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but sebagai jihad ini bertentangan 
dengan ajaran Islam. Jihad, menurut; 
nya adalah berjuang untuk membuat 
masyarakat lebih baik. Jihad bukan 
untuk membunuh banyak orang. 
“Had adalah berjuang. Dalam kon-

. . . . .  Sambungan hal 1
teks Islam artinya berjuang terhadap 
diri sendiri. Jihad juga untuk membu
at masyarakat lebih baik. Jihad untuk \ /  
bela diri. Jihad juga berjuang ter
hadap penindasan,” tandasnya.
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Zakir Naik
Ustazah Farhat Zakir Naik, istri Dr 
Zakir Naik, dijadwalkan menyam
paikan ceramah khusus undangan 
yang dihadiri 2.500 muslimah.

Agenda selanjutnya, Minggu (2/4), 
Zakir Naik akan berada di auditorium 
Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung. Dari Bandung, Zakir 
Naik akan menuju Kota Yogyakarta. 
Pada Senin (3/4), Zakir Naik dijad
walkan menyampaikan ceramah 
umum dengan tema ‘Misconseption 
o f Islam’ di auditorium Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sementara Zakir Naik sore ini me
ngunjungi kantor MUI sempat menyi
nggung soal tuduhan-tuduhan dan 
cap untuk dirinya, termasuk di negeri 
asalnya. Karena tuduhan itu, ce
ramah Zakir sampai dilarang di India. 
Sejumlah negara di antaranya, 
Bangladesh, Kanada dan Inggris ju 
ga dikabarkan ikut melarang karena 
tuduhan radikal.

Menurut Zakir, pemerintah suatu 
negara tidak bisa mencegahnya 
melakukan dakwah. Sebagai contoh 
pemerintah India, ujarnya, tidak bisa 
mencegah dirinya melakukan dak
wah. Namun dia meyakini, tuduhan- 
tuduhan itu tidak akan mengurangi 
keyakinan orang terhadap substansi 
dakwah yang disampaikan.

Dalam kunjungannya ke MUI, 
Zakir Naik disambut Muhyidin 
Junaidi, Ketua Bidang Luar Negeri 
MUI. Sebelumnya Zakir Naik mene
mui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di 
gedung parlemen, Senayan, Jakarta. 
Dalam kesempatan ini ia bicara soal 
Islam dan toleransi.

Zakir Naik, yang tiba di kompleks 
parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 
(31/3), mengaku sangat senang 
berkunjung ke Indonesia. Ini karena 
Indonesia merupakan negara de
ngan jumlah penduduk muslim terbe
sar di dunia. Selain itu ia berbicara 
soal Islam. Kali ini dia membahas 
apa yang dimaksud arti toleransi 
sesungguhnya serta meluruskan 

anggapan miring soal Islam yang di
cap tidak toleran.

Islam toleran untuk kemanusiaan 
dan menyatukan umat manusia un
tuk kedamaian. “Islam tak toleran 
kepada orang yang ingin menghan
curkan kedamaian,” ujar Zakir Naik 
melalui penerjemahnya. Selain itu, ia 
menyebutkan, Islam tidak toleran ter
hadap alkohol dan korupsi. Prostitusi 
juga tak akan diterima dalam ajaran 

Islam.
Lalu, Zakir bicara soal terorisme di 

dunia bahwa isu terorisme yang dise-
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