
BAGAIMANA MEMPENGARUH 
POLITIK DUNIA 



Menjadi Negara Pertama atau Negara Besar

• Paling berpengaruh dan menentukan pol
internasionalNegara I

• Independen

• Bisa mempengaruhi negara I
Negara Besar

• Berpolitik sesuai kehendak dan
kepentingannya sendiri

Negara 
Independen

• Pol LN terikat dg negara lain krn
kepentingan bkn sbg pengikutNegara Satelit

• Terikat dg negara lain dl pol LN & sebagian
pol DNNegara Pengikut



• Negara Pertama (ad daulah al ula) : Amerika Serikat

• Negara Besar dan independen : Rusia, Jerman, China, Inggris, Perancis

• Negara Satelit : Jepang terhadap Amerika, Australia terhadap AS dan
Inggris, Kanada terhadap Inggris, AS, dan Perancis

• Negara Pengikuti : Mesir terhadap AS, Qatar terhadap Inggris



Tolak Ukur Negara Pertama atau Kedua

• Pendapatan Nasional
• Taraf Kemajuan Teknologi
• Senjata Nuklir
• Kuantitas dan Kualitas Persenjataan
• Keterkaitan dengan organisasi dan lembaga internasional seperti Dewan

Keamanan PBB, Kelompok G-8, Uni Eropa
• Penyebaran Bahasa dan pengaruh budaya
• (Taruhan-taruhan Perancis di era globalisasi; Mantan Menlu Perancis

Hubert Védrine)
• Negara Adi Daya Dunia : Urutan pertama: Amerika Serikat; Urutan Kedua : 

Rusia, Inggris dan Perancis, peringak berikutnya : China dan Jepang



Mampu Mempengaruhi Negara Pertama

• Tergantung kepada kekuatan dalam negeri dan kemampuan luar
negerinya. 

• Memiliki kemampuan defensif yang tinggi, konsolidasi internal yang 
kuat

• Mempengaruhi negara pertama dengan dua cara : 1. mengancam
kepentingan riil negara pertama 2. mengamankan kepentingan negara
pertama dengan kemampuan bargaining (tawar-menawar)



Memiliki Ideologi Dunia yang Disebarkan

• Ideologi dunia yang universal yang disebarkan mulai dari tetangga
sekitarnya hingga seluruh dunia

• Mampu mengubah iklim politik dunia hingga bergantung kepada
negaranya

• Iklim politik yang memungkinkan terjadinya perubahan seperti perang

• Menarik negara lain secara politis untuk berada dipihaknya dan
mendukung pemikiran (ideologinya) 

• Mampu membangun tatanan global dunia yang baru (the new world 
order) berdasarkan ideologinya



Dinamika Pergeseran Negara Pertama dalam
Sejarah
• Dalam sejarah kuno : Mesir pernah menjadi negara pertama ; Muncul Asyiria di Irak berupaya

untuk menyaingi Mesir

• Romawi pernah menjadi negara pertamaa, muncul Persia berupaya merebut

• Daulah Islam berhasil menjadi negara pertama menggantikan Persia dan Romawi

• Daulah Islam di masa Khulafur-rosyidin hingga perang salib menjadi negara pertama; Eropa
Kristen berusaha menggesernya

• Perancis pernah menjadi negara pertama, berusaha digeser Inggris

• Khilafah Ustmaniyah, menjadi negara pertama, selama lebih kurang tiga abad

• Sebelum perang dunia I, Jerman menjadi negara pertama, muncul Inggris dan Perancis sebagai
pesaing

• Pasca perang Dunia I, Inggris menjadi negara pertama, Jerman muncul sebagai pesaing

• Menjelang perang Dunia II, Inggris menjadi negara pertama, berusaha digeser Jerman

• Pasca perang dunia II, Amerika menggeser kedudukan Inggris

• Uni Soviet, Inggris, dan Perancis Berusaha menggeser pengaruh Amerika



Ibnu Khaldun dalam masterpiece nya
Mukaddimah
• Mengenai kemungkinan bakal lahirnya tatanan baru pasca wabah corona, Ibnu

Khaldun dalam masterpiece nya Mukaddimah, menyebut ada lima faktor yang 
menjadi pangkal runtuhnya peradaban. 

