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Apa yang mendasari umat Islam untuk mendukung dan memilih seorang calon 
presiden 

 
Seorang kawan menyampaikan berita dari 
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/1835468/Cerita.Kiai.PKB.Putuskan.Dukung.Jok
owi tentang apa yang mendasari Ketua Dewan Syuro PKB Abdul Aziz Mansyur menjatuhkan 
pilihan pada Jokowi. 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
Pertama kali mengenal Jokowi, kenang Aziz, dia mengajak Jokowi untuk duduk lesehan, 
bukan duduk di atas bangku. 

“Saya perhatikan silonya (silanya) kagok apa enggak. Wah, ternyata luwes, Beliau berarti 
ahli tahlil,” katanya, yang disambut tawa para peserta yang hadir. 

Saat itu, dia selalu memperhatikan setiap ucap dan langkah yang dilakukan Jokowi. Dia pun 
mengaku mantap saat Jokowi membacakan mukaddimah (kalimat pembuka) saat memulai 
berbicara. Jokowi, kata Aziz, tidak keliru dalam membaca shalawat. 

“Salah satu keistimawaan Nadhlatul Ulama diberikan ‘sayyidina’ saat mengucapkan 
shalawat. Dengan ucapan ‘sayyidina’, saya sudah mantap. Kalau bukan Islam, shalawatnya 
pasti keliru,” kata Aziz. 

Namun, kata Aziz, saat itu ia belum memutuskan untuk mendukung Jokowi sebagai calon 
presiden. Dia hanya mendoakan jika menjadi presiden, Jokowi akan selalu mendapat 
petunjuk Tuhan untuk memimpin dengan adil. 

Menurutnya, salah satu alasan mendukung pasangan Jokowi-JK adalah keberadaan mitra 
koalisi yang berada di pihak lawan. Aziz menuding, mereka yang berada di pihak lawan 
adalah orang yang kerap “mencuri” masjid, “merampok” langgar, serta mengkafirkan dan 
membidahkan tahlilan dan ziarah kubur. 

“Akhirnya, PKB mendukung Pak Jokowi. Yang saya lakukan adalah untuk menyelamatkan 
akidah ahlus sunnah wal jamaah,” tutupnya. 
***** akhir kutipan ***** 

Cara sila yang tampak seperti ahli tahlil ataupun mengucapkan “sayyidina” ketika 
bersholawat tidaklah cukup sebagai dasar untuk memutuskan berkoalisi atau mendukung 
seseorang calon Presiden. 

Sebuah keberhasilan sangat ditunjang oleh perencanaan yang dituangkan dalam visi, misi dan 
program kerja yang akan dilaksanakan seorang calon penguasa negeri. 

Alasan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md ergabung dengan Prabowo – 
Hatta karena adanya kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama 
sebagaimana yang diberitakan pada 
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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” 

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. 
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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 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) j mendukung Prabowo 
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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 

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 ****** 

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. 

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 

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). 

Pencapresan Jokowi diusung koalisi PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI. Padahal, Jokowi belum 
genap dua tahun memimpin DKI Jakarta. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 

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/ 
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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 ****** 

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. 
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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 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. 
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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. 

Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/30/jangan-
tertipu-pencitraan/ Ustadz Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu 
dengan pencitraan media. Hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk 
mendukung seorang calon presiden adalah siapa di belakang mereka 

Salah satunya penolak penutupan tempat pelacuran dolly 

***** awal kutipan ****** 
JAKARTA, KABARSATU – 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,” 
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 
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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. 

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 ****** 

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, 
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saya telah mendapat informasi mengenai pertemuannya dengan Wakil presiden BJ Habibie 
dan pertemuannya dengan Amien Rais serta Gus Dur maupun dengan tokoh-tokoh lainnya. 
Bagi orang awam, barangkali hal itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh,” tulis Wiranto . 

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

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/28/ketahui-sebelum-pilpres/ Pendiri dan 
Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan 
bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan 
selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya (deislamisasi) dan Prabowo lah 
perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam 
dipinggirkan. 

