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Apa yang mendasari bagi umat Islam untuk 
memutuskan di antara dua pilihan calon presiden 

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. 

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. 

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. 

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/ 

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/ 

Sebagaimana yang diberitakan pada 
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/207716/kiai_kampung_dukung_prabowo,_awcb_ke
_jokowi.html bahwa puluhan ribu kiai kampung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai 
Kampung Jawa Timur (FK3JT) mendeklarasikan diri dukungan kepada pasangan Prabowo 
Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 9 
Juli 2014. Saat pilgub 2013, FK3JT adalah barisan pendukung duet Pakde Karwo-Gus Ipul. 
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Pasalnya, kedua orang tersebut memiliki kriteria pemimpin yang sesuai dengan keinginan kiai 
yakni memiliki ketegasan, lugas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta 
sosoknya sederhana, tampil apa adanya dan bersih dari KKN. 

“Insya Allah pasangan yang ideal ini mampu menjadikan negara ini Baldatun Thayyibatun Wa 
Robbun Ghafur,” ujar ketua FK3JT KH Fahrur Rozi didampingi sejumlah kiai kampung dan 
sejumlah kiai pemangku pondok pesantren dari Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Bondowoso, 
Situbondo, Sidoarjo, Bangkalan dan beberapa daerah lain di Surabaya, Kamis (22/5/2014). 

Lebih jauh pemangku Ponpes Canga’ an Gempeng Bangil Kabupaten Pasuruan itu menjelaskan 
bahwa dukungan kiai kampung se Jatim ini juga bagian dari Sami’ na wa atha’ na dengan sikap 
pribadi Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. 

“Sebelum mendeklarasikan dukungan, kami juga sowan dengan para kiai sepuh, seperti KH 
Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri Pasuruan) dan KH Abdullah Kafabi (Ponpes Lirboyo 
Kediri). Mereka juga sepakat mendukung Prabowo-Hatta,” tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH 
Fahrur Fahrul Rozi 

Begitupula sebagaimana diberitakan pada 
http://beritajatim.com/nasional/207909/kyai_sepuh_sidoarjo_dukung_prabowo.html bahwa KH 
Sholeh Qosim pengasuh Ponpes Bahauddin Ngelom Sepanjang Taman, tidak pakai ‘tedeng 
aling-aling’ (basa basi) akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014 mendatang. 

Ungkapan itu disampaikan mantan Pendiri PKB Sidoarjo saat acara silaturrahmi para Kyai NU 
di rumah H Nadhim Amir Jalan Yos Sudarso Sidoarjo. “Saya akan dukung Prabowo sebagai 
Presiden 2014,” ucap KH Soleh Qosim Sabtu (24/5/2014). 

Dia menadaskan, pilihan itu dijatuhkan karena ia mendapatkan pesan dari KH Imam Muzakki 
Jember yang mengemukakan akan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. “Kalau bukan KH 
Imam Muzakki, mungkin saya akan pikir-pikir,” tukasnya. 

Dia menceritakan, pesan itu didapatkan saat KH Sholeh Qosim sowan ke pondok KH Imam 
Muzakki beberapa hari lalu. Namun saat tiba di Jember, tidak ketemu dan ditemui Gus Hilmy 
putra KH Imam Muzakky. Gus Hilmy juga berpesan akan mendukung Prabowo. Sepulang dari 
Jember, juga mampir ke Gus Firjon putra almarhum KH Ahmad Shddiq. 

“Gus Firjon juga saya mintai dawuh soal capres nanti. Tidak lama, Gus Firjon lansung telpon 
KH Imam Muzakki dan meminta saya untuk pilih Prabowo. Pilihan ini akan saya pegang, dan 
akan saya sampaikan kepada semua tamu saya,” tuturnya. 

Hadir dalam silaturrahmi Kyai-kyai Sidoarjo itu, Agoes Ali Masyhuri Tulangan, KH Sholeh 
Qosim Taman, KH Rofiq Siradj Jabon, KH Nurul Huda dan KH Abd Rohim Buduran, KH Abdi 
Manaf Sukodono, H Utsman Ikhsan Gedangan, KH Hasyim Ahmad Tanggulangin, KH Syafii 
Jabon dan ulama lainnya. 

