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Dalam mendukung atau memilih capres janganlah berdasarkan kelompok 

 
Ketika seseorang muslim memutuskan untuk mendukung atau memilih calon presiden 
berdasarkan latar belakang ormas (organisasi masyarakat) atau kelompok maka dia telah 
termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum 
Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi 

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/10/20/tetaplah-sebagai-ormas/ bahwa Prof. Dr 
Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan slogan “Muhammadiyah bukan Dahlaniyah” artinya 
Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau jama’ah minal muslimin 
bukan sebuah sekte atau firqoh yang mengikuti pemahaman KH Ahmad Dahlan karena KH 
Ahmad Dahlan sebagaimana mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham ) pada masa 
sekarang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab 
yang empat. 

Prof.Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan pada 
http://www.sangpencerah.com/2013/08/profdr-yunahar-ilyas-lc-ma-ini.html bahwa Kyai Haji 
Ahmad Dahlan pada masa hidupnya mengikuti fiqh mahzab Syafi’i, termasuk mengamalkan 
qunut dalam shalat subuh dan shalat tarawih 23 rakaat. Namun, setelah berdiriya Majelis 
Tarjih, ormas Muhammadiyah tidak lagi mengikuti apa yang telah diteladani oleh pendirinya 
Kyai Haji Ahmad Dahlan 

Jadi ketika sebuah jama’ah minal muslimin atau sebuah kelompok kaum muslim atau sebuah 
ormas menetapkan untuk mengikuti pemahaman seseorang atau pemahaman sebuah majlis 
dari kelompok tersebut terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dan tidak berkompetensi sebagai 
Imam Mujtahid Mutlak atau ahli istidlal maka berubahlah menjadi sebuah sekte atau firqah. 

Marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk menghindari firqah-firqah yang menyempal 
keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) karena mereka salah 
memahami Al Qur’an dan As Sunnah. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun 
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jama’ah. Barangsiapa yang 
menyelewengkan (menyempal), maka ia menyeleweng (menyempal) ke neraka“. (HR. 
Tirmidzi: 2168). 

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XII/37 menukil perkataan Imam 
Thabari rahimahullah yang menyatakan: “Berkata kaum (yakni para ulama), bahwa jama’ah 
adalah as-sawadul a’zham (mayoritas kaum muslim)“ 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka 
ikutilah as-sawad al a’zham (mayoritas kaum muslim).” (HR.Ibnu Majah, Abdullah bin 
Hamid, at Tabrani, al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius 
Shoghir, ini adalah hadits Shohih) 

Mayoritas kaum muslim pada masa generasi Salafush Sholeh adalah orang-orang mengikuti 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in 
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Sedangkan pada masa sekarang mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) adalah bagi 
siapa saja yang mengikuti para ulama yang sholeh yang mengikuti Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat. 

Allah ta’ala berfirman yang artinya 

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang 
mengetahui” (QS Fush shilat [41]:3) 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 
mengetahui.” [QS. an-Nahl : 43] 

Al Qur’an adalah kitab petunjuk namun kaum muslim membutuhkan seorang penunjuk. 

Al Qur’an tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
sebagai seorang penunjuk 

Firman Allah ta’ala yang artinya “Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau 
Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, 
membawa kebenaran“. (QS Al A’raf [7]:43) 

Secara berjenjang, penunjuk para Sahabat adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 
Penunjuk para Tabi’in adalah para Sahabat. penunjuk para Tabi’ut Tabi’in adalah para 
Tabi’in dan penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah Imam Mazhab yang empat. 

Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk setelah 
adanya furu’ (cabang), sementara furu’ tersebut ada disebabkan adanya sifat zanni dalam 
nash. Oleh sebab itu, pada sisi zanni inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), 
mutaghayirat disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi nash yang digunakan sama, 
namun cara pengambilan kesimpulannya berbeda. 

Jadi perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat tidak dapat dikatakan pendapat 
yang satu lebih kuat (arjah atau tarjih) dari pendapat yang lainnya atau bahkan yang lebih 
ekstrim mereka yang mengatakan pendapat yang satu yang benar dan yang lain salah. 

Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan “perbedaan 
adalah rahmat”. Sedangkan perbedaan pendapat di antara bukan ahli istidlal adalah 
kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak 

Kaum muslim jangan sampai mengalami apa yang terjadi pada kaum Nasrani dimana mereka 
hanya mengikuti agama nasrani sebagaimana yang dipahami oleh Paulus, Yahudi dari Tarsus 
karena mereka tidak lagi mendapatkan ulama yang memilki sanad guru (sanad ilmu) 
tersambung kepada Nabi Isa ‘alaihi salam dan kitab-kitab yang mereka telaah pun sudah 
tidak terjamin keasliannya. 

Paulus dijadikan seorang Santo (orang suci) oleh seluruh gereja yang menghargai santo, 
termasuk Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Anglikan, dan beberapa denominasi Lutheran. 
Dia berbuat banyak untuk kemajuan Kristen di antara para orang-orang bukan Yahudi, dan 
dianggap sebagai salah satu sumber utama dari doktrin awal Gereja, dan merupakan pendiri 
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kekristenan bercorak Paulin (bercorak Paulus). Surat-suratnya menjadi bagian penting 
Perjanjian Baru. 

Firman Allah ta’ala yang artinya “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu 
semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. 
Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah 
menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi 
mereka (masing-masing).” (QS Al Mu’minun [23] : 52-53) 

Kaum Nasrani karena termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) dari kaum 
Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi maka mereka terpecah belah 
dalam beberapa firqah 

Contoh konflik adalah pada saat mendirikan rumah ibadah yang dikhususkan pada masing-
masing firqah sehingga mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat SKB 2 menteri seperti 
daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan 
puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. 

Secara bertingkat pada tingkatan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi 
mereka harus mendapatkan paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang nasrani pada firqah yag 
sama. 

Namun sayangnya pada saat mereka tidak memperoleh izin untuk mendirikan rumah ibadah 
karena tidak memenuhi salah satu syarat SKB 2 menteri , sekelompok orang dari mereka 
mengatakan pada dunia bahwa mereka dihalangi oleh umat Islam. 

Mereka yang mengatakan pada dunia adalah mereka yang merasa atau mengaku menegakkan 
hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalism) dalam arti mengabaikan hukum 
yang berlaku seperti SKB 2 menteri 

Perjuangan reformasi di Indoneisa pada kenyataannya ada dua kubu. 

Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri 
kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi 
presiden pada saat ini. 

Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan 
Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur 

Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan 
sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang 
didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya 
kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra. 

Sehingga 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 

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



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/08/atas-dasar-kelompok/ Page 4 

 

Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ 
karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa 
Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller 
Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros. 

Berikut kutipannya 

***** awak kutipan ******* 
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri 
sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun 
Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga 
ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik 
Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin 
Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat. 

Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. 
Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun. 

Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil 
menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai 
agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan 
belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya. 

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di 
bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti 
Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, 
kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam. 

Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya 
seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga 
filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh 
Yahudi Gerge Soros itu. 

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto 
jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya 
dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun 
bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi 
Mei 1998 itu. 

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. 
Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan 
mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya 
dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya 
mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga 
Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan 
ketakutan di tengah masyarakat. 
******* akhir kutipan ****** 
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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) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih dengan teman yang buruk adalah seperti 
penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi bisa memberimu atau 
kamu membeli darinya, atau kamu bisa mendapatkan wanginya. Dan seorang pandai besi bisa 
membuat pakaianmu terbakar, atau kamu mendapat baunya yang tidak sedap” (HR Bukhari 
dan Muslim) 

“Seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara 
kalian melihat siapakah yang dia jadikan teman karibnya.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, 
dan Ahmad) 

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang artinya, 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian 
bersama para shadiqin.” (QS. At-Taubah [9] : 119) 

“Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan 
petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari 
mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-
orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, 
dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28) 

Sebagaimana arsip berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/30/jangan-
tertipu-pencitraan/ Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengingatkan untuk memperhatikan 
siapa dibelakang calon presiden. Salah satunya mereka yang menolak penutupan tempat 
pelacuran dolly 

***** awal kutipan ****** 
Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media 
dan jangan tertipu. Hal itu diungkapkannya agar dalam laga Pilpres 9 Juli mendatang pemilih 
cermat memilih calon pemimpin negara ini. 