• Pertama, maraknya ketidakadilan dimana jarak antara si miskin dan si kaya terlalu
lebar. 

• Kedua, merajalela penindasan dari kelompok kuat kepada kelompok lemah. 
• Ketiga, runtuhnya moralitas para pemimpin negara. 

• Keempat, pemimpin yang bersifat tertutup, tidak mau dikritik dan diberi nasehat. 

• Dan kelima ketika terjadi bencana besar atau peperangan. 

• Dari lima faktor tersebut, kiranya faktor yang kelima – terjadinya bencana besar -
sangat relevan dengan kondisi saat ini. Artinya, kemungkinan ini sejalan dengan
apa yang dikatakan oleh Kissinger bahwa akibat dari pandemi corona akan
memunculkan tatanan dunia baru.



Dark Ages America: The Final Phase of 
Empire (Norton, 2006) :

Moris Berman : Imperium Amerika segera akan 
rubuh. Ia menggambarkan Amerika sebagai 
sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh 
peperangan, menderita karena kematian 
spiritual dan dengan intensif mengeskpor nilai-
nilai palsunya ke seluruh dunia dengan 
menggunakan senjata. Republik yang berubah 
menjadi imperium itu berada di dalam zaman 
kegelapan baru dan menuju rubuh 
sebagaimana dialami Kekaisaran Romawi



Potensi Negara Adi Daya
Umat Islam 





ELEMEN KEKUATAN NEGARA
(HANS J. Morgenthau)

•TANGIBLE POWER 
•Populasi 
•Teritorial 
•Sumber Alam dan Kapasitas Industri 
•Kapasitas Pertanian 
•Kekuatan Militer dan Mobilitas 



• INTANGIBLE POWER 

• Kepemimpinan dan Kepribadian 

• Efesensi Organisasi Birokrasi 

• Tipe Pemerintah 

• Social Cehesiveness 

• Reputasi 

• Dukungan Luar Negeri dan Ketergantungan 

• Kecelakaan (Pristiwa Mendadak)



POTENSI YANG
“TERLUPAKAN”



Geografis

• Faktor ini cukup berperan menambah kekuatan sebuah negara. 
Wilayah benua amerika yang dipisahkan dari benua lain oleh wilayah 
air seluas 3000 mil ke Timur dan ke Barat lebih dari 6000 mil 
merupakan faktor yang menentukan posisi AS di dunia. 

http://hizbut-tahrir.or.id/tag/amerika/


• Kaum muslim secara geografis menempati posisi yang strategis jalur 
laut dunia. 

• Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania 
Timur, Selat Balb al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut 
Merah, Selat Dardanelles dan Bosphorus yang menghubungkan jalur 
laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormus di Teluk. Selat Malaka 
merupakan lokasi strategis di Timur Jauh.

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/08/amerika-gunakan-rusia-bantai-kaum-muslim-syam/




• Selat Malaka (Jawi: ( سلت مالک adalah sebuah selat yang terletak di 
antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan
Pulau Sumatra, Indonesia (Aceh, Sumatra Utara, Riau & Kepulauan
Riau). Selat Malaka terletak di antara 95°BT-103°BT.

• Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu
jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan
Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran
terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta
menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat
https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Suez
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Panama
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok


• Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, 
mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut
dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal
tanker melintasi selat ini; 

• pada 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per 
hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat
besarnya permintaan dari Tiongkok. 

• Oleh karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik
tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura, ia merupakan salah
satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/2003




Selat Gibraltar (bahasa Arab: جبل طارق

• adalah selat yang memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah
(Mediterania); memisahkan antara Afrika dan Eropa

• Namanya berasal dari nama Arab "Jebel Tariq" yang berarti gunung
Tariq. Dia menunjuk ke Jenderal Muslim Tariq bin Ziyad yang 
menaklukkan Spanyol pada 711.