Sebagaimana diberitakan pada 
http://beritajatim.com/nasional/207810/lirboyo_deklarasi_dukung_capres_prabowo.html bahwa 
dukungan para kiai sepuh di berbagai daerah di Jawa Timur terhadap capres dan cawapres 
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ternyata juga diikuti keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) 
Lirboyo Kediri. Para pengasuh mengeluarkan tausiyah berisi instruksi dan himbauan memilih 
pasangan Prabowo-Hatta. 
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Inilah Tausiyah tersebut ” Dalam upaya ikhtiyar memilih pemimpin Bangsa Indonesia untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjaga akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, 
KH. Idris Marzuqi, KH. Moh. Anwar Mansur dan KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus 
menginstruksikan kepada seluruh alumni dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung 
dan memilih H. Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa pada pemilu presiden yang akan 
dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2014″ 

Begitupula sebelum deklarasi dikabarkan pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-
politic/14/05/15/n5lunj-said-agil-putuskan-dukung-prabowo Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, secara pribadi, dia mendukung 
pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden pada pemilihan umum tahun ini. 

Cak Nun (Emha Ainu Najib) juga dukung Prabowo 
http://www.youtube.com/watch?v=yLgeyH8Jxsg 

Begitupula para Habib, contohnya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali AlHabsyi di 
depan Majlis Ta’lim Habib Ali AlHabsyi Kwitang Jakarta pada tanggal 18 Mei 2014 
menyatakan dukungannya bagi Prabowo karena melihat keadaan yang krisis dalam 
kepemimpinan dan dengan doa dan harapan agar negeri ini menjadi baik dan bermartabat 
sebagaimana kabar pada http://www.facebook.com/noerozil.neuerterry/posts/407362986071899 
atau dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=aHKIajGzpUk namun suaranya 
kurang jelas. 

Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar 
menjelaskan bahwa Prabowo adalah perwira militer yang tak rela melihat umat Islam 
dipinggirkan sebagaimana diberitakan pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2101958/aa-
gym-sambut-gembira-deklarasi-prabowo-hatta 

Berikut kutipannya 

****** awal kutipan ***** 
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. 
******* akhir kutipan ****** 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md menyampaikan bahwa beliau siap 
menjadi Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Hatta adalah masalah ide dan perjuangan 
umat. 

Hal ini diungkapkan Mahfud seusai meminta restu kepada KH Nawawi Abdul Jalil, pengasuh 
Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Selasa (20/5) sebagaimana yang diberitakan pada 
http://www.berita57.com/view/detail_kabar/2006/Menolak-Kecewa-Tidak-Jadi-Cawapres-
Jokowi,-Mahfud-MD-Jadi-Ketua-Timses-Prabowo-Hatta 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/26/di-antara-dua-pilihan/ Page 4 

 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
“Ini masalah ide dan perjuangan umat,” ungkap Mahfud. Mahfud berkunjung ke KH Nawawi 
Abdul Jalil di Ponpes Sidogiri didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Rabu 
(21/5). 

“Saya sampaikan tentang keputusan saya membantu pemenangan Prabowo, demi perjuangan 
kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya. Perjuangan yang damai dan sejahtera yang 
punya arah yang jelas di dalam membawa negara ini,” ujarnya. 
****** akhir kutipan ****** 

Alasan lain Mahfud MD bergabung dengan Prabowo – Hatta karena adanya kesamaan dalam 
platform visi misi yang diperjuangkan bersama sebagaimana yang diberitakan pada 
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0930049/Apa.Alasan.Mahfud.MD.Terima.Tawaran
.Prabowo. 

***** awal kutipan ***** 
Direktur MMD Initiative Masduki Baidlowi mengatakan, ada sejumlah alasan yang menjadi 
pertimbangan Mahfud menerima tawaran tersebut. Salah satunya, kata dia, karena adanya 
kesamaan platform dengan apa yang akan diperjuangkan pasangan Prabowo-Hatta. 

