakyat pemilih melalui 
perwakilan perwilayah dapat mengurangi akibat-akibat negatif demontrasi di jalan-jalan. 

Cara bermusyawarah dan mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau 
ahlu a-halli wa al-‘aqdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan 
khalifah pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 

Setelah Nabi wafat, berkumpullah orang Muhajirin dan Anshar di Madinah, guna 
bermusyawarah siapa yang akan dibaiat (diakui) jadi Khalifah. Orang Anshar menghendaki 
agar Khalifah itu dipilih dari golongan mereka, mereka mengajukan Sa’ad bin Ubadah. 
Kehendak orang Anshar ini tidak disetujui oleh orang Muhajirin. Maka terjadilah perdebatan 
diantara keduanya, dan hampir terjadi fitnah diantara keduanya. 

Sayyidina Abu Bakar ra segera berdiri dan berpidato menyatakan dengan alasan yang kuat dan 
tepat, bahwa soal Khalifah itu adalah hak bagi kaum Quraisy, bahwa kaum Muhajirin telah 
lebih dahulu masuk Islam, mereka lebih lama bersama bersama Rasulullah, dalam Al-Qur’an 
selalu didahulukan Muhajirin kemudian Anshar. 

Khutbah Abu Bakar ini dikenal dengan Khutbah Hari Tsaqifah, setelah khutbah ini ummat 
Islam serta merta membai’at Abu Bakar, didahului oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti 
oleh para sahabat yang lain. 

Adapun Abu Bakar Siddiq adalah sahabat nabi yang tertua yang amat luas pengalamannya dan 
amat besar ghirahnya kepada agama Islam. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy, 
berkedudukan tinggi dalam kaumnya, hartawan dan dermawan. Jabatannya dikala Nabi masih 
hidup, selain dari seorang saudagar yang kaya, diapun seorang ahli nasab Arab dan ahli hukum 
yang jujur. Dialah yang menemani Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia telah 
merasakan pahit getirnya hidup bersama Rasulullah sampai kepada hari wafat beliau. Dialah 
yang diserahi nabi menjadi imam sembahyang ketika beliau sakit. Oleh karena itu, ummat Islam 
memandang dia lebih berhak dan utama menjadi Khalifah dari yang lainnya. 

Jelaslah apa yang telah dicontohkan bahwa pemilihan berdasarkan permusyawaratan dan 
diwakili oleh orang-orang berkompeten untuk memilih atau dikenal sebagai Ahlul Halli wal 
Aqdi. 

Andaikan pemilihan langsung tetap dilakukan pada pemilu presiden berikutnya yang akan 
dilakukan serentak dengan pemilu legislatif maka calon presiden sebelum ditetapkan untuk 
dapat ikut pemilu capres seharusnya melalui “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepatutan) 
didepan anggota legislatif atau didepan kalangan akademisi berikut menguji kelayakan dan 
kepatutan visi, misi dan program kerja. Sehingga pada akhirnya rakyat pemilih terhindar dari 
memilih “kucing dalam karung” karena pilihan yang ada telah melalui uji kelayakan dan 
kepatutan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. 

Sekali lagi kami sampaikan bahwa penguasa negeri yang layak dipilih adalah penguasa negeri 
yang tidak mengemis kepada Zionis Yahudi Amerika maupun sekutunya 
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Penguasa negeri yang mampu melepaskan ketergantungan kepada negara-negara maju dengan 
mengupayakan kemandirian rakyatnya menjemput rezeki dengan cara sebagai produsen, seperti 
petani, nelayan, peternak, pedagang dari hasil produksi bangsa sendiri, pabrikan yang 
memberikan nilai tambah produk bangsa sendiri, sesuai dengan firman Allah Ta’ala yang 
artinya, 

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, 
kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki 
untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan 
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”. (QS 
Ibrahim [14]:32). 

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan 
bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS Al A’raf 
[7:10) 

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/ 

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

Firman Allah ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya” (QS An Nisaa [4]:59) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga 
para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan 
Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani 
Abbas. 

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang 
pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara 
ulama dan umara. 

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. 

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. 

Kemurnian sanad ilmu (sanad guru) seorang mufti tersambung kepada Imam Madzhab yang 
empat perlu diperhatikan karena jangan sampai tercampur pemahaman-pemahaman diluar 
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mazhab yang empat, apalagi tercampur pemahaman non muslim yang mempelajari Islam yang 
dapat bersifat ghazwul fikri (perang pemahaman) 

Contohnya saat ini mufti agung Mesir adalah Prof. Dr. Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam. 
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. 

Prof. Dr. Syauqi Ibrahim bermazhab Maliki namun beliau menguasai ke empat Mazhab terlebih 
sejak Januari 2012 sampai sekarang beliau telah diberi amanah sebagai Kepala Jurusan (Kajur) 
bidang Fikih di Universitas Al Azhar, Thanta. 

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. 

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 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 
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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 

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 
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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. 

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. 

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 
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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 http://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 http://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. 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


