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Gus Dur: Prabowo paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia bikin untuk 
rakyat 

  

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 

Kalau kita mengingat masa lalu maka dapat diketahui bahwa Gus Dur pernah meminta 
pendukungnya dan pendukung PKB memilih Gerindra sebagaimana yang diberitakan pada 
http://nasional.kompas.com/read/2009/03/14/1602566/gus.dur.dukung.prabowo 

“Sekarang saya perkenalkan Mas Bowo kepada warga PKB. Saya minta warga PKB memilih 
Gerindra dan Mas Bowo,” katanya. 

Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia 
bikin (perbuat) untuk rakyat sebagaimana video yang di unggah (upload) pada 
http://www.youtube.com/watch?v=WWw-XXUCQIQ 

Pernyataan Gus Dur inilah yang menjadikan pegangan para pengurus Yayasan Alkhairat 
pimpinan Habib Ali Muhammad Al-Jufri sebagaimana yang diberitakan pada 
http://www.jpnn.com/read/2014/06/03/238230/Pernyataan-Gus-Dur-Jadi-Dasar-Alkhairat-
Dukung-Prabowo- 

“Jawaban Gus Dur tersebut jadi dasar bagi Yayasan Al-Khairat mendukung Prabowo-Hatta,” 
ujar ketua Harian Yayasan Al-Khairat Abdul Karim DL yang juga anggota DPD 2004-2009 
dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah 

Kita tidak banyak tahu apa yang diperbuat Prabowo untuk rakyat Indonesia kemungkinannya 
karena jauh dari publikasi media. 

Perbuatan yang jauh dari publikasi media mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur dengan 
“paling ikhlas” 

Berbeda jauh dengan pejabat pada era reformasi yang senang mempublikasikan apa yang 
mereka perbuat bahkan berikut dengan attribut partai politiknya. 

Bahkan senang atau menyetujui dipublikasikan ketika mereka memarahi bawahan. Padahal 
dalam ilmu manajemen kita ketahui bahwa jangan memarahi dan menegur bawahan di depan 
umum karena akan membuat mental mereka jatuh, apalagi dipublikasikan sehingga membuat 
malu keluarga dan keturunannya. Lebih baik lakukan secara tersembunyi dan sampaikan 
kesalahan yang telah mereka perbuat. Buatlah agar dari kesalahan itu mereka belajar dan 
berbuat lebih baik lagi. 
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Berikut contoh catatan dari Nanik S Deyang pada 
http://www.facebook.com/naniks.deyang/posts/793564017334844 

****** awal kutipan ****** 
Nanik S Deyang 

30 Mei pukul 13:28 

Ada yg sering tanya apa sih Prestasi Prabowo. Nah berikut yg saya sampaikan yg terekam 
saja di kepala kami yg mengenalnya. Kalau mau ditulis masih bejibun kayaknya karena 
memang banyak yg tdk terekam media, apalagi Prabowo itu bukan banci kaleng yg hobi 
diliput media. Bahkan dia pernah ngomong..”saya ini bukan pemain sinetron jadi gak bisa 
sedikit2 akting di kamera,” katanya. Nah berikut prestasi Prabowo : 
Prestasi: 

* Selaku warga negara yang peduli, pada usia yang sangat muda (16 tahun) Prabowo turut 
mendirikan lembaga swadaya masyarakat pertama di Indonesia bernama Lembaga 
Pembangunan. Di Lembaga Pembangunan, Prabowo bersama Soe Hok Gie, Jusuf Abraham 
Rawis dan aktivis lainnya mengorganisir mahasiswa Indonesia untuk turut serta dalam 
menjalankan berbagai usaha-usaha kerakyatan diantaranya pembangunan infrastruktur desa. 
Selengkapnya: http://sinarharapan.co/index.php/news/read/22879/prabowo-subianto-dan-
catatan-soe-hok-gie.html 

* Selaku prajurit KOPASSUS, Prabowo berhasil mengamankan Presiden Fretilin, Nicolau 
Lobato, dalam operasi penangkapan pada tanggal 31 Desember 1978. Waktu itu, Prabowo 
Subianto bertindak sebagai kapten yang memimpin 28 pasukan elit. 

* Selaku prajurit KOPASSUS, Prabowo nerhasil memimpin operasi penyelamatan peneliti 
Ekspedisi Lorentz 95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka dalam operasi 
pembebasan sandera mapenduma pada tahun 1996. Waktu itu, Prabowo Subianto bertindak 
sebagai komandan. Prabowo membuktikan kepada konsultan-konsultan militer dari Delta 
Force Amerika dan SAS Inggris bahwa misi penyelamatan yang mereka vonis “mission 
impossible” dapat diselesaikand dengan baik oleh KOPASSUS. Selengkapnya: 
http://tinyurl.com/OperasiMapenduma 