“Umat Islam jangan bodoh, jangan tertipu dengan pecitraan. Dalam memilih presiden, 
lihatlah siapa di belakang mereka,” serunya dalam pengajian subuh di Masjid Az Zikra, 
Sawangan, Depok, beberapa waktu kemarin. 

Pimpinan pengajian Az Zikra tersebut juga mengungkapkan, pemilih jangan tertipu dengan 
salah satu pemilik televisi Surya Paloh yang mendukung salah satu pasangan capres-
cawapres selama ini melarang dan akan memecat pegawainya di Metro TV yang mengenakan 
hijab. 

Kemudian juga tempat pelacuran Dolly menolak ditutup partai pengusung calon presiden 
tersebut. “Maka kalau kita memilih mereka sama saja memilih pelacuran merajalela,” 
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bebernya. 
***** akhir kutipan ****** 

Latar belakang mereka adalah kubu pejuang reformasi mengatasnamakan hak asasi manusia 
dengan semangat kebebasan. 

Hal ini 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 ******* 

Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana tampaknya membenarkan berita pada 
http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk 

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

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

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

Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal 
dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih 
mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK 
yang bertarif mahal. 
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Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya 
menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-
rumah PSK di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu. 
****** akhir kutipan ****** 

Seperti yang kita ketahui saat ini pilihan yang tersedia untuk memimpin negeri adalah 
Prabowo yang merupakan pemimpin partai atau Jokowi yang merupakan “petugas partai” 
yang menerima dan menjalankan mandat pimpinan partai PDIP, Megawati sebagaimana arsip 
berita pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-petugas-partai/ 

Tampaknya “petugas partai” kurang mempunyai kemandirian karena dibawah bayang-bayang 
“pemberi mandat” dengan aspirasi dan kepentingan partai 

Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana “sanksi” terhadap Jusuf Kalla yang akan menjadi 
wakil “petugas partai” 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 atau 
aspirasi dan kepentingan partai maka akan dikenakan sanksi. 

Ada sanksi untuk calon wakilnya dan tentu ada pula sanksi untuk “petugas 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 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/08/atas-dasar-kelompok/ Page 9 

 

sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian 
membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku 
halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku 
dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109) 

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

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

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

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

Berikut kutipan berita dari http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-
1/14/06/04/n6n15d-kecuali-di-aceh-jokowijk-bakal-larang-syariat-islam 

****** awal kutipan ***** 
PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan 
ideologi yang dianut PDI Perjuangan. 

Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 
Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum 
PDIP itu. 
****** akhir kutipan ***** 

Oleh karena partai pendukung Jokowi-JK melarang perda syariah maka Ketua Forum Ulama 
Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA mengharamkan umat Islam memilih Jokowi-
JK sebagaimana yang diberitakan pada http://www.islampos.com/fuui-pdip-larang-perda-
syariah-umat-haram-pilih-jokowi-jk-114107/ 

***** awal kutipan ******* 
Jumat 7 Syaaban 1435 / 6 Juni 2014 12:54 

SIKAP Ketua Hukum Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, yang menolak 
Perda Syariah ditanggapi serius oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian 
Ali Lc, MA. 
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Dia menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia 2014/2019. 

“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih 
calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Kyai 
Athian Ali kepada Islampos lewat sambungan telepon, Jum’at, (6/6). 

Kyai Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan 
presiden nanti. 

Baginya, keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih. 

“Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar tim pemenangan Prabowo-Hatta menolak 
Perda Syariah. Justru manifesto agama Prabowo-Hatta mendukung syariah. Dalam manifesto 
itu jelas menolak penistaan dan penodaan agama. Oleh karena itu keadaan dua pasang calon 
presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih,” terangnya. 

