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:: DR ZA K! R NAIK DI UMY

Ceramah Dikemas dalam Suasana Akademik
YOGYAKARTA -  Dalam Pro
gram Indonesian Visit 2017, 
Dr Zakir Naik akan menggelar 
ceramah umum di beberapa 
perguruan tinggi, termasuk 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). UMY ber
niat mengemas ceramah Zakir 
Naik dalam nuansa akademik, 
yakni kuliah umum.

“Konsep acara yang di UMY 
nanti lebih ke kuliah umum. 
Untuk itu, kami sengaja me
ngambil tema ‘Religion as an 
AgentofMercyandPeace’ untuk 
kegiatan ini. Kami ingin dia 
membahas terkait agama se
bagai pintu masuk mendapat 
rahmat dan rasa kedamaian.

Tema ini pun sudah disetujui 
Zakir Naik,” kata Rektor UMY 
Dr Ir Gunawan Budiyanto MP 
kemarin.

Gunawan mengatakan, 
meski sosok Zakir Naik bisa 
dikatakan kontroversial, UMY 
tetap berani menghadirkan
nya sebagai pembicara utama 
dalam kuliah umum pada 3 
April 2017.

Menurut Gunawan, UMY 
berharap Zakir Naik bisa me
nerangkan lebih mendalam 
terkait perkembangan keilmu- 
andalamperspektifagama. “Hal 
tersebut kami kaitkan dengan 
visi UMY, yakni unggul dan 
islami, apalagi beliau memang

seorang akademisi juga. Jadi, 
selama4,5jamkegiatanininanti 
kami berharap bisa menyerap 
banyak hal untuk dijadikan 
bahan kajian mengembangkan 
kurikulum kami agar bisa lebih 
baiklagi,” kata Gunawan.

Organizer Committee Na
sional Muhammad Khaerud- 
din Hamsin PhD mengatakan, 
keakademikan dan pengeta
huan Zakir Naik bisa diserap 
oleh masyarakat melalui ke
giatan ceramah-ceramahnya. 
Bagi para sivitas akademika 
sendiri, kedatangan Zakir Naik 
bisa menambah pengetahuan 
terkait aktivis keilmuan.

“Kami berharap, kami

semua bisa lebih menjadikan 
Alquran sebagai paradigma ke
ilmuan. Kehadiran Zakir Naik 
juga bisa memandu kita mem
buka paradigma keilmuan dan 
keislaman,” kata Hamsin.

Kepala Biro Humas dan 
Protokoler UMY Ratih Her- 
ningtyas SIP MA mengatakan, 
UMY memberlakukan sistem 
pendaftaran via online bagi 
masyarakat ataupun sivitas 
akademika yang ingin menon
ton langsung. Aturan tersebut 
diberlakukan karena daya 
tampung Sportorium UMY se
bagai lokasi penyelenggaraan 
hanya 6.000 orang.
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