* Selaku prajurit KOPASSUS, tim Prabowo berhasil mengibarkan bendera merah putih di 
puncak tertinggi dunia, Gunung Everest, di kawasan Himalaya pada tanggal 26 April 1997. 
Waktu itu, Prabowo Subianto bertindak sebagai pemrakarsa yang memimpin tim yang terdiri 
dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan mapala UI untuk mendaki puncak Everest. Maka, 
Indonesia berhasil menjadi negara pertama di kawasan tropis sekaligus negara pertama di 
Asia Tenggara yang mencatat sukses menggapai puncak Everest. Selengkapnya: 
http://tinyurl.com/EkspedisiEverest 

* Prabowo berhasil mengharumkan nama Kopassus di dunia internasional dengan berbagai 
prestasinya, sehingga KOPASSUS diakui sebagai salah satu pasukan elit terbaik dunia, 
memiliki kesejahteraan yang paling baik dibandingkan satuan lainnya dan juga memiliki 
kelengkapan militer yang dapat disejajarkan dengan satuan elite militer dunia. 

* Selaku pembina olahraga polo berkuda di Indonesia, pada Januari 2014 Prabowo telah 
berhasil menjadikan tim polo berkuda Indonesia menjuarai Kejuaraan Polo Berkuda se-Asia. 
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Tim nasional Indonesia yang terdiri dari putera-putera petani berhasil mengalahkan tim 
nasional India, Cina, dan Korea Selatan yang diwakili oleh putera-putera raja-raja. 
Selengkapnya: http://tinyurl.com/PoloBerkuda 

* Selama menjabat sebagai Ketua Umum IPSI, prestasi tim nasional pencak silat Indonesia 
selalu berkibar di kejuaraan internasional. Selama 20 tahun terakhir, Prabowo memastikan 
tim nasional pencak silat mendapat pendidikan terbaik, latihan tanding terbaik, dan fasilitas 
pelatnas terbaik. Bahkan, Prabowo mengawasi langsung latihan dengan menjadikan 
rumahnya tempat latihan silat. Selengkapnya: http://www.merdeka.com/peristiwa/prabowo-
rela-rumahnya-jadi-tempat-latihan-pencak-silat.html 

* Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menjadikan Gerindra alat politik 
bagi putera-puteri terbaik bangsa seperti Basuki T Purnama (Ahok), M. Ridwan Kamil, dan 
Bima Arya Sugiarto untuk maju di pilkada dan memimpin daerahnya. Ketiganya sekarang 
diakui sebagai pemimpin yang berhasil membawa perubahan nyata di provinsi DKI Jakarta, 
kota Bandung dan kota Bogor. Prestasi Ahok, Ridwan Kamil dan Bima Arya juga adalah 
prestasi Prabowo. Selengkapnya: http://jabar.tribunnews.com/2014/02/15/prabowo-ridwan-
kamil-jadi-wali-kota-bandung-nggak-pakai-duit 

* Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menjadikan Gerindra partai politik 
dengan transparansi proses dan transparansi keuangan terbaik, diakui oleh Transparency 
International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Di awal tahun 2013, 
Partai Gerindra mempelopori pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD secara terbuka dan 
pemilihan berdasarkan prestasi (merit based). Selengkapnya: 
http://www.antikorupsi.org/id/content/icw-tuntut-keterbukaan-informasi-keuangan-partai-
politik 

* Masih bicara mengenai transparansi, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra 
Prabowo gigih memastikan kader Gerindra menghemat uang negara. Salah satu sikap yang 
diambil adalah memastikan tidak ada kader Gerindra di DPR dan DPRD yang mengikuti 
“kebiasaan” jalan-jalan dengan kedok studi banding ke luar negeri. Selengkapnya: 
http://www.gatra.com/pemilu-partai/44368-gerindra-haramkan-kadernya-gunakan-uang-
rakyat-untuk-studi-banding.html 

* Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menjadikan Gerindra partai 
pertama dan satu-satunya partai politik yang mendeklarasikan sebuah rencana aksi yang akan 
dijalankan. Rencana aksi yang dinamakan “6 Program Aksi Transformasi Bangsa” ini 
disusun oleh Prabowo bersama dengan ratusan profesor dan guru besar dengan target-target 
yang jelas dan terukur. Selengkapnya: http://tinyurl.com/6ProgramPrabowo 

* Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo selalu menekankan akan 
pentingnya aksi nyata berkesinambungan. Salah satu realisasi dari konsep ini adalah layanan 
ambulans gratis Partai Gerindra yang sudah berjalan sejak tahun 2010. Saat ini armada 
ambulans gratis Partai Gerindra terdiri dari 400 mobil dan 400 tim relawan kesehatan yang 
siap memastikan setiap warga tidak mampu dapat memperoleh bantuan kesehatan secara 
gratis. Selengkapnya: http://partaigerindra.or.id/ambulance-gerindra 

* Selaku warga negara biasa yang terdorong untuk membantu sesama warga negara, Prabowo 
pernah membantu kepulangan 200 BMI yang mengalami kesulitan di Yordania. Prabowo 
juga pernah membebaskan seorang BMI korban perdagangan manusia asal NTT, Wilfrida 
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Soik di Malaysia dari tuntutan mati di Pengadilan Kelantan dengan merangkul pengacara 
terbaik Malaysia Tan Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah. Selengkapnya: 
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/07/prabowo-sukses-bebaskan-wilfrida-dari-
hukuman-mati 

