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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur kami  panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan Program 

Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) “Diskusi Peradaban Islam bagi Mahasiswi 

Muslimah” ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPM ini. 

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam laporan 

ini, baik dalam penyajian materi, penulisan, dan sebagainya. Oleh karena itu kami 

memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pun berharap agar laporan PPM 

yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan 

bagi kami sendiri sebagai penulis maupun bagi para pembaca. 

 

 

Yogyakarta, 11 November 2008 
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RINGKASAN KEGIATAN PPM 

 

 

 

 Kegiatan PPM ”Diskusi Peradaban Islam bagi Mahasiswi Muslimah” ini 

dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2008, dihadiri 15 orang warga asrama. 

Samirono merupakan tempat yang strategis karena berada di dekat dua kampus 

besar yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Diskusi 

berjalan dengan lancar dan tertib. Diskusi ini pun menjadi refleksi diri maupun 

masyarakat untuk lebih mengenang peradaban Islam dan menjadikan sebagai 

contoh yang baik ketika masyarakat saat ini berada di dalam peradaban yang 

didominasi sekulerisme liberalisme.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Mahasiswa secara umum memiliki potensi yang cukup besar sebab 

saat berada di lingkungan masyarakat. Mahasiswa biasanya dianggap sebagai 

manusia yang lebih tahu dalam hal ilmu, pengetahuan, teknologi dibandingkan 

masyarakat pada umumnya. Sayangnya sekarang ini banyak mahasiswa yang 

menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dari masalah yang ringan 

seperti konflik dengan teman sampai masalah yang cukup berat seperti 

kehamilan tidak diinginkan, aborsi dan narkoba. Masalah seperti ini ternyata 

juga melanda mahasiswi yang beragama Islam yang merupakan bagian dari 

muslimah secara umum. Hal ini memerlukan solusi yang diharapkan tidak 

hanya sementara namun solusi jangka panjang. 

Masalah-masalah sosial seperti ini apabila ditelusuri dapat dikaitkan 

dengan kondisi saat ini dimana terjadi pergeseran dalam masyarakat untuk 

lebih mengikuti jalan hidup sekulerisme dan liberalisme dibandingkan 

mengikuti jalan hidup Islam bagi kaum muslimin. Muslimah sekarang ini 

banyak yang lebih mengenal artis-artis dari acara gosip dan menjadikan publik 

figur dibandingkan para shahabiyah maupun wanita-wanita shalihah di zaman 

peradan Islam. Oleh karena itu permasalahan tentang peradaban perlu untuk 

dibahas apalagi isu tentang peradaban adalah sesuatu yang menjadi perhatian 

beberapa waktu ini seperti dengan munculnya buku dan artikel di jurnal 

Foreign Affairs tentang benturan peradaban. Selain itu, seharusnya kaum 

muslimah dapat mengingat tentang sejarah peradaban Islam yang juga pernah 

mengalami zaman keemasan.  
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B. Tinjauan Pustaka 

Islam merupakan pandangan hidup yang sempurna, di mana setidaknya 

dijelaskan secara lengkap dan tepat berbagai aturan berkaitan dengan: 

1. Hubungan antara umat manusia dengan Pencipta (ibadah mahdhah) 

seperti sholat, zakat, puasa; 

2. Segala macam urusan pribadi manusia seperti halal-haram, akhlak, 

menutup aurat; 

3. Masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, hubungan internasional serta 

urusan muamalah yang lainnya yang ada di tengah masyarakat (Abdullah, 

2004: 5).  

Pelaksanaan aturan hidup secara menyeluruh tersebut hanya dapat 

terlaksana ketika ada sebuah negara dan pemerintahan yang menerapkan 

aturan tersebut. Lain dengan kondisi saat ini dimana kaum muslimin hanya 

dapat melaksanakan ibadah mahdhah, akhlak, menutup aurat namun tidak 

dapat melaksanakan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat 

secara kolektif (mu’amalah) yang memerlukan negara dan pemerintahan. 

ketika Islam pernah diwujudkan dalam negara dan pemerintahan,hal yang 

dapat dilihat dan dikatakan yaitu bahwa Islam juga terwujud dalam sebuah 

peradaban. Islam pun memiliki definisi yang jelas tentang peradaban maupun 

benda-benda hasil peradaban. Hadharah (peradaban) bermakna sekumpulan 

persepsi atau pemahaman tentang kehidupan. Sedangkan madaniyah adalah 

segala bentuk materi (fisik) yang terindra. (Abdullah, 2002: 149-150) 

 

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Muslimah kurang mendalami dan perlu melakukan refleksi terhadap 

peradaban Islam maupun peradaban sekulerisme dan liberalisme 

2. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud peradaban Islam? 

