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Mengistimewakan Non-Muslim, Kenalkan Islam Damai ^
EdJ Yusuf/Republika'

Ary Lukihardianti, Rahmat Fajar

P -S  erempuan berkacamata itu 
L iJ  tampil ke hadapan, Evy 142 ta- 
1 hun), seorang non-Muslim ber

diri di jarak yang cukup dekat dengan 
DrZakir Naik. "Sebelumnya mendaftar 
online, tetapi tidak bisa. Pagi hari ini 
saya menyempatkan diri untuk datang 
ke tempat ini dan bisa berdiri di jarak 
yang cukup dekat dengan Anda," ujar 
Evy saat menghadiri dakwah Zakir 
Naik di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY), Senin [3/4).

Meski dihadiri ribuan peserta, 
panitia Zakir Naik Visit Indonesia 2017 
mengistimewakan masyarakat non- 
Muslim dan atheis yang hadir ke acara 
dakwahnya. Ini terlihat di beberapa 
tempat, seperti Gymnasium Universi
tas Pendidikan Indonesia (UPI), Ban
dung, Jawa Barat, Ahad (2/4) dan di 
UMY keesokan harinya. Selain ke tem
pat tersebut, Zakir juga mengunjungi 
Unida Gontor Ponorogo, Bekasi, dan 
Makassar.

Ada beberapa kebijakan yang di
buat Zakir Naik untuk mengistime
wakan pemeluk agama selain Islam 
yang datang ke acaranya. Keistime
waan tersebut, di antaranya saat pe
mesanan tiket. Panitia menyiapkan 
ja lu r khusus bagi non-Muslim yang 
akan reservasi tiket kehadiran di Gym- 
basium. Lalu, saat hadir masyarakat 
non-Muslim tak perliu mengantre pan
jang. Mereka bisa melewati pintu jalur 
khusus. Saat masuk ke ruangan, ma

syarakat non-Muslim pun mendapat
kan kursi untuk VIP. Keistimewaan ter
akhir adalah, saat diskusi, Zakir Naik 
mempersilakan peserta yang non- 
Muslim untuk bertanya lebih dahulu 
pada dirinya. ' Silakan, yang peserta 
non-Muslim dulu bertanya pada saya, 
yang Muslim nanti," ujar Zakir.

Adanya kesempatan ini, tak disia- 
siakan oleh peserta non-Mustim untuk 
bertanya. Banyak peserta, yang kemu
dian bertanya beberapa pertanyaan 
pada Zakir Naik untuk memuaskan ra
sa penasarannya. Namun, karena ja
waban tersebut memuaskan, bebera
pa penanya langsung mengucapkan 
syahadat dipimpin Zakir Naik. Lainnya 
menyatakan diri ingin mencari tahu 
lebih lanjut.

Deni Saputra salah satu contohnya. 
Lelaki yang lahir dari orang tua ber
agama Islam, tetapi bercerai itu mem
pelajari banyak paham. Mulai paham 
komunis, sosialis, Kristen, Budha, dan 
agama yang lainnya. Namun, sampai 
sekarang la belum meyakini satu 
agama pun. "Saya kesini untuk me
nguatkan keyakinan saya, agama apa 
yang harus saya pilih. Soalnya, saya 
sering lihat Zakir Naik di Youtube me
mang masuk akal," kata dia.

Deni mengatakan, la sempat me
lontarkan beberapa pertanyaan pada 
Zakir Naik, yang selama ini menggan
jal pikirannya. Ternyata, Zakir Naik bisa 
menjawab semua pertanyaannya dan 
menjelaskannya. "Ya, saya mengikrar
kan kembali untuk masuk istam,” kata 
dia.

Di UPI dan UMY, Dr Zakir Naik 
memberikan ceramahnya sekitar satu 
jam setengah, lalu memberikan ke- 
.sempatan kepada peserta melakukan 
tanya jawab. Uniknya, dia memberikan 
keistimewaan kepada peserta non- 
Muslim untuk bertanya terlebih dahu
lu. Kesempatan tersebut tidak disia- 
siakan oleh mereka untuk berdiskusi 
tentang Istam, Allah SWT dan Nabi Isa.

Dalam ceramahnya, Zakir memuji 
Indonesia yang mayoritas penduduk
nya beragama Istam. Indonesia, menu
rutnya layak dijadikan contoh dalam 
hal keberagaman. "Saya merasakan, 
Indonesia akan menjadi contoh negara

[yang baik) dengan populasi umat 
Islam terbanyak di dunia,” ujar Zakir.

Dia pun menilai, kondisi Islam 
Indonesia sudah dekat dengan Alquran 
dan Hadis. Namun, yang perlu ditekan
kan, kata Zakir, bagaimana umat Islam 
Indonesia dapat menyampaikan kebe
naran Islam lebih membumi. Muslim 
juga perlu menjelaskan kepada non- 
Muslim tentang Islam agar tidak ter
jadi pemahaman yang salah. Salah 
satunya tentang jihad.

Dalam ceramahnya di Yogyakarta, 
Zakir menjelaskan, makna jihad bela
kangan ini sering disalah tafsirkan oleh 
sebagian kelompok Islam. Menurut

Zakir, pemahaman yang salph tentang 
makna jihad tidak hanya dialami oleh 
Muslim, tapi juga non-Muslim. Zakir 
menegaskan, jihad bukan berarti pe
rang, tetapi berusaha secara bersung
guh-sungguh guna memperbaiki ma
syarakat.

Dia juga menyampaikan, Islam 
merupakan agama yang damai. Kitab 
suci Alquran pun mengajarkan per
damaian di dunia. "Alquran diturunkan 
bukan hanya untuk umat Islam, me
lainkan juga umat lainnya," kata dia.

Zakir menegaskan, pertumbuhan 
agama Islam di dunia bukan dilakukan 
dengan cara mengangkat pedang. In
donesia, katanya, merupakan contoh 
bahwa Islam disebarkan tidak dengan 
jalan kekerasan. Begitupun dengan 
pertumbuhan pesat yang terjadi di 
Malaysia. Di negara tersebut, kata Za
kir, tidak ada paksaan dari pihak mana 
pun untuk memeluk agama Islam. Dia 
menambahkan, justru perkembangan 
Islam terus tumbuh di Amerika Serikat 
pascaserangan 11 September.

Ketua Humas Panitia Zakir Naik 
Visit Indonesia 2017 Budhi Setiawan 
mengatakan, memilih Indonesia seba
gai lokasi safari dakwahnya merupa
kan keinginannya sendiri. Dia melihat 
Indonesia menarik didatangi karena 
negara dengan berpenduduk Muslim 
terbesar di dunia. Kehadirannya ke 
Indonesia mendapatkan sambutan 
publik. Itu bisa dilihat dengan antusias
nya masyarakat yang ingin mengikuji 
ceramahnya.
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