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 ****** 

Suara Islam Online dalam sebuah berita yang kami arsip pada 
https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/melawan-pengkhianat-bangsa.pdf juga 
mengingatkan kembali apa yang dialami oleh umat Islam pada era 90 an 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 
Jiwa nasionalis relijius sebenarnya telah tertanam pada diri Prabowo Subianto, sekitar 20 
tahun lalu. Tahun 1998, saat menjadi Danjen Kopassus, Prabowo dekat dengan kalangan 
tokoh-tokoh umat. Baik dengan tokoh MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, KISDI dan para 
pimpinan pesantren se-Indonesia. Mungkin karena terlalu dekatnya dengan tokoh-tokoh 
Islam saat itu, kalangan anti Islam menjadi tidak suka padanya. Ia akhirnya difitnah sebagai 
dalang penculikan dan kerusuhan Mei 1998 dan akhirnya menenangkan diri ke Yordania 
selama beberapa tahun lamanya. 
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Suara Islam memuat kembali sebagian laporan “Melawan Pengkhianat Bangsa’ di Majalah 
Media Dakwah, edisi Februari 1998. Berikut kutipan selengkapnya: 

Sebuah peristiwa bersejarah digelar di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jumat 
(23/1/1998) lalu. Suatu perhelatan akbar yang melibatkan ribuan kaum Muslimin dari 
berbagai kalangan. Suasana malam Ramadhan ke-24 di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta 
Timur saat itu (23/1) tampaknya baru kali ini terjadi. Di markas besar pasukan elit tersebut, 
sekitar 7000 umat Islam dan prajurit Kopassus mengadakan buka puasa bersama, dilanjutkan 
dengan shalat Maghrib, shalat Isya dan tarawih berjamaah. 

Hadir dalam acara tersebut antara lain Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, 
Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr Anwar 
Haryono SH, Ketua BKSPPI KH Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pimpinan KISDI KH Abdul 
Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Umum Muhammadiyah Dr Watik Pratiknya, Sekretaris 
Umum Dewan Dakwah Hussein Umar, Ir. AM Luthfie (Forum Ukhuwah Islamiyah), 
Pengurus PBNU Dr Said Agil Munawwar dan KH Ma’ruf Amin. 

Hadir pula dari kalangan ABRI, Pangdam Tanjungpura Mayjen Muchdi Pr, Kasdam Jaya 
Brigjen Sudi Silalahi, Kaskostrad Mayjen TNI Ismet Yuzairi, Mayjen TNI Cholid Ghozali 
dan lain-lain. Tak ketinggalan pula ulama-ulama terkemuka pesantren daerah di Jawa Barat 
seperti KH Asep Mausul (Tasikmalaya), KH Abdul Wahid Sahari (Pandeglang), KH 
Shihabudin (Kotabumi Lampung) dan lain-lain. 

Dari kalangan wartawan hadir Wapemred Majalah Ummat M Syafii Anwar dan Redpel 
Media Indonesia Bambang Harymurti. Sekitar 40 wartawan juga hadir dalam acara tersebut. 
Dari kalangan intelektual dan DPR RI nampak Ketua SPSI Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode 
Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, Dr Didin Damanhuri dan lain-lain. 
Nampak pula Chairul Umam dan H Rhoma Irama mewakili kalangan seniman. 
***** akhir kutipan ****** 

Ketua Pelaksana Harian KISDI HA Sumargono SE   menyebut pertemuan Kopassus dengan 
tokoh-tokoh Islam itu sebagai kemajuan besar. “Dulu selama duapuluh tahun, tempat ini 
menjadi tempat yang paling angker bagi rakyat. Saya sendiri waktu itu ngeri lewat sini,” 
ujarnya disambut tawa hadirin. 

Berikut kutipan selanjutnya 

******* awal kutipan ***** 
Sumargono berharap wujud kemanunggalan ABRI Rakyat ini bisa diteladani oleh kesatuan-
kesatuan ABRI yang lain. Sehingga keduanya tidak mudah diadu domba dan salah paham. 

Sumargono menjelaskan bahwa kini kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kekuasaan 
itu ingin menguasai panggung politik Indonesia ini kembali. Siapa kelompok itu? “Mereka 
adalah Benny Moerdani dan CSIS, ”ungkap Sumargono. 

Seperti diketahui CSIS adalah organisasi yang di tahun 70 dan 80-an sangat berperan dalam 
menata kehidupan politik di Indonesia. Organisasi ini secara formal didirikan pada 1 
September 1971, dengan disupport kuat oleh Ali Murtopo. 
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Menurut Dr George Aditjondro dalam tulisannya yang disebarkan lewat internet, CSIS ini 
mempunyai kebijakan anti Islam dan merupakan gerakan radikal. “Saya tahu bagaimana 
permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang Timor Timur, setelah 
sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. 
Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) 
itulah, mereka antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS,” 
tulis Aditjondro. 