“Dalam memperjuangkan sesuatu, harus ada kesamaan dalam platform visi misi yang 
diperjuangkan bersama. Kalau kami lihat, platform yang disampaikan Pak Prabowo dalam 
konteks ekonomi sangat bagus. Kemudian, ditawarkan bagaimana kalau bergabung? Kalau 
enggak ada tawaran, Pak Mahfud juga tidak akan mengajukan diri,” kata Masduki saat dihubungi 
Kompas.com, Rabu (21/5/2014). 

Ia mengungkapkan, setelah tawaran datang, Mahfud bersama tim mempelajari platform dan 
agenda yang diusung pasangan Prabowo-Hatta. “Kesamaan platform untuk diperjuangkan jadi 
titik inti kenapa kami mempertimbangkan tawaran itu,” jelasnya. 
**** akhir kutipan ***** 

Dari situs berita tersebut pula Mahfud menyampaikan bahwa “Kami ini santri, kalau santri taat 
kepada kiai. Selama ini yang dukung Pak Mahfud adalah kiai dan ulama. Kami tidak ada artinya 
tanpa didukung ulama dan kiai. Para kiai selama ini sama pandangannya dengan Pak Prabowo” 

Begitupula Mahfud MD dalam konferensi pers tentang dukungannya dan kesiapannya untuk 
menjadi ketua tim pemenangan pasangan Prabowo – Hatta mengawalinya dengan 
memperhatikan pandangan-pandangan para ulama sebagaimana yang dapat disaksikan dalam 
video pada http://www.youtube.com/watch?v=TRyo4Bvp2Mk 

Berikut kutipan bagian akhirnya 

***** awal kutipan ***** 
Pasangan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK adalah sama baiknya karena sama-sama 
merupakan produk pilihan rakyat melalui berbagai survei dan keputusan politik. 

Pasangan Jokowi-JK tentu merupakan pasangan baik yang harus kita hormati, demikian pula 
pasangan Prabowo-Hatta juga baik karena dipilih melalui parameter yang sama oleh rakyat dan 
partai politik. 
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“Tak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa satu pasangan yang berhak dipilih. Tak 
ada pasangan yang haram untuk dipilih. Kedua pasangan punya kelebihan dan kelemahan 
masing-masing,” 

“Biarlah rakyat menentukan pilihannya. Dengan demikian perjuangan tim pemenangan harus 
merebut hati dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa pihaknyalah yang bisa dititipi aspirasi 
dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terserah rakyat mau percaya yang 
mana dan mau memilih yang mana” 

“Saya sama sekali tidak mencabut dukungan kepada PKB karena dukungan sudah diberikan 
pada saat Pileg dan itu tak akan pernah bisa dicabut lagi. Maka kepada teman PKB yang 
seaspirasi dengan saya, tak perlu mencabut dukungan kepada PKB,” 

Tapi soal Pemilihan Presiden kita bisa memilih sendiri-sendiri sesuai keyakinan tentang siapa 
yang paling bisa diberi amanah dengan segala kekurangan dan kelebihannya,” 
***** akhir kutipan ***** 

Jadi 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” 

Janganlah dikarenakan pemilu berakibat saling mencela dan bahkan saling membunuh dan pada 
akhirnya kelak akan mencicipi api neraka sebagaimana yang telah disampaikan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/08/pemilu-dan-neraka/ 

Bagi kaum muslim meyakini bahwa apapun yang diucapkan (lisan) dan apapun yang dituliskan 
(tulisan) akan bersaksi di akhirat kelak 

Oleh karenanya kami berusaha untuk menyampaikan berita atau informasi dengan menyebutkan 
sumber yang dapat diperiksa sendiri oleh para pembaca. 

Peristiwa atau kejadian yang ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bahan untuk kita 
ambil hikmah atau pelajaran sebagai dasar pertimbangan untuk kita memilih calon presiden dan 
wakilnya dari pilihan yang tersedia demi kemaslahatan rakyat Indonesia khususnya umat Islam 
untuk 5 tahun mendatang 

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. 
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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 

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 
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 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 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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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. 

