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ZAKIR NAIK
DALAM bulan ini seorang 

dokter dari India yang muslim 
datang ke Indonesia dan akan 
melakukan ceramah di beberapa 
tempat yang antara lain ke Jogja 
selama lawatannya di luar negeri 
khususnya di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut 
marilah kita menelusuri siapa 
Zakir Naik itu. Dia adalah seorang 
dokter bedah yang sekaligus se
orang ulama India, profesinya juga 
penulis dan Dai ahli perbandingan 
dan sering menyampaikan dakwah 
lewat debat dan ceramah di seluruh dunia.

Nama lengkapnya adalah Zakir Abdul 
Karim, lahir tanggal 18 Oktober 1965, tempat 
lahir di Mumbai dulu disebut Bombay. Pro
fesinya adalah dokter medis dengan gelar 
Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) dari 
Maharashtra, tapi sejak 1991 beliau sudah 
menjadi ulama yang berkecimpung dalam 
dakwah Islam dan perbandingan agama. Dr. 
Zakir Naik bertujuan membangkitkan dasar- 
dasar penting Islam yang kebanyakan remaja 
muslim tidak menyadarinya atau sedikit yang 
b isa  memahami  dal am menghadapi  
modernisasi.

Zakir Naik adalah pendiri dan Presiden 
Islamic Research Foundation (IRF) sebuah 
organisasi nirlaba yang memiliki dan menyiar
kan jaringan TV gratis, Peace TV dari Mumbai, 
India. Jangan heran bila didalam ceramahnya 
sering dihadiri tidak hanya oleh umat Islam 
saja tapi juga dihadiri oleh Umat Kristen,

O w n e r  Toko M a s  K ran g g an  

R. H e ria n to  K u rn ia w a n , S H , MBA

Budha, Hindu, bahkan atheisme i 
ya n g  s e r i n g  m e n g a j u k a n 1 
pertanyaan pada sesi tanya jawab.

Setiap pertanyaan yang ka
dang-kadang menyerang Islam se
ring dijawab dengan sistematis 
sambil menunjukkan ayat-ayat 
yang terkandung dengan luar 
kepala.

Hal ini sering membuat ter
cengang pada hadirin yang men
dengar ceramahnya. Selain Zakir 
dapat menghafalkan kitab agama 
lain seperti kitab weda, Injil dan

Tripitaka.
Zakir seringkah juga sering mengoreksi 

Pastur dan Pendeta bila salah mengutip ayat- 
ayatdalam Bibble atau Injil.

Pernah suatu kali Zakir membuat marah 
kaum syiah dalam konferensi damai di Mum
bai pada tahu 2009 ketika dia menyebut kata- 
kata Radhiyallah taa’la anhu (semoga Allah 
meridhoinya) untuk yazid. Siapa guru atau 
panutan Dr. Zakir Naikyaitu Ahmed Deedat.

Belum lama ini di tempat UPI ( Universitas 
Pendidikan Indonesia) Bandung, Jawa Barat. 
Te r us  di S p o r t o r i u m  U n i v e r s i t a s  
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) DIY 
Yogyakarta pada hari Senin tanggal 3 April 
2017 kembali dibanjiri peserta. Ceramah 
keagamaan bertema Religion as an Agent of 
Mercy and Peace yang artinya agama sebagai 
agen rahmat dan damai sejahtera.

AGAMA BOLEH DIBANDINGKAN TAPI 
JANGAN DIPERTENTANGKAN
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