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Pengantar Penulis

Islam sebagai agama Allah swt yang dibawa nabi terakhir, 
yaitu Muhammad saw bertujuan untuk menunjukkan dan 
menuntun manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan 
hidupnya di dunia dan akhirat. Ikhtiar untuk menghadirkan 
ajaran Islam dengan dua sumber pokok ajarannya, yaitu al-
Qur’an dan al-Hadits, agar dipahami dan diamalkan di tengah-
tengah kehidupan manusia merupakan tugas yang harus 
diemban dakwah.. Itulah sebabnya, antara agama Islam dan 
dakwah pada dasarnya terdapat hubungan dialektis; agama 
Islam tersebar karena ikhtiar dakwah yang dilakukan atas dasar 
ketentuan yang telah ditentukan ajaran Islam. 

Kehadiran dakwah sebagai ikhtiar membumikan atau 
mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam diharapkan mampu 
memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan 
manusia.  Dewasa ini, permasalahan yang dihadapi objek dakwah 
semakin berat dan kompleks akibat arus kemajuan zaman yang 
ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta dibarengi dengan sistem globalisasi. Kondisi ini 
tentu menjadi tantangan bagi dakwah menegakkan amr ma’ruf 
dan nahi munkar. 

Kompleksitas permasalahan kehidupan umat pada masa 
kekinian, tidak hanya menyangkut persoalan sosial, tetapi juga 



iv  ~   Seni  Mengelola  Dakwah

ekonomi, budaya, politik, dan teknologi, menuntut kehadiran 
dakwah yang lebih responsif  dan solutif, tidak hanya sekadar 
kegiatan rutinitas dan pelengkap dalam aktivitas keagamaan. 
Namun, harapan ideal terhadap peran dakwah tersebut akan 
terwujud jika pengelolaan dakwah dilakukan dengan baik, 
profesional, dan yang lebih penting lagi, harus dilakukan 
dengan sistem kerja sama dalam wadah lembaga atau organisasi 
dakwah. 

Secara kuantitas, aktivitas dakwah yang dilakukan umat 
Islam jumlahnya cukup banyak dengan berbagai pendekatan, 
metode, media, dan materi dakwah. Namun, di sisi lain 
perilaku masyarakat yang semakin merenggang dari nilai-nilai 
keislaman juga tidak kalah banyaknya. Hal ini menunjukkan 
adanya kesenjangan antara tujuan dan kenyataan hasil dakwah. 
Problematika dakwah ini tidak akan terjadi jika para pelaku 
dakwah memiliki wawasan pengetahuan yang luas, baik secara 
teoretis maupun praktis tentang sistem pengelolaan dakwah yang 
profesional. Para pelaku dakwah harus secara terus-menerus 
mengasah dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan 
keterampilannya dalam mengelola dakwah dengan pendekatan 
berbagai disiplin ilmu yang dapat menunjang hasil dakwah yang 
lebih baik, ef����������

Dengan dorongan keinginan untuk ikut serta dalam 
mengatasi problematika dakwah saat ini, kehadiran buku yang 
berjudul “SENI MENGELOLA DAKWAH” ini diharapkan 
dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan 
pengetahuan para pemikir, pengelola, praktisi, dan pelaku 
dakwah dalam rangka meningkatkan kinerja dakwah dalam 
mewujudkan perubahan kondisi umat ke arah yang lebih baik 
berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. 

Secara substansial, isi buku ini memberikan gambaran 
tentang hakikat dakwah dalam Islam, pengelolaan dakwah 
berbasis manajemen, pendekatan strategis aktualisasi dakwah, 
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dan model kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan 
dakwah. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini bermanfaat 
untuk menambah wawasan konseptual dan operasional para 
pembaca, terutama para pelaku dan pengkaji dakwah. Amiin. 

Mataram, Juli 2018

Penulis





Seni  Mengelola  Dakwah   ~  vii

Daftar Isi

Pengantar Penulis  • iii
Daftar Isi  •  vii

Bab Satu 
HAKIKAT DAKWAH DALAM ISLAM • 1
A. Pengertian Dakwah  • 1
B. Unsur-Unsur Dakwah   • 4

1. Subjek Dakwah  • 5
2. Objek Dakwah  • 6
3. Materi Dakwah  • 8
4. Metode Dakwah  • 9
5. Media Dakwah  • 13
6. Tujuan Dakwah  • 15

C. Hukum Dakwah  • 16

Bab Dua 
EKSISTENSI MANAJEMEN 
SEBAGAI SENI TATA KELOLA DAKWAH  • 21
A. Pengertian Manajemen  • 21
B. Tujuan Manajemen  • 23
C. Unsur-Unsur Manajemen  • 24
D. Fungsi-Fungsi Manajemen  • 26



viii  ~   Seni  Mengelola  Dakwah

Bab Tiga
SENI TATA KELOLA DAKWAH 
BERBASIS MANAJEMEN  • 29
A. Hubungan Manajemen dengan Dakwah  • 29
B. Manfaat Penerapan Manajemen Dalam Dakwah  • 31
C. Mekanisme Kerja Manajemen Dakwah  • 34

1. Perencanaan Dakwah  • 34
2. Pengorganisasian Dakwah  • 42
3. Penggerakan Dakwah  • 44
4. Monitoring dan Evaluasi Dakwah  • 58

Bab Empat 
MANAJEMEN STRATEGIS 
TATA KELOLA DAKWAH  •  65
A. Konsepsi tentang Manajemen Strategis  • 65
B. Proses Penyusunan Strategi Dakwah  • 68

1. Memahami Misi Dakwah  • 68
2. Memahami Tujuan Dakwah  •  68
3. Analisis Lingkungan Internal  • 69
4. Analisis Lingkungan Eksternal  • 70
5. �����asi Isu strategis  • 71
6. Penentuan Strategi  • 73

Bab Lima 
KINERJA  
TATA KELOLA DAKWAH  • 75
A. Ekspektasi terhadap Penyelenggaraan Dakwah  • 75
B. Realitas Kinerja Pengelolaan Dakwah  • 84
C. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Dakwah  • 86

Bab Enam 
PENDEKATAN STRATEGIS 
AKTUALISASI DAKWAH  •  91
A. Dakwah dalam Dimensi 
 Penanggulangan Kemiskinan  • 92
B. Dakwah dalam Dimensi Pembinaan Kerukunan  • 104



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  ix

B. Dakwah dalam Dimensi Pelestarian Budaya  • 124
C. Dakwah Dalam Dimensi Politik Kenegaraan  • 131

1. Konsepsi tentang Politik  • 134
2. Urgensi Pendekatan Politik dalam Dakwah  • 137

Bab Tujuh 
KEBIJAKAN PENINGKATAN  
TATA KELOLA DAKWAH  • 143
A. Penyusunan Peta Dakwah  • 144
B. Pengembangan Penelitian Dakwah  • 146
C. Pengembangan Fundraising Dakwah  • 148
D. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Dakwah  • 153
D. Pengembangan Sumber Daya 
 Manusia Subjek Dakwah  • 169
Daftar Pustaka  • 175





Seni  Mengelola  Dakwah   ~  1

B a b  S a t u

HAKIKAT DAKWAH
DALAM ISLAM

A. Pengertian Dakwah
Islam adalah agama dakwah. Keberhasilan dakwah merupakan 
sebagian dari keberhasilan menegakkan Islam.1 Makna dakwah 
dalam Islam dapat dipahami melalui dua pengertian, yaitu 
secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminologi). Kata 
dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu “da’a-yad’u-da’watan”. 
Kata dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja 
da’a yad’u.  Kata dakwah ini mempunyai banyak makna baik 
dalam al-Qur’an maupun dalam percakapan biasa. Para ahli 
memberikan �����terhadap kata dakwah secara bahasa atau 
etimologi dengan do’a, seruan, ajakan, panggilan, bimbingan, 
dan lain-lain. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata dakwah mencakup 
berbagai makna antara lain: memanggil, mempersilahkan, 

1 Winengan, “Urgensi Penerapan Manajemen dalam Aktivitas Dakwah”, 
Tasamuh, Vol. 3 No. 2 ( Juni 2006), 134.
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memohon, berdo’a, mengajak, menyeru,  dan sejenisnya.2 
Beberapa ayat al-Qur’an menunjuk arti tersebut antara lain 
sebagai berikut. 

1. Qs. al-Nahl ayat 125: “Serulah manusia kepada jalan 
Tuhanmu dengan bijaksana, pelajaran yang baik, dan 
berdebatlah dengan cara yang baik; 

2. Qs. Yusuf  ayat 33: “Yusuf  berkata: Wahai Tuhanku, 
penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka 
kepadaku; 

3. Qs. al-Rum ayat 25: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya. 
Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil 
dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari bumi;

4. Qs. al-Ahqaf  ayat 31: Hai kaum kami, terimalah seruan 
orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-
Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan 
melepaskan kamu dari azab yang pedih.
Secara terminologi (istilah), para ahli memberikan �����

terhadap kata dakwah sebagai berikut.

1. Thoha Yahya Umar. Dakwah adalah mengajak manusia 
dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 
perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan 
mereka di dunia dan akhirat. 

2. K.H.A. Syamsuri Siddiiq. Dakwah adalah segala usaha dan 
kegiatan yang sengaja dan berencana dalam wujud sikap, 
ucap, dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan 
baik secara langsung ditujukan kepada orang perorang, 
masyarakat atau golongan, supaya tergugah jiwanya, 
terpanggil hatinya kepada ajaran Islam untuk selanjutnya 

2 Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Rahmat 
Semesta, 2006), 17.
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mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.3

3. Ali Makhfudh. Dakwah adalah memotivasi manusia 
untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, 
menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka 
dari perbuatan mungkar agar memperoleh kebahagiaan 
yang hakiki.4

4. Aly Shalih Al-Mursyid. Dakwah adalah cara untuk 
menegakkan kebenaran, kebajikan, dan mengikuti 
petunjuk agama (Islam), serta melenyapkan kebathilan 
dengan berbagai pendekatan, metode, dan media.5

5. Masdar Helmy. Dakwah adalah mengajak dan 
menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah 
(Islam), termasuk amr ma’ruf  nahi munkar untuk bisa 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.6

Merujuk pada beberapa pengertian dakwah di atas, hakikat 
dakwah adalah mengajak dan meluruskan kembali manusia 
supaya kembali ke jalan Allah, yakni kembali kepada hakikat 
���(Qs. al-Rum: 30) karena manusia telah melakukan kesaksian 
bahwa Allah adalah Ilah yang sebenarnya. Adapun beberapa 
istilah lain yang seirama dengan hakikat dakwah adalah sebagai 
berikut.

1. Mau’izah: menasehati orang lain dengan cara menerangkan 
ajaran Islam secara ringkas, polos, dan dengan nada yang 
mengharukan (Qs. al-Nisa: 34, 63) 

3 Winengan, “Upaya Dakwah Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur: 
Suatu Tinjauan Manajemen”, dalam Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan 
Kalijaga, 1999), 25.

4 Aep Kusnawan dan Aep Sy. Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah ( Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), 10.

5 Ibid.
6 Ilahi, Manajemen..., 20.
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2. Tazkir: suatu bentuk dakwah dengan cara memberi 
peringatan dalam upaya penyegaran kembali (Qs. al-
Zariyat: 55) 

3. Tabligh: menyampaikan ajaran Islam kepada manusia agar 
mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya melalui secara 
lisan dan tulisan (Qs. al-Maidah: 67) 

4. Ta’lim dan Tarbiyah: ta’lim (pengajaran) adalah memberikan 
atau mentransfer ilmu kepada manusia (umat). Tarbiyah 
(pendidikan) adalah mendidik manusia dengan pengetahuan 
yang sudah diajarkan agar benar-benar mereka menjadi 
sadar akan hakikat aqidah dan syariat. 

