
I ’;

Pagi Ini Zakir Naik Ceramah di UMY

Panitia pelaksana se
lain mengundang tokoh 
agama dari berbagai or
ganisasi masyarakat Is
lam juga mengajak tokoh 
agama selain Islam untuk 
mendengarkan ajaran Is
lam yang damai dan jauh 
dari tindak kekerasan.

Untuk memaksimal
kan pelaksanaan kegiatan, 
panitia juga melakukan

audiensi dengan Kepoli
sian Daerah DIY dan TNI 
untuk mengawal acara ak
bar tersebut.

"Keamanan sudah kami 
serahkan kepada pihak 
yang berwajib untuk mem
bantu mensukseskan acara 
ini,” jelas Nasrullah kepa
da Amanah.

Sekretaris Umum Ma
jelis Ulama Indonesia

Daerah Istimewa Yogya
karta (MUI DIY) Ahmad 
Muhsin Kamaludiningrat 
mengaku bangga Yogya
karta menjadi salah satu 
destinasi safari dakwah 
ustadz kondang sekaliber 
Zakir Naik.

Karena itu, dirinya se
cara khusus sudah menga
gendakan untuk hadir pada 
acara tersebut. "Undang-

anya sudah saya terima 
kemarin via email, insya 
Allah akan hadir dari MUI" 
ungkapnya.

Dia berharap kedatan
gan Zakir Naik dapat 
memberi pengaruh positif 
ummat Islam khususnya 
DIY dengan memperkuat 
keilmuan terutama dalam 
hal toleransi beragama.

Mengingat toleransi

dalam beragama merupa
kan hal yang saat ini men
jadi isu paling sensitif di 
Indonesia.

Karena itu, dia mengi
ngatkan kepada ummat 
Islam di DIY untuk ter
us menjaga ukhuwah Is- 
lamiyah, ketentraman dan 
kenyamanan lingkungan, 
jangan sampai terjadi hal- 
hal yang tidak diinginkan

terjadi ketikan Zakir Naik 
melawat ke Yogyakarta.

"Yogyakarta harus 
dapat meneladani kota 
Madinah, yang heterogen 
namun damai karena to
leransi yang tinggi”

Dalam lawatan se
puluh hari bertajuk Zakir 
Naik Visit Indonesia 2017, 
akan dilaksanakan di enam 
kota di Indonesia, yakni
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Cibubur, Bekasi, Bandung, 
Yogyakarta, Ponorogo, dan 
akan berakhir di Makassar.

Panitia membentuk 
dua tim yakni panitia na
sional dan panitia lokal 
di masing-masing kota 
seperti di Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY) yang akan ber
langsung hari ini.
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