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Dr Zakir Naik memberikan kuliah umum di Sportorium UMY.

LUAR BIASA, ANIMO SAMBUT ZAKIR NAIK

Islam Intoleran Terhadap Ketidakadilan
YOGYA (KR) - Ulama kondang India Zakir 

Naik mengakui bahwa Islam memang intoler
an terhadap hal-hal yang berbau prostitusi, ke
jahatan dan kemiskinan. Bahkan harus dite
gaskan, Islam sangat intoleran terhadap keti
dakadilan, rasisme dan sejenisnya. Sementara, 
Alquran adalah Konstitusi masa depan dan 
satu-satunya pegangan yang apabila diaktuali
sasikan akan menghadirkan kedamaian.

Zakir Naik mengemukakan hal tersebut 
saat meluruskan pandangan mengenai Islam, 
jihad dan fundamentalisme dalam kuliah 
umum di Sportorium UMY, Senin (3/4). 
Kuliah umum dilanjutkan dialog berlangsung 
sekitar 3 jam. Animo masyarakat dari pelba
gai kota di Indonesia sangat luar biasa untuk 
mengikuti kuliah umum bertema Religion as 
an Agent of Mercy and Peace. Meski pintu 
dibuka pukul 06.00, namun sejak pukul 05.00 
mereka sudah berdatangan dan mengantre 
masuk dengan tertib.

Zakir mengaku sangat senang berada di 
Indonesia dan melihat animo masyarakat men

dengarkan ceramahnya. "Indonesia bukan ne
gara Islam, tetapi punya umat Islam terbesar. 
Selain itu Alquran dan Hadis tetap dipegang 
teguh,” ujarnya

Soal jihad dan fundamentalisme, Zakir juga 
mengajak seluruh umat Islam untuk melu
ruskan dan menjadi agen muslim yang baik ba
gi agamanya dan juga agama lainnya. Islam se
suai dengan maknanya memiliki arti damai, 
yang telah disebarkan sejak 1400 tahun lalu 
dengan dibawakan oleh Muhammad SAW. 
"Siapapun yang menyebarkan perdamaian, 
dan mengikuti ajaran Islam dengan baik, itu 
artinya dia adalah agen muslim,” ujarnya.

Karenanya, ulama asal India ini merasa pri
hatin karena menilai saat ini masih banyak 
perspektif dan pengertian yang salah menge
nai Islam. Dalam pemikirannya, adalah kewa
jiban umat Islam untuk meluruskan berbagai 
pandangan keliru tersebut. Di antara yang se
ring salah dipahami orang-orang di luar Islam 
adalah pengertian jihad dan fundamentalisme.

* Bersambung hal 7 kol 1
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