5. Targhib atau Tabsyir: suatu upaya menggemarkan manusia 
kepada amal shaleh dengan menampilkan berita pahala 
yang akan mereka dapatkan nanti (Qs. al-Baqarah: 25) 

6. Khotbah: penyampaian pesan yang diucapkan seorang 
secara langsung yang ditujukan kepada suatu jemaah 
melalui mimbar atau media tertentu dengan tujuan 
memberikan seruan, ajakan, dan peringatan berlandaskan 
ajaran Islam untuk membebaskan mereka dari semua 
urusan yang dihadapinya.7 

B. Unsur-Unsur Dakwah
Dakwah sebagai suatu kegiatan yang berfungsi untuk 

melakukan perubahan kehidupan manusia ke arah yang lebih 
baik, berdasarkan ketentuan ajaran Islam, berjalan dalam 
sebuah sistem. Ini artinya bahwa keberfungsian dakwah tersebut 
tidak terlepas dari keberadaan berbagai unsur yang ada dalam 
sistem dakwah tersebut. Keberadaan unsur dakwah yang satu 
dengan unsur dakwah lainnya saling memiliki keterkaitan dan 
ketergantungan, sehingga tidak ada satu pun unsur dakwah yang 
dapat berdiri sendiri untuk menjadikan keberfungsian dakwah 

7 Alwisral Imam Zaidallah dan Khaidir Khatib Bandaro, Strategi Dakwah Dalam 
Membentuk Da’i dan Khotib Profesional ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 5-8.
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sebagai aktivitas penyebaran ajaran Islam kepada manusia. 
Dakwah sebagai sebuah sistem aktivitas untuk mendorong 
manusia untuk amr ma’ruf  nahi munkar terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut.

1. Subjek Dakwah 
Subjek dakwah merupakan orang yang melaksanakan 

dakwah atau pelaku yang menyampaikan pesan dakwah, 
baik secara individu maupun kelompok (organisasi/lembaga 
dakwah), laki-laki (da’i) maupun perempuan (da’iyah). Untuk 
menjamin berfungsinya dakwah sebagai gerakan pembumian 
ajaran Islam dalam kehidupan umat, dibutuhkan kehadiran para 
subjek dakwah yang handal yang mampu membuat rancangan 
dakwah yang solutif, kontributif, dan akomodatif  terhadap 
permasalahan dan kebutuhan objek dakwah. Untuk itu, kepada 
para pelaku dakwah dituntut untuk memiliki karakteristik-
karakteristik sebagai berikut.

a. Keyakinan (iman) yang kuat. Cirinya: memiliki rasa cinta 
kepada Allah, rasa takut atas kemurkaan Allah, optimis atas 
balasan Allah, selalu menjaga hubungan dengan Allah, dan 
selalu konsisten dan tabah dalam menjalankan aktivitas 
dakwah meskipun menghadapi berbagai hambatan, tidak 
khawatir dengan kegagalan, serta menganggap dakwah 
sebagai suatu ikhtiar untuk melakukan perubahan kondisi 
umat ke arah yang lebih baik, dan hasil ���ya dari ikhtiar 
dakwah ada pada kehendak Allah swt.

b. Akhlak yang baik. Cirinya: berlaku benar dan baik pada 
ucapan maupun perbuatan, sabar, kasih sayang, rendah 
diri, bergaul, dan beruzlah. Selain itu, para pelaku 
dakwah juga harus ikhlas, bertanggung jawab, adil, dan 
jujur serta konsekuen dengan apa yang disampaikannya. 
Pelaku dakwah merupakan referensi bagi objek dakwah. 
Oleh karena itu, sebelum mengajak objek dakwah untuk 
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menjalankan pesan-pesan dakwah yang disampaikan, 
dia harus mempraktikkannya terlebih dahulu untuk 
menambah keyakinan para objek dakwah.

c. Pengetahuan. Karena kehadiran dakwah diharapkan solulif  
untuk memecahkan masalah umat, sementara masalah 
umat sangat kompleks, para pelaku dakwah juga harus 
adaptif, inisiatif, tanggap, dan kreatif  dalam merancang 
metode, model, dan pendekatan dakwah yang diterapkan 
terhadap berbagai solusi problemtika umat tersebut. Ini 
artinya bahwa para pelaku dakwah dituntut untuk memiliki 
pengetahuan yang luas, baik pengetahuan tentang ajaran 
Islam maupun pengetahuan-pengetahuan lainnya, seperti 
sosial, politik, budaya, teknologi, ekonomi, psikologi, dan 
komunikasi.8

2. Objek Dakwah
Objek dakwah atau mad’u adalah orang yang menjadi 

sasaran penerima dan pelaksana pesan dakwah yang disampaikan 
para subjek dakwah. Objek dakwah merupakan seluruh manusia, 
baik dari kalangan internal umat ijabah (muslim) maupun umat 
dakwah (non-muslim), yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, 
seperti: 

a. Aspek keimanan. Menurut al-Qur’an (Qs. Al-Baqarah: 20), 
terdiri dari mukmin, k��, dan m����

b. Aspek strata sosial-ekonomi. Terdiri dari orang kaya, 
menengah, dan miskin.

c. Aspek mata pencaharian. Terdiri dari petani, pedagang, 
peternak, nelayan, pegawai, dan buruh.

d. Aspek kultur keberagamaan. Terdiri dari santri, abangan, 
dan priayi. 

8 Tanthowi Jawahir, Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur’an (Jakarta: 
Pustaka al-Husna, 1983), 12.
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e. Aspek berkebutuhan khusus. Terdiri dari golongan 
tunasusila, tunarungu, tunawisma, tunakarya, dan 
narapidana.

f. Aspek usia. Terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan 
orang tua.

g. Aspek pendidikan. Terdiri dari tidak sekolah, TK, SD, SLTP, 
SLTA, dan perguruan tinggi.

h. Aspek jenis kelamin. Terdiri dari laki-laki dan perempuan.
i. Aspek sosiologis. Terdiri dari masyarakat terasing 

(pinggiran dan pedalaman), pedesaan, dan perkotaan, 
serta beberapa aspek lainnya.
Muhammad Abduh membagi tipologi mad’u menjadi tiga 

golongan sebagai berikut.

a. Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dapat 
berpikir secara kritis dan cepat menangkap persoalan.

b. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum 
dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum 
dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.

c. Golongan yang berbeda dengan golongan cerdik dan 
awam. Tipe golongan ini adalah masih senang membahas 
sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, dan belum 
mampu membahasnya secara mendalam.9

Di era informasi, sebagai akibat transformasi sosial yang 
dipengaruhi sistem sarana transportasi, teknologi komunikasi, 
dan pariwisata, secara sosio-religius, realitas empiris karakteristik 
manusia sebagai objek dakwah dapat dik����asikan menjadi 
tiga tipe sebagai berikut.

a. Masyarakat yang sangat fanatik pada paham keagamaan 
tertentu, dan menutup diri terhadap masuknya informasi 

9 Ibid., 24.
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paham keagamaan yang lain, sehingga agak sulit menerima  
paham keagamaan yang berbeda dengan keyakinannya.

b. Masyarakat yang cenderung lebih terbuka dan lebih kritis 
dalam merespons informasi keagamaan yang diterima 
sehingga dapat memilah dan memilih pesan ajaran agama 
yang ada untuk diterima atau ditolaknya dengan arif.

c. Masyarakat yang berpola hidup hedonistik, yaitu 
tipe masyarakat yang orientasi utama hidupnya lebih 
mengutamakan pada upaya-upaya untuk mendapatkan 
kesenangan dan kenikmatan materi, tanpa mempedulikan 
ajaran agamanya.

3. Materi Dakwah
Materi dakwah merupakan pesan-pesan dakwah yang 

disampaikan para subjek dakwah kepada para objek dakwah, 
baik yang bermuatan ajakan, bimbingan, dan pembinaan, yang 
diharapkan dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan 
objek dakwah, guna mewujudkan perubahan kondisi objek 
dakwah menjadi lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip ajaran 
Islam demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun 
akhirat. Materi dakwah tidak hanya berkaitan dengan makna 
ibadah secara sempit, tetapi makna ibadah secara luas, baik 
dalam hal berinteraksi langsung dengan Allah swt maupun 
sesama manusia. Secara garis besarnya materi dakwah, yaitu:  

a. Masalah aqidah (keimanan). Iman erat kaitannya dengan 
akal dan wahyu. Manipestasi keimanan akan terwujud 
dalam amal sholeh.

b. Masalah syari’ah (hukum). Pelaksanaan syari’ah dapat 
melahirkan peradaban dan selalu menjadi kekuatan 
peradaban umat Islam.

c. Masalah mu’amalah (hubungan sosial kemasyarakatan). 
Pelaksanaan muamalah dapat menciptakan tatanan 
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kehidupan manusia yang harmonis, saling memberikan 
kemanfaatan satu dengan yang lainnya.

d. Masalah akhlak. Materi ini erat kaitannya dengan perilaku 
kehidupan manusia, baik akhlak terhadap sesama manusia, 
Allah swt, maupun makhluk lainnya. 

4. Metode Dakwah
Metode dakwah merupakan cara-cara dalam penyampaian 

pesan dakwah kepada para mad’u. Jika dilihat dari sisi pendekatan, 
metode dakwah telah dijelaskan dalam Qs. al-Nahl ayat 125:

“Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, 
maudizatil hasanah dan bermujadalahlah dengan cara yang terbaik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang Maha Mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”.

Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga metode dakwah yang 
sangat ideal yang harus dijadikan acuan oleh para da’i ketika 
mewujudnyatakan ajaran Islam melalui kegiatan dakwah, yaitu, 
al-hikmah, al-mauidzah al-hasanah, dan al-mujadalah.

a. Al-Hikmah
Dalam al-Qur’an, kata al-hikmah diulang sebanyak 20 kali 

baik dalam bentuk nakirah maupun ma’rifat. Bentuk masdar-nya 
adalah hukman yang diartikan secara generik sebagai mencegah. 
Dalam konteks hukum berarti mencegah dari kezaliman, 
sedangkan dalam konteks dakwah bermakna menghindari hal-
hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. 
Isitilah al-hikmah juga dimaknai sebagai cara, metode dakwah 
yang diperlukan dalam menghadapi berbagai macam golongan 
masyarakat yang berbeda.10 Muhammad Abduh ������an 
al-hikmah dengan mengetahui rahasia-rahasia dan mengetahui 

10 Mohammad Natsir, Fiqhu Da’wah ( Jakarta: Media Dakwah, 2000), 164.
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faedah dalam setiap hal. Al-hikmah juga digunakan dalam 
ucapan yang sedikit lafaz, tetapi banyak makna. Al-hikmah juga 
sering diartikan sebagai al-‘adl (keadilan), al-haq (kebenaran), 
al-hilm (ketabahan), al-‘ilm (pengetahuan), dan al-nubuwwah 
(kenabian)11.