• Selat Gibraltar memiliki lokasi yang sangat strategis. Kapal-kapal yang 
berjalan dari Atlantik ke Mediterania dan kebalikannya harus melewat
selat ini

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Atlantik
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tariq_bin_Ziyad
https://id.wikipedia.org/wiki/711


• Bosporus (bahasa Yunani: Βόσπορος) adalah sebuah selat yang 
memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia, 
menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki
panjang 30 km, dengan lebar maksimum 3.700 meter

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Marmara
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Hitam


• Konvensi Montreux 1936 lalu memberikan sedikit kewenangan
kepada Turki untuk mengontrol lalu lintas di Bosporus selama masa
damai, termasuk mengatur transit kapal perang di perairan tersebut. 
Di sisi lain perjanjian tersebut memberikan kebebasan untuk setiap
kapal sipil di masa damai dan membatasi kapal angkatan laut yang 
tidak tergabung dalam negara Laut Hitam. Dalam masa perang, atau
saat Turki merasa terancam, Turki berhak untuk menutup Selat untuk
semua kapal perang asing atau kapal dagang yang berpotensi
membawa ancaman. Namun, konvensi 1936 ini juga melahirkan
penentangan, khususnya dari Rusia, terkait akses militer mereka ke
Mediterania.



• Rusia adalah pengguna terbesar jalur air ini, baik karena alasan
ekonomi dan untuk mentransfer peralatan dan perlengkapan yang 
digunakan dalam perang di Suriah. Jika Turki memotong akses Rusia
di selat ini, maka akan mengsiolasi Armada Laut Hitam Rusia dan
membatasi kapal mereka dari perjalanan bolak-balik ke Suriah. Satu-
satunya alternatif yang tersedia bagi Rusia adalah membuat rute
melalui Gibraltar, yang memperpanjang perjalanan dari empat hari
menjadi dua minggu. Bayangkan, tiga kali lipatnya, Rusia kan merugi
waktu maupun ekonomi.





Selat Dardanella

• adalah selat sempit di Turki bagian barat daya yang 
menghubungkan Laut Aigea dengan Laut Marmara.

• Seperti halnya Selat Bosporus, Selat Dardanella memisahkan
benua Eropa (semenanjung Gallipoli) dari benua Asia. Selat ini
adalah perairan internasional, dan bersama dengan Bosporus, selat
ini menghubungkan Laut Hitam dengan laut Tengah. Selat ini sangat
strategis karena menjadi penghubung Eropa dan Asia. Tercatat dalam
sejarah daerah ini menjadi daerah pertempuran antara lain Perang
Troya pada zaman yunani kuno serta Kampanye Gallipoli saat Perang
Dunia I.

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aegea
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Marmara
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gallipoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan_internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Hitam
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Troya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_Gallipoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_I


Terusan Suez (bahasa Arab: قناة السويس ,Qanā
al-Suways),
• di sebelah barat Semenanjung Sinai, merupakan terusan

kapal sepanjang 163 km yang terletak di Mesir, 
menghubungkan Pelabuhan Said (Būr Sa'īd) di Laut
Tengah dengan Suez (al-Suways) di Laut Merah.

• Terusan Suez diresmikan tahun 1869[1] dan dibangun atas prakarsa
insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps.

• Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa
mengelilingi Afrika. Sebelum adanya kanal ini, beberapa transportasi
dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-
barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Sinai
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_kapal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Said,_Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suez,_Mesir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Merah
https://id.wikipedia.org/wiki/1869
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Suez#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Merah


Selat Hormus

• Nama Selat Hormuz kini makin sering terdengar seiring menegangnya
hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, pasca-
mundurnya AS dari kesepakatan nuklir Iran dan diberlakukannya
kembali sanksi ekonomi. Iran sendiri telah berjanji akan mengganggu
jalur pelayaran di Selat Hormuz yang memanas, jika tak ada
keringanan sanksi.

https://www.matamatapolitik.com/china-kecam-iran-untuk-ancaman-penutupan-selat-hormuz/


• Selat Hormuz (bahasa Arab: Madīq—مضيق هرمز Hurmuz,bahasa
Persia: —تنگه هرمز Tangeh-ye Hormoz) adalah selat yang 
memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab. Selat ini terletak di 
antara Teluk Oman dan Teluk Persia.