“Jadi jika ada ulama yang mendukung calon yang hitam, mungkin mata hatinya sudah gelap 
dan hubbuddunya (cinta dunia),” tutupnya. 
****** akhir kutipan ******* 

Begitupula sebagaimana berita pada http://kabarnet.in/2014/06/06/fuui-umat-islam-haram-
pilih-jokowi-jk/  pemerhati dunia Islam, Adian Husaini, gerah dengan pernyataan politisi 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara terang-terangan anti Syariat 
Islam. Menurutnya jika pasangan Jokowi-Kalla menolak perda Syariah, maka kalau mati 
tidak usah dikubur secara Syariah. 

“Pemerintahan Jokowi akan larang Perda Syariah. Komen: Kalo mati tidak usah dikubur 
sesuai syariah. Tanah kuburan mahal,” tulis Adian Husaini di akun Twitter @husainiadian. 

NKRI beserta pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam 

Hal yang belum terrealisasikan sepenuhnya adalah perwujudan berketuhanan yang Maha Esa 
yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya 

Contoh yang sudah jalan adalah perbankan syariah, asuransi syariah dan lain lain 

Kita melongok sejarah bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara 
Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 
antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Panitia Sembilan merupakan panitia 
kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. 

Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, 
sebagai berikut: 

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 
Kemanusiaan yang adil dan beradab 
Persatuan Indonesia 
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Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan 
Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh 
PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi 
kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang 
Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku 
Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. 

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh 
Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar 
Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. 

Adian Husaini menuliskan 

***** awal kutipan ***** 
Sebagaimana sebagian kaum sekular – berpendapat, bahwa penerapan syariat Islam di 
Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Pada era 1970-1980-an, logika semacam ini sering 
kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di sekolahnya, dikatakan anti Pancasila. Pegawai 
negeri yang tidak mau menghadiri perayaan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. 
Pejabat yang enggan menjawab tes mental, bahwa ia tidak setuju untuk menikahkan anaknya 
dengan orang yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila. 

Kini, di era reformasi, sebagian kalangan juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk 
membungkam aspirasi keagamaan kaum Muslim. 

Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 
yang merupakan hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “Bahwa 
kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan 
suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian 
yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit itulah yang 
kembali memberlakukan Pancasila yang sekarang. Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat 
dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 
bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, 
Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang 
Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 
tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 
Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). 

Karena itu, adalah sangat aneh jika masih saja ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang 
alergi dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua 
DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini 
ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut 
dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter 
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sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan 
dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: 
Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), 
(Jakarta: GIP, 1997), hal. 130). 

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola 
Jakarta, KHM Dahlan, tokoh Muhammadiyah, yang juga Menteri Agama ketika itu 
mengatakan: “Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah 
berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya 
sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia 
sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial 
Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita 
itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.” 
(Ibid, hal. 135). 

Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, 
tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal 
ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis sangat aktif dalam upaya 
memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam 
buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI 
beserta antek-anteknyalah yang paling takut kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta… 
Tetapi agaknya ketakutan akan Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya 
monopoli PKI dan antek-anteknya saja. Sekarang pun setelah PKI beserta antek-anteknya 
dinyatakan bubar, masih ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138). 

Jadi, sikap alergi terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara 
RI, UUD 1945. Meskipun secara verbal “tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah Pembukaan UUD 1945, tetapi 
kedudukan Piagam Jakarta sangatlah jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 
Juli 1959. Setelah itu, Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah 
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau 
menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran. 

Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 
yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia 
telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan 
suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: “bahwa sesuai dengan Piagam 
Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan 
merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut…”. 

Sebuah buku yang cukup komprehensif tentang Piagam Jakarta ditulis oleh sejarawan 
Ridwan Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: 
Mahmilub, 2007). Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah 
masyarakat Muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan 
syariat Islam. Karena itu, Piagam Jakarta, sebenarnya mengakui hak orang Islam untuk 
menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 
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dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran 
Negara No. 75/tahun 1959. 

Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh sebelum kauh 
penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen 
Belanda berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan 
Christian Snouck Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih 
dalam menggusur hukum Islam. Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Hukum Islam 
akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui 
RegeeringsReglement, disingkat RR, biasa diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan 
Hindia Belanda (APH), pasal 173 ditentukan bahwa: “Tiap-tiap orang boleh mengakui 
hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum 
(maatschappij) dan anggotanya diperlindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang 
hukum hukuman (strafstrecht).” (Ridwan Saidi, Status Piagam Jakarta hal. 96). 

Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Belanda akhirnya tidak berhasil sepenuhnya 
menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: “Sampai dengan berakhirnya 
masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan 
sedapat mungkin menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai munculnya Pemerintah Hindia 
Belanda usaha itu sia-sia belaka.” (Ibid, hal. 94). 
***** akhir kutipan ***** 

Terkait Pemilu 2014, kami sekedar 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 

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 

Hal senada disampaikan Habib Umar bin Hafidz, ulama besar asal Hadhramaut Yaman 
sebagaimana yag diberitakan pada http://www.suara-muslim.com/2014/05/nasehat-habib-
umar-bin-hafidz-terkait.html 

***** awal kutipan ***** 
” Tinggalkan kancah panasnya pemilu di wilayah kalian, jadilah penyejuk dari jiwa yang 
berpecah belah dan gundah, biarkan muslimin memihak pada pilihannya masing – masing, 
jangan mencaci siapapun dari calon pemimpin kalian dan jangan pula terlalu memuji – muji 
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salah satunya, tetaplah bijaksana dalam kedudukan yang menghargai semua kelompok. 
Jangan ternodai dengan permusuhan antara pendukung masing – masing. 

Ketahuilah dakwah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum kancah 
persaingan ini ada, dan dakwah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam akan terus ada 
hingga seluruh kepemimpinan ini sirna, maka jangan larut dalam permusuhan dan jangan 
pula terpengaruh dalam keruhnya persaingan, rukunlah walau berbeda pendapat. 

Tenanglah dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta’ala, teguhlah dalam niat agung dalam 
penjernihan umat. Selalulah dalam tuntunan kedamaian bagi masyarakatmu.” 
***** akhir kutipan ****** 

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 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. 

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 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. 
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“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 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. 

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 Rozi 

Pendapat para ulama di atas tentu terkait dengan berita sebelum deklarasi sebagaimana yang 
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. 

Silahkan saksikan video pada http://www.youtube.com/watch?v=yLgeyH8Jxsg apa yang 
mendasari Cak Nun (Emha Ainu Najib) mendukung Prabowo 

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 
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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. 

Bahkan ada pula dukungan dari ulama manca negara seperti dari Syekh Afeefuddin Al-
Jaelani yang berasal dari Bagdad, Irak. Syekh Afeefuddin yang merupakan cucu ke-38 dari 
ulama besar dunia Syekh Abdul Qadir Jaelani itu menyatakan dukungan dan doa untuk 
pasangan Prabowo-Hatta. Berita pada: 
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/84113/2014/05/29/cucu_syekh_abdul_qadir_jaelani_du
kung_dan_doakan_prabowohatta.tvOne 

Begitupula berita seperti dari http://www.aktual.co/politik/141941inilah-alasan-ulama-dan-
habib-jatim-dukung-prabowo 

****** awal kutipan ****** 
Ratusan Ulama dan habib se-Jawa Timur sepakat memberikan dukungan kepada pasangan 
calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo- Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. 

“Jadi Forum ulama dan habib di Jawa Timur termasuk area tapal kuda, setelah melakukan 
musyawarah dan menimbang secara syariat, kesimpulannya kita memberikan dukungan 
kepada pasangan Prabowo – Hatta,” ujar Habib Zaid Alwi Alkaf saat menghadiri forum 
silaturahmi ulama dan habib se-Jatim, di rumah salah tokoh agama di Surabaya, Ali Badri 
Zaini, Rabu (4/6). 

