
---------- HARIAN-----------

BERNAS
Inspirasi Bisnis dan Pribadi Bertumbuh

uuvuw.harianbernas.com

C:
----- -----HARIAN-----------

BERNAS
D IG IT A L IZ IN G  S Y N E R G Y

N0 003 TH KE-71 
TERBIT 16 HAL Rp 3.000

Muhammadiyah Minta 
Warga Jaga Keutuhan NKRI

yang strategis, yang harus kita 
junjung tinggi untuk mencerah
kan kehidupan bangsa, dan jan
gan sama sekali ada pandangan 
-pandangan negatif tentang 
agama seperti bangsa sekular,” 
ungkapnya

Haedar khawatir jika pan
dangan negatif tentang agama 
muncul dari kubu yang condong 
membela calon gubernur incum- 
bent itu, maka kasus penistaan 
agama mungkin saja terulang. 
“Sehingga agama kemudian 
gampang dinistakan, Tuhan 
dinistakan, kitab suci dinistakan 
baik oleh pemeluk agamanya 
atau pemeluk agama lain, atau 
bahkan dari orang-orang yang ti
dak percaya lagi dengan agama,” 
katanya kepada Bernas.

Muhammadiyah, lanjut Hae
dar, mengajak agar kasus Ahok 
ini menjadi pelajaran berharga 
bahwa setiap warga dan pemeluk 
agama harus saling menghorma
ti antara satu sama lain. “Kepada 
setiap warga negara Indonesia 
hendaknya belajar dari kasus ini, 
bahwa agama merupakan aj aran 
suci yang mutlak diyakini oleh 
para pemeluknya serta harus 
dijunjung tinggi keberadaan
nya sebagaimana dijamin oleh 
konstitusi,” terangnya.

Dalam butir terakhir per
nyataan sikap, yang langsung 
dibacakan H aedhar N ashir, 
Muhammadiyah juga mengajak 
seluruh rakyat Indonesia men
curahkan energi dan perhatian 
yang optimal dalam melakukan 
keija-keija cerdas dan produktif 
untuk menjadi bangsa yang 
berkemajuan. (ros)

JOGJA, BERNAS -  Ketua PP Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir, mengajak seluruh elemen 
atau entitas bangsa Indonesia tetap bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta 
keutuhan NKRI pasca penetapan status tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Seruan ini disampaikan di kantor PP Muhamamdiyah, Jl Cik Di Tiro, Yogyakarta, Rabu (16/11).

“M enyerukan kepada semua 
p ihak elem en bangsa untuk ber
sam a-sam a menj aga keberadaan 
N K R I d e n g a n  m e m e lih a ra

kebhinekaan, ketertiban, keda
m aian, kebersam aan, toleransi 
dan  suasana  k o n d u sif,” u ja r 
Haedar.

Haedhar Nashir menambah
kan, PP Muhammadiyah dengan 
tegas menganggap agama dan 
pemeluknya punya peranan yang

penting dalam sej arah peij alanan 
bangsa Indonesia. Oleh sebab 
itu, Muhammadiyah meminta 
jangan ada pandangan negatif 
tentang sebuah agama pasca 
kasus dugaan penistaan agama 
yang menimpa Ahok tersebut.

“A gam a dalam  konteks 
bangsa Indonesia punya peran

KASUS AHOK - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) memberikan keterangan kepada 
wartawan terkait hasil gelar perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau 
Ahok di kantor PP Muhammadiyah, DI Yogyakarta, Rabu (16/11).


