
AKSI Solidaritas KAMMI Daerah Bandung untuk Muslim Rohingya-Arakan

Bismillahirrohmaanirrohiim,,,Telah diwajibkan bagi kita berjuangMemberantas semua bentuk kemaksiatanTelah dikumandangkan komando perangMelawan segala kejahiliyahan
-Nasyid Panggilan Jihad by Generani Rabbani-Kajian telah dilaksanakan, konsolidasi telah dirampungkan, pemahaman yang baik telahditanamkan, dan persiapan pun telah dimatangkan. Memang sudah menjadi kebutuhanmendesak (urgent) bagi kaum muslimin saat ini untuk turut serta memikirkan nasib saudaranyayang tengah berada di bawah penindasan maupun pembantaian di Arakan-Myanmar.Merekalah saudara kita –etnis Rohingya- yang telah lebih dari tujuh minggu ini ditindas begituluar biasa. Tidakkah hatimu tergerak Wahai ikhwah fillah sekalian?Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah diadari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). (HR.Bukhari)

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bandung bersama seluruhKAMMI komisariat se Kota Bandung pada hari Rabu, 01 Agustus 2012 telah melaksanakan AKSIsolidaritas turun ke jalan guna menggugah kesadaran warga masyarakat Bandung ataspenindasan etnis Rohingya yang tanpa ada suara pembelaan signifikan baik dari ASEANmaupun PBB. Mana yang katanya pembela HAM? Mana yang katanya penyeru KEBEBASAN?Mana yang katanya peraih NOBEL PERDAMAIAN? Semua kini terasa begitu kerdil ketikamelihat kenyataan ribuan umat muslim di Arakan ditindas, diusir hingga dibantai habis-habisan. Tak cukup sampai di situ, negara-negara lain yang didatangi oleh para pengungsi etnisRohingya ini pun enggan untuk menerima mereka –termasuk juga di Riau, Indonesia-, padahaljelas-jelas mereka sedang terzalimi dan membutuhkan bantuan. Inna lillahi wainna ilaihi
rojiiunn. . .Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidakmengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan namabaiknya). (HR. Muslim)AKSI Solidaritas untuk Rohingya ini diikuti oleh lebih dari 30 aktivis KAMMI se Bandung Rayayang Komandan Lapangan (Danlap)-nya langsung dipimpin oleh Uda Mohd. Akhir Nasution dariKAMMI Komisariat ITB. Berkumpul di Masjid PUSDAI kemudian berjalan dengan seruan DAMAIke arah depan Gedung Sate (Gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Barat).Ketahuilah wahai ikhwah sekalian bahwa bulan Ramadhan adalah satu bulan dimana Rasulullahbanyak mengumandangkan jihad, begitu pula dengan KAMMI. Dengan semangat yang sama,maka lapar dan dahaga yang tengah dirasa tak menjadi kendala untuk menyerukan suarakepedulian bagi umat muslim Rohingya. Apalagi kejadian di sana sesungguhnya bukanlahkonflik etnis dan agama semata, melainkan telah menjadi konflik yang dimainkan oleh pihak-



pihak di luar Myanmar –baca:China, silahkan baca analisis dari Kang Jusman Dalle-. Terlebih lagikekerasan dan pembantaian di sana adalah suatu pelanggaran HAM berat dan ini telah menjadiisu kemanusiaan bagi siapa saja yang di dalam hati dan jiwanya masih tersimpan sifat-sifatperikemanusiaan yang utuh (syumul).Orasi pun disuarakan dari masing-masing komisariat, dan semuanya memang telah bersepakatbahwa telah menjadi kenyataan bahwa Muslim Rohingya telah berduka, dan kita patutmemikirkan serta turut mencari jalan keluarnya. Di tengah-tengah AKSI, diselingi juga teatrikalbagaimana menyedihkannya nasib mereka –etnis Rohingya- dan segera menanti kepeduliankita semua.Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukantermasuk dari mereka. (HR. Abu Dawud)KAMMI Bandung telah bergerak, bagaimana dengan Antum semua wahai Ikhwah Fillah? KAMMItunggu AKSI-mu..!!Salam hangat dalam kepedulian untuk Muslim Rohingya by Muhammad Joe Sekigawa, seorang
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