
JAKARTA IKR) - Gubernur' Non.Aktif 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama res-. 
ini dinyatakan tersangka oleh Polri dalam 
kasus dugaan penistaan agama: Dengan 
keluarnya status hukum tersebut, masya
rakat diharapkan tetap mengedepankan 
fungsi proses hukum sehingga tidak perlu 
lagi ikut aksi demonstrasi.

Majelis Ulama Indonesia (MLI) mengim
bau umat Islam tidak lagi melakukan aksi
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Perlu Ada Demo Lagi
demo. -Selain itu, kata Wakil Ketua Mtil 
Pusat Zainut Tauhid. MIT meminta agar 
muat Islam fokus .saja mengawal proses 
hukum kasus Ahok.

"Jadi, menyikapi rencana demo tanggal 
25 November, .MUI. mengimbau kepada 

. seluf'uh masyarakat- untuk mengurungkan 
niatnya'melakukan aksi damai kembali, " 
kata Zainut Tauhid dalam keterangannya 
di Jakarta. Rabu (16/11).

. Untuk itui lanjutnya, dalam kaitan ma
salah ini Mlil meminta, umat Islam lokus 
saja mengawal proses.hukum kasus Ahok. 
Karena itu pula, perjuangan harus dialih-' 
kan.dari jalanan ke persidangan atau dari 
lapangan hijau ke meja hijau,

Zainut menjelaskan bahwa proses hu- 
' kum kasus ini masih cukup panjang sehing
ga dibutuhkan kesabaran, kekuatan dan 
kesungguhan. "Sehingga keputusan hakim

di pengadilan nanti benar-benar sesuai de
ngan rasa keadilan masyarakat," tegasnya.

Mengenai penetapan Ahok sebagai ter
sangka, menurut. Zainut Tauhid. MUI 
mengapresiasi Polri. Untuk itu, MUI me-. 
minta agar semua pihak bisa menerima hal 
tersebut.

Sedangkan Ketua Umum PP Muham
madiyah memlai langkah-langkah lain su
dah t idak diperlukan -lagi setelah Ahok di-

Tak Perlu. . . . . . .
Jika ada hal keliru, Muham
madiyah melakukan dakwah amar 
ma ’ruf nahi munkar.” ujar Ketua 
Umum PP Muhammadiyah Dr 
Haedar Nashir.

Tersirat, Muhammadiyah meni
lai tidak perlu ada aksi lagi saat 
menjawab pertanyaan soal ke
mungkinan aksi jilid III dan ada 
agenda lain dalam kasus ini, saat 
jumpa pers di Kantor PP 
Muhammadiyah J  Cik Ditiro, Rabu 
(15/11). Jumpa pers'diselenggara
kan sebagai respons status 
hukum perkara penistaan agama.

Tidak seperti biasa, dalam ke
sempatan tersebut Ketua Umum 
PP Muhammadiyah membaca 
sendiri 7 butir sikap PP Muham
madiyah.

PP Muhammadiyah mengapre
siasi keputusan Kepolisian RI da
lam dalam pertemuan yang di
hadiri Sekum PP Dr Agung 
Danarto, Ketua PP Bidang Hukum 
dan HAM Dr Busyro Mugoddas 
dan Ketua PP Bidang Organisasi 
dan Otonomi Dahlan Rais MHum,

Dari tujuh butir sikap, di an
taranya Muhammadiyah menye
rukan semua elemen bangsa un
tuk bersama-sama menjaga ke
beradaan NKRI dengan memeli
hara kebhinekaan, ketertiban, ke
damaian, kebersamaan, toleransi 
dan suasana kondusif. Muham
madiyah juga melakukan kerja- 
keija cerdas produktif-untuk men
jadi bangsa yang berkemajuan.

nyatakan sebagai tersangka. Oleh karena 
itu. semua komponen bangsa, terutama 
umat Islam hendaknya lokus pada pcn: 

'gawaian proses hukum, Muhammadiyah 
minta tidak perlu mengembangkan asumsi, 
prediksi dan hal-hal spekulasi.

"Tetapi Muhammadiyah sepanjang se
jarah berprinsip mengakui, menghormati 
pemerintah yang sah.
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Pim pinan P usat M uhammadiyah H aedar N ashir mem
berikan pernyataan sikap.

iPerlu dipahami, apa yang di
lakukan umat Islam yang merasa 
agamanya ternodai, ternista ini ja
ngan dianggap sebagai antike- 
bhinekaan.

justru  bisa jadi apa yang di
lakukan ini bagian upaya merajut 
dan ikhtiar kebhinekaan,? ujar 
Haedar. Sehingga menurut Ketum 
PP Muhammadiyah tidak perlu 
membuka area persengketaan 
baru kebhinekaan versus keb
hinekaan. Untuk itu menurutnya 
lebih baik masyarakat mengkaver 
untuk mengeliminasi hilangnya to
leransi tersebut.

Dalam salah satu poin-n ya 
Muhammadiyah mengajak setiap 
warga Indonesia hendaknya bela
jar dari kasus W. Agama, menurut
nya merupakan ajaran suci yang

mutlak diyakini pemeluknya serta 
dijunjung Konstitusi. “Siapa pun 
harus menghormati keyakinan 
agama, termasuk pemeluk agama 
yang berbeda agama dengan 
sikap luhur dan toleran. Bersa
maan dengan itu, hendaknya di
jauhi ujaran dan tindakan yang da
pat merendahkan, menodai, 
menghina dan menista keyakinan 
luhur agama apapun yang hidup 
dan sah diakui negara Indonesia 
berdasar Pancasila," tambahnya.

Karenanya dengan tegas 
Muhammadiyah menyatakan ti
dak ingin membawa kasus ini ke 
ranah politik terkait dengan piika- 
da. Hal tersebut disebut Haedar 
sebagai urusan KPU, Bawaslu. 
"Biarkan rakyat memilih," tambah
nya. (Ful/Fsy)-a


