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Zakir Naik:Jihad Bukan 
Berarti Perang

•YULIANINGSIH

YOGYAKARTA -  Ulama asal 
India, Dokter Zakir Naik, menga
takan, ada satu kata dalam Islam 
yang sering disalahartikan, yaitu 
jihad.

“Kata jihad banyak disalah
pahami tak hanya oleh Muslim, 
tetapi juga non-Muslim,” ujar dia 
saat menyampaikan kuliah 
umum bertema "Religion as an 
Agent of Mercy and Peace” di 
Sportorium Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY), 
Senin (3/4).

Menurut dia, jihad bukan 
berarti perang. Jihad berasal dari 
kata jahada yang berarti berusa
ha dan berjuang bersungguh- 
sungguh untuk memperbaiki 

' masyarakat. Jihad juga berarti 
berusaha bersungguh-sungguh 
untuk menjadi Muslim yang baik.

“Makna utama jihad adalah 
bersungguh-sungguh dan beru
saha. Karena itu, bukan hanya 
Muslim yang berjihad, orang di 
luar Islam pun melakukan jihad 
jika mereka bersungguh-sungguh 
dalam suatu bidang,” ujar Zakir 
yang sedang melakukan safari 
dakwah di sejumlah kota di Indo
nesia.

Alquran, menurut dia, me
ngajarkan umat Islam untuk ber
buat baik, termasuk berbuat baik 
kepada orang tua. Jika ada yang 
mengajarkan untuk berbuat tidak 
baik, itu adalah jihad fisabil- 
syaiton. Sebaliknya, jihad yang 
dilakukan untuk kebaikan dise
but jihad Jisabilillah.

“Kata jihad diterjemahkan 
oleh kaum Orientalis sebagai holy

war atau perang suci. Tetapi, 
istilah perang suci ini digunakan 
pertama kali oleh orang Nasrani 
pada Perang Salib,” katanya.

Ia mengemukakan, setelah 
peristiwa 11 September 2001, 
media-media internasional kerap 
menuding Islam sebagai agama 
fundamentalis. Padahal, mereka 
tidak tahu makna sebenarnya 
dari istilah itu.

"Fundamentalis ini berarti 
memahami dengan baik prinsip 
dan ilmu. Fundamentalis itu 
orang yang berpegang teguh pada 
ajaran kitab sucinya, apa pun 
agamanya,” katanya.

Istilah fundamentalis, menu
rut Zakir, juga sering diidentik
kan dengan ekstremis. “Tidak ada 
yang salah dengan kata ekstremis 
atau fundamentalis. Saya seorang 
ektremis dalam hal positif. Anda 
tidak boleh menjadi orang funda
mentalis yang salah arah,” ujar
nya.

Saat ini, lanjut dia, juga ba
nyak yang menuduh Islam se
bagai agama yang intoleran. “Be
tul, tetapi intoleran terhadap 
prostitusi, kejahatan, kemiskin
an, dan lain-lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun me
nyeru umat Islam untuk mem
buang perspektif dan anggapan 
yang salah terhadap agama Is
lam.

Pada kesempatan itu, Zakir 
juga membantah keras tudingan 
bahwa pertumbuhan umat Islam 
yang pesat di berbagai belahan 
dunia disebabkan oleh pedang.

“Indonesia herpenduduk 
Muslim 80 persen dari jumlah to
tal penduduk. Tetapi, tidak per

nah ada sejarah tentara Islam 
menyerang Indonesia.

Demikian juga di Malaysia, 
tidak ada paksaan dari tentara 
Islam agar memeluk Islam. Maka 
sangat tidak berdasar tuduhan 
yang mengatakan Islam itu di
sebarkan melalui pedang,” ujar
nya.

Islam, ia menegaskan, adalah 
agama yang mengajarkan perda
maian.

Ulama yang mendalami ilmu 
perbandingan agama ini dijad
walkan melangsungkan safari 
dakwah di lima kota di Indonesia, 
mulai 1-10 April 2017. Lima kota 
tersebut adalah Bandung, Yogya
karta, Gontor (Ponorogo), Bekasi, 
dan Makassar.

Mubaligh bernama lengkap 
Zakir Abdul Karim Naik ini 
merupakan sosok kondang seka
ligus berpengaruh di India. Ter
bukti, pada 2009 ia masuk dalam 
jajaran 100 orang India terkuat. 
Dokter yang menjadi dai sejak 
1991 ini mendirikan Islamic Re
search Foundation (IRF), sebuah 
organisasi nirlaba yang memiliki 
jaringan televisi Peace TV.

Pria kelahiran Mumbai pada 
18 Oktober 1965 ini juga pernah 
mendapatkan penghargaan ter
tinggi dari Pemerintah Arab Sau
di, yakni King Faisal Interna
tional Prize pada 2015. Ini meru
pakan penghargaan terhadap 
karya-karya luar biasa dari 
individu dan lembaga dalam lima 
kategori, yakni dakwah Islam, 
studi Islam, bahasa dan sastra 
Arab, kedokteran, dan ilmu pe
ngetahuan.
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