“Jadi jangan melihat figur capres. Tapi siapa saja dikelilingnya dan pendukungnya seperti 
partai dan ormas Islam. Dan lagi ini demi kepentingan umat Islam di Indonesia,” lanjut Habib 
zaid Alwi alkaff 

Sementara alim ulama Madura setapal kuda, KH ainur Rahman asal Bangkalan yang turut 
hadir, juga memintah masyarakat untuk tidak golput. “Ingat!. Jangan golput. Jangan tekena 
money politik, sebab yang dipilih bukan sosok pasangan capres, tapi menentukan nasib umat 
Islam di Indonesia,” sahutnya. 
***** akhir kutipan ***** 

Habib Muhammad Rizieq bin Husin Syihab menyampaikan bahwa DPP FPI dalam Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2014 ISTIQOMAH menyerukan umat Islam agar tetap memberikan 
suaranya untuk PARTAI ISLAM yaitu PPP, PKS dan PBB dengan menitipkan 10 Amanat 
Perjuangan Islam kepada Capres dan Cawapres yang didukung oleh Ketiga PARTAI ISLAM 
tersebut sebagaimana yang tercantum pada http://fpi.or.id/122-
Sikap%20Politik%20FPI%20Menjelang%20Pilpres%202014.html 

Begitupula 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 
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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 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.Tawa
ran.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” 

Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung KH Abdullah Gymnastiar 
menyampaikan bahwa memilih Prabowo berarti menjadikan Jokowi amanah mengemban 
tugasnya lima tahun di Jakarta sebagaimana yang diberitakan pada 
http://politik.rmol.co/read/2014/05/30/157495/Kata-Aa-Gym,-Memilih-Prabowo-
Menjadikan-Jokowi-Amanah- 

Berikut kutipan selanjutnya 

****** awal kutipan ***** 
“Yang pilih Jokowi artinya memilih ahok jadi gubernur, yang pilih prabowo artinya memilih 
Jokowi jadi gubernur Jakarta,” kata Aa Gym dalam akun twitternya, @aagym (Jumat, 30/5). 
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Pencapresan Jokowi diusung koalisi PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI. Padahal, Jokowi belum 
genap dua tahun memimpin DKI Jakarta. 

Janji memimpin Jakarta selama lima tahun atau satu periode disampaikan Jokowi saat 
kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Dalam jumpa pers di rumah Megawati 
Soekarnoputri pada 20 September 2012, Jokowi menegaskan tidak akan menjadi kutu loncat 
dengan mengikuti Pemilu 2014. Janji ini merupakan satu dari 19 janji yang disampaikan 
Jokowi. 
***** akhir kutipan **** 

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

Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/27/asal-bukan-
jokowi/ sebuah nasehat disampaikan oleh Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib 
Rizieq Syihab dalam ceramahnya di Perumahan Yasmin, Bogor, Sabtu (24/05/2014) bahwa 
dalam pemilihan presiden mendatang, umat Islam diharapkan untuk tidak memilih calon 
presiden yang bisa menjadikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (Wakil Gubernur Jakarta) 
naik menjadi Gubernur. Alasannya, umat Islam haram dipimpin oleh orang kafir. 

Seorang khatib Jum’at di masjid Sunda Kelapa yang dihadiri pula calon presiden Jokowi juga 
menyampaikan tentang pentingnya amanah. Contohnya pun diintrodusir dengan seorang 
pejabat yang tak amanah atau meninggalkan jabatannya, demi jabatan lain yang lebih tinggi 
atau ; meminjam istilah khatib serakah sebagaimana yang diberitakan pada 
http://politik.kompasiana.com/2014/05/30/jumat-di-sunda-kelapa-jokowi-dusuguhi-kahtib-
pentingnya-amanah-655689.html 

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. 

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. 
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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 Indonesia maka kaum muslim dapat memilih 
capres yang terbaik dan paling kecil mudharatnya di antara pilihan yang ada. 

Wassalam 

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