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 
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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 ***** 

Prabowo mengusulkan Ahok sebagai wakil gubernur DKI Jakarta tentu dengan asumsi Jokowi 
akan memimpin sampai akhir masa jabatannya 

Tidak terbayangkan bagi Prabowo bahwa Megawati akan mengabaikan perjanjian batu tulis 

Tokoh-tokoh lainnya yang semula mendukung Jokowi-Ahok namun kemudian berubah benci, 
setelah Jokowi nyapres adalah 

Nachrowi Ramli atau Nara sebagai Ketua Badan Musyawarah Betawi. Sempat mendukung 
namun sikap ini kembali mengeras saat Jokowi mendeklarasikan diri sebagai capres PDIP. 

“Kalau saya sudah sumpah, demi Allah itu kan berjanji sama Tuhan, janjinya seperti apa,” 
ujarnya. 

Kemudian, budayawan asal Betawi, Ridwan Saidi semula mendukung Jokowi-Ahok juga karena 
memajukan banyak kebudayaan Betawi namun akhirnya tidak sependapat atas pencapresan 
Jokowi sebagaimana diberitakan pada http://www.merdeka.com/politik/4-tokoh-yang-berubah-
benci-setelah-jokowi-setelah-nyapres/ridwan-saidi.html 

Anggota DPD Andi Mapetahang Fatwa yang kecewa setelah Jokowi maju menjadi capres. 
Bahkan AM Fatwa kekecewaannya disampaikan lewat sepucuk surat. 

“Ada hal yang tidak konsekuen dengan janji politiknya semasa kampanye ‘akan memimpin 
Jakarta selama lima tahun’, maka saya kritik,” tegasnya 

Begitupula sebagaimana yang diberitakan pada 
http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/11/240460/ini-sikap-rhoma-irama-terhadap-koalisi-
pkb-pdip-nasdem Rhoma Irama menolak keras koalisi PKB-PDIP alasannya, Gubernur DKI 
Jakarta yang biasa disapa Jokowi itu calon capres yang tidak amanah terhadap warga DKI. 
Menghianati janji gubernur. 

“Rhoma Irama dan seluruh pendukungnya baik yang struktural (Forsa, Fahmitamami, Pamfata, 
Seniman, Fuhab) dan nonstruktural, menarik dukungan dari PKB dalam pemilu presiden nanti,” 
tulis Rhoma dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Ahad (11/5/2014). 

Fans Rhoma Irama dan Soneta (Forsa) dipersilakan menyampaikan aspirasi kekecewaan melalui 
media asalkan tidak sampai anarkis dan disusupi pihak ketiga. 

“Utamakan media online, televisi dan koran lokal masing-masing. Bisa konferensi pers, demo 
damai, kirim FB-twitter, spanduk dan yang lain,” tulis Rhoma. 
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Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) MUI Pusat, Tengku Zulkarnain dalam tulisan pada 
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/03/21/n2siql-mui-muslim-jangan-
memilih-pemimpin-nonmuslim menjelaskan bahwa “Larangan memilih pemimpin non-muslim 
jelas bukan larangan MUI, tapi larangan Allah dan Rasul-Nya yang wajib dipatuhi oleh semua 
golongan umat Islam, termasuk MUI sendiri” 

Firman Allah ta’ala yang artinya 

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari 
mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 
kembali(mu). (QS Al Imran [3];28 ) 

“Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, 
(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka 
sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah”. (QS An Nisaa [4]:138-139) 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 
menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang 
lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya 
orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah [5]:51 ) 

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini: “Allah Ta’ala melarang hamba-Nya yang beriman untuk loyal 
kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Semoga 
Allah memerangi mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah auliya terhadap 
sesamanya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mu’min yang 
melanggar larangan ini Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, 
maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang lalim“” (Tafsir Ibni Katsir, 3/132). 

Boleh jadi akan muncul gerakan “asal bukan Jokowi” dengan tujuan untuk mengembalikan 
Jokowi memenuhi amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Salah satu isi fatwa ulama adalah pilih pemimpin yang amanah . 

Fatwa Ijtima’ Ulama di Padang Panjang tahun 2009 

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil 
yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi 
umat dan kepentingan bangsa. 

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah 
dalam kehidupan bersama. 

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar 
terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 
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4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan 
aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat 
Islam hukumnya adalah wajib. 

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 
(empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya 
adalah haram. 

