
Ditunggu Sejak Tahun Laiu

tahun lalu, yang sejak awal 
diinisiasi oleh Universitas 
Darussalam (UNIDA) Po
norogo awal tahun 2016 lalu.

Saat itu keluarga Gontor 
bertemu dengan Zakir Naik 
di Maroko dan membicara
kan terkait kesediaan Zakir 
Naik ke Indonesia untuk 
memberikan kuliah umum 
di malam puncak dies natalis 
Gontor ke-90.

Gontor kemudian meng
hubunginya untuk menanya
kan kesediaan UMY menye
lenggarakan kuliah umum 
dengan pembicara Zakir 
Naik. Kesempatan baik itu 
langsung disampaikan kepa
da pimpinan,

"Alhamdulillah pimpinan 
memberikan izinnya terlebih 
saat itu UMY juga akan me
rayakan dies natalis yang ke- 
35" ungkap Nasrullah, Ahad 
(2/4).

Dalam pandangan Nas
rullah, Zakir Naik merupa
kan figur yang monumental, 
ulama yang cendekia dan 
cendekia yang ulama, tidak 
banyak orang seperti Zakir 
Naik di dunia ini.

Karena itu, ia berharap 
masyarakat tidak menyia- 
nyiakan momen ini, terkhu
sus kalangan UMY sendiri. 
Selain itu Zakir Naik me
rupakan representasi dari 
visi UMY yang unggul dan 
Islami yakni yang menggali 
keilmuan dan selalu kemba
li pada sumbernya yakni Al

Quran.
"Beliau juga hafal banyak 

kitab suci agama lain, meski
pun beliau adalah seorang 
muslim, ini sangat men
gagumkan," imbuhnya.

"Agenda ini 
jadi semacam 
counter issue 
(meluruskan 
isu) atas semua 
pemberitaan 
buruk tentang 
Islam, agar 
ada common 
perception 
tentang Islam 
yang damai dan 
rahmatal lil 
alamin"

Kedatangan Zakir Naik 
di UMY tentu akan men
jadi kebanggaan bersama 
dan momen berharga untuk 
menyampaikan spirit ke- 
Islaman. Terlebih hal terse
but disampaikan di depan 
civitas akademika UMY yang 
merupakan lembaga pendi
dikan Islam

Menurutnya, civitas ak
ademika yang unggul tidak 
hanya dalam keilmuan na-
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mun juga bagaimana ilmu 
yang didapatkan sesuai 
dengan Islam. Keduanya 
menjadi pilar yang tidak 
dapat dipisahkan, justru sa
ling menopang satu sama 
lain.

Islam memerlukan ilmu, 
begitu juga sebaliknya. Spi
rit tersebut selalu dibangun 
kemanapun UMY melang
kah, termasuk melalui kuliah 
umum Zakir Naik.

Lebih jauh Nasrullah 
menjelaskan bahwa pihaknya 
melihat ada mis perception 
(persepsi yang keliru) ten
tang Islam baik lokal hingga 
internasional.

Mengasosiasikan Islam 
dengan teroris yang berarti 
bahwa Islam tidak ramah, Is
lam tidak manusiawi. Persep
si salah kaprah itu yang ingin 
pihaknya luruskan melalui 
agenda ini.

Zakir Naik sendiri nan
tinya akan menyampaikan 
terkait Religion as an Agent 
of Mercy and Peace dengan 
segala rasionalisasi dan 
dapat membuka cakrawala 
berfikir yang berbeda untuk 
meluruskan persepsi mas
yarakat terkait Islam.

"Agenda ini jadi semacam 
counter issue (meluruskan 
isu) atas semua pemberita
an buruk tentang Islam, agar 
ada common perception ten
tang Islam yang damai dan 
rahmatal lil alamin" katanya.
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