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Umat Beragama Perlu Selesaikan 
Persoalan Palestina

•  ER IC  IS K A N D A R S J A H

YOGYAKARTA -  Pimpinan 
Pusat (PP) Muhammadiyah me
ngeluarkan pernyataan sikap 
secara resmi terkait meningkat
nya ketegangan di Palestina 
pascapengakuan Yerusalem se
bagai ibu kota Israel oleh Pre
siden AS Donald Trump. Per
nyataan sikap disampaikan Ke
tua Umum PP Muhammadiyah 
Haedar Nashir dalam Tabligh 
Akbar untuk Palestina di Uni
versitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY), Sabtu (16/12).

Salah satu butir pernyataan 
sikap itu adalah dorongan agar 
seluruh umat beragama turut 
andil dalam penyelesaian per
soalan di Palestina. Haedar Na
shir mengatakan, PP Muham
madiyah menyerukan kepada 
umat Islam, Kristiani, Yahudi, 

, dan umat beragama lainya, baik 
di Indonesia maupun di seluruh 
dunia untuk melakukan usaha- 
usaha optimal. "Baik melalui ja

lan spiritual, moral, dan politik 
guna membebaskan Yerusalem 
dari cengkeraman Israel yang 
didukung oleh AS," katanya.

Selain itu, dalam pernyataan 
sikap itu ia juga menekankan 
bahwa PP Muhammadiyah me
nentang keras sikap dan alasan 
Pemerintah AS yang menetap
kan Yerusalem sebagai ibu kota 
Israel dan memindahkan Kedu
taan Besar AS dari Tel Aviv ke 
Yerusalem. Menurutnya, pemin
dahan tersebut menunjukkan 
dukungan AS terhadap agresi 
dan penjajahan pemerintah zio
nis Israel atas bangsa Palestina.

Karena sikap itu, PP Mu
hammadiyah menilai AS telah 
melanggar instruksi PBB nomor 
252 tahun 1968,1969,1980, dan 
2016. AS pun dinilai telah men
dukung pelanggaran hak bera
gama dan hak asasi manusia 
(HAM) yang dilakukan Israel. 
"Selain itu, AS telah mengambil 
langkah ceroboh. Langkah ini 
berpotensi menimbulkan keke

rasan dan ancaman keamanan 
dunia serta konflik antarne- 
gara. Terutama di Timur Te
ngah," ujarnya.

Di satu sisi, PP Muhamma
diyah menyayangkan sikap be
berapa negara-negara Arab di 
Timur Tengah. Hingga saat ini 
beberapa negara itu cenderung 
bersikap lemah dan tidak ber
satu dalam menghadapi keputu- 
san AS dan Israel serta tidak me- 
nunjukan solidaritas terhadap 
perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, PP Muhamma
diyah mendukung sepenuhnya 
sikap Pemerintah Indonesia 
yang menentang kebijakan po
litik AS. "Pemerintah juga hen
daknya mengambil langkah aktif 
untuk menggalang solidaritas 
politik internasional melalui 
OKI, Asean, Uni Eropa, dan or
ganisasi internasional lain untuk 
mendukung usaha-usaha bagi 
kemerdekaan dan kedaulatan 
negara Palestina," kata dia.
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