2. Bagaimana kondisi Muslimah dalam peradaban yang dominan saat ini? 

3. Bagaimana menyikapi peradaban? 
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D. Tujuan Kegiatan PPM 

Tujuan Umum 

Kegiatan PPM dengan sasaran yang jelas seperti mahasiswi muslimah yang 

juga merupakan anggota masyarakat merupakan hal yang cukup penting untuk 

dilaksanakan. Hal ini disebabkan, mahasiswa muslimah memiliki potensi yaitu 

sebagai peserta didik di universitas, sebagai teladan baik ketika kelak menjadi 

ibu yang mendidik anak-anaknya maupun senantiasa berinteraksi dengan 

masyarakat. Apabila apa-apa yang menjadi bahan substansi pendidikan anak-

anak maupun interaksi dengan masyarakat itu adalah hal-hal yang buruk, 

maka anak-anak tidak akan menjadi generasi idaman dan masyarakat akan 

membentuk opini umum yang buruk. 

Tujuan Khusus 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peradaban Islam maupun 

peradaban sekulerisme dan liberalisme yang dominan saat ini dan 

penyikapannya. 

 

E. Manfaat Kegiatan PPM 

Manfaat kegiatan PPM ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pelaksana PPM, dapat memperkaya khasanah PPM dan mendapatkan 

pengalaman baru maupun menambah pengalaman 

2. Bagi peserta, dapat menggugah kesadaran untuk kembali pada Islam dan 

mencintai peradaban Islam 
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BAB II 

METODE KEGIATAN PPM 

 

A. Khalayak Sasaran Strategis 

Khalayak sasaran kegiatan PPM ini adalah para mahasiswi muslim yang 

berdomisili di wilayah Samirono dan sekitarnya. 

 

B. Metode Kegiatan PPM 

Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM bagi mahasiswi muslimah ini, 

yaitu metode ceramah dan diskusi 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Langkah Persiapan 

2. Langkah Pelaksanaan 

a. Tahap pelaksanaan  

b. Tahap tindak lanjut 

c.  Tahap evaluasi  

d. Tahap pelaporan 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung PPM: 

a. Respon yang baik dari para mahasiswa untuk mengikuti acara 

penyuluhan kepribadian Islam 

b. Tema yang relevan dengan kondisi saat ini / tema aktual 

2. Faktor Penghambat: 

a. Kesibukan dari masing-masing pelaksana kegiatan PPM 

b. Kesulitan menemukan tempat yang tepat untuk mengadakan acara 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

a. Sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, telah dilakukan persiapan dengan 

observasi  terhadap beberapa responden mahasiswa di lingkungan kampus 

Samirono. Dari hasil observasi didapatkan data bahwa kegiatan ini 

memang perlu untuk dilaksanakan. 

b. Kegiatan PPM dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2008, jam 19.30 sampai 

dengan 21.00. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, 

dilihat dari jumlah peserta yang cukup.  

 

B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Langkah Persiapan 

Langkah persiapan akan dilakukan dengan mengadakan observasi tentang 

problematika sosial yang dihadapi oleh mahasiswi, faktor penyebab dan 

akar permasalahan baik internal maupun eksternal serta pengetahuan 

mahasiswi muslimah tentang berbagai peradaban di dunia. 

2.   Langkah Pelaksanaan 

a. Tahap pelaksanaan  

Kegiatan ini diawali dengan ceramah yang mencakup materi mengenal 

peradaban Islam, jerat peradaban sekulerisme bagi muslimah, dan 

bagaimana menyikapi peradaban. Sedangkan pada sesi tanya jawab atau 

diskusi inti muncul pertanyaan antara lain berkaitan simbol-simbol apa 

yang boleh digunakan kaum muslimin dan tidak. 

b.  Tahap tindak lanjut  

Tindak lanjut dari adanya acara ini adalah partisipasi aktif dari para 

muslimah untuk lebih merenungkan kembali hasil diskusi. Hal ini dapat 

digunakan bagi muslimah sebagai bekal dalam kehidupan. 
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c.   Tahap evaluasi 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini kemudian dilakukan tahap evaluasi, 

meliputi rangkaian hasil kegiatan, yaitu:  

1. Secara keseluruhan, kegiatan telah berjalan dengan cukup baik, 

dilihat dari animo peserta.  

2. Respon yang baik dari peserta ketika kegiatan dilakukan, dilihat 

dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat diskusi setelah 

materi disampaikan. 

d.  Tahap pelaporan 

Pelaporan dilakukan setelah langkah persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

selesai. Namun pelaporan tertunda diselesaikan hingga pertengahan 

november ini.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan PPM yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan ini memang benar-benar layak dilaksanakan, sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa saat ini. 

2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan jumlah peserta 

yang cukup . 

B. Saran 

1. Perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini, dilihat dari faktor kebutuhan 

dan masukan dari para peserta 

2. Bagi pelaksana PPM agar meningkatkan pelaksanaan PPM selanjutnya 
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LAMPIRAN 1 

 

Biodata Pelaksana Kegiatan PPM (Mandiri) 

 

1. Nama : Ita Mutiara Dewi, M.Si. 

2. Tempat, Tanggal Lahir  : Magelang, 21 Maret 1981 

3. Pangkat / Golongan : Penata Muda  III / a 

4. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar 

5. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah 

6. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta 

7. Bidang Keahlian : Sejarah Politik dan Hubungan 

Internasional 

8. Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY  

Kampus Karang Malang Yogyakarta 55281  

Alamat Rumah              : Asrama Kartini-Kartini, Karangmalang E-8C 

                                                   Sleman, DIY 

9. Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hubungan Internasional UGM 

   S2 Ilmu Hubungan Internasional UGM 

10. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat:  

a. Diskusi Feminisme (insidental)   

b. Kepribadian Islam (dana DIPA) 

 

Yogyakarta, 21 Oktober 2008 

 

 

(Ita Mutiara Dewi, M.Si.) 

NIP: 132 306 803 
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Lampiran 2 

Memaknai Kehidupan dalam Nuansa Peradaban
1
 

Oleh: Ita Mutiara Dewi, M.Si.
2
 

 

Pendahuluan 

 Segala puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Alloh Swt. yang telah 

memberikan nikmat kehidupan. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada 

Rasulullah Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sebagai 

kaum muslimin. Alhamdulillah, kita masih meringankan langkah untuk 

menghadiri forum-forum kajian ke-Islaman di saat saudara-saudara muslimah 

yang lain belajar untuk praktikum, kuliah, mengerjakan tugas, menonton televisi 

dan sebagainya. Mudah-mudahan para malaikat pun senantiasa ikut mendo’akan 

ketulusan dan keikhlasan kita yang bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri 

forum yang dirahmati Alloh Swt.  

 Para muslimah tentu sudah menyadari bersama bahwa Islam merupakan 

pilihan jalan hidup yang tepat. Oleh karena itu makalah ini berusaha untuk 

menguraikan pemaknaan terhadap peradaban yang mencakup: mengenal 

peradaban Islam serta kehidupan muslimah di era sekarang yang sengaja maupun 

tidak ternyata mengadopsi sekulerisme-liberalisme serta bagaimana penyikapan 

terhadap hal tersebut. 

 

Mengenal Peradaban Islam 

 Berbicara tentang peradaban Islam tentunya manusia akan mengingat Ibnu 

Sina, Al-Khaldun, Al-Ghazali, Imam Syafi’i, Iman Maliki, Imam Hanafi dan 

Imam Hambali maupun Shalahuddin Al-Ayyubi. Nama-nama tersebut memang 

dianggap telah mengharumkan peradaban Islam dengan kemampuan pengusaan 

ilmu, pengetahuan, sains, teknologi pada masanya maupun ilmu ke-Islam-an dan 

kemampuan menaklukkan wilayah lain (futuhat). 

                                                 
1
 Makalah disampaikan pada kajian rutin muslimah Asrama Samirono 161 

2
 Staf Pengajar FISE UNY 
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 Meskipun kita sering mendengar nama-nama tokoh peradaban Islam, 

bagaimanapun kita perlu memahami terlebih dahulu makna peradaban, sehingga 

dapat dikategorikan mana yang termasuk dalam peradaban Islam, mana yang 

tidak. Peradaban (hadharah) merupakan sekumpulan pemahaman yang berasal 

dari pandangan hidup tertentu yang bersifat khas. Pandangan tersebut dapat 

berupa agama, ide maupun ideologi. Sebagai contoh, peradaban Cina merupakan 

peradaban yang bernuansa Konfusianisme, peradaban Barat lekat dengan 

sekulerisme-liberalisme sedangkan Asia dan sekitarnya pernah dikenal dengan 

peradaban Islamnya. Sedangkan madaniyah merupakan produk atau benda yang 

muncul pada suatu masa. Madaniyah dapat terikat peradaban tertentu maupun 

tidak. Sebagai contoh: peradaban Islam terkenal dengan benda-benda (madaniyah) 

bercorak ragam hias tumbuh-tumbuhan. Sedangkan televisi maupun komputer 

meskipun ditemukan oleh penemu dari Barat merupakan benda-benda yang bebas 

nilai (tidak terikat peradaban tertentu), hal ini disebabkan ilmu sains dan teknologi 

di dunia Islam pun melandasi kemajuan peradaban Barat. Lain halnya dengan 

pengetahuan sosial humaniora yang pasti terkait dengan pandangan hidup 

seseorang, sebagai contoh konsep ekonomi Islam berbeda dengan konsep 

ekonomi kapitalis. 

 Pembangunan rumah dalam peradaban Islam akan mengikuti konsep Islam 

yang mengenal wilayah umum dan wilayah khusus, sehingga rumah akan 

senantiasa menjaga aurat manusia. Lain halnya dengan rumah yang dibangun 

berlandaskan kehidupan Barat, bisa jadi tidak mengenal pagar maupun tembok 

dalam rangka menutup aurat manusia tetapi fungsi pagar atau tembok hanyalah 

untuk membuat pencuri susah masuk.  

 

Hakikat Kehidupan   

Diatas sudah dipaparkan bahwa peradaban maupun benda atau produk 

dapat terkait dengan pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup tersebut terkait 

dengan hakikat kehidupan manusia. Manusia mungkin seringkali menanyakan 

pada dirinya tentang hakikat kehidupan. Dari manakah manusia hidup, untuk apa 

manusia hidup, dan akan kemana sesudah mati. Setiap pandangan hidup 
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semestinya memiliki jawaban atas ketiganya. Sebagai contoh: jawaban pandangan 

hidup sekulerisme yaitu manusia hidup diciptakan oleh Tuhan, tujuan hidupnya 

uncuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dan sesudah mati kembali kepada 

Tuhan. Posisi Tuhan yang sekedar menciptakan manusia, alam dan kehidupan. 

Tujuan hidup untuk meraih kebahagiaan tersebut mendorong manusia hidup 

berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri baik dari segi 

politik, ekonomi, sosial, budaya.  

Materialisme menjawab bahwa manusia, alam dan kehidupan tidak ada 

yang menciptakan (berasal dari materi saja, tanpa ada yang menciptakan. Hal ini 

bertentangan dengan fitrah manusia karena manusia itu memiliki naluri untuk 

menyucikan dirinya yaitu dengan menyembah dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi 

seringkali pengikut pandangan hidup ini justru mendewakan atau mengagumi 

terlalu berat tokoh-tokoh pencetusnya ini, karena memang naluri menyucikan diri 

tidak bisa dihilangkan dari manusia. 

Islam menjawab bahwa manusia, alam dan kehidupan itu diciptakan oleh 

Allah. Jika meja ada yang menciptakan yaitu tukang meja, tentunya tukang meja 

dan alam sekitarnya ada karena diciptakan oleh Allah. Islam memposisikan Tuhan 

sebagai pencipta dan pengatur. Manusia terikat oleh aturan Allah (syari’at) dan 

tujuan hidup manusia seharusnya adalah mencapai ridho Allah. Bahkan dalam 

Islam terdapat seruan untuk tidak mengikuti pandangan hidup yang lain. 

“Barangsiapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka” 

 

Jeratan Sekulerisme  terhadap Muslimah 

 Berdasarkan hakikat kehidupan diatas, ternyata muslimah seringkali 

menjalani kehidupan bukan berlandaskan aturan Alloh Swt. melainkan menjalani 

kehidupan berasaskan kebebasan dan asas manfaat yang merupakan salah satu 

indikator sekulerisme. Hal ini berdampak pada memilih-milih aturan Alloh Swt. 

bukan dengan standar keimanan pada Alloh sebagai dampak keyakinan pada 

akidah Islam (atau dengan kata lain berdasarkan perintah dan larangan Alloh 

Swt.), melainkan aturan tersebut bermanfaat atau tidak bagi dirinya. Sebagai 

contoh: menutup aurat bukan karena wujud ketakwaan pada Alloh Swt melainkan 
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karena mode (seperti halnya para muslimah yang mengenakan kerudung gaul). 

Inilah contoh kecil yang menunjukkan keberhasilan sekulerisme-liberalisme 

bahkan ke akar-akar kehidupan muslimah. 

 Muslimah telah terhegemoni oleh gaya hidup sekulerisme terutama 

melalui pakaian, makanan dan kesenangan atau biasa disebut fashion, food and 

fun (3F). Dalam hal pakaian (fashion), sering dijumpai para muslimah yang 

menutup aurat tidak sempurna dengan menggunakan pakaian yang ketat atau 

tipis/transparan, tidak menggunakan kerudung. Hal ini disebabkan opini umum 

mengatakan bahwa pakaian dan simbol-simbol Islam bersifat tradisional, tidak 

sesuai model terbaru di era modern. 

 Adapula jeratan yang lebih parah yaitu muslimah yang masih gemar 

fashion yang dianggap sesuai kearifan lokal yaitu masih gemar makan tahu tempe 

khas Indonesia, lebih suka ke pasar tradisional dibandingkan ke mal. Namun, 

pemikirannya sudah mengikuti peradaban sekulerisme-liberalisme yang 

memposisikan agama di pojok-pojok kehidupan tidak perlu mengatur kehidupan 

negara dan pemerintahan. Contohnya: sekedar ucapan salam, do’a serta basmalah 

di pembuka acara dan alhamdulillah penutup acara, melaksanakan sholat, zakat, 

puasa, haji, namun tidak mengakui pembahasan tentang aturan-aturan Islam dalam 

bidang pergaulan (sosial), ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya bahkan 

menyamakan sistem-sistem Islam dengan sistem yang ada saat ini (seperti 

musyawarah sama dengan demokrasi). 

 

Phobia Simbol atau Simbol yang Bermakna? 

 Seringkali kaum muslimin tidak bangga dengan simbol-simbol atau 

identitas keislamannya yang merupakan hasil peradaban Islam seperti hijab, 

bahkan merasa bahwa simbol tersebut bersifat ekstrim. Padahal dunia Barat 

sebenarnya terkenal dengan peradaban sekulerisme yang sarat dengan simbol-

simbol.  

Kartun Rasulullah Saw. yang muncul di Surat Kabar Jylland Posten, 

Denmark, bukanlah simbol tanpa makna. Hal ini berdasarkan fakta bahwa 

sebelumnya dilaksanakan sayembara menggambar kartun Nabi dengan 12 finalis 
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terpilih yang akhirnya terpilih satu sebagai pemenang dan dimuat di surat kabar 

tersebut. Kartun tersebut bermakna untuk mengidentikkan kaum muslimin sebagai 

teroris. Padahal belum tentu aksi pengeboman yang terjadi di berbagai kota di 

dunia tersebut didalangi oleh kaum muslimin. Bukti-bukti menunjukkan bahwa 

ada kejanggalan tayangan video WTC
3
 dan bahkan pembajak pesawat yang 

bernama Hani Hanjour, mengucapkan Allohu Akbar saja tidak bisa
4
. 

Kemungkinan besar, dalang dari terorisme tersebut adalah Amerika Serikat itu 

sendiri sehingga dapat melakukan justifikasi untuk melakukan penyerangan ke 

Afganistan dan Irak yang merupakan daerah-daerah yang menjadi tempat pipa 

kilang minyak maupun eksplorasi minyak. Selain motif minyak (ekonomi), motif 

untuk mempropagandakan gaya hidup 3F seperti yang diuraikan diatas, 

dilancarkan oleh orang-orang Barat dan para komparador dalam rangka 

mempermudah penjajahan non-fisik. 

Begitu pun dengan simbol-simbol lain yang seringkali ditemui sebagai 

logo atau icon produk suatu perusahaan. Logo waralaba restoran Mc.Donalds 

yang sebenarnya menyerupai angka 13 sebagai angka pemujaan terhadap setan. 

Lambang komputer Windows (  ) yang menyerupai logo perisai Ksatria 

Templar
5
 sebagai provokator dalam perang Salib. Logo perusahaan Exxon Mobile 

sebagai simbol salib Templar.   Hal itu menunjukkan dominasi orang-orang Barat 

yang merupakan motor penyembah setan
6
, sehingga kaum muslimin tidak 

menyadarinya bahkan bersedia dengan sukarela untuk menjadi komparador. 

                                                 
3
 Jerry D. Gray, Fakta Sebenarnya 11 September, Jakarta: Sinergi, 2005 dan Thierry Meyssan, 

9/11 The Big Lie, a.b. Setiadharma, Bandung: Jalan Lurus, 2003 
4
 Hani Hanjour merupakan pembajak pesawat yang dibina intelijen (hanky-panky) AS dapat dibaca 

dalam Aukai Collins, My Jihad: One Americans Mujahid Journey,  a.b. Tim Penerjemah Jaringan 

Media Profetik, Jakarta: Sinergi, 2006 hal. 288 
5
 Rizky Ridyasmara, Knight Templar Knight of Christ, Konspirasi Berbahaya Biarawan Sion 

Menjelang Armageddon, Jakarta: Al-Kautsar, 2006, hal. 299 
6
 Cikal bakal adalah Yahudi Ordo Kaballah yang merupakan 12 ahli sihir di sekeliling Fir’aun 

sehingga logo-logo Mesir kuno sering digunakan dalam Freemasonry atau Illuminati yang 

kemudian berkembang bahkan berhasil masuk ke organisasi ke-Pausan. Paus yang terindikasi 

sekaligus anggota freemasonry adalah Yohannes Paulus II. Selain itu, ajaran teosofi dan 

pluralisme agama yang merusak ajaran agama ternyata berasal dari Freemasonry yang dipelopori 

Helena P. Blavatsky, dapat dibaca lebih lanjut dalam Herry Nurdi, Kebangkitan Freemason dan 

Zionis di Indonesia: Dibalik Kerusakan Agama-agama, Jakarta: Cakrawala, hal. 142 
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 Bahkan yang mengherankan, banyak logo freemasonry yang muncul di 

Indonesia seperti lingga yoni
7
, tugu monas, piramid di depan museum dekat 

monas, lambang tugu Jogja
8
, lambang Sleman Sembada

9
 bahkan Garuda 

Pancasila
10

. Hal ini disebabkan kepercayaan penyembahan setan ini sudah 

berlangsung sejak zaman Kuno sehingga dalam agama Hindu-Budha terdapat 

aliran Tantrayana yang mendukung malima. Begitu pula ajaran teosofi. Argumen 

yang  sering dikemukakan melaksanakan agama sebagai pandangan hidup 

termasuk dalam hal politik kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan syari’at 

Islam dapat menyebabkan kekerasan dan peperangan. Padahal sebenarnya 

sekulerisme-liberalisme yang meminimalkan peran Islam sebagai pandangan 

hidup justru tetap menyebabkan peperangan dan konflik. Di zaman sosialisme 

Komunisme Uni Sovyet pun banyak terjadi perang. 

 

Bagaimana menyikapi peradaban? 

Seorang muslimah yang baik juga tidak akan mementingkan 

kepentingannya sendiri dengan tidak memikirkan persoalan umat yang saat ini 

melanda begitu dahsyat. Muslimah yang baik akan senantiasa menggunakan 

potensi-potensi yang dimilikinya yang berasal dari Alloh Swt.  untuk kepentingan 

masyarakat dan Islam. Jiwanya senantiasa berontak ketika aturan Alloh Swt. 

diinjak-injak. Muslimah yang baik pun akan senantiasa ikut serta 

memperjuangkan diterapkannya segara peraturan Alloh Swt. di muka bumi. 

                                                 
7
 Yang merupakan lambang regeneratif manusia, dapat diartikan sebagai darah suci (holy blood) 

segitiga  dan cawan suci (holy grail) segitiga terbalik  yang apabila dipadukan menjadi  

lambang negara Israel.  

8
 Terdapat lambang bintang Daud  ( ) di tugu Jogja 

9
 Berbentuk limas segitiga, entah apakah merupakan pengembangan piramid Mesir yang berbentuk 

limas segi empat 
10

 Garuda merupakan burung dalam mitos yang menyerupai rajawali atau elang lambang negara 

Amerika Serikat. Motif Garuda dapat ditemui di Candi Sukuh. Garuda sebagai burung sejenis 

rajawali atau elang ini memiliki kesamaan dengan dewa Horus, dewa berkepala Burung dalam 

kepercayaan Mesir Kuno. Entah merupakan kebetulan atau kesengajaan jika kepercayaan 

penyembah setan tersebut diadopsi karena ketua BPUPKI, Rajiman Wedyodiningrat merupakan 

anggota Freemasonry. Dapat dibaca lebih lanjut dalam Th. Stevens, Tarekat Mason Bebas Hindia 

Belanda dan Indonesia 1764 – 1962, Jakarta: Sinar Harapan 2004 dikutip dari Herry Nurdy, Jejak 

Freemason dan Zionis di Indonesia, Jakarta: Cakrawala, 2007  
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Muslimah tersebut yakin bahwa kebahagiaan hakiki dirinya adalah tercapainya 

keridhoan Alloh Swt.
11

  

 Keinginan untuk tampil cantik dalam masyarakat juga membuat para 

muslimah tidak mau berjilbab
12

 dan berkerudung
13

. Muslimah lebih percaya diri 

berpakaian minimalis dan menggunakan simbol-simbol yang tidak selayaknya 

digunakan oleh seorang muslimah. Bahkan opini umum dalam masyarakat lebih 

menghargai muslimah yang berpakaian ketat dibandingkan muslimah yang 

bercadar. Muslimah pun dapat terjerumus pada bergaul bebas tanpa batasan 

dengan siapa saja sehingga menyebabkan perselingkuhan dan rusaknya rumah 

tangga. Muslimah yang demikianlah yang tidak mau diatur syari’at Islam dengan 

dalih kebebasan, kebutuhan, dan standar manfaat.
14

 

  Sedangkan untuk pemakaian produk sains dan teknologi, sudah 

selayaknya muslimah dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan 

ketakwaan pada Alloh Swt. Sebagai contoh: komputer berlogo Windows dapat 

tetap digunakan, karena logo windows tidak dapat dihilangkan dari komputer.. 

Namun akan lebih baik jika seminimal mungkin, logo-logo yang bernafaskan 

Freemasonry atau Illuminati atau agama dan pandangan hidup lain selain Islam 

dihindari oleh kaum muslimin untuk menjaga kemurnian diinul Islam. 

 

Kesimpulan 

 Seharusnya muslimah menyadari bahwa mereka adalah perempuan yang 

berakidah Islam. Akidah tersebut mendorong untuk mau ditur oleh syari’at Alloh 

Swt. sebagai bukti keimanan pada-Nya. Ketika tidak mau diatur syari’at Alloh 

Swt. muslimah sebenarnya merasakan kebahagiaan semu di dunia namun 

seharusnya muslimah bersiap-siap menerima azab pedih di akherat kelak. Firman 

Alloh Swt: 

                                                 
11

 Tita Masithah, Hernawati dan Gemi Wulandari, 2003, Muslimah, Dimana Identitasmu: Krisis 

Identitas Akibat Korban Peradaban Asing, Jakarta: Wahyu Press, hal. 20 - 21 
12

 Pakaian yang menutupi seluruh tubuh  
13

 Tutup kepala hingga dada 
14

 Tita Mashitah, Hernawati, dan Gemi Wulandari, op.cit., hal. 37 
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“Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah-Nya tidak akan ditimpa 

cobaan atau ditimpa azab yang pedih (QS An-Nur: 63). 

Tentu muslimah tidak menginginkan azab Alloh melainkan keridhoan Alloh Swt, 

yaitu surga yang abadi dan kekal di akherat
15

.   

Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dilakukan: 

a. bercermin pada Islam; 

b. tidak terburu-buru bertindak sebelum menimbang hukumnya; 

c. Islam sebagai standar berperilaku 

d. memelihara ucapan, sikap dan tindakan 

e. bersiap maupun menjadi ibu rumah tangga berparadigma Islam kaffaah
16

 

Sedangkan yang perlu ditinggalkan: 

a. menjauhi doktrin modernisasi yang bermakna hak-hak, kebebasan 

tanpa batas maupun kewajiban yang tidak sesuai Islam; 

b. melepaskan jeratan kapitalistik gaya baru (3F); 

c. membuang budaya materialisme; 

d. mewaspadai sekulerisme pemikiran
17

 

Wallahu a’lam bishshowab. 
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