Dakwah bil-hikmah adalah menyampaikan pesan dakwah 
dengan cara yang arif  bijaksana, yaitu melakukan pendekatan 
sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu 
melaksanakan pesan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak 
merasa ada paksaan, tekanan, maupun �����Dengan kata 
lain, dakwah bi al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan 
komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Dalam 
metode ini seorang da’i dituntut untuk memiliki kemampuan 
dakwah, baik secara teoretis maupun praktis dalam mengahadapi 
berbagai macam golongan mad’u.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
konteks dakwah, al-hikmah terkait dengan kemampuan teoretis 
dan praktis seorang da’i dalam menyampaikan doktrin Islam 
sesuai dengan situasi dan kondisi objektif  mad’u.

b. Al-Mauidzah al-Hasanah
Kata mauidzah dalam al-Qur’an terulang sebanyak 25 

kali dalam berbagai bentuk dan derivasinya. Kata mauidzah 
mengandung beberapa makna, di antaranya pengajaran, 
peringatan, dan nasehat, sedangkan kata hasanah (kebaikan) 
adalah lawan dari kata sayyi’ah (kejelekan). Metode dakwah 
dengan mauidzah dan hasanah digunakan terhadap mad’u 
yang kapasitas intelektual dan pemikiran serta pengalaman 
spiritualnya tergolong kelompok awam, yaitu orang kebanyakan 
yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta 

11 Munzier Suparta & Harjani Hefni (ed.), Metode Dakwah ( Jakarta: Prenada 
Media, 2003), 9.



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  11

belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.12 
Dalam konteks ini, da’i berperan sebagai pembimbing, teman 
dekat dan akrab, menyayangi, dan memberikan segala yang 
bermanfaat serta membahagiakan mad’u-nya.13

Dakwah dengan pendekatan al-mauidzah al-hasanah perlu 
memperhatikan faktor-faktor: tutur kata yang lembut sehingga 
akan terkesan di hati sanubari mad’u, menghindari sikap sinis 
dan kasar, serta tidak menyebut-nyebut kesalahan atau sikap 
menghakimi orang yang diajak bicara (mukhattab). Dakwah 
al-mauidzah al-hasanah ini merupakan metode dakwah yang 
dilakukan dengan sistem pengajaran, peringatan, dan nasehat 
yang baik, seperti dengan tutur kata yang lembut, tidak sinis 
dan kasar, dan tidak menyebut-nyebut kesalahan atau tidak 
menghakimi orang yang diajak bicara. Dalam hal ini, seorang 
da’i berperan sebagai pembimbing, teman dekat dan akrab, 
menyayangi, dan memberikan segala yang bermanfaat serta 
membahagiakan mad’unya.14 

c. Al-Mujadalah 
Di dalam al-Qur’an, kata al-mujadalah dalam berbagai 

bentuknya ditemukan sebanyak 29 kali dan 10 kali di antaranya 
mengandung arti pembicaraan atau diskusi yang dilandasi 
argumen yang berbeda dengan penggunaan dalil yang utuh. 
Al-mujadalah juga berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan 
oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang 
mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya.15  
Dakwah bil-mujadalah juga mengandung arti pembicaraan 
atau diskusi tentang suatu urusan, yang dilandasi argumen 
yang berbeda dengan penggunaan dalil yang utuh dalam setiap 

12 Ilahi, Manajemen..., 24.
13Abdul Qudus, “Dakwah dan Fenomena Gerakan Keagamaan di Indonesia”, 

dalam Jurnal Tasamuh Vol. 5 No. 1 (Mataram, FDK, 2007), 47.
14  Ibid.
15 Suparta, Metode…, 19. 
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pendangan atau pendapat yang dikemukakan para pihak yang 
terlibat dalam pembicaraan tersebut. 

Secara tipologis, dakwah islamiyah biasanya dibagi menjadi 
tiga bentuk, yaitu; dakwah bil-lisan, bil-hal, dan bil kitabah. 
Sedangkan jika dilihat dari aspek subjeknya, metode dakwah 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu fardiah dan ammah. Adapun 
pengertian dari istilah-istilah metode dakwah tersebut adalah 
sebagai berikut.  

1) Dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang 
dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau 
kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan 
terbatas. Biasanya dakwah fardiah terjadi tanpa persiapan 
yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori 
dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, 
teguran, anjuran memberi contoh. Termasuk dalam hal 
ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada 
acara tahniah (ucapan selamat), dan pada waktu upacara 
kelahiran (tasmiyah).

2) Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan 
oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada 
orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh 
kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk 
khotbah). Dakwah Ammah ini kalau ditinjau dari segi 
subjeknya, ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada 
yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung 
dalam soal-doal dakwah.

3) Dakwah bil-lisan, merupakan bentuk penyampaian pesan 
dakwah melalui perkataan lisan atau komunikasi langsung 
antara subjek dan objek dakwah. Dalam dakwah bil-lisan, 
kajian yang disampaikan hendaknya menyangkut ibadah 
praktis, konteks sajiannya terprogram, disampaikan 
dengan metode dialog (kecuali khutbah Jum’at, Idul Fitri, 
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dan Idul Adha) dengan para mad’u, seperti bimbingan dan 
konseling, ceramah, pengajian, tabligh, dan penyuluhan.

4) Dakwah bil-hal, merupakan bentuk penyampaian pesan 
dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata, seperti 
melalui aksi-aksi sosial. Hal ini dimaksudkan agar mad’u 
mengikuti jejak dan hal ikhwal da’i. Dalam memecahkan 
problematika yang dihadapi mad’u akibat tidak terpenuhinya 
kebutuhan sosial-ekonomi, pendekatan dakwah jenis ini 
akan lebih efektif  untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 
mad’u terhadap pesan-pesan dakwah.

5) Dakwah bil-kitabah, merupakan  bentuk penyampaian 
pesan dakwah media tulisan. Memasuki zaman global 
seperti saat sekarang ini, dakwah bil-kitabah dengan 
menerbitkan kitab, buku, majalah, internet, koran, dan 
tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat 
penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini 
tidak menjadi musnah meskipun sang da’i sudah wafat. 

5. Media Dakwah
Media dakwah (washilah) merupakan sarana yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dakwah kepada mad’u.16 
Keberadaan media dakwah sangat penting untuk menunjang 
efektivitas dan �����penyampaian pesan dakwah kepada para 
objek dakwah, terutama jika melihat rasionalisasi antara jumlah 
subjek dakwah dengan objek dakwah. Untuk menyampaikan 
pesan dakwah kepada mad’u, para da’i dapat menggunakan 
berbagai media. Menurut Hamzah Ya’kub, media dakwah dapat 
dibagi menjadi lima bentuk sebagai berikut.

a. Lisan; media dakwah yang paling sederhana yang 
menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan 
menggunakan media lisan dapat berbentuk pidato, 

16 Ilahi, Manajemen..., 32.
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ceramah, kuliah, bimbingan dan konseling, penyuluhan, 
dan sebagainya.

b. Tulisan; media dakwah melalui tulisan dapat berwujud 
dalam bentuk buku, jurnal, majalah, surat kabar, buletin, 
spanduk, dan sebagainya.

c. Lukisan; media dakwah dalam bentuk gambar, karikatur, 
dan sebagainya.

d. Audiovisual; media dakwah yang dapat merangsang indra 
pendengaran, penglihatan, atau kedua-duanya, seperti 
televisi, radio, inter���������bagainya.

e. Akhlak; media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata 
yang mencerminkan ajaran Islam, yang secara langsung 
dapat dilihat dan didengarkan oleh para mad’u.17

Bertolak dari penjelasan tentang bentuk media dakwah 
di atas, jika dikaitkan dengan penggunaan perangkat atau alat 
yang berbentuk ����media dakwah dapat dik����asikan 
menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Kelebihan 
penyampaian pesan dakwah melalui media cetak adalah 
dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun.  Akan tetapi, 
kekurangannya adalah penyampain pesan dakwah tidak dapat 
dilakukan secara serempak dalam waktu yang sama terhadap 
para mad’u. Media cetak ini meliputi buku, jurnal, majalah, surat 
kabar, buletin, dan sebagainya. 

Kelebihan penyampain pesan dakwah melalui media 
elektronik adalah mampu menjangkau jumlah mad’u yang lebih 
luas dalam waktu yang bersamaan meskipun tempat mad’unya 
berbeda. Akan tetapi, kekurangan dari media elektronik adalah 
ketika pesan-pesan dakwahnya hilang dari ingatan mad’unya, 
sulit bagi mad’u tersebut untuk menemukannya kembali. 
Beberapa bentuk media elektronik yang dapat dimanfaatkan 

17 Ibid.
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untuk menyampaikan pesan dakwah di antaranya: televisi, ���
radio, internet, HP, dan OHP.

6. Tujuan Dakwah
Tujuan dakwah (ghayah) merupakan sesuatu yang ingin 

diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan dakwah yang dibebankan 
kepada umat Islam. Eksistensi dakwah sebagai suatu ikhtiar 
dalam membumikan ajaran Islam dihajatkan untuk melakukan 
perubahan terhadap kehidupan masyarakat ke arah yang lebih 
baik. Hal ini sejalan dengan ��man Allah swt dalam Qs. Ali 
Imran ayat 104 yang artinya sebagai berikut:

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf  dan mencegah dari 
yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung”.18

Beragam cara, pendekatan, dan pesan dakwah yang 
disampaikan para subjek dakwah kepada para objek dakwah, 
baik yang bermuatan ajakan, bimbingan, dan pembinaan, 
diharapkan dapat dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan 
objek dakwah, guna mewujudkan perubahan kondisi objek 
dakwah menjadi lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip ajaran 
Islam demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Kehadiran dakwah dalam berbagai bentuk aplikasinya 
diharapkan dapat memperbaiki atau memecahkan berbagai 
prolematika kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan 
dengan aqidah, syari’ah, mu’amalah, maupun akhlak, agar 
sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tujuan dakwah 
dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut.

18 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Kementerian 
Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Mekah: Mujamma’ al Malik Fahd li Thiba’at al 
Mush haf   Asysyarif, 1418 H), 93. 
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a. Utama: membentuk akhlak yang mulia (makarimul 
akhlaq).

b. Umum: menyeru manusia untuk mengindahkan seruan 
dan memenuhi panggilan Allah swt. 

c. Khusus: membentuk masyarakat Islam yang utuh dalam 
semua dimensi kehidupannya ( fissilmi kaffah).

d. Urgen: membentuk akhlak manusia yang secara eksis 
tercermin dalam fakta kehidupan dan lingkungan dan 
mempengaruhi jalan pikirannya.

e. Insidental: memecahkan dimensi-dimensi persoalan 
kehidupan manusia.

f. Final: mengendalikan dinamika kehidupan manusia agar 
tetap dalam tuntunan nilai ajaran Islam melalui amar 
ma’ruf dan nahi munkar.19

C. Hukum Dakwah
Hukum dakwah merupakan persoalan yang membahas 

tentang aspek kewajiban yang melekat pada setiap umat Islam 
terkait dengan pelaksanaan kegiatan dakwah. Fiqhud-dakwah 
merupakan ilmu yang memahami aspek hukum dan tata cara 
yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para da’i bukan saja 
paham tentang kebenaran Islam, tetapi mereka juga didukung 
oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan ajaran Islam 
(Risalah al Islamiyah). 

Pada awalnya, sebenarnya berdakwah merupakan tugas 
pokok para rasul dan memang mereka diutus untuk berdakwah 
kepada kaumnya masing-masing agar beriman kepada Allah swt, 
seperti Nabi Nuh diutus untuk menyeru umatnya agar  beriman 
kepada Allah swt (Qs. al-A’raf: 59), Nabi Hud diutus kepada 
kaum ‘Ad untuk mengajak mereka beriman kepada Allah swt 

19 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan 
Aksiologis (Semarang, IAIN Wali Songo, 2002), 23.
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(Qs. Hud: 50), Nabi Shaleh diutus kepada kaum Tsamud untuk 
menyeru mereka beriman kepada Allah swt (Qs. al-A’raf: 73), 
Nabi Syu’aib diutus kepada kaum Madyan juga untuk mengajak 
mereka beriman kepada Allah swt (Qs. al-A’raf: 85). Jadi para 
rasul diutus pada tiap-tiap umat dalam rangka berdakwah (Qs. 
An-Nahl: 36). Namun, ketika para rasul sudah tiada, tanggung 
jawab dakwah dipikulkan kepada umatnya, yaitu para ulama, 
sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Rasulullah saw, “Al-’ulama 
waratsat al-anbiya”, sedangkan warisan nabi dan rasul kepada 
ulama adalah ilmu yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah, 
sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Balligu ‘anni walau aayah”. 

Permasalahan selanjutnya, apakah tugas wajib dakwah 
ini hanya kepada ulama atau kepada semua umat? Dalam 
menjawab pertanyaan tentang hukum atau tugas dakwah yang 
dibebankan kepada umat setelah Rasul ini, salah satu ayat al-
Qur’an yang menjadi sumber dalam penetapan hukum dakwah 
oleh kalangan ulama adalah ayat yang mengatakan: “waltakun 
minkum…. (Qs. Ali Imran: 104). Berdasarkan ayat ini terdapat 2 
pemahaman yang terkandung di dalamnya yang terkait dengan 
permasalahan hukum dakwah, yaitu hukum amr ma’ruf dan nahi 
munkar dan umat yang dibebani hukum. 

