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Zakir: Saya Seorang Fundamentalis ^
YOGYA, TRIBUN - Jutaan umat Is
lam dl seluruh dunia kini sedang di
uji keislamannya dengan banyaknya 
tuduhan-tuduhan negatif yang di ala
matkan kepada pemeluknya. Hal ini di
tegaskan Dr Zakir Naik saat memberi
kan ceramah di hadapan peserta yang 
memadati Sportorium Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta, Senin (3/4).

Siang itu, ribuan pasang mata dengan 
sabar menanti ceramah ahli perbanding
an agama berusia 51 tahun tersebut. Dr 
Zakir Naik memilih tema “Religion as an 
Agent of Mercy and Peace”.

Menurut Zakir, umat Islam sering di
anggap umat yang fundamentalis, extre- 
mis, dan intoleran. Ulama asal India ini 
menyanggah pendapat media internasio
nal yang selama ini sering mengasosiasi
kan ISlam sebagai fundamentalis.

“Mereka tidak tahu makna funda
mentalis itu sendiri dan sengaja meme
lintir maknanya dengan harapan umat 
Islam terpecah belah,” tegasnya.

Zakir menerangkan, fundamentalis 
berarti memahami dengan baik prin
sip-prinsip ilmu dari suatu bidang 
tertentu. “Sebagai contohnya, seorang 
dokter yang fundamentalis ialah se
orang dokter yang bisa memahami 
ilmu-ilmu kesehatan, serta mengetahui 
penyakit seorang pasien,” ujarnya.

“Saksikan, saya Zakir Naik adalah 
seorang findamentalis Islam, artinya 
saya harus bersungguh-sungguh me
mahami ajaran Islam dengan baik, ser
ta menjalankan seperti apa yang telah 
diperintahkan oleh Islam,” imbuhnya.

Zakir Naik mengatakan, mu
suh-musuh Islam sedang menyusun 
rencana agar agama yang penuh ke
damaian ini tak bisa menyebar luas di 
seantero jagat. Menurut dia, dengan te
gas musuh-musuh besar Islam itu me
ngecap Islam sebagai agama intoleran.

“Betul sekali kalau Islam adalah aga
ma intoleran. Intoleran terhadap prosti-
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tusi, kejahatan, kemiskinan, rasisme, 
ketidakadilan, dan lain sebagainya,” 
kata Zakir.

Zakir Naik menambahkan, bahwa 
media internasional tak henti-henti
nya menyebarkan kabar miring yang 
intinya mengecap Islam sebagai agama 
teroris. “Media menjadi kekuatan luar 
biasa yang bisa mengubah irnage benar 
menjadi salah, hitam menjadi putih,” 
terangnya.

Dikatakan Zakir, sampai saat ini Is
lam dianggap agama yang disebarlu
askan lewat pedang. Padahal menurut 
ahli sejarah, persebaran Islam melalui 
proses yang fantastis.

“Islam sudah memimpin di India 
selama 1.000 tahun, nyatanya 75% 
penduduk India masih beragama Hin
du. Begitu pun dengan Indonesia yang 
85% penduduknya memeluk Islam, 
nyatanya tidak pernah tertulis dalam 
sejarah tentara Islam menjajah Indo
nesia,” ucapnya.

Pengertian Jihad
Tak hanya menyanggah pendapat

media internasional yang sering meng
asosiasikan Islam sebagai fundamenta
lis, intoleran, dan teroris, Dr Zakir Naik 
juga memberikan penjelasan terkait 
kesalahan pengertian jihad yang sering 
diartikan melakukan perang.

“Jihad artinya bersungguh-sung
guh berjuang di jalan Allah, bukan 
hanya perang. Jihad adalah ber
sungguh-sungguh akan sesuatu hal 
yang positif. Jadi, orang-orang di 
luar Islam pun juga bisa melakukan 
jihad bila mereka bersungguh-sung
guh terhadap suatu bidang,” papar
nya.

Zakir mengimbau agar umat Islam 
terus mengkaji dan membaca Alquran 
dan Hadis, karena menurutnya apa 
yang yang disampaikan adalah sebe
nar-benarnya petunjuk.

“The more you. read, the more you un: 
derstancL Islam adalah agama dan Al- 
quran-Hadis adalah satu-satunya kitab 
yang apabila diikuti oleh umat manusia 
maka mereka akan mendapatkan ke
damaian,” jelasnya. (sis)


