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PENDAFTARAN SUDAH DIMULAI

3 April, Zakir Naik Kuliah Umum di UMY v'
BANTUL (KR) - Kegiatan 

akademik sangat diutamakan, 
untuk kehadiran penceramah 
Dr Zakir Naik. Meski demikian, 
kehadirannya tidak sekadar 
berdakwah kepada civitas aka
demika UMY, namun juga ter
buka untuk masyarakat. Meng
ingat scientiest ini mencoba se
lalu menyelaraskan keilmuan 
dengan persepsi agama. Kuliah 
umum ini akan memperkuat 
toleransi umat beragama.

Ketua Panitia Lokal Kun
jungan Zakir Naik di UMY, Na- 
srullah SH SAg MCL menge
mukakan hal tersebut dalam 
pertemuan pers di Lobby Rek- 
torat UMY, Senin (20/3). Na- 
srullah didampingi Rektor

UMY Dr Gunawan Budiyanto, 
OC Nasional Zakir Naik M 
Khaeruddin Hamsi PhD dan 
Kepala BHP UMY Ratih Her- 
ningtyas MA. Jumpa pers di
laksanakan terkait kehadiran 
Zakir Naik ke UMY, dalam 
rangkaian ke Indonesia.

Sebelumnya Khaeruddin 
Hamsi menjelaskan, ulama ke
las dunia asal India ini direnca
nakan akan hadir di UMY, Se
nin (3/4) pagi dan berceramah 
di Sportorium UMY. Sebelum
nya akan tampil di UPI 
Bandung, dan kemudian ke 
Unida Gontor serta Makassar. 
Untuk kehadirannya telah di
tunjuk Muallaf Centre Indo
nesia yang mengurus selama di

Indonesia, dan bekerja sama 
dengan panitia lokal. Di UMY 
Zakir akan berceramah dengan 
tema 'Religion as an Agent of 
Mercy and Peace'.

"Zakir Naik adalah ahli per
bandingan agama. Karena itu, 
ia tentu akan dapat melu
ruskan persepsi yang salah. 
Dengan demikian masyarakat 
akan tahu bahwa agama pirnya 
misi suci, pesan rahmat dan 
kasih sayang," ujar Nasrullah.

Sementara Ratih Hemintyas 
mengemukakan, mengingat ka
pasitas sportorium yang hanya 
cukup untuk 6.000 orang, maka 
pendaftaran akan diperketat 
dan hanya melalui Online. 
Dalam hal ini menurutnya,

pendaftaran akan dilakukan 
dengan mengacu identitas KTP. 
Sementara dalam form pendaf
taran yang dilakukan hanya se
cara Online, akan ada pertanya
an tentang motivasi mengikuti 
ceramah tersebut. "Kemudian 
pendaftar^bila lolos akan men
dapat password dan barcode 
yang akan menjadi tiket ma
suk," tambahnya.

Pendaftaran akan dibuka 20- 
30 Maret, melalui website 
http://dzn.umy.ac.id. Sementara 
barcode untuk masuk ke sporto
rium akan discan di pintu ma
suk. Menurut Ratih, disediakan 
9 scaner untuk memperlancar 
arus masuk peserta ceramah.
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