Sebagaimana informasi dari http://mui.or.id/mui/homepage/berita/partisipasi-pemilih-jangan-
sampai-menurun.html bahwa pemimpin yang selayaknya dipilih adalah pemimpin yang beriman, 
bertaqwa, jujur, amanah, aspiratif, mampu, berakhlakul karimah dan memiliki komitmen 
kenegarawanan dan kebangsaan yang tinggi. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat K.H Sholahuddin al-
Ayyubi bahwa memilih pemimpin dilalui dengan berjerih payah, termasuk dalam memelihara 
imamah dan imarah. Oleh karenanya, kalau tidak ada yang ideal maupun yang mendekati ideal, 
MUI berpaku pada kaidah Fiqhiyyah “akhaffu al dhararain” “Misalnya, kalau kita memilih “A” 
berisiko ada kerusakan dan memilih “B” juga mempunyai risiko, maka kita harus memilih 
seseorang yang dampak risiko (kerusakan)nya sekecil mungkin,” 

Jadi berdasarkan tuntunan Majelis Ulama Indonsia maka kaum muslim dapat memilih capres 
yang terbaik dan paling kecil mudharatnya di antara pilihan yang ada. 

Jusuf Kalla dan sekretaris jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain sebelumnya mengakui 
bahwa Jokowi belum cukup pantas untuk diusung sebagai calon presiden sehingga 
kesimpulannya Jokowi dijadikan calon presiden adalah semata-mata karena popularitas dan 
elektabilitasnya yang tinggi 

Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan bahwa Jokowi belum pantas diusung jadi capres. Dia 
menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. 
“Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap 
harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan,” kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang 
Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini sebagaimana yang diberitakan pada 
http://news.okezone.com/read/2013/03/27/339/782050/jk-belum-ada-bukti-jokowi-sukses 

Berikut kutipan selanjutnya 

****** awal kutipan ****** 
Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti 
bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. “Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh 
masih. Belum ada buktinya sukses,” tegasnya. 

Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan 
dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi 
sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota 
Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Iran, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi 
Teheran. 

“Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai 
kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi,” ujarnya. 
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Mantan menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, jika Jokowi terpengaruh 
dengan desakan untuk jadi calon presiden, maka ketika tidak berhasil mantan walikota Solo itu 
akan merasakan sakit luar biasa. “Jadi sabar untuk membuktikan,” ungkapnya. 

“Saya yang mengajak Jokowi ke Jakarta. Saya punya harapan pada dia, kalau dia terlalu cepat 
bergeser banyak orang yang kecewa, nanti orang menyalahkan saya,” tambahnya seraya 
tersenyum. 
****** akhir kutipan ******* 

Begitupula wakil sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa 
Jokowi belum terbukti kapasitasnya mempimpin institusi besar sebagaimana yang diberitakan 
pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2055451/pkb-mohon-maaf-jokowi-belum-pantas-jadi-
capres 

Berikut kutipan selanjutnya 

******* awal kutipan ******* 
Ia melanjutkan, Jokowi baru mempunyai pengalaman dalam memimpin Kota Solo, sementara 
kinerjanya dalam memimpin wilayah yang lebih besar yakni Provinsi DKI Jakarta belum 
terbukti. 

“Saat ini belum ada hasil kerja besar Jokowi di Jakarta, jadi kapasitasnya masih meragukan,” 
katanya. 

Menurutnya, jika dibandingkan dengan dua tokoh yang saat ini menjadi kandidat Capres dari 
PKB yakni Jusuf Kalla dan Mahfud MD, maka Jokowi kalah. Malik mengklaim Jusuf Kalla dan 
Mahfud MD mempunyai sarat lengkap untuk diusung menjadi Capres. 
******** akhir kutipan ****** 

Apalagi budayawan asal Betawi, Ridwan Saidi yang semula mendukung pasangan Jokowi-Ahok 
namun tidak sependapat terhadap pencapresan Jokowi karena melihat kinerja Jokowi – Ahok 
lebih berantakan dibandingkan zaman Foke. Menurutnya, kondisi Jakarta semakin parah dalam 
sejarah Indonesia sebagaimana yang diberitakan pada 
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/12/06/budayawan-betawi-selama-dipimpin-
jokowi-jakarta-acak-acakan 