Kini CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dipimpin oleh bekas Menteri 
Pendidikan Daoed Joesoef (Presiden Direktur), Wakil Presdir dipegang oleh Harry Tjan 
Silalahi, Direktur Pelaksananya Hadi Soesastro (kini diganti Dr Marie Pangestu). Duduk di 
Dewan Komisaris (Supervisory Board) adalah Jusuf Wanandi, Soedjati Djiwandono dan 
Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen. 

Sekretariat CSIS yang berada di Jl. Tanah Abang II, tiap hari selalu ramai dikunjungi 
generasi muda. Kebanyakan mereka adalah peneliti atau mahasiswa. Koran-koran, majalah-
majalah, jurnal dan buku-buku berbahasa Indonesia atau asing cukup lengkap tersedia di 
sana. Jurnal Timur Tengah, Jurnal Palestina, Hasil Sensus terbaru dapat kita temukan di sana. 
Yang paling rapi dan banyak di-minati pengunjung adalah kliping-kliping korannya. 
Pengunjung pun kalau ingin pelayanan cepat, dapat memfotokopi sendiri, dokumen-
dokumen, buku/jurnal yang diinginkan (beberapa mesin fotokopi tersedia khusus), tentu 
dengan biaya ganti fotokopi. 

CSIS sendiri juga menerbitkan beberapa publikasi diantaranya: analisa CSIS, jurnal dua 
bulanan berbahasa Indonesia, The Indonesian Quarterly, dan Nawala CSIS, serta buletin 
bulanan CSIS. Selain itu juga menerbitkan dokumentasi kliping dengan topik-topik tertentu 
dan buku-buku. Kegiatan ilmiah ini mungkin hanyalah bungkus dari kegiatan CSIS yang 
utama. 

Ini paling tidak terlihat dari fasilitas kamar yang disediakan untuk Benny Moerdani, Menurut 
Aditjondro, “Moerdani adalah seorang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci 
kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Moerdani dengan CSIS. Sebagai orang 
Katolik ekstrim kanan, Moerdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa 
Moerdani sekarang dengan tenang berkantor di CSIS (menggunakan kantor bekas Ali 
Murtopo). 

Sofjan Wanandi 

Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya kepada pers 
di sela-sela acara Cijantung itu, Sofjan Wanandi salah seorang pimpinan teras CSIS akan 
dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peledakan bom di rumah susun Johar, Tanah 
Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara Sofjan belum diperiksa, ia telah terburu ke luar negeri. 
Sumber yang dihubungi Media Dakwah (26/1) mengatakan bahwa Sofjan telah pergi ke 
Singapura dengan Benny Moerdani. 

Data-data yang dihimpun Media Dakwah mengungkapkan bahwa Sofjan Wanandi alias Liem 
Bian Koen diduga mempunyai kaitan dengan gerakan PRD dan peledakan bom di Tanah 
Tinggi tersebut. Seperti dokumen yang berbentuk email yang ditemukan aparat keamanan di 
rumah korban peledakan itu. Dokumen yang dikirim oleh seorang yang berinisial Dewa itu 
antara lain berbunyi : 
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“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita 
belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari 
Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar 
negeri akan diurus oleh Yusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada 
dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.” 

Tentang isi email ini, Hendardi kepada majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 menolak 
keterkaitannya dengan masalah dokumen yang ditemukan di rumah gerombolan PRD. Sofjan 
tentu saja juga menolak keterkaitan dirinya dengan PRD sebagaimana yang disebut dalam 
email itu. 

Nama Sofjan dan Yusuf Wanandi bukan hanya disebutkan dalam email, tapi juga dalam 
dokumen yang disita petugas keamanan tentang pertemuan orang-orang yang mengaku 
sebagai “kelompok pro demokrasi”. Pertemuan itu berlangsung malam hari di Leuwiliang, 
Bogor, 14 Januari 1998 lalu. 

Pertemuan itu, seperti tersebut dalam dokumen tadi, dihadiri oleh 19 aktivis, mewakili 9 
organisasi yang mengklaim dirinya sebagai kelompok pro demokrasi. Menurut mereka situasi 
politik dan ekonomi Indonesia saat ini tak karuan. Untuk menanggulanginya adalah dengan 
revolusi. Untuk melakukan revolusi, kata mereka, diperlukan visi dan strategi antara senior 
dan yunior dalam merencanakan sebuah aktivitas. Generasi yunior adalah para pemuda yang 
intensif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti di Leuwiliang itu. Sedangkan generasi senior 
terbagi dalam empat kekuatan: 

Pertama, kekuatan ilmiah dan strategi yang diwakili sebuah lembaga terkenal (CSIS, red) di 
Jakarta. Kekuatan ini bertu-gas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan 
aktivitas ke depan. 