* Selaku warga negara biasa yang peduli, selama enam tahun terakhir Prabowo konsisten 
menyelenggarakan Piala Garuda – turnamen sepakbola tingkat nasional untuk kelompok usia 
U-12, U14 dan U16. Piala Garuda telah berhasil meluluskan beberapa orang pemain ke tim 
nasional U-19, tim yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang 
internasional. Adalah cita-cita Prabowo agar tim nasional Indonesia suatu hari dapat 
bertanding dan memenangkan piala dunia. Selengkapnya: 
http://bola.okezone.com/read/2013/12/28/49/918731/64-ssb-bertarung-di-piala-garuda-vi 

* Selaku warga negara yang peduli dan memahami pentingnya pendidikan, Prabowo 
mengelola beasiswa penuh hingga tingkat mahasiswa untuk seluruh warga yang 
membutuhkan yang tinggal di sekitar rumahnya di Desa Bojong Koneng, Megamendung, 
Kabupaten Bogor. Selengkapnya: 
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/12/203716/2553409/1562/sosok-prabowo-
subianto-di-mata-anaknya 

* Selaku warga negara yang peduli dan memahami pentingnya pendidikan, Prabowo bersama 
Prof. Yohanes Surya menyelenggarakan Olimpiade Fisika Tingkat Asia (APHO). Dalam 
kompetisi ini, Prabowo bersama Prof. Yohanes Surya membuktikan bahwa setiap anak 
bangsa yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan baik dapat berprestasi di tingkat 
internasional. Selengkapnya: http://www.yohanessurya.com/news.php?pid=1&id=270 

* Selaku Calon Presiden 2014, Prabowo telah terbukti sebagai satu-satunya Calon Presiden 
yang berani menandatangani kontrak politik untuk mewujudkan aspirasi kaum buruh 
Indonesia sekiranya dipercaya sebagai Presiden RI Periode 2014-2019. Selengkapnya: 
https://id.berita.yahoo.com/hadiri-may-day-prabowo-teken-kontrak-politik-dengan-
084824457.html 

* Selaku Calon Presiden 2014, Prabowo telah terbukti sebagai satu-satunya Calon Presiden 
yang menemukan dan berjanji akan menutup kebocoran kekayaan Republik Indonesia yang 
jumlahnya (menurut tim pakar Prabowo) adalah Rp. 1.160 triliun per tahun. 
Selengkapnya:  http://tinyurl.com/Bocor1000T 
****** akhir kutipan ******* 

Berikut sebuah catatan terkait debat capres cawapres 9 Juni 2014 yang kami peroleh dari wall 
mba Nanik S Deyang http://www.facebook.com/naniks.deyang/posts/799598363398076 yang 
di copas dari komen Mas Wira Warman dari status milik Mas Prayudhi Azwar 
http://www.facebook.com/prayudhi.azwar/posts/10202136541916105 

Semoga status ini membuka mata hati bagi siapa saja yang membacanya. 

***** awal kutipan ***** 
Kutatap tulus cinta dimatanya 
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Reaksi jenderal yang dahulu kusangka agresif dan kejam, sungguh diluar dugaan. Tak 
sekalipun dia menyerang memojokkan lawannya. Tak pula dia menyindir atau menatap sinis 
lawan debatnya. Bahkan tak segan dia memuji, menghormati pendapat rivalnya. 

Saat dipojokkan kembali dengan isu HAM yang menderanya dan membunuh karirnya 16 
tahun lalu, dia bisa saja memojokkan kembali dengan menjawab: “tanya kepada bu 
Megawati, mantan presiden yang pernah mengangkat saya sebagai Cawapres 2009″? Atau 
bertanya kembali, “kenapa Pak JK sendiri tidak adili saya waktu Bapak menjabat Wakil 
Presiden?” 

Tapi tidak. Memojokkan bukan sifatnya, tidak ada dalam jernih pikirannya. Mungkin karena 
begitulah sifat ksatria. Sifat seorang negarawan. Maka dia hanya berkata: “tanyalah kepada 
atasan saya”. 

Atasan yang kita semua tahu persis berada justru di kubu Pak JK sendiri. 

Usai debat, beliau bukan hanya hangat menyambut memeluk rivalnya. Juga saat ditanya 
wartawan, dengan ringan dia menjawab: “saya harus mau diserang”. 
***** akhir kutipan ***** 

Tulisan selengkapnya dapat dibaca pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/tanyalah-atasan-saya/ 

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

Tulisan lebih lengkap tentang nasehat mayoritas ulama dalam menghadapi pilpres 2014 
dalam bentuk pdf file jika ingin menyebarluaskan dapat diunduh (download) pada 
http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/06/nasehat-mayoritas-ulama-dalam-
menghadapi-pilpres.pdf  

  

Wassalam 

  

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