Berdasarkan Qs. Ali Imran Ayat 104 di atas, semua 
ulama sepakat bahwa hukum berdakwah itu wajib. Alasannya, 
karena ketika fiil mudlari’ dimasuki lam amr pada ayat yang 
berbunyi “waltakun minkum”, maka mengandung arti perintah 
atau suruhan.20 Dalam kaidah ushul ���dikatakan bahwa 
setiap perintah menunjukkan wajib (al-ashlu fil amri lil wujub). 
Pertanyaan selanjutnya, siapakah dan bagaimanakah kriteria 
umat yang mendapatkan hukum wajib berdakwah tersebut? 
Ada tiga kriteria hukum wajib berdakwah bagi umat menurut 

20 Al Wisral Imam Zaidillah dan Khaidir Khatib Bandaro, Strategi Dakwah Dalam 
membentuk Da’i dan Khatib Profesional ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 13.
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pendapat para ulama berdasarkan penafsirannya terhadap Qs. 
Ali Imran Ayat 104 sebagai berikut.

1. Wajib  bagi Semua Orang Islam
a. Dakwah wajib bagi setiap muslim, hanya saja mereka 

yang berkecimpung masalah agama tentu merasa 
tanggung jawabnya lebih besar dari yang lainnya.

b. Rujukannya adalah ayat yang berbunyi “waltakun 
minkum” pada Qs. Ali Imran Ayat 104.

c. Huruf  lam pada kalimat “waltakun” bermakna perintah 
bersifat mutlak tanpa syarat, sedangkan hurup mim 
pada kalimat “minkum” bermakna lilbayan, yaitu 
bersifat penjelasan.

d. Pendapat ini dimotori oleh Syeikh Muhammad Abduh 
dan Ibnu Katsir al-Khazim.21

2. Wajib bagi Sebagian Umat Islam
a. Sebagian berpendapat bahwa dakwah hanya diwajibkan 

kepada kelompok atau golongan tertentu, seperti kiayi, 
ulama, muballig. Alasan pendapat ini, mereka inilah 
orang-orang yang mengerti seluk-beluk ajaran Islam.

b. Rujukannya adalah ayat “waltakun minkum”, yang 
terdapat dalam Qs. Ali Imran Ayat 104, diartikan 
dengan “hendaklah ada di antara kalian”.

c. Huruf   mim pada “minkum” bukan bermakna lilbayan 
(bersifat penjelasan), tetapi littab’idl (menunjuk pada 
sebagian umat Islam).

d. Pendapat ini dimotori oleh Imam Ahmad Mustafa al-
Maraghi, Syeikh al-Syaukani, Imam Kurtubi, Imam 
Suyuti, dan Imam al-Zamahsyari.22

21 Ibid., 14-15.
22 Siswati Dardiri, Hand Out Metode Dakwah (Yogyakarta: Fakultas Dakwah 

IAIN Sunan Kalijaga, 1997), 7.
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3. Wajib bagi Semua dan Sebagian Umat Islam 
a. Wajib bagi sebagian umat Islam jika dakwah tersebut 

dilakukan kepada orang lain. Kriteria umat ini adalah 
mereka yang termasuk dalam golongan kiayi, ulama, 
dan muballig, karena mereka inilah orang-orang yang 
mengerti dan paham tentang Islam. Huruf   mim pada 
minkum bukan bermakna lilbayan (bersifat penjelasan) 
tetapi littab’idl (menunjuk pada sebagian umat Islam).

b. Wajib bagi semua umat Islam jika konteks dakwah 
tersebut dilakukan kepada diri masing-masing umat 
Islam. Pengenaan hukum wajib bagi semua umat Islam 
ini paling tidak berusaha melakukan perintah berbuat 
kebaikan dan mencegah kemungkaran pada dirinya.

c. Pendapat ini dimotori oleh Imam al-Razi23

*******

23 Ibid.
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B a b  D u a

EKSISTENSI MANAJEMEN 
SEBAGAI SENI TATA KELOLA 

DAKWAH

A. Pengertian Manajemen
Secara etimologi, manajemen berasal dari dua suku 

kata, yaitu  manus (tangan) dan agere (melakukan) yang setelah 
digabung menjadi kata “manage” (Bhs. Inggris) berarti mengurus, 
mengatur, mengelola atau “managiere” (bahasa Latin) yang 
berarti melatih. Dalam bahasa Inggris, kata manajemen berasal 
dari kata management, yang dikembangkan dari kata to manage, 
yang artinya mengatur atau mengelola. Dalam bahasa Italia, 
kata manajemen berasal dari kata maneggio, yang diadopsi 
dari bahasa Latin managiare, yang pada dasarnya memiliki 
arti mengatur segala sesuatu untuk tujuan organisasi.24 Secara 
etimologis, kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris, 
management diartikan sebagai suatu proses yang diterapkan oleh 
individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk 
mencapai suatu tujuan.25

24  Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 
2006), 15.

25  M. Munir, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Kencana, 2006), 9.
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Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pengertian 
tentang manejemen sebagai berikut. 

1. Menurut GR.Terry, manajemen merupakan suatu proses 
khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 
melalui pemanfatan  sumber daya manusia dan lainnya.26 

2. Menurut John D. Millet, manajemen adalah proses 
kepemimpinan dn pemberian arah terhadap pekerjaan 
yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai 
tujuan yang dikehendaki.27 

3. Menurut Odway Tead, manajemen adalah proses dan 
perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan 
suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.28 

4. M. Manullang, manajemen merupakan seni dan ilmu 
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, 
dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.29

5. Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian 
dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber 
daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk 
mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang 
tertentu.30

6. Menurut Zaini Muchtarom, manajemen adalah upaya 
mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya, yang 

26  G.R Terry, Azas-Azas Manajemen. Terj.Winardi (Bandung: Alumni, 1983), 
123.

27  Winengan, “Upaya Dakwah Organisasi NW di Lombok Timur”, dalam 
Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 37.

28  Ibid.
29 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 17.
30 Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi dan Manajemen Umum ( Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1980), 124.
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mencakup sumber daya manusia, ketersediaan uang, 
barang-barang perlengkapan, seperangkat alat bantuan 
yang berupa mesin, mekanisme atau metode pelaksanaan 
kegiatan, dan pangsa pasar dari kegiatan yang akan 
dilakukan.31

B. Tujuan Manajemen
Kehadiran manajemen dalam berbagai kegiatan manusia 

modern yang dikelola secara bersama-sama (terorganisasi) 
memiliki nilai yang sangat penting karena dapat membantu para 
pengelola kegiatan dalam mengendalikan penggunaan sumber 
daya secara ����sehingga lebih efektif  dalam mencapai 
suatu tujuan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa maju-
mundurnya atau berhasil tidaknya lembaga atau organisasi 
apa pun dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh 
proses penerapan manajemennya karena manajemen memiliki 
tujuan menjadikan seluruh aktivitas organisasi berjalan secara 
sistematis, rapi, terkendali sehingga efektif  dalam mencapai 
�����������������������ya organisasi.  

Dengan demikian, penerapan manajemen menjadi hal 
vital dalam suatu organisasi, karena menjadikan organisasi 
dapat melakukan hal-hal:

1. menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah 
direncanakan agar dapat berjalan secara efektif;

2. melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi 
fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam 
melaksanakan tugasnya;

3. memperbaharui strategi pelaksanaan fungsi manajemen 
agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya 
ditemukan tantangan-tantangan tertentu;

31 Winengan, Upaya Dakwah...., 38.
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4. melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, 
kelemahan, serta ancaman pada organisasi; dan

5. merancang inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas 
kinerja para anggota yang juga berimbas pada tercapainya 
tujuan dan sasaran organisasi.

C. Unsur-Unsur Manajemen
Untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan 

baik dalam suatu aktivitas yang dilakukan secara terorganisasi, 
terdapat beberapa unsur yang harus tersedia. Unsur-unsur 
manajemen tersebut di antaranya, menurut G. R. Terry terdiri 
dari man, materials, machines, methods, dan money.32 O. F. Peterson 
memerinci unsur-unsur yang terdapat dalam sistem manajemen 
dengan mengelompokkannya menjadi tiga, yaitu man, materials, 
dan money.33 Berdasarkan pendapat kedua ahli ini, dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur manajemen terdiri atas:

1. man (manusia), yaitu sumber daya manusia yang akan 
menjalankan suatu kegiatan, baik yang berposisi sebagai 
pimpinan maupun bawahan;

2. materials (bahan-bahan), yang semua bahan atau 
perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan;

3. mechines (mesin-mesin), yaitu peralatan yang dapat 
menunjang atau mempermudah sistem kerja dari sumber 
daya manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan;

4. methods (tata cara), yaitu sistem kerja yang menjadi acuan 
sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan; 
dan

32 G.R. Terry, Asas-Asas Manajemen, ter. Winardi (Bandung: Alumni, 1983), 123.
33  Winengan, Upaya Dakwah..., 40.
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5. money (uang), yaitu sumber daya �����atau ketersediaan 
dana untuk memenuhi semua pembiayaan yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan suatu kegiatan. 
Selanjutnya, Inu Kencana Sy���menguraikan secara lebih 

detail bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari beberapa 
bagian: 

1. komunikasi: adanya tata hubungan, baik timbal balik 
maupun searah antara atasan dan bawahan (langsung 
maupun tidak langsung);

2. tata usaha: adanya pengaturan dan pengurusan surat-surat, 
baik pengiriman, penerimaan maupun pengarsipan;

3. perbekalan: adanya pengaturan dan pengurusan barang-
barang, baik pemesanan, pengadaan, penyimpanan, 
penghapusan, pengiriman, dan pemakaian;                 

4. keuangan: adanya pengaturan dan pengurusan kauangan, 
baik pendanaan, pembiayaan, pembelanjaan, pemasukan, 
hutang-piutang, dan lainnya; 

5. kepegawaian: adanya pengaturan dan pengurusan personalia, 
baik pemindahan, pemberhentian, pengangkatan, 
pemberian penghargaan atau sanksi; dan

6. Kepemimpinan: Adanya pengaturan dan pengurusan 
seluruh pengarahan dan pengomandoan organisasi.34  

D. Fungsi-Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen pada hakikatnya adalah tahapan-

tahapan atau prinsip-prinsip kerja dari penyelenggaraan 
kegiatan yang berbasis manajemen. Dengan kata lain, fungsi 
manajemen adalah rangkaian berbagai tahapan kegiatan yang 
telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan 
antara yang satu dengan lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-
orang dalam organisasi, atau bagian-bagian yang diberikan 

34  Ibid.
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tugas untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Namun sampai 
sekarang ini, baik di kalangan praktisi maupun teoretikus, belum 
terdapat konsensus tentang apa saja yang menjadi fungsi-fungsi 
manajemen tersebut, sehingga terdapat perbedaan pandangan 
satu dengan yang lainnya.

1. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, fungsi-fungsi manajemen 
meliputi kegiatan planning, organizing, directing atau 
actuating, dan controlling.35

2. Menurut Sondang Siagian, manajemen pada dasarnya 
memiliki fungsi yang meliputi planning, organizing, 
motivating, dan controlling.36

3. Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi dari manajemen terdiri 
dari adanya planning, organizing, actuating, dan controlling.37

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli manajemen 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi atau 
prinsip kerja pengelolaan kegiatan yang berbasis manajemen 
terdiri atas langkah-langkah sistematis berikut:

1. perencanaan, yaitu suatu proses penentuan tujuan dan 
sasaran yang ingin dicapai secara rasional berdasarkan 
kajian terhadap berbagai informasi dan data, serta sumber 
daya yang dimiliki;

2. pengorganisasian, yaitu suatu proses pengelompokan 
kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta pembagian 
tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu 
yang terlibat dalam suatu kegiatan;

3. penggerakan, yaitu suatu proses peningkatan semangat 
kerja individu yang terlibat dalam suatu kegiatan, agar 

35  Atmosudirdjo, Admistrasi..., 130.
36  Sondang P. Siagiaan, Bunga Rampai Manajemen Modern ( Jakarta: Gunung 

Agung, 1979), 63.
37  Manulang, Dasar-Dasar..., 19.
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menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-
baiknya;

4. kepemimpinan, yaitu suatu proses pengarahan tentang 
pelaksanaan suatu kegiatan, agar dapat berjalan dengan 
lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan;

5. pengawasan, yaitu suatu proses pengendalian kegiatan agar 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga 
tidak ada kegiatan yang dilakukan di luar aturan, kalaupun 
harus terjadi perubahan, dilakukan melalui mekanisme 
koordinasi; dan

6. evaluasi, yaitu suatu proses membandingkan antara tujuan 
dengan hasil yang dicapai, dalam rangka memberikan 
penilaian terhadap hasil akhir pelaksanaan suatu kegiatan 
yang telah direncanakan.  

