Sekjen FUI:

5 Ribu Orang Akan Kawal Sidang PK Ahok
Sungguh menjadi TANTANGAN serius bagi PEMERINTAH yang sedang berkuasa bisa
MENEGAKKAN HUKUM sebak-baiknya dinegeri ini, bisa-tidak berlakukan HUKUM
sebagaimana mestinya, … dan TIDAK tunduk apalagi menuruti apa yang dinamakan
“TUNTUTAN MASSA” sebagai tekanan politik rasa kebencian berbau SARA. Satu
TANTANGAN mewujudkan ketentuan “setiap warga harus diperlaukan sama dihadapan
HUKUM, tidak membeda-bedakan berdasarkan ras, etnis dan Agama seseorang!”
Mudah-mudahan Pemerintah Jokowi kali ini bisa menunjukkan kemampuan apa yang sudah
menjadi HUKUM dan ketentuan UU! Dengan TEGAS menindak bahkan menjatuhi sanksi
HUKUM bagi kelompok/kekuatan ektrimis/radikalis yang berani melanggar, ... untuk
menjamin ketentraman dan kestabilan politik mendorong maju ekonomi-nasional dan
kesejahteraan RAKYAT banyak!
Salam,
ChanCT

From: 'Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' inengahk@chevron.com [GELORA45]
Sent: Monday, February 26, 2018 8:06 AM
Ini yang bikin indonesia ketinggalan sama malaysia dan afrika.
Saya pernah lihat orang afrika dengan kulit hitam sudah bisa naik ke luar angkasa.
Mestiknya kita bersatu padu untuk membangun negara ini
Sent: Sunday, February 25, 2018 4:16 PM
Apa mampu Eggi Sudjana menyiapkan nasi bungkus untuk orang sebanyak itu?
Orang-orang ini kerjanya cuma omong besar dan berdemo untuk menunjukkan bahwa
mereka kuat.Semua orang tau siapa dan partai apa yang berada di belakang mereka.
Disuruh teriak keras-keras dalam kepanasan mau saja, demi mendapatkan nasi
bungkus. Kerja keras mana mau, begitulah kumpulan orang pemalas. Melihat orang
Tionghua kaya karena kerja keras mereka iri hati..
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Demikianlah tingkah laku orang- orang yang dalam hidupnya hanya mengatas namakan
agama dengan mencatut nama Tuhan, padahal mereka sendiri tidak mengerti hakekat
ajaran agama yang sesungguhnya yang mereka atas namakan.
Betul sekali yang di katakan Gunawan Muhammad: "Saat orang bekerja mereka
berdemo. Lha, kapan kau akan menguasaai ekonomi kalau kau tidak bekerja?”
Syarkawi.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/24/sekjen-fui-5-ribu-orang-akan-kawal-sidang-pk-ahok
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Sabtu, 24 Februari 2018 20:49 WIB

WahyuMuhammad Al Khaththath
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Umat Islam
(FUI) Al-Khathath mengatakan akan ada 5.000 orang yang ikut mengawal jalannya sidang
Peninjauan Kembali (PK) kasus penistaan agama yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok yang akan berlangsung besok Senin (26/2/2018).
Baca: Aktor Senior Anwar Fuady Berpesan kepada Produser: Jangan Pakai Artis Ketangkap Narkoba

Al-Khathath mengatakan massa itu akan menyerukan penolakan terhadap PK yang
diajukan Ahok.
“Kira-kira ada sekitar 5.000 massa yang akan datang dari informasi yang saya dengar.
Kami dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni 212
mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal sidang itu serta menolak PK yang
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diajukan Ahok,” terangnya saat ditemui di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat,
Sabtu (24/2/2018).
Al-Khathath menjelaskan bahwa massa akan terkonsentrasi di Jalan Gadjah Mada depan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
“Kami sampaikan juga ajakan ini kepada masyarakat dari berbagai elemen, terutama yang
ada di Jakarta untuk bersama menolak PK Ahok. Kita dukung hakim untuk menolak PK
Ahok dengan memenuhi Jalan Gadjah Mada,” imbuhnya.
Sidang PK Ahok yang diajukan sejak tanggal 2 Februari 2018 itu kemungkinan akan
dipimpin oleh tiga hakim yaitu Salman Alfaris, Mulyadi, dan Tugianto dengan pihak
kejaksaan juga kemungkinan menunjuk jaksa Ali Mukartono yang menjadi ketua tim jaksa
penuntut umum (JPU) Ahok dalam kasus penistaan agama.
PK Ahok akan diajukan dengan membandingkan putusan sidang kasus yang menjerat Buni
Yani.
Baca Juga


Kompolnas Desak Harus Ada Regulasi Darurat Narkoba



Hadiri Festival Shalawat Nusantara, Jokowi Digandeng Ketua MUI dan Habib Lutfi



Dalam Kondisi Sakit, Kepala Humas BNPB Gelar Konferensi Pers Jelaskan Bencana Longsor di
Brebes



Cara Terhindar dari Tekanan Darah Tinggi



Taliban Luncurkan Serangan di Afghanistan, 23 Orang Tewas
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