• Pada titik tersempit, lebar Selat Hormuz hanya mencapai
54 km.[1] Selat ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim
minyak keluar Teluk Persia. Menurut U.S. Energy Information 
Administration, setiap hari 15 kapal tanker yang membawa 16.5 
hingga 17 juta barel minyak bumi melewati selat ini.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Iran
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Oman
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Hormuz#cite_note-UNCLOS-historic-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energy_Information_Administration&action=edit&redlink=1


• Selat Hormuz adalah jalur minyak terpenting di dunia, 
membentuk chokepoint (titik sempit) antara Teluk Arab dan Teluk
Oman. Selat sepanjang 39 kilometer tersebut adalah satu-satunya
rute menuju laut terbuka untuk mengangkut lebih dari seperenam
produksi minyak global dan sepertiga dari pasokan gas alam cair
(LNG) dunia.







Sumber Daya Alam

• Negara yang kelangkaan pangannya permanen menjadi sumber 
persoalan permanen pula dalam politik internasional (Hans J. 
Morgenthau, Politics Among Nations, terj. hlm.175).



Produksi Agrikultural
• produksi agrikultur, umat 

Islam memproduksi 29,8% 
dari total produksi sereal 
sedunia, 20,7% produksi 
kapas, 21,06% produksi 
beras, 16,85% gandum 
sedunia, begitu pula 
produksi kacang hijau yang 
merupakan produksi 
tertinggi di dunia. 
Produksi-produksi ini 
adalah jenis biji-bijian 
utama di dunia saat ini.



 60% deposit minyak seluruh dunia, deposit Boron (49%), Fosfat
(50%), Strontium (27%), Timah (22%), dan Uranium   (Sumber : 
Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State Zahid Ivan-
Salam, Khilafah Publications, London, England)

• Penyatuan Dunia Islam akan menguasai 72,12% cadangan minyak 
dunia dan memproduksi hampir 50% setiap harinya dari total 
kebutuhan minyak di dunia. 

• Dunia Islam memiliki lebih 61% dari total cadangan gas dunia, 22,60% 
dari total cadangan uranium dan memiliki cadangan bijih besi yang 
melimpah.



Pentingnya Minyak

• Clemenceau pada waktu Perang Dunia I, “Setetes minyak sama 
nilainya dengan setetes darah prajurit kita.”

• Uni Soviet (masa komunis) menjadi demikian kuat sejak negeri itu 
berswasembada minyak. Sebaliknya, Jepang semakin melemah saat 
itu karena tidak mengandung endapan minyak (Hans J. 
Morgenthau, ibidem, terj. hlm. 178). 

• Kekuatan minyak ini pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri Arab 
dalam embargo minyak tahun 1973-1974. Embargo tersebut mampu 
menimbulkan keguncangan ekonomi amerika Serikat dan negara-
negara Eropa saat itu.

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/01/15/syamsuddin-ramadhan-sistem-ekonomi-islam-sudah-dijabarkan-di-kitab-ulama-dahulu/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/amerika/






Jumlah Penduduk : 1,3 milyar
• Tidak ada negara yang dapat tetap atau menjadi kekuatan tingkat pertama jika negara tersebut 

tidak tergolong sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak di dunia. Tanpa 
penduduk yang banyak tidak mungkin suatu negara mendirikan dan terus menjalankan pabrik 
industri yang diperlukan untuk melaksankan perang modern dengan berhasil ((Hans J. 
Morgenthau, Politics Among Nations, terj. hlm.175)

• Penduduk AS yang berjumlah 278.058.881 jiwa (CIA The World Factbook) jelas menjadi salah satu 
faktor kekuatan negara tersebut.



• Mesir mempunyai lebih dari 500.000 ilmuwan dan insinyur, Turki
sekitar 330.000, Malaysia 300.000, Pakistan sekitar 140.000, dan
Indonesia paling tidak 100.000, dan lain-lain, hingga mencapai total 
sekitar 1,2 juta ilmuwan ditambah sekitar 32.000 pakar riset dan
pengembangan. (Sumber: Some Elementary Scientometric Studies; A 
Study of Science and Technology Manpower Patterns vis-à-vis 
Population and GNP in the Muslim World, oleh M.M. Qurayshi dan
S.M. Jafar, 1978)



Militer
• Seandainya, dari satu miliar penduduk Dunia Islam direkrut 1 %-nya saja 

akan didapat 10 juta tentara. 