*******
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B a b  T i g a

SENI TATA KELOLA DAKWAH 
BERBASIS MANAJEMEN

A. Hubungan Manajemen dengan Dakwah
Dari waktu ke waktu, keberadaan dakwah sebagai upaya 

transformasi nilai ajaran Islam menjadi fenomena agama dan 
sosial yang selalu mengalami dinamika dalam kehidupan 
masyarakat. Banyaknya problematika kehidupan masyarakat 
selaku objek dakwah di era kontemporer saat ini, membutuhkan 
penanganan melalui dakwah secara bersama atau pendekatan 
kelembagaan. Namun, bersama saja tidak menjamin keberhasilan 
dakwah, tanpa dikelola atau diatur dengan baik, yaitu secara 
profesional dan proporsional. Untuk itu, salah satu tawaran 
keilmuan untuk mendukung peningkatan tata kelola dakwah 
secara lebih profesional dan proporsional adalah mengadopsi 
sistem kerja yang dirumuskan ilmu manajemen.38   

Suatu persoalan pokok yang muncul ketika manajemen 
disandingkan dengan dakwah adalah apakah dakwah, yang 
sering dianggap sebagai aktivitas konvensional, mempunyai 
relevansi dengan pemanfaatan manajemen yang sering dianggap 

38 RB. Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional 
Menuju Dakwah Profesional ( Jakarta: Amzah, 20070, 30.
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sebagai produk aktivitas modern. Bahkan banyak pendapat 
yang muncul bahwa pengertian dakwah hanya layak dikaitkan 
dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural dan 
ilahiyah. Argumen itu didasarkan pada satu anggapan bahwa 
setiap insan adalah juru dakwah, sehingga tidak ada keharusan 
keteraturan di dalamnya, sebagai salah satu syarat pelaksanaan 
manajemen.39

Manajemen dan dakwah merupakan dua kata yang 
berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda. Istilah 
manajemen berangkat dari disiplin ilmu yang dianggap sekuler, 
yakni  ilmu ekonomi; yang diletakkan di atas paradigma 
materialistis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-
kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Sementara dakwah berasal dari lingkungan agama, 
yakni ilmu dakwah; yang diletakkan di atas prinsip ajakan 
menunju keselamatan dunia dan akhirat, tanpa paksaan dan 
intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming material atau 
prinsip ikhlas.40

Keberhasilan dakwah yang pernah diraih pada masa 
Rasulullah saw dan para sahabatnya merupakan potret 
keberhasilan dakwah dalam pengertian yang komprehensif. 
Namun, hal itu tidak terjadi secara alamiah, melainkan 
membutuhkan sebuah rangkaian perjuangan panjang yang tidak 
lepas dari apa yang sekarang biasa disebut dengan ‘amaliyah al-
‘idariyyah (aktivitas manajerial) sebagai usaha mewujudkan 
tujuan-tujuan dakwah dengan mempergunakan tenaga dan 
memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.41

39  Nasruddin Harahap dkk (ed.), Dakwah Pembangunan (Yogyakarta: DPD 
Golkar, 1992), 219.

40  Yunan Yusuf, “Manajemen Sebagai Problematika Dalam Dakwah”, dalam 
Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), viii.

41  Ibid., xi.
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Secara teologis, keberadaan manajemen dalam pandangan 
Islam merupakan manipestasi dari sifat dasar dari manusia yang 
memiliki potensi positif  yaitu dilukiskan dengan istilah hanif. 
Potensi semacam ini didasari atas cara pandang seseorang dalam 
melakukan pengelolaan serta penilaian terhadap manusia. 
Keterkaitan manajemen dan watak hanif adalah pentingnya 
pengelolaan kehidupan manusia dalam menghadapi perjalanan 
hidupnya, karena pada dasarnya manusia cenderung untuk 
memilih yang baik dan benar dalam seluruh aspek kehidupannya, 
sedangkan penilaian terhadap baik dan buruk akan sangat 
tergantung pada latar belakang kehidupannya.42 

Watak hanif manusia inilah yang kemudian berhubungan 
langsung dengan kualitas, kuantitas, serta produktivitas dari 
objek manajemen. Dalam kaitan ini, kehadiran manajemen 
pada tataran kegiatan dakwah, khususnya dalam skala organisasi 
atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan, sangat dibutuhkan. 
Kehadiran manajemen  sebagai seni tata kelola kegiatan 
profesional atau manajerial yang baik dalam ruang lingkup 
kegiatan dakwah merupakan sarana atau alat pembantu pada 
aktivitas dakwah itu sendiri, dalam rangka mencapai efektivitas 
�������������ah.43

B. Manfaat Penerapan Manajemen Dalam Dakwah
Manajemen dakwah merupakan suatu cara dalam mengatur, 

mengurus, atau mengelola suatu kegiatan mengajak orang ke 
jalan yang lurus (dakwah) yang dilakukan secara kerja sama 
supaya menjadi lebih rapi (terstruktur) dalam pelaksanaannya 
sehingga lebih efektif  dan ����dalam mencapai tujuannya, 
dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.44 
Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu fenomena penyebaran 

42  Munir dan Wahyu, Manajemen..., 41.
43  Ibid., 42.
44  Harahap (ed.), Dakwah..., 233.
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nilai-nilai keislaman yang sehari-hari dinikmati umat Islam di 
Indonesia saat ini adalah merebaknya aktivitas dakwah Islam. 
Dakwah tidak lagi hanya berada di tempat-tempat konvesional 
dakwah seperti masjid, pesantren, sekolah, dan majlis ta’lim. 
Dakwah kini bahkan sudah berada di hotel-hotel, rumah sakit, 
radio, televisi, pusat perbelanjaan, kantor-kantor pemerintah 
maupun swasta, hingga media internet.

Fenomena dakwah tersebut merupakan perkembangan 
yang menggembirakan sekaligus tantangan bagi para praktisi 
dakwah untuk tampil tetap dinamis dan responsif  menghadapi 
dinamika ruang dan waktu kebutuhan dakwah di tengah 
kehidupan masyarakat, dengan selalu meningkatkan intensitas, 
kejelasan visi dan pemahaman, dan bertindak profesional. 
Godaan dunia dan permasalahan umat yang begitu cepat tidak 
mungkin ditanggapi dengan metode dakwah konservatif. 
Globalisasi menantang para teoretikus dan praktisi dakwah 
untuk memberikan jalan dan alternatif  pemecahan berbagai 
permasalahan hidup umat yang semakin kompleks.45

Ungkapan dari profesional itu sendiri tidak dapat dilepaskan 
dari hal yang terkait dengan apa yang dinamakan manajemen. 
Sementara, Chesther J. Barnard mengemukakan, bahwa tidak 
ada suatu hal untuk akal modern seperti sekarang ini yang lebih 
penting dari administrasi dan manajemen. Dengan demikian, 
jika aktivitas dakwah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kerja 
manajemen, image profesional tentang tata kelola dakwah akan 
terwujud dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, 
dakwah tidak lagi dipandang hanya sebagai objek ubudiyah, tetapi 
diinterpretasikan dalam berbagai profesi umat Islam. Inilah 
yang menjadi inti dari seni mengelola dakwah yang profesional 
berbasis prinsip kerja manajemen yang harus mendapatkan 

45  Muh. Ali Aziz, Globalisasi...., 23.
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prioritas perhatian para subjek dakwah guna mewujudkan 
efekti����������������ah.46

Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif  jika apa 
yang menjadi tujuan dakwah benar-benar dapat dicapai, dan 
dalam pencapaiannya dikeluarkan pengorbanan-pengorbanan 
yang wajar. Lebih tepatnya, jika kegiatan dakwah yang 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, dapat 
menjamin tercapainya tujuan dakwah yang telah ditetapkan 
oleh lembaga yang bersangkutan dan menumbuhkan citra 
(image) profesionalisme dalam masyarakat.47 Beberapa manfaat 
dari pengelolaan kegiatan dakwah berbasis manajemen adalah

1. dapat membuat perencanaan secara lebih terperinci 
sehingga mudah melaksanakannya; masing-masing tugas 
terdistribusi kepada subjek dakwah, tidak ada penumpukan, 
kekembaran, dan kekosongan kegiatan;

2. memudahkan pemilihan tenaga maupun sarana yang 
dibutuhkan dalam penyelenggaraan dakwah;

3. dapat mengkoordinasi kemampuan dan keahlian subjek 
dakwah secara terpadu dalam kerangka kerja sama 
sehingga memudahkan dalam mengkoordinasi pencapaian 
tujuan dakwah;

4. memudahkan pengendalian, pengawasan, dan 
pengevaluasian pelalaksanaan dakwah; dan

5. mengurangi hambatan-hambatan (terutama hambatan 
secara teknis) yang kemungkinan terjadi dalam 
penyelenggaraan dakwah.
Sentuhan manajemen dalam kegiatan dakwah sudah 

menjadi kebutuhan karena menjadikan dakwah terkelola secara 
profesional, sehingga dapat mengantarkan substansi dakwah 
yang disampaikan para da’i kepada mad’unya, melalui berbagai 

46  Munir dan Ilahi, Manajemen..., 64.
47  Yusuf,”Problematika..., xiii.
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pendekatan, strategi, metode, serta media menjadi efektif  dan 
����

C. Mekanisme Kerja Manajemen Dakwah
Pengelolaan kegiatan dakwah sebenarnya bukan hanya 

mencakup sisi ajakan (pesan atau materi), tetapi juga sisi 
subjek, objek, metode dan strategi, sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan. Sistem pengelolaan kegiatan dakwah yang dilandasi 
interaksi aktif  terhadap pemahaman yang komprehensif  tentang 
unsur-unsur dakwah tersebut niscaya akan memperlihatkan suatu 
perbedaan, baik pada pilihan aktivitas, maupun kemungkinan 
hasil yang bisa diraih. Hal ini tentu akan memperlihatkan 
kualitas pengelolaan dan hasil yang lebih baik.48

Dalam konteks pengelolaan dakwah secara kelembagaan 
(organisasi dakwah), peranan manajemen sangat mempengaruhi 
seluruh aktivitas dakwah. Oleh karena itu, seorang  yang 
bertanggung jawab untuk mengurus suatu organisasi dakwah 
(pemimpin) dituntut untuk memiliki  kemampuan manajerial, 
atau kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh 
aktivitas serta penggunaan sumber daya organisasi dakwah 
dengan baik berdasarkan prinsip efektivitas dan ������
Kemampuan inilah yang dalam perspektif  manajemen dakwah 
dinamakan dengan seni mengelola kegiatan dakwah. Secara 
operasionalnya, seni mengelola kegiatan dakwah merupakan 
penerapan dari fungsi atau prinsip kerja manajemen secara 
sistematis dalam kegiatan dakwah, yang meliputi langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan Dakwah
Munculnya berbagai lembaga dan pelaku dakwah, ditambah 

kompleksitas permasalahan umat saat ini, membutuhkan 

48 Yunan Yusuf, “Manajemen sebagai Problematika dalam Dakwah”, dalam 
Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), x.
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daya dukung dakwah yang strategis, efektif, dan professional. 
Dalam masalah inilah, kebutuhan terhadap keberadaan sebuah 
sistem perencanaan dakwah (planning system) yang memadai 
bagi transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam kepada 
masyarakat tampak semakin dibutuhkan. Terutama ketika 
kondisi masyarakat mengalami perubahan yang cepat sebagai 
dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Perubahan masyarakat (social transformation) tersebut secara 
langsung maupun tidak juga berdampak bagi aktualisasi dakwah 
Islam. 

