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Adakan Safari Dakwah, Kampanyekan Islam Paling Toleran
Ulama Ihdia, Zakir Naik, 
mengadakan kunjungan 

di Indonesia. Selain 
melakukan safari dakwah 

di enam kota, Zakir 
bersilaturahmi dengan 

sejumlah pimpinan 
lembaga negara dan tokoh 
Islam. Apa misi kunjungan 

Zakir di Indonesia?

ZAKIR Naik tiba di Jakarta pada 1 
Maret lalu. Tiga hari setelah mendarat, 
ulama berusia 51 tahun itu bertemu 
Wapres Jusuf Kalla. Dalam beberapa 
hari ini, pendiri Islamic Research Foun
dation (IRF) itu akan mengadakan 
ceramah keagamaan di sejumlah kota, 
termasuk memenuhi undangan pim
pinan Pesantren Gontor, Ponorogo. 

Kemarin (31/3) Zakir bertemu Ketua

MPR Zulkifli Hasan di gedung parlemen, 
Jakarta. Dalam pertemuan itu, Zulkifli 
dan Zakir membahas berbagai isu 
global. Salah satunya terkait toleransi 
dalam agama Islam.

Zakir memaparkan bahwa Islam me
rupakan agama yang paling toleran. 
Dalam perjalanan sejarah, Islam men
jadi agama yang mampu menyatukan 
seluruh agama lain dalam satu persau
daraan. "Islam bisa menjadi tidak to
leran terutama terhadap, alkohol, 
narkotika, dan prostitusi," kata Zakir.

Sebagai negara dengan mayoritas 
penduduk Islam, kata Zakir, Indonesia 
memiliki peran penting. Selama ini, 
Islam tidak pernah memaksa agama 
lain untuk menerima Islam. Di nega
ranya, kata Zakir, Islam bukan agama 
mayoritas, namun tetap bisa berdam
pingan. "Adalah salah kalau ada yang 
mengatakan agama Islam menyebar 
melalui kekerasan," ujarnya.

Zakir menyesalkan adanya pihak TAMU SPESIAL: Zulk

tertentu yang diduga tidak menghendaki 
terciptanya perdamaian. Dia menya
takan, pembuat senjata akan merugi 
jika perdamaian tercipta.

Selain itu, Zakir menilai terjadi keke
liruan dalam memahami konsep jihad. 
"Jihad tidak berarti perang untuk 
alasan kepentingan pribadi, perebutan 
lahan. Jihad adalah berjuang. Dalam 
konteks Islam, artinya berjuang 
terhadap diri sendiri,” ujarnya.

Zakir menyatakan kagum pada 
Indonesia. Indonesia sudah mem
buktikan sebagai negara yang damai. 
Buktinya, alih-alih pasukan perang, 
justru banyak pedagang yang datang 
ke Indonesia. Zakir juga merasa dekat 
karena banyak orang Indonesia yang 
mengenalnya.

Setelah dari gedung parlemen, Zakir 
Naik menuju kantor MUI. Di sana, 
selain bertemu pengurus MUI, ulama 
yang pernah berguru ke ulama ternama

berdiskusi dengan sejumlah pengurus 
ormas Islam.

Yang menarik, Zakir berdiskusi soal 
memilih pemimpin berdasar surah 
Al Maidah 51 ketika di kantor MUI. 
Menurut dia, makna aulia dalam ayat 
tersebut tidak hanya berarti pemimpin. 
Maksudnya, terdapat makna lainnya. 
"Tidak hanya berarti pemimpin, aulia 
bisa berarti teman dekat, pelindung, 
atau penjaga," katanya.

Sementara itu, soal lawatannya ke 
Indonesia, Zakir berencana menyampai
kan kuliah umum di lima kota di Indonesia 
yang bertajuk Zakir Naik Visit Indonesia 
2017. Zakir memulai dakwahnya besok 
(2/4) diAuditorium Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) Bandung.

Selain UPI Bandung, Zakir akan me
ngunjungi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Universitas Darus
salam Ponorogo, Stadion Patriot di 
Bekasi, dan Unhas Makassar. (bay/