• Berdasarkan data CIA the World Fact Book, potensi 
kekuatan militer (military manpower availability) dan dinas militer(fit for 
military service) yang dimiliki oleh beberapa negeri Islam cukup fantastis. 

• Mesir memiliki 18.562.994 dengan 12.020.059 (dinas militer); 

• Iran 18.319.328 dengan 10.872.407 (dinas militer); 

• Pakistan memiliki 35.770.928 dengan 21.897.336 (dinas militer); 

• Turki memiliki kemampuan 18.882.272 dengan 11.432.428 (dinas militer). 
Belum lagi Indonesia yang memiliki 64.046.149 dengan 37.418.755 
(dinas militer).

http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/iran/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/


5,5 juta pasukan operasional, sekitar 4 juta pasukan cadangan, sekitar
18 juta warga negara yang siap menjalani wajib militer (yang jumlahnya
selalu meningkat setiap tahun seiring terjadinya pertumbuhan kaum
menguasai sedikitnya 5.000 pesawat tempur, sekitar 27.000 tank, 
divisi-divisi infantri bermesin, sejumlah besar fregat, kapal selam, 
kapal-kapal kelas perusak, berbagai misil balistik, misil berhulu ledak
konvesional, misil berhulu ledak non-konvensional –termasuk berhulu
ledak thermo-nuklir. Belum lagi sejumlah lokasi pangkalan angkatan
laut dan pangkalan angkatan udara yang paling strategis di dunia. 
(Sumber: The Military Balance, 1989, 1990).



• Jadi, dengan gabungan tentara Mesir, Irak, Iran, Pakistan, 
Turki, dan Indonesia saja potensi jumlah pasukan 
kaum muslim yang tersedia adalah sekitar 162 juta.

• Bandingkan dengan AS dengan potensi militer yang hanya 
79 juta, apalagi Israel hanya memiliki sekitar 1, 5 juta 
pasukan pria dan 1,4 juta pasukan wanita

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/iran/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/08/amerika-gunakan-rusia-bantai-kaum-muslim-syam/
http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/04/klasifikasi-militer-di-negara-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/tag/wanita/


POTENSI YANG TERABAIKAN



Potensi Fikroh (Pemikiran/ideologi) Islam 

• Bersumber dari Wahyu

• Memuaskan Akal dan Sesuai dengan Fitrah Manusia

• Syumuliyah (mengatur segala aspek) 

• Mabdi’ (ideologis) : fikroh dan Thoriqoh

• Rahmatan lil Alamin



PROYEKSI UMAT : KHILAFAH

• Semua penderitaan yang masih berlangsung ini, kembali menegaskan
tentang pentingnya ditengah-tengah umat berdirinya negara Khilafah
ala minhajin nubuwah. Negara yang akan memutus mata rantai
penjajahan di negeri-negeri Islam yang menjadi sumber utama
persoalan di negeri Islam. Sekaligus menggantikan rezim-rezim busuk, 
penguasa boneka yang selama ini melayani kepentingan Barat



Syarat perubahan mendasar

• Pertama, kejelasan basis ideologi. Persoalan ideologi ini penting, 
karena merupakan dasar yang dibangun di atasnya sistem kehidupan. 
Ideologi juga akan mengarahkan perubahan. Karena itu, 
ketidakjelasan ideologi apalagi tanpa ideologi, akan membuat
perubahan mendasar menjadi utopis dan tidak tentu arah.

• Bagi kita tentu saja pilihan basis ideologinya adalah Islam. Karena
Islamlah yang memiliki akidah yang shahih (benar) yang akan
melahirkan sistem hidup yang shahih pula. Akidah dan syariah Islam 
yang berasal dari Allah SWT merupakan jaminan bagi kebenaran Islam 
dan akan memberikan kebaikan bagi setiap umat manusia (rahmatan
lil ‘alamin).