Keberadaan perencanaan (takhthith) dakwah memiliki 
peran yang sangat ����an karena ia merupakan dasar dan 
titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Perencanaan 
dakwah itu sendiri merupakan proses pemikiran dan 
pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai 
tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan 
datang  dalam rangka penyelenggaraan dakwah yang didasarkan 
pada perhitungan yang matang setelah terlebih dahulu diadakan 
penelitian dan analisis terhadap kenyataan dan keterangan-
keterangan yang kongkrit. Oleh karena itu, agar proses dakwah 
dapat memperoleh hasil yang maksimal, menyusun perencanaan 
dakwah dengan baik dan matang menjadi suatu keharusan. 

Membuat perencanaan dalam setiap tindakan yang akan 
dilakukan sebenarnya bukan hanya produk aktivitas modern, 
tetapi sebenarnya sudah diperkenalkan sejak Nabi Muhammad 
saw. Hal ini terbukti dari sabdanya yang mengatakan, “Jika 
engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah 
akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika 
perbuatan tersebut jelek, maka tinggalkanlah”. Sementara dalam 
bahasa lain, Dean R. Spizer menyebutnya sebagai “Those who fail 
to plain, palin to fail” (siapa yang gagal dalam membuat rencana, 
sesungguhnya ia sedang merencanakan sebuah kegagalan). 



36  ~   Seni  Mengelola  Dakwah

Perencanaan (planning) dakwah adalah persiapan atau 
penentuan terlebih dahulu tentang apa yang akan dikerjakan 
di kemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai 
hasil dakwah yang diinginkan. Beberapa permasalahan yang 
perlu diperhitungkan dalam perencanaan dakwah ini meliputi 
rumusan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai; formulasi 
tindakan untuk masa depan yang diarahkan untuk mencapai  
tujuan; dan prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa 
datang disertai persiapan untuk menghadapinya. 

Perencanaan dakwah meliputi tindakan memilih dan 
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan  
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 
memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang 
diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil 
dakwah yang diinginkan. Dengan kata lain, perencanaan 
dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan 
keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-
tindakan yang akan dilakukan pada mas yang akan datang dalam 
rangka penyelenggaraan dakwah.49 Manfaat dilakukannya suatu 
perencanaan dakwah adalah 

1) memberikan arahan ke mana kegiatan itu akan dibawa, 
sehingga sesuai dengan ketentuan visi-misi dan tujuan;

2) menghindari atau meminimalisir penggunaan sumber 
daya secara sporadis, mubazzir, atau menghemat fasilitas;

3) dapat mengurangi dampak dari perubahan yang tidak 
diinginkan, karena kemungkinan-kemungkinan perubahan 
yang akan terjadi telah dipersiapkan langkah antisipasinya; 
dan

4) dapat menentukan standar dalam pengendalian kegiatan, 
sehingga tidak ada kegiatan yang berjalan tanpa arah dan 

49  Winengan, “Urgensi..., 137.
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tujuan yang jelas, namun semuanya sudah didesain dengan 
baik.50 
Tugas dari perencanaan dakwah ini adalah mengkaji 

kondisi yang berkembang; mengetahui segala potensi yang 
dimiliki, dan menganalisis potensi-potensi tersebut, apakah 
perlu penambahan atau sudah tercukupi. Adapun dasar-dasar 
dalam melakukan perencanaan dakwah meliputi

1) dasar idealisme; setiap perencanaan dakwah harus selalu 
mengacu pada idealisme tujuan hidup umat Islam yang 
telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits;

2) dasar ideologis; dalam konteks perencanaan dakwah 
di Indonesia, harus sejalan dengan nilai-nilai ideologi 
Pancasila, karena Indonesia adalah negara yang berideologi 
Pancasila; dan 

3) dasar pertimbangan waktu; supaya aktivitas dakwah dapat 
berjalan seirama dengan target pencapaian hasil yang 
diharapkan, maka perencanaan dakwah yang disusun 
harus mempertimbangkan waktu yang tersedia atau 
dibutuhkan, baik dalam jangka panjang, menengah, atau 
pendek.51 
Sebagai proses awal dalam mengelola aktivitas dakwah, 

beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian untuk dibahas 
dalam menyusun perencanaan dakwah antara lain: 

1) perkiraan  dan perhitungan masa depan kondisi objek 
dakwah yang ingin diwujudkan dari aktivitas dakwah yang 
dilakukan;

2) penentuan dan perumusan sasaran dari aktivitas dakwah 
dalam rangka pencapaian kondisi objek dakwah yang 
diperkirakan untuk diwujudkan;

50  Munir dan Ilahi, Manajemen..., 105.
51  Winengan, “Urgensi..., 137.
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3) penetapan tindakan-tindakan dakwah yang akan dilakukan 
dan penentuan skala prioritas pelaksanaannya; 

4) penentuan strategi, penetapan metode, dan penentuan 
lokasi kegiatan dakwah yang diprediksikan mendukung 
pelaksanaan dakwah berjalan lancar; dan  

5) penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, baik terkait 
dengan para pelaksana, biaya, fasilitas, dan kebutuhan 
lainnya.52

Selanjutnya, untuk mengontrol ketepatan suatu 
perencanaan dakwah, sehingga memungkinkan pada tahap 
pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar, terdapat 
beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebagai berikut.  

1) Mengapa dakwah tersebut harus dilaksanakan (Why must 
it be done);

2) Tindakan apakah yang harus dilaksanakan dalam kegiatan 
dakwah tersebut (What action is necessary);

3) Di manakah kegiatan dakwah tersebut akan dilaksanakan 
(Where will be it take place);

4) Kapan kegiatan dakwah tersebut akan dilaksanakan (When 
will it be done);

5) Siapakah yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan 
dakwah tersebut (Who will do it);

6) Bagaimanakah kegiatan dakwah tersebut akan dilaksanakan 
(How will it be done).53

Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
dalam menyusun perencanaan dakwah dapat dirumuskan 
dengan kata-kata yang sederhana, jelas, ��sibel, mempunyai 
stabilitas, ada perimbangan, dan mencakup semua tindakan yang 
diperlukan. Menyusun sebuah perencanaan dakwah yang baik, 
sangat diperlukan ketersediaan data yang objektif  dan valid, 

52  Harahap (ed.), Dakwah..., 234.
53  Winengan, “Urgensi..., 137.
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baik dalam hal kondisi mad’u, para da’i, metode, dan sasaran 
dakwah maupun hal-hal lain yang terkait dengan sistem dakwah 
itu sendiri. Sudah barang tentu, urgensitas ketersediaan data 
tersebut bukan bersifat temporal semata, tetapi juga bersifat 
periodik. Adapun beberapa langkah penting yang harus dilalui 
dalam proses penyusunan perencanaan dakwah adalah sebagai 
berikut.

a. Pengumpulan Data Dakwah
Untuk dapat menetapkan tujuan dan langkah dakwah 

yang rasional dan realistis, diperlukan kemampuan untuk 
memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan 
dan kejadian yang akan timbul dan dihadapi di masa yang akan 
datang berdasarkan hasil analisis terhadap data dan keterangan-
keterangan yang konkret. Data dakwah merupakan fakta 
atau kenyataan yang menunjukkan tentang kondisi da’i (dari 
segi jumlah, pendidikan/keilmuan, kemampuan, metode 
dakwahnya), sarana dan prasarana dakwah, serta yang paling 
penting kondisi umat sebagai mad’u, baik dari segi ekonomi, 
sosial, budaya, maupun geogar���ya.54

Tersedianya data yang akurat dan komprehensif  tentang 
berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan dakwah 
merupakan kebutuhan yang sangat penting, agar perencanaan 
dakwah dapat disusun dengan tepat dan efektif. Seringkali terjadi 
dalam perencanaan dakwah bahwa apa yang diterima sebagai 
data dakwah tidak lebih dari sekadar opini, dugaan-dugaan, 
asumsi-asumsi, dan sebagainya. Begitu juga sering terjadi 
dalam perencanaan dakwah yang terlalu cepat mengambil 
kesimpulan tanpa mengacu pada data yang tersedia, sehingga 
dalam memperhitungkan masa depan dan dalam penyusunan 

54  Abdul Munir Mulkhan (Ed.), Khutbah-Khutbah Islam (Yogyakarta: SIPPRESS, 
1992), 14-15.
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rencana dakwah didasarkan pada hasil dugaan, bukan kajian 
secara mendalam terhadap data yang tersedia.

Dalam mendapatkan data yang akurat, tentu dibutuhkan 
aktivitas pengumpulan data dengan mengadakan penelitian. 
Betapapun besar pengorbanan yang akan dihadapi dalam 
kegiatan penelitian ini, harus dilakukan dengan cara yang 
sunggguh-sungguh demi efektifnya penyelenggaraan dakwah 
yang dilakukan. Selama ini, kelemahan penyelenggaraan 
dakwah, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan dakwah 
tidak efektif  bagi penyelesaian masalah umat, karena kurangnya 
perhatian akan pentingnya peranan penelitian dakwah. Padahal 
dalam kenyataannya, semua usaha di berbagai aktivitas manusia 
mengalami kesuksesan dan kemajuan karena didasarkan pada 
perencanaan yang tepat dan rasional, yang disusun berdasarkan 
data empiris hasil penelitian, bukan asumsi atau peramalan.

b. Penetapan Sasaran dan Tindakan Dakwah
Sasaran dan langkah dakwah akan rasional dan realistis 

serta komunikatif  jika pada tahap penentuannya merupakan 
jawaban atas persoalan-persoalan yang secara aktual dihadapi 
umat sebagai objek dakwah. Bertolak dari argumentasi ini, 
dalam menetapkan sasaran dan langkah dakwah hendaknya 
terlebih dahulu melakukan proses �����asi terhadap masalah 
yang sedang dihadapi umat. Dengan demikian, penyelenggaraan 
dakwah menjadi lebih komunikatif  dan efektif, karena kehadiran 
dakwah tersebut menjadi adaptif  terhadap penyelesaian masalah 
umat.