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh seorang purnawirawan ABRI yang dulu pernah 
amat berkuasa (Benny Moerdani red). 

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri. 

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf 
Wanandi. 

Ketika wartawan Gatra mengonfirmasikan semua isi dokumen ini ke Yusuf dan Sofjan, tentu 
saja mereka menolaknya. Tapi sumber terpercaya di Media Dakwah mengungkapkan bahwa 
dokumen ini sah dan bahkan dalam hari-hari terakhir ini, orang-orang grup CSIS melakukan 
pertemuan rutin di dalam negeri dan luar negeri seperti Vancouver, New York dan Perth, 
Australia. Kelompok CSIS dan ‘konco-konco’nya juga mencanangkan bulan Pebruari ini 
sebagai bulan berdarah! 

Mungkin kelompok ini yang dimaksudkan Dr Amien Rais sebagai kelompok yang telah 
bermain ugal-ugalan dalam krisis di Indonesia akhir-akhir ini. “Inilah salah satu pelajaran 
yang harus kita petik, bahwa mereka itu ibarat makhluk Franskenstein yang setelah 
dibesarkan, kemudian mau menolong orang yang telah menolong dan memberikan fasilitas 
tanpa batas kepada mereka itu,” tegas Amien. 
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Menurut Amien, permainan politik kasar yang dimainkan sementara pihak di dalam maupun 
di luar negeri itu bermaksud menjatuhkan pemerintah. Bahkan kata sejawat Amien, Dr Afan 
Gaffar, “Saya menduga konspirasi beberapa kelompok itu hendak menjatuhkan Presiden 
Soeharto sebelum SU MPR 98.” 

Setelah gagal melalui jalur politik, bidang ekonomi memang menjadi sasaran empuk untuk 
menggoyang pemerintah Orde Baru. Apa boleh buat, sistem perekonomian yang di setup oleh 
Mafia Berkeley (Trio RMS =Radius Prawiro, Adrianus Moy, JB Sumarlin) ini ternyata tak 
mampu membangun basis yang kokoh. Kebijakan pembangunan trickle down effect 
misalnya, ternyata mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa lebar antara 
segelintir konglomerat dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain. 

Dibesarkan oleh pemerintah selama Repelita I (25 tahun). Para konglomerat yang 
kebanyakan non pribumi itu tumbuh meraksasa hingga menguasai sekitar 70% madu 
pembangunan. Di tangan merekalah nadi-nadi perekonomian bangsa ini berdenyut. 
“Kekuatan ekonomi itu merupakan segala-galanya sekarang ini, ”kata Amien Rais 
menggambarkan kekuatan yang mereka miliki. 

Dalam keadaan krisis moneter, mereka yang juga perajin utang luar negeri itu ternyata justru 
menimbun kekayaan dollar di luar negeri senilai trilyunan rupiah (sekitar 80 milyar dolar). 
Sebelumnya, konglomerat Liem Sioe Liong sepertinya sudah membaca keadaan ketika ia 
memutuskan memindahkan mesin udang -PT Indofood Sukses Makmur- ke Singapura. 
Meskipun Mensesneg Moerdiono menyebutnya sebagai bentuk “nasionalisme baru’, banyak 
pengamat ekonomi yang menyebut langkah itu sebagai pe-larian modal (capital flight). 

Krisis moneter yang dimainkan oleh sekelompok orang itu, mengambil alasan karena tidak 
ditunjuknya secara jelas nama Cawapres. Sejatinya mereka menginginkan calon-calon dari 
mereka dapat terealisir sehingga keinginan dan nafsu mereka terpenuhi. 
***** akhir kutipan ***** 

Dari arsip berita tersebut dapat kita ketahui bahwa perjuangan reformasi di Indoneisa pada 
kenyataannya ada dua kubu 

Tokoh reformasi Amin Rais tampaknya 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 

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. 
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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 ****** 

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) 

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

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

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

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

Sebagaimana yang diberitakan pada 
http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein 
menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, 
sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri. 

“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu 
kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan 

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

Berikut kutipan selanjutnya 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira 
muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini 
naiknya oleh perwira muda. 

Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 
1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul 
Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan. 

Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu 
merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang 
mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting 
dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini 
bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat 
nurut, patuh dan taat kepada Megawati. 
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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 sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” 
memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai 

  

Wassalam 

  

  

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