• Kedua, perubahan mendasar juga membutuhkan musuh bersama
(common enemy) yang jelas. Kesalahan menetapkan musuh akan
menyebabkan kesalahan dalam bersikap terhadap musuh. Untuk itu, 
perlu kita tegaskan, musuh utama umat Islam adalah ideologi
kapitalisme dan sosialisme-komunis. Karena penerapan ideologi
kapitalisme inilah yang menjadi pangkal penyebab kerusakan di 
tengah masyarakat.



• Ketiga, harus ada konsepsi dan arah perubahan yang jelas, terarah, 
dan terukur. Karena itu perubahan yang kita lakukan harus jelas
mengarah pada upaya melanjutkan kehidupan Islam (al isti’naf
alhayatil islamiyah) dengan menerapkan syariah Islam melalui institusi
politik Khilafah Islam. Ketegasan dan kejelasan arah perubahan ini
penting. Tentu sulit diterima akal sehat, kita menginginkan perubahan
namun tidak mengetahui arahnya.



• Di samping itu harus terukur, di mana keberhasilan penegakan
Khilafah Islam akan tergantung pada dua hal. Sejauhmana kesadaran
umat untuk mendukung penegakan khilafah dan mencampakkan
sistem kapitalisme. Dan yang kedua, sejauh mana kelompok kekuatan
riil (ahlul quwwah) di tengah masyarakat mendukung perubahan ini. 
Kesadaran masyarakat yang menjadikan mereka siap berkorban dan
dukungan ahlul quwwah yang ikhlas dan didasarkan kepada Islam, 
akan membuat perubahan ke arah Islam tidak bisa dibendung.



• Tidak hanya itu, agen-agen perubahan, tentu harus mempersiapkan
sistem pengganti kalau perubahan itu terjadi. Karena itu, konsepsi
tentang sistem Islam harus benar-benar dikuasai. Hal inilah yang 
sudah disiapkan Hizbut Tahrir, yang mengusung perubahan yang 
mendasar ini. Hizbut Tahrir sudah siap dengan konsepsi sistem
pemerintahan (nidzam hukmi fi al islam), sistem ekonomi (an nidzam
al iqtishadi fil al islam), sosial (an nidzam al ijtima’i), keuangan (al 
amwal fi daulatil khilafah) dan konsepsi lain yang dibutuhkan untuk
mengurus masyarakat dan negara.



• Keempat, harus ada kepemimpinan umat. Tanpa kepemimpinan tentu
sulit menggerakkan dan mengarahkan umat. Karenanya, 
kelompok/partai, yang melakukan perubahan harus menjadi
pemimpin di tengah umat. Namun bukan sembarangan
kepemimpinan. Akan tetapi kepemimpinan yang sifatnya ideologis
(mabda’i) yang dibangun berdasarkan Islam. Bukan didasarkan
kepada ikatan kemashlahatan duniawi. Sehingga perubahan ini terjadi
melalui jalan umat dan bersama-sama umat yang sadar (‘an thariqil
ummah).



• Kelima, perubahan akan semakin matang ketika ada peristiwa politik
(political event), yang ditandai dengan penolakan masyarakat
terhadap pemimpin dan sistem politik yang ada. Ini terjadi ketika
rakyat sangat menderita akibat kebijakan elite politik yang 
menerapkan sistem kapitalisme yang rakus dan menindas.

• Ini mirip dengan saat-saat genting, ketika masyarakat bergerak
menentang rezim Soeharto di Indonesia, atau rezim Husni Mubarak di 
Mesir. Peristiwa politik ini pasti terjadi dan berulang, sebagai buah
dari sistem kapitalisme.



• Dalam kondisi kritis seperti ini, masyarakat akan bergerak menuntut
perubahan yang benar, yaitu perubahan yang didasarkan pada Islam. 
Sebelumnya, umat telah tercelup dakwah Islam sehingga mampu
menghasilkan kesadaran umat.

• Mereka marah secara ideologis, bukan sekadar kemarahan akibat
dorongan perut. Mereka menuntut penegakan Khilafah Islam. 
Kesadaran umat yang disertai dukungan ahlul quwwah (pemilik
kekuasaan riil), akan menjadikan perubahan tidak bisa dihentikan
oleh siapapun. Allahu Akbar. [] Farid Wadjdi