Di samping harus mengenali permasalahan objek dakwah, 
faktor-faktor lain, seperti tujuan dakwah, pengalaman dakwah 
pada masa yang lalu, baik terkait dengan keberhasilan atau 
kegagalan, dan kecenderungan-kecenderungan umat pada 
merupakan aspek yang harus dipertimbangkan secara serius 
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dalam proses penetapan sasaran dan langkah dakwah yang 
rasional dan realistis. 

c. Penentuan Waktu dan Metode Dakwah
Sasaran dan langkah yang telah ditetapkan harus menjadi 

acuan dalam penentuan waktu. Jangan sampai sasaran dan 
langkah yang sudah dirumuskan dengan baik, gagal atau tidak 
dapat dilaksanakan karena ketersediaan waktu yang tidak 
memungkinkan. Oleh karena itu, penentuan waktu dakwah 
mutlak dirancang sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan 
target sasaran dan langkah-langkah kegiatan dakwah. Metode 
dakwah berkaitan dengan masalah bagaimana dakwah 
tersebut harus dilakukan atau dilaksanakan. Tindakan atau 
kegiatan dakwah yang telah dirumuskan akan efektif  apabila 
dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan situasi, 
kondisi, dan kebutuhan objek dakwah. Ini artinya bahwa 
penentuan metode dakwah harus responsif  dengan situasi dan 
kondisi mad’u. Menurut Buya Hamka, beberapa faktor yang 
harus dipertimbangkan dalam penentuan metode dakwah di 
antaranya adalah sasaran atau objek dakwah, tindakan atau 
kegiatan dakwah yang akan dilakukan, serta situasi dan kondisi 
masyarakat tempat dakwah tersebut akan dilaksanakan.55

Banyak metode yang dapat digunakan untuk 
menyelenggarakan dakwah. Selain metode bil-lisan dan bil-
kitabah, untuk kegiatan dakwah yang kegiatannya bersifat 
multidimensional dan mencakup berbagai segmen masyarakat, 
akan menjadi lebih tepat dan efektif  jika menggunakan metode 
bil-hal atau tindakan nyata pada konteks-konteks tertentu yang 
dihadapi mad’u, seperti konteks kemiskinan umat. Hal ini 
menjelaskan bahwa penentuan metode dakwah harus selaras 

55  Buya Hamka, Prinsip dan Kebjaksanaan Dakwah ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 
1984), 62.
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dengan tujuan perubahan yang ingin diwujudkan dan kondisi 
objek dakwah

d. Penetapan Kebutuhan Sumber Daya Dakwah
Kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, di samping 

ditentukan oleh faktor tenaga, juga ditentukan oleh faktor biaya, 
fasilitas, dan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. 
Demikian pula halnya dalam kegiatan dakwah. Keberhasilan 
dakwah, selain memerlukan para pelaku dakwah yang 
cakap dan terampil serta memiliki dedikasi yang tinggi, juga 
memerlukan biaya, fasilitas, dan berbagai sarana yang memadai. 
Penyelenggaraan dakwah yang multidimensional pada saat 
sekarang ini menuntut pembiayaan yang tidak sedikit, terlebih 
lagi mengahadapi mad’u, yang kebanyakan problematika 
kehidupannya banyak bersumber dari persoalan kebutuhan 
ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang berupa 
pembiayaan dakwah, sebenarnya banyak sumber dana yang 
dapat digali dari kalangan umat Islam sendiri, misalnya dengan 
meningkatkan pengelolaan infaq, shadaqah, dan zakat. Sekiranya 
ketiga sumber dana umat Islam tersebut dikelola dengan 
profesional dan maksimal, dapat dibayangkan berapa dana yang 
dapat dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
dakwah, terlebih lagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam.

2. Pengorganisasian Dakwah
Suatu kegiatan dakwah jika dikelola secara kerja sama 

akan menjadi lebih ringan dan efektif. Suatu kegiatan dakwah 
jika disusun berdasarkan jenis-jenis (unit) pekerjaannya akan 
menjadi lebih sistematis, teratur, dan rapi. Kegiatan dakwah jika 
dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidanganya, hasilnya 
akan menjadi lebih baik. Ini artinya bahwa organisasi dan sistem 
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pengorganisasian dakwah menjadi sangat penting dalam tata 
kelola dakwah.

Organisasi merupakan kelompok orang yang 
melakukan kerja sama, sedangkan pengorganisasian 
merupakan pengelompokan pekerjaan dari orang-orang 
yang bekerjasama. Pengorganisasian (al-tanzhiim) merupakan 
langkah lebih lanjut setelah perencanaan tersusun dengan 
baik.56 Pengorganisasian merupakan suatu rangkaian kegiatan 
yang berupa mengelompokkan atau  menyusun pekerjaan dan 
orang-orang dalam suatu kerja sama untuk  mencapai tujuan. 
Pengorganisasian adalah kegiatan membentuk ikatan dalam 
rangka menjalin hubungan baik antara tiap-tiap bagian atau 
sub-sub bagian sehingga didapatkan koordinasi yang baik di 
antara orang-orang yang terlibat dalam proses kerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai sebuah 
proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuannya, 
sumber daya, dan lingkungan. Struktur organisasi merupakan 
kerangka hubungan antar satuan-satuan organisasi yang  di 
dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing- 
masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. 
Beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai pedoman tentang 
pentingnya melakukan kegiatan dakwah secara bersama-sama 
dan terorganisasi dengan baik, antara lain sebagai berikut.57 

1) Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yg berperang 
di jalan-Nya dalam barisan yg teratur seakan seperti 
bangunan yg tersusun kokoh (Qs. al-Shaf: 4)

2) Hendaklah kamu berada dalam satu jama’ah, karena 
sesungguhnya berjama’ah itu rahmat, sedangkan 
perpecahan itu azab (HR. Muslim).

56  Munir dan Ilahi, Manajemen..., 117.
57  Ibid.
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3) Perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lainnya 
ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan (HR. 
Muslim)

4) Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang 
lainnya ibarat sistem dalam satu tubuh manusia, dimana, 
jika ada salah satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian 
tubuh yang lainnya pasti akan merasakan sakitnya (HR. 
Muslim).

5) Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang 
bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. 
Muslim).

3. Penggerakan Dakwah
Suatu kegiatan dakwah yang telah disusun dengan baik 

tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Sebagus 
apa pun perencanaan dan pengorganisasian dakwah jika tidak 
dilaksanakan atau dilaksanakan dengan setengah hati, hasilnya 
tidak akan pernah maksimal. Untuk mendapatkan suatu kegiatan 
yang dilakukan secara maksimal oleh orang-orang yang telah 
ditentukan untuk mengerjakannya, perlu dilakukan tindakan 
penggerakan. 

Penggerakan merupakan suatu tindakan untuk dapat 
mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja 
dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 
dengan efektif  dan �����Pendapat lain mengatakan bahwa 
penggerakan merupakan suatu upaya merangsang para 
pelaksana dakwah untuk melaksanakan tugas mereka dengan 
penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga mereka 
memiliki otoaktivitas dan kreativitas dalam mencapai tujuan 
dakwah. Penggerakan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya 
untuk memberikan semangat kerja kepada anggota-anggota 
kelompok agar dapat mau melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan maksimal. 
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Penggerakan dakwah adalah seluruh pemberian motivasi 
kerja kepada para bawahan sehingga mereka mampu bekerja 
dengan ikhlas demi tercapai tujuan organisasi dengan ����
dan ekonomis. Beberapa teknik agar fungsi penggerak dakwah 
dapat berjalan dengan optimal, yaitu

1) memberikan pemahaman secara komprehensif  kepada 
elemen organisasi dakwah;

2) setiap pelaku memahami dan menyadari tujuan yang akan 
dicapai;

3) setiap elemen mengerti struktur organisasi dakwah; dan
4) memperlakukan bawahan dengan memberikan 

penghargaan.
Tindakan penggerakan ini merupakan inti dari manajemen 

dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah 
dilakukan. Pada hakikatnya, fungsi dari penggerakan ini 
adalah mencairkan kebekuan dalam rangka mencapai tingkat 
produktivitas kerja dakwah yang lebih tinggi; setiap orang 
dilibatkan sehingga mereka merasakan bahwa kegiatan dakwah 
yang sedang dijalankan merupakan bagian dari kepentingannya 
sendiri, sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 
Dalam konteks organisasi dakwah, proses penggerakan 
dakwah ini harus diperhatikan oleh para pimpinan pada setiap 
level dari satuan organisasi dakwah tersebut, terutama yang 
mengendalikan kinerja para bawahannya.58

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk 
menggerakkan para pelaku dakwah agar menjalankan amanah 
dakwah dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan semangat 
di antaranya, pemberian motivasi; pemberian bimbingan; 
penjalinan hubungan; penyelenggaraan komunikasi; dan 
pengembangan serta peningkatan kapasitas personalnya. 

58  Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvesional Menuju 
Dakwah Profesional ( Jakarta: AMZAH, 2007), 37.
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1) Pemberian Motivasi
Pemberian motivasi adalah memberikan dorongan untuk 

membangun semangat semua para pekerja atau pelaku dakwah 
untuk bekerja menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Memberikan motivasi kepada para pelaku dakwah berimplikasi 
terhadap terbangunnya keikhlasan dan semangat dalam 
menjalankan tugasnya. Adanya rasa memiliki (sense of  belonging) 
dan rasa tanggung jawab (sense of  responsibility) pada semua 
pelaku dakwah akan menimbulkan sifat kekecewaan jika terjadi 
kegagalan dan merasa bahagia jika berhasil dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawab dakwahnya. 

Adapun pemberian motivasi dalam menejemen dakwah 
dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan para bawahan 
dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, memberikan 
bawahan berbagai informasi secara konprehensif. Dengan 
system informasi yang akurat dan tepat waktu, pemimpin 
dakwah akan dapat memonitor semua kemajuan kearah sasaran 
dan mengubah rencana dakwah menjadi sebuah kenyataan. Dari 
pemberian informasi yang konfrehensif  dapat menghilangkan 
suatu keraguan dari semua pihak sehingga dapat menumbuhkan 
kepastian bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas-
tugasnya.

Di samping itu, pemberian motivasi kepada para pelaku 
dakwah dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan mereka. 
Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan manusia 
yang mendorong mereka melakukan sesuatu tindakan sebagai 
berikut.                       

1)   Keb�������gis
 Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, 

termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk 
bernafas, dan sebagainya.

2)   Kebutuhan akan rasa aman
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 Kebutuhan ini termasuk rasa aman dari setiap jenis 
ancaman ���atau kehilangan, serta merasa terjamin. Pada 
waktu seseorang telah mempunyai pendapatan cukup 
untuk memenuhi semua kebutuhan kejiwaan.

3) Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial
 Di samping orang melakukan pekerjaan karena kebutuhan 

mendapatkan uang, memelihara gaya hidup dasar, tetapi 
mereka juga menilai pekerjaan sebagai media menjalin 
hubungan kemitraan sosial dengan orang lain. Untuk itu, 
mereka akan terdorong untuk melaksanakan pekerjaannya 
jika mereka merasa dicintai oleh orang-orang yang ada 
dalam lingkungan pekerjaannya.

4) Kebutuhan akan penghargaan
 Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan 

pengakuan orang lain. Dalam kaitanya dengan pekerjaan, 
hal itu berarti memilki pekerjaan yang dapat diakui sebagai 
bermanfaat, menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, 
serta pengakuan umum dan kehormatan di dunia luar.

5)   Kebutuhan aktualisasi diri
 Kebutuhan tersebut ditempatkan paling atas pada hierarki 

Maslow dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. 
Ketika semua kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang 
ingin mencapai penuh potensinya. Tahap terakhir itu 
mungkin tercapai hanya oleh beberapa orang.59

2) Pemberian Bimbingan
Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pembimbing 

dakwah yang dapat menjamin terlaksanakanya tugas-tugas 
dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah 
digariskan. Dalam proses pelaksannan aktivitas dakwah itu masih 
banyak hal-hal yang harus diberika sebagai seabuah arahan atau 

59  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukuranya ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 
39.
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bimbingan. Setiap pemimpin dakwah harus mampu memberikan 
bimbingan kepada semua anggotanya, hal ini dimaksudkan 
untuk membimbing para elemen dakwah yang terkait guna 
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk 
menghindari kemacetan atau penyimpangan-penyimpangan. 
Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk 
membantu para da’i dalam melaksanakan perannya serta 
mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya adalah

a. memberikan perhatian kepada setiap perkembangan para 
anggotanya;

b. memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah 
yaitu saran mengenai strategi dalam menjalankan rencana 
yang telah dirumuskan;

c. memberikan dorongan, dengan mengikutsertakan para 
anggotanya dalam program pelatihan-pelatihan relevan; 
dan

d. memberikan bantuan atau bimbingan untuk ikut serta 
dalam pengambilan keputusan dan strategi perncanaan 
yang penting dalam rangka perbaikan ef�����unit 
organisasi.60

Perlu diperhatikan juga bahwa seorang pemimpin yang 
berhasil dalam membimbing bukanlah kerena kekuasaannya, 
tetapi karena kemampuannya memberikan motivasi dan 
kekuatan kepada orang lain. Pada tangga inilah puncak 
loyalitas dari pengikutnya akan terbentuk.. Di sisi lain harus 
ada hubungan timbal balik antara sipenerima (para  anggota) 
dengan pemberi (pemimpin) untuk melaksakan dengan 
tanggung jawab dan kesadaran serta motivasi yang kuat untuk 
melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, akan 
timbul sebuah sinkronisasi dan koordinasi terhadap berbagai 

60  Munir dan Ilahi, Manajemen..., 152.



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  49

tugas yang diberikan, sehinngga sasaran dakwah dalam sebuah 
oraganisasi dapat terarah dan terlaksana.

