Muhammadiyah Dukung Rencana JK Soal
Sumbang Setengah Hasil Kotak Amal
untuk Palestina

Realitarakyat.com – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK)
menyerukan agar setengah penghasilan kotak amal masjid disumbangkan untuk warga
Palestina.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai seruan ini menguatkan kebijakan
pemerintah dalam mendukung Palestina.
“Bagus itu seruan itu bagus, kita dukung karena kita ingin menguatkan kebijakan
pemerintah yang mendukung Palestina,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad
saat dihubungi, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, sebagian uang dari kotak amal masjid terdapat hak fisabilillah.
Terlebih Dadang mengatakan saat Palestina mengalami kerusakan hebat serta banyak
jatuhnya korban jiwa.
“Sekarang Palestina sedang menderita kerusakan hebat akibat gempuran Israel baik
bangunan maupun korban jiwa banyak yang meninggal dan luka-luka, kita memberikan
sumbangan kemanusiaan ke Palestina uangnya dari mana ya dari sumbangan-sumbangan
termasuk juga dari yang diserukan Pak JK kencleng masjid sebagiannya kan ada
juga hak fisabilillah, sebagian dari sodaqoh,” kata Dadang.
Uang ini menurutnya dapat disalurkan langsung ke perwakilan Palestina di
Indonesia. Selain itu, dia mengatakan Muhammadiyah melalui lembaga zakatnya juga

ikut menyalurkan bantuan bagi Palestina.
“Penyalurannya bisa ke langsung ke perwakilan Palestina kan ada disini
perwakilan duta besarnya, ada juga Lazismu lembaga zakat Muhammadiyah kan sampai
kesana semua sumbangan melalui situ sampai ke tangan yang tepat,” tuturnya.
Diketahui JK menyerukan agar setengah penghasilan kotak amal masjid disumbangkan
untuk warga Palestina. Solidaritas ini diserukan untuk membantu warga Palestina
yang banyak kehilangan tempat tinggal pascagempuran Israel beberapa waktu lalu.
“Jadi Pak JK lewat Dewan Masjid Indonesia menyerukan solidaritas Al-Qudus yang
juga Gaza, yang mana warganya itu mengalami kehilangan tempat tinggal, kerusakan
bangunan, dan perlu uluran tanganlah,” kata Sekjen DMI Imam Addaruquthni kepada
wartawan, Sabtu (22/5/2021).
Dia menjelaskan seruan ini muncul karena Al-Aqsa termasuk kiblat umat Islam.
Tempat tersebut termasuk tempat suci bagi umat Islam.
“Al-Aqsa itu termasuk tempat suci umat Islam. Kiblat pertama umat Islam.
Bagaimanapun, itu tempat suci,” ujarnya.
DMI membuat rekening khusus untuk solidaritas ini. Masjid diserukan untuk
menyisihkan setengah penghasilan kotak amal untuk solidaritas ini sekali saja.
Hasil sumbangan itu nantinya akan langsung disalurkan langsung oleh JK ke
Palestina.[prs]

