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Jakarta Tokoh senior Amien Rais menyebut 17 April 2019 sebagai perang Baratayuda dan
Armageddon. Apa maksudnya?
Amien bicara soal Armageddon saat memberikan wejangan kepada sejumlah peserta
Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Yogyakarta. Amien bicara soal pilpres yang
sudah dekat dan sebentar lagi bakal ada Baratayuda atau Armageddon.
"Ini permainan memang tinggal empat setengah bulan lagi. (Tanggal) 17 April itu adalah
pertaruhan yang terakhir apakah unsur-unsur PKI akan menang ataukah sebaliknya,"
kata Amien Rais dalam video pertemuan yang menyebar di kalangan Muhammadiyah,
Jumat (30/11/2018).
Pertemuan itu digelar pada Rabu (28/11), tepat di malam sebelum pemilihan Ketua Umum
Pemuda Muhammadiyah. Pertemuan digelar di lantai 8 Cavinton Hotel Yogyakarta, yang
dihadiri Amien Rais, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan salah satu caketum Pemuda
Muhammadiyah, Ahmad Fanani.
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Baca juga: Santer Aroma Pilpres di Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Bicara soal pilpres yang sudah dekat, Amien mendorong kader Pemuda Muhammadiyah
yang hadir melakukan konsolidasi. "Ini pertarungan Baratayuda, Armageddon, sudah
kurang dari empat setengah bulan. Jadi kita harus betul-betul konsolidasi," ujar Amien
memberikan arahan.
Dalam forum ini, Amien mengungkapkan Ketum Pemuda Muhammadiyah yang kini sudah
terpilih, Sunanto, didukung pimpinan PP Muhammadiyah dan sejumlah pihak yang
disebutnya sebagai 'pemesan'. Di forum ini, Amien membakar semangat peserta
muktamar yang hadir untuk memilih Ahmad Fanani yang, menurutnya, lebih baik dari segi
agama dan keilmuan. Dia menutup wejangan dengan mendoakan Pemuda Muhammadiyah
kembali tegak setelah dinamika muktamar.
"Mudah-mudahan Pemuda Muhammadiyah berdiri tegak, boleh guncang, boleh sebentar,
tapi kemudian tegak lagi dan mudah-mudahan 17 April malam hari kita syukuran besar,"
pungkasnya.
Sayang, Amien tak menyebut apa itu Baratayuda dan Armageddon yang dimaksud. Dari
Wikipedia, Armageddon dimaknai sebagai sebuah film fiksi ilmiah tentang akhir zaman.
Film ini pernah meraih nominasi Academy Awards sebagai Film Bencana Terbaik pada
1998. Film ini disutradarai Michael Bay dan diproduseri Jerry Bruckheimer. Sederet
bintang top jadi pemain utama film ini, seperti Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, dan
Billy Bob Thornton.
Baca juga: Permintaan Terakhir Dahnil Anzar di Kala Genting

Nah, Baratayuda sendiri dimaknai sebuah perang besar di Kurukshetra antara keluarga
Pandawa dan Kurawa. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabarata, yaitu sebuah
wiracarita terkenal dari India.
Lantas, apa gerangan hubungan Armageddon dan Baratayuda dengan 17 April 2019, yang
merupakan jadwal pilpres?
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