3) Penjalinan Hubungan
Organisasi dakwah adalah sebuah organisasi berbentuk 

kerja tim yang berintraksi dan saling bergantung untuk mencapai 
sasaran tertentu yang semua bentuk kegiatannya bersentuhan 
langsung dengan anggota-anggotanya. Untuk dikatakan sebuah 
tim, harus memiliki karaktristik sebagai berikut.

a. Adanya kesepakatan terhadap misi tim, semua anggotanya 
memahami dan menyepakati misinya.

b. Semua anggota harus menaati peraturan yang berlaku 
yang telah ditentukan oleh tim.

c. Ada pembagiaan tanggung jawab dan wewenang yang adil 
terhadap para anggota tim.

d. Setiap anggota tim dapat saling beradaptasi terhadap 
perubahan yang positif.
Penjalinan hubungan antaranggota organisasi dakwah 

harus terus dibina, jangan sampai ada di antara anggota 
organisasi dakwah yang tidak saling mengenal apalagi bersikap 
apatis satu dengan yang lain. Organisasi dakwah harus 
diwujudkan sebagaimana ilustrasi satu tubuh, sehingga masing-
masing anggota merasa memiliki jalinan hubungan yang sama-
sama saling membutuhkan.  Namun, hal ini tidak dapat berjalan 
secara alami, melainkan perlu upaya dan inisiatif  dari pimpinan 
organisasi dakwah. 

Beberapa cara untuk membina jalinan hubungan 
antaranggota organisasi dalam rangka menciptakan sebuah 
lingkungan organisasi dakwah sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan kokoh, yang mampu menggerakkan semangat kerja para 
pelaku dakwah di dalamnya sebagai berikut.
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a. Meningkatkan ketertarikan pribadi. Orang akan cenderung 
bergabung dan bekerja dengan tim yang anggotanya 
mereka kenal dan memiliki karisma. Dengan demikian, 
seorang pimpinan organisasi dakwah harus mampu 
mengembangkan dan menarik simpati denga nilai-nilai 
tertentu yang cenderung memiliki sebuah kesamaan, 
yang kemudian bisa dikembangkan dalam sebuah 
pelatihan, seminar, dan sebuah kebijakan yang mendorong 
kebanggaan dalam mencapai sasaran organisasi bersama, 
yaitu dengan menciptakan sebuah iklim yang kondisif  atau 
nyaman di antara sesama anggota organisasi tersebut.

b. Meningkatkan interaksi. Walaupun pada realitasnya 
manusia jarang menyukai orang yang bukan bagian dari 
yang bekerja sama dengannya, tetapi dengan meningkatnya 
interaksi di antara mereka, diharapkan dapat memperbaiki 
sebuah persahabatan dan komunikasi yang baik.

c. Menciptakan sebuah tujuan bersama dan rasa seperjuangan. 
Dalam satu organisasi dakwah, sistem kerjanya disusun 
dalam berbagai unit pekerjaan. Namun, tujuannya tetap 
sama, yaitu mewujudkan tujuan organisasi dakwah secara 
bersama. Ini artinya, bahwa organisasi dakwah harus 
menetapkan tujuan yang harus dicapai bersama dan 
membentuk struktur hubungan koordinasi antarsatuan 
orgaanisasi tersebut. Strategi ini akan ‘memaksa’ 
antaranggota organisasi, yang meeskipun memiliki 
perbedaan pekerajaan, untuk saling berkoordinasi, 
sehingga secara tidak langsung akan terbentuk jalinan 
hubungan di antara mereka. 

d. Meningkatkan komunikasi. Jalinan hubungan antaranggota 
organisasi dakwah akan terpelihara dengan baik jika 
terjadi komunikasi yang baik di dalamnya, baik antara 
pemimpinan dengan bawahan, maupun antarsesama 
bawahan. Komunikasi tersebut tidak hanya dibangun 
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dalam suasana formal, tetapi juga informal, sehingga 
kehadiran organisasi dakwah tersebut tidak hanya sebagai 
media untuk memenuhi kepentingan umat, tetapi juga 
para pelaku dakwah itu sendiri. 

4) Kepemimpinan Dakwah
Kepemimpinan merupakan suatu proses pengendalian dan 

pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menjamin 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan 
kegiatan dakwah secara teroganisasi melalui saluran organisasi, 
kehadiran pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan 
dakwah dengan baik merupakan faktor penentu dalam meraih 
kesuksesan dalam sebuah organisasi dakwah. Pemimpin yang 
sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat memengaruhi 
orang lain secara konstruktif, dan  mampu menunjukkan jalan 
serta tindakan yang benar yang harus dilakukan secara bersama-
sama. 

Kepemimpinan dalam dakwah adalah sifat dan ciri 
tingkah laku pemimpin yang mengandung kemampuan untuk 
mempengaruhi dan mengarahkan daya atau kemampuan 
seseorang atau kelompok orang yang dipimpinnya guna 
mencapai tujuan dakwah yang telah ditetapkan. Pemimpin 
dakwah harus berusaha mengembangkan motif-motif  dalam 
diri sasaran dakwah serta mengarahkannya untuk mendukung 
terwujudnya tujuan dakwah. Seorang pemimpin dakwah 
harus memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri dinamis yang dapat 
mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang yang ada di 
lingkungan organisasi dakwah, agar menjalankan tugas-tugas 
dakwahnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab 
menuju ke arah satu tujuan dakwah yang telah ditetapkan 
bersama, sehingga terciptalah suatu dinamika kerja dakwah di 
kalangan anggota organisasi dakwah.
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Kepemimpinan dakwah adalah sikap kepemimpinan 
yang dimiliki seorang da’i yang mendukung fungsinya untuk 
menghadapi publik dalam berbagai kondisinya. Oleh karena 
itu, yang dimaksud dengan kepemimpinan manajemen dakwah 
adalah suatu kepemimpinan yang fungsi dan peranannya 
sebagai manajer suatu organisasi atau lembaga dakwah yang 
bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen mulai 
dari planning, organizing, actuating, and controlling. Kepemimpinan 
dakwah berada pada posisi  yang strategis karena merupakan 
titik sentral seluruh proses kegiatan organisasi dakwah.

Dalam manajemen dakwah, keberadaan kepemimpinan 
harus mampu tampil dan memainkan fungsi dan peran-perannya 
sebagai berikut.

Menciptakan iklim kerja sama antaranggota organisasi 1. 
dakwah guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Peranan 
pemimpin adalah memberikan dorongan terhadap para 
da’i. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni 
bagaimana orang lain mengikuti serangkaian tindakan 
orang untuk  mencapai tujuan.
Melakukan persuasi dan inspirasi dalam berdakwah. 2. 
Dakwah sebagai aktivitas mengajak orang lain dengan 
cara-cara yang bijaksana tanpa paksaan membutuhkan 
kehadiran kepemimpinan dakwah yang mampu melakukan 
pendekatan-pendekatan persuasi dan melahirkan inspirasi 
bagi para da’i dalam menjalankan tugas dakwahnya.
Membentuk kepribadian (sebagai sifat-sifat dan watak 3. 
yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menunjukkan 
keunggulan dan kewibawaan) para da’i yang mengacu 
pada akhlak Rasulullah yang merupakan sumber utama.
Memotivasi, mengendalikan, dan mengarahkan para 4. da’i 
agar tetap memperhatikan dan menjalankan tugas dan 
tanggung dakwah dengan baik. Kepemimpinan merupakan 
hasil interaksi atau proses hubungan sosial antarpribadi 
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antara pemimpin dengan yang dipimpin atau antarsesama 
dalam lingkungan kepemimpinan organisasi dakwah.
Kepemimpinan adalah sebuah jabatan yang harus berperan 5. 
dalam suatu tindakan memenuhi pembentukan srtruktur 
dan interaksi, sebagai bagian dari proses pemecahan 
masalah umat.
Pemimpin organisasi dakwah harus mempunyai sifat-sifat 

mulia sebagaimana diperlihatkan kepemimpinan kenabian dan 
kerasulan Nabi Muhammad saw, agar apa yang disampaikannya 
dapat diterima dan diikuti oleh pihak yang dipimpinnya. Dalam 
Islam, gambaran karakteristik ideal pemimpin dakwah, yang 
diharapkan dapat menahkodai organisasi dakwah menjadi lebih 
produktif  dalam menghadirkan dakwah yang lebih solutif  dalam 
kehidupan umat Islam, tentu harus mencerminkan empat sifat 
yang ada pada diri Rasulullah saw, yaitu siddiq, amanah, tabligh, 
dan fathanah, yang jika dijabarkan secara lebih luas menjadi 
sebagai berikut:

memiliki keimanan dan komitmen yang kuat;1. 
memiliki keilmuan dan keahlian yang relevan;2. 
memiliki kemampuan konseptual dan mampu merealisir;3. 
memiliki sikap menghargai dan rendah hati;4. 
memiliki sikap demokratis dan sabar;5. 
memiliki perilaku yang memotivasi dan menyadarkan;6. 
memiliki sikap kebersamaan dan terbuka; dan7. 
memiliki jiwa transformatif, kreatif, dan inovatif.8. 
Di samping itu, kepemimpinan dakwah harus didukung 

dengan sifat-sifat mulia dalam setiap langkah maupun tindakan 
dakwah yang diselenggarakan, di antaranya sebagai berikut.

a. Memegang Teguh Misi Wahyu
Para pemimpin dakwah adalah orang yang memiliki 

tanggung jawab dalam mengarahkan dan mengendalikan 
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penyampaian pesan ilahiyah. Sebagaimana seorang rasul 
yang pada dasarnya adalah pembawa pesan ilahiyah untuk 
disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, tugasnya hanya 
menyampaikan ������man Allah swt. Ia tidak mempunyai 
otoritas untuk membuat-buat aturan keagamaan tanpa 
bimbingan wahyu, tidak juga menambah atau mengurangi apa 
yang telah disampaikan kepadanya oleh Allah swt. Ia juga tidak 
boleh menyembunyikan ������man Allah swt meskipun itu 
merupakan suatu teguran kepadanya atau sesuatu yang mungkin 
saja menyulitkan posisinya sebagai manusia biasa di tengah 
umatnya. Potret sifat kepemimpinan dakwah ini diperlihatkan 
Nabi Muhammad saw yang harus diikuti para pemimpin 
dakwah. Rasulullah saw tidak berbicara kecuali sesuai dengan 
wahyu dan tidak menyembunyikan dan menambahkan sedikit 
����man Allah swt yang diterimanya.  

b. Memberikan Teladan
Dalam kehidupan organisasi, mempengaruhi perilaku 

anggota untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan pemimpin, 
tidak cukup dengan mengandalkan kekuasaan formal berupa 
perintah, tetapi harus didukung dengan kekuasaan nonformal 
berupa tindakan nyata, yang berupa contoh baik, sebagaimana 
diharapkan pemimpin dari bawahannya. Dengan kata lain, 
pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pemimpin 
keagamaan, seorang pemimpin dakwah harus memberikan 
teladan yang baik kepada para da’i yang berada di bawah 
kepemimpinannya dan komitmen melaksanakan code of  conduct 
organisasinya. Pemimpin dakwah harus menjauhkan diri dari 
sifat dan perilaku yang dapat menjauhkan anggotanya dari 
kesadaran untuk mengikuti atau mematuhi kepemimpinannya.
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c. Komunikasi yang Efektif
Dalam menjalankan proses kepemimpinan dakwah, 

kemampuan pemimpin berkomunikasi dengan baik dan 
efektif  akan memudahkan anggotanya untuk memahami dan 
menterjemahkan konsep-konsep yang dirancang pemimpin. 
Muhammad saw merupakan seorang komunikator yang 
efektif. Hal ini ditandai