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PERNYATAAN SIKAP UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEROHANIAN ISLAM
(UKMKI) DAN LEMBAGA DAKWAH KAMPUS SE-UNIVERSITAS AIRLANGGA
TERHADAP AKSI TEROR DI DUA MASJID WILAYAH CHRISTCHURCH, NEW
ZEALAND
Assalamu’alaykum Warahmatullah Wabarakatuh,
Innal mukminiina ikhwah.. (QS; Al-Hujurot, 10)
Bismillaahirahmanirraahim,
Kejadian aksi teror di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood, serta beberapa korban
ditemukan di luar masjid di wilayah Christchurch, New Zealand merupakan salah satu
peristiwa yang kelam bagi kemanusiaan dunia. Betapa tidak, aksi teror yang dilakukan
dengan menembak secara membabi buta di kedua masjid tersebut, berdasarkan laporan media
dan pemerintah setempat, tertanggal 16 Maret 2019, terdapat 49 orang meninggal dunia
dengan rincian 41 orang meninggal di Masjid Al-Noor, 7 orang meninggal di Masjid
Linwood, dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Christchurch. Tidak hanya mengakibatkan
jatuhnya korban yang meninggal dunia, peristiwa ini juga mengakibatkan lebih dari 40 lukaluka dan terdapat beberapa keadaan diantaranya yang kritis. Aksi tersebut terjadi sekitar
pukul 13.45 NZST, pada hari Jumat, 15/03/2019. Dengan sigap kepolisian New Zealand telah
membekuk empat tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan aksi teror teresebut.
Demikian pula pernyataan tegas dari pemerintah Republik New Zealand melalui Perdana
Menteri Ms. Jacinda Ardern dalam konferensi persnya mengatakan, "Sudah jelas bahwa
kejadian tersebut hanya bisa katakan sebagai serangan teroris”, lebih tegas menurutnya,
mereka adalah orang-orang yang memiliki pandangan ektrimis yang tidak memiliki tempat di
negaranya, bahkan di dunia ini. Menurut Perdana Menteri Ardern, kejadian ini merupakan
kejadian kelam yang terjadi di New Zealand.
Berdasarkan data dan fakta kejadian tersebut, kami atas nama Mahasiswa Islam yang
terhimpun dalam Lembaga Dakwah Kampus, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam
bersama Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) se-Universitas Airlangga sebagai mana
ditugaskan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan lebih
daripada itu sebagai ikatan Ukhuwah Islamiyah menyatakan sikap :
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1. UKMKI dan LDF UNAIR mengecam dan mengutuk aksi terorisme tersebut,
bagaimanapun alasannya setiap tindakan yang tidak manusiawi tidak dapat
dibenarkan oleh agama apapun atau kelompok negara manapun.
2. UKMKI dan LDF UNAIR menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita sedalamdalamnya atas kejadian tersebut, kami mengajak masyarakat memberikan doa dan
dukungan untuk korban beserta keluarga supaya tetap tabah menghadapi cobaan berat
ini.
3. UKMKI dan LDF UNAIR berharap pemerintah Indonesia mengawal dan memberikan
perhatian serius dalam proses penangananan kasus terorisme tersebut, sehingga
memberikan keadilan terhadap korban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
4. UKMKI dan LDF UNAIR meminta masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh
provokasi dan spekulasi oleh pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Sejatinya
menyebarkan video atau gambar pembantaian adalah bagian yang menyakitkan untuk
keluarga korban, selain itu hal tersebut secara tidak langsung membantu menyebarkan
isu-isu ketakutan atau anxiety terkait peristiwa ini. Maka mari menahan diri,
insyaAllaah, doa-doa terbaik akan diijabah oleh Allah dan kita percayakan pada pihak
terkait.
5. UKMKI dan LDF UNAIR mengajak masyarakat dari berbagai macam kelompok
organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk bersama-sama melaksanakan shalat
ghaib, memberikan doa yang terbaik untuk saudara kita yang tertimpa musibah, dan
juga untuk keluarga korban yang ditinggal semoaga diberikan ketabahan.
Demikian pernyataan sikap kami, semoga dapat dihitung sebagai saksi bahwa kami masih
memiliki ghiroh ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan agama dan ukhuwah Insaniyah
yang juga perlu selalu kami jaga dan kami rawat.
Waassalamu’alaykum warahmatullah wabaraktuh.
Surabaya, 15 Maret 2019

Ketua UKMKI UNAIR
Diki Febrianto
(089639771579)\
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