Salah satu cara meraih popularitas dan elektabilitas yang tinggi adalah dengan politik pencitraan 

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro menyampaikan pada 
http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/ bahwa 
masyarakat kan selalu mengkritik SBY karena selalu melakukan politik pencitraan. Lha kok ini 
mau memiliki Jokowi yang menerapkan ilmu yang sama dengan SBY. Kalau tidak suka dengan 
gaya politik pencitraan, maka seharusnya kita anti dengan gaya politik ini. Kok ini seperti 
mengulang,” 

Sejak awal Siti mengaku sudah melihat bahwa Jokowi memang berniat untuk menjadi presiden 
dengan menggunakan pilkada DKI Jakarta sebagai batu loncatan dan barometer langkah 
selanjutnya. ”Jokowi sudah mempersiapkan diri menjadi capres itu sejak kedatangannya ke 
Jakarta dengan mobil Esemkanya dan didukung oleh tim media sosial profesional dari 
Politicalwave. Ada Didi dan Sony di belakang tim media sosial. Dia menang di DKI dan itu 
membuatnya makin PD,” tegasnya. 
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Masih beruntung, Jokowi dengan kompetensinya didamping oleh cawapres Jusuf Kalla, sosok 
yang telah dikenal kompetensi dan integritasnya 

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

Namun sayangnya jauh-jauh hari PDIP telah mempersiapkan sanksi jika Jusuf Kalla melampaui 
kewenangannya sebagaimana yang disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma 
Sundari pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-
suka-over-kewenangan 

Jadi jika kebijakan Jusuf Kalla tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan PDIP maka 
akan dikenakan sanksi. 

Megawati telah menegaskan bahwa Jokowi adalah petugas partai alias capres boneka 
sebagaimana berita pada http://www.jpnn.com/read/2014/05/14/234485/Pernyataan-Megawati-
Tegaskan-Jokowi-Capres-Boneka 

***** awal kutipan ****** 
JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut 
Joko Widodo (Jokowi) tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi Presiden RI menuai 
kritik. 

Anggota DPR RI Taslim Chaniago menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi 
merupakan presiden boneka Megawati. 

“Kalau terpilih sebagai Presiden Jokowi hanya jadi boneka Megawati dan PDI-P saja. Itu artinya 
apapun kebijakan Jokowi harus sesuai perintah Megawati. Jokowi tidak punya kewenangan saat 
memimpin negeri,” kata Taslim, saat dihubungi, Rabu (14/5). 

Selain itu, Taslim juga menilai pernyataan Megawati tersebut mengindikasikan dirinya belum 
legowo menunjuk Jokowi sebagai calon presiden PDI-P. 

“Sepertinya Megawati tidak pede (percaya diri) elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan 
Jokowi. Megawati masih menganggap dirinya jadi presiden, cuma badan saja yang tidak jadi 
presiden. Saya menangkap, apa yang disampaikan Megawati itu membuktikan bahwa Megawati 
ingin menjadi presiden,” ujarnya. 

Padahal, lanjut politisi PAN itu, siapa pun Presiden RI terpilih tidak boleh disetir oleh siapa pun. 
Temasuk partai yang mengusungnya. Taslim mengingatkan, pengabdian pada negara jauh lebih 
penting dari pada pengabdian pada partai. 

“Megawati seharusnya belajar dari negarawan Inggris, Winston Churchill yang terkenal dengan 
prinsipnya, ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirlah pengabdian kepada 
partai,” tutupnya. 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada bakal capres Joko Widodo, untuk 
tidak melupakan perannya sebagai kader. 
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“Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-
nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai,” ucap 
Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP 
PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5). (fas/jpnn) 
****** akhir kutipan ****** 

Penegasan dari Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partai dapat disaksikan dalam video 
pada http://www.youtube.com/watch?v=WmAR62SEYZ 

Penegasan dari Megawati bahwa Jokowi adalah petugas partai alias capres boneka membenarkan 
pernyataan Jokowi sebelumnya yang sering diulang yakni “copras capres copras capres nggak 
mikir” 

Jokowi mengaku dan berjanji hanya mikir banjir, mikir macet dan mikir permasalahan lainnya 
sebagai “petugas” Gubernur sebagaimana contoh yang termuat dalam video pada 
http://www.youtube.com/watch?v=kh1fQqDEMfs dan sebagaimana yang diberitakan pada 
http://www.merdeka.com/politik/sandiwara-copras-capres-dan-ga-mikir-ala-jokowi.html 

****** awal kutipan ******* 
Sandiwara politik yang dimainkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo cukup ciamik memukau 
khalayak. Jokowi selama ini selalu mengaku tidak memikirkan urusan capres ternyata 
menyatakan diri siap menjadi capres dari partainya, PDIP . 

Padahal selama ini dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengaku tidak pernah memikirkan jadi 
capres. “Copras-capres, copras-capres. Gak mikir. Mikir banjir, mikir macet saja pusing,” ujar 
Jokowi beberapa waktu lalu kepada wartawan. 

Namun semua pernyataannya yang selalu diulang-ulang itu ternyata hanya sandiwara. Jokowi 
mengaku mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi 
capres. Jokowi pun tanpa tedeng alih-alih langsung menerimanya dan melupakan soal ‘copras-
capres’ yang dia dengungkan selama ini. 
****** akhir kutipan ******* 

Ada dua kemungkinan alasan Jokowi mengatakan “Copras-capres, copras-capres. Gak mikir” 

1. Memang Jokowi tidak memikirkan capres karena dia hanya petugas partai untuk memikirkan 
pekerjaan gubernur. 
2. Jokowi berbohong kepada publik karena sebenarnya dia memikirkan capres 

Kita tidak tahu isi hati Jokowi namun jika yang kedua adalah benar maka melengkapi 
kebohongan publik yang disarankan oleh dosen Universitas HAMKA (UHAMKA), Jakarta, 
Alfian Tanjung agar Jokowi tidak lagi melakukan kebohongan publik sebagaimana berita pada 
http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/13/21484/terkuaknya-kasus-revolusi-
mental-jokowi-sebaiknya-tak-bohong-lagi.html 

****** awal kutipan ******* 
Terkuaknya kasus “Revolusi Mental”, Jokowi sebaiknya Tak Bohong Lagi 

Hidayatullah.com—Sebagai calon pemimpin bangsa besar, Joko Widodo (Jokowi ) disarankan 
untuk tidak lagi melakukan kebohongan publik. Pernyataan ini disampaikan dosen Universitas 
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HAMKA (UHAMKA), Jakarta, Alfian Tanjung menanggapi polemik munculnya satu artikel 
berjudul “Revolusi Mental” yang muncul di dua media nasional baru-baru ini. 

“Dalam kasus revolusi mental ini jelas sebuah pelacuran intelektual. Dengan kasus itu 
menunjukkan tidak adanya orisionalilas pada Jokowi,” demikian di sampaikan Alfian Tanjung. 

Menurut Alfian, Jokowi adalah calon pemimpin dari sebuah bangsa besar Indonesia, tidak 
seharusnya melakukan ‘kebohongan’, apalagi mengeluarkan gagasan yang bukan miliknya di 
depan publik. Sebab itu sama halnya dengan kebohongan dan tidak sehat bagi bangsa Indonesia. 

Menurutnya, kasus pembohongan publik seperti ini tak boleh terus dilakukan Jokowi. Apalagi 
sebelum ini, ia dinilai melakukan pembohong dalam beberapa kasus, termasuk Mobil ESEMKA 
yang diklaim produk lokal yang faktanya justru produk China. 
******* akhir kutipan ****** 

Arsip berita lainnya tentang dua tulisan berjudul revolusi mental dengan nama penulis yang 
berbeda ada pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/13/revolusi-mental/ 

Arsip berita tentang mobil esemka ada pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/01/riwayat-kiat-esemka/ 

Penegasan Megawati bahwa Jokowi adalah pertugas partai dapat kita simpulkan 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. 

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 ****** 
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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. 

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 
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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. 

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/ 

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 sosialisai “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih pemimpin negeri yang 
memimpin dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai. 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/20/umat-islam-dipinggirkan/ bahwa “Singapura 
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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. 

Wassalam 

  

  

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 


