
EDISI 476 TAHUN II

SENIN 
3 APRIL 2017 
6 RAJAB 1438 H

Pagi Ini Zakir Naik 
Ceramah di UMY
0  6000 ORANG SIAP HADIR 0  MUI BERHARAP MEMBAWA DAMPAK POSITIF 
0  DIANGGAP FIGUR ULAMA MONUMENTAL

Yogyakarta, AMANAH —  Tidak kurang 6000 
peserta dari berbagai kalangan akan memadati 
kuliah umum ulama asal India, Zakir Naik, di 
Kampus Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta pagi ini, Senin (3/3). Tidak hanya 
dihadiri umat Islam tapi juga tokoh non
muslim. S  BERSAMBUNG KE HALAMAN 7  ,r. # * * * * ■  . *•*

Ditunggu Sejak 
Tahun Lalu
SEMENTARA ITU, K etua 

P a n itia  Lokal UMY N a sru llah  

m en u tu rk a n , Z akir N a ik  sed i

an y a  h a d ir  d i In d o n e s ia  sejak

I BERSAMBUNG KE HALAMAN 7

SIAPA Dr. Zakir Naik 
Sebenarnya?
• Nama Lengkap: Dr Zakir Abdul Karim
• Lahir, 18 Oktober 1965 di Mumbai

• (Bombay pada waktu itu).

• Ulama India

• Penulis dan da’ i ahli perbandingan agama

• Kerap menyampaikan dakwah lewat debat 

dan ceramah di seluruh dunia.

Profesi
►  Seorang dokter medis

►  Memperoleh gelar Bachelor of Medioine and 

Surgery (MBBS) dari Maharashtra

►  Sejak 1991 ia telah menjadi seorang ulama

►  Berkecimpung dalam dakwah Islam dan 

perbandingan agama.

Tujuan Dakwah 
Zakjr Naik

. ►  Membangkitkan kembali dasar-dasar '  

penting Islam

►  Dasar Islam yang Kebanyakan remaja 

Muslim tidak menyadarinya

►  Dasar Islam yang sedikit memahaminya 

dalam konteks modernitas.
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#  Pendiri dan presiden Islamic Research Foundation (IRF)

#  Organisasi nirlaba yang memiliki dan menyiarkan jaringan 

saluran TV gratis, Peace TV dari Mumbai. India.
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Sepak Terjang Zakir Naik
g  Ceramahnya dihadiri oleh ribuan jamaah

g  Tidak hanya orang Islam saja juga oleh kristen, hindu, 

budha, bahkan ateisme

g  Sempat membuat kemarahan komunitas Syiah dalam 

Konferensi Damai di Mumbai pada tahun 2007

Karakter Zakir Naik
#  Selalu mengawali jawabannya dengan memuji per

tanyaan yang dilontarkan penanya,

Menjawab pertanyaan dengan sistematik

Menjawab pertanyaan dari mendasar kemudian 

dengan pengandaian-pengandaian

g  Jawabannya mudah ditangkap akal sehat

g  Berbicara sertai dengan dalil-dalil yang lebih meyak

inkan para penanya.

W Kemampuan Zakir N a ik I I I i l i l l l I I
Memiliki hafalan yang teramat kuat

Mampu menghafal Al-Our’an dan Shahih Bukhari Muslim

Menguasai kitab Weda, Tripitaka, Bhagavad gita.

Menggerakkan hati ribuan penganut Hindu di India dan menjadi 

mu'ailaf

T , r t a i f  rann.rami menrroruksi pastur dan pendeta jika mereka 

salah dalam mengutip ayat-ayat dalam bibble atau injil.
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Perbedaan Zakir Naik dan 
Ahmed Deedat
** Dr. Zakir Naik tidak memiliki banyak agenda debat.

►  Ahmed Deedat memiliki banyak tantangan debat

►  Debat Zakir Naik tidak mendapat respon dari gereja-gereja

►  Sampai sekarang belum Pendeta yang berani berhadapan.

►  Zakir N a ^tflu luk i “Ahmed Deedat Plus” yang telah membuat 

pasttifoan pendeta ngeri
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