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BANTUL—Penceramah muslim dari India Zakir 

Abdul Karim Naik akan hadir di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 3 April 
mendatang. Zakir Naik akan mengisi kuliah 
umum kepada ribuan mahasiswa di Sportorium 
UMY.

Organizing Committee Mohammad Khaerudin 
mengungkapkan, kedatangan Zakir Naik menjadi 
salah satu bahan untuk mengembangkan 
kurikulum di UMY. "Karena profil beliau selain 
sebagai ulama, juga sebagai ilmuwan maka 
banyak yang dapat digali dari kedatangan beliau 
ke UMY. Salah satunya tentang paradigma 
keilmuan di dalam Alquran," ujarnya saat 
sesi jumpa pers di kampus setempat, Senin 
(20/3).

Kepala Biro Humas dan Protokol UMY Ratih 
Hemingtyas menjelaskan beberapa hal terkait 
dengan pelaksanaan Public Lecture oleh Zakir 
Naik ini. “Kami telah mempertimbangkan aspek 
keamanan dan kenyamanan dan memutuskan 
kapasitas yang dapat mengikuti public lecture 
di Sportorium yaitu sebanyak 6.000 orang. 
Selain civitas akademika UMY, kami juga 
membuka kuliah umum ini terbuka bagi 
masyarakat umum," papar Ratih.

Ratih menjelaskan, pendaftaran melalui 
online bisa diakses di laman http://dzn.umy. 
ac.id mulai Senin (20/3) pukul 13.00 WIB. 
Lebih lanjut dia menjelaskan para peserta 
diharuskan melalui serangkaian proses pendaftaran 
sebelum menghadiri Kuliah umum Dr. Zakir 
Naik. Hal ini dikarenakan acara gratis dan 
kapasitasnya terbatas

“Karena kami mempertimbangkan aspek 
keamanan. Bagaimanapun Dr. Zakir Naik 
adalah ulama yang populer. Jadi melalui 
pendaftaran tersebut kami lakukan screening 
sehingga tahu siapa-siapa saja yang menjadi 
peserta," tuturnya.

Jadi calon peserta akan mengisi beberapa 
form. Salah satunya dengan mencantumkan 
scan nomor KTP. Namun peserta tidak perlu 
khawatir nantinya data akan disalahgunakan. 
Panitia, berkomitmen akan menghapus semua 
data peserta ketika acara telah selesai.

Dia menegaskan informasi resmi mengenai 
Public Lecture Zakir Naik tidak akan diinfokan 
selain melalui laman dzn.umy.ac.id. Selain itu, 
Ratih juga menjelaskan beberapa peraturan yang 
harus dipatuhi oleh peserta dan memastikan 
tidak akan ada calo untuk acara ini.

“Ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi 
oleh peserta. Salah satunya peserta dilarang 
keras memakai atribut organisasi atau kelompok.
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