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ABSTRAK 

 

Bayu wicaksono, NIM 3114421001. Pemikiran Amien Rais tentang politik. 

Skripsi Jurusan  Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergulatan politik di Indonesia. Untuk 

mengetahui pertumbuhan pemikiran politik Amien Rais. Untuk mengetahui 

perkembangan dan aplikasi pemikiran politik Amien Rais. Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode studi pustaka (library 

research). Data diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Dengan dikumpulkan dan dianalisis dan diambil kesimpulan. Dari 

hasil penelitian, berdasarkan studi pustaka. Seorang cendekiawan muslim 

Indonesia, yaitu M. Amien Rais merasa bahwa telah banyak penyelewengan yang 

terjadi di tubuh pemerintahan orde baru. Ini yang membuat tergerak dari hati nya 

untuk melaksanakan kewajiban sesame muslim yaitu saling nasehat-menasehati 

jika seorang saudaranya melenceng dari sebuah kebenaran. Sepak terjang Amien 

Rais di masa orde baru ibarat sebuah langkah yang berani, karena ia salah satu 

dari sebagian rakyat Indonesia yang merasakan cengkraman kuat dari pemerintah. 

Bermula sebuah pernyataan isu suksesi dan menggerakkan sebuah roda perubahan 

yaitu reformasi. Ia salah satu dari sekian banyak tokoh penggerak reformasi untuk 

menurunkan Soeharto dari singgasana. Semua dilakukan berdasarkan amar ma’ruf 

nahi mungkar. Kemudian ia mengisyaratkan bahwa seharusnya yang dilakukan 

oleh para politikus untuk melakukan politik adiluhung (high politik), politik yang 

berdasarkan moral, bukan berdasarkan nafsu semata. Serta gagasannya untuk 

keadilan social, karena tidak hanya keadilan dalam bidang hokum, tetapi keadilan 

social sangat berarti sehingga tidak terjadi sebuah jurang antara kaya dengan 

miskin. Itulah gagasan tauhid social. Beliau ikut mengawal reformasi dengan 

memebentuk sebuah partai. Disinilah ia melakukan aplikasi-aplikasi yang seperti 

gagasan-gagasan yang ia kemukakan. Semua gagasan-gagasan untuk menjadikan 

Negara Indonesia menjadi Negara yang lebih baik di masa mendatang. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Pemikiran politik Amien 

Rais yaitu politik adiluhung (high politik) dan tauhid sosial. Politik adiluhung 

merupakan politik yang mengutamakan moral. Dan tauhid sosial merupakan cara 

untuk mengurangi kemiskinan. 

 

Kata kunci: Pemikiran, Amien Rais, Pemikiran Politik Amien Rais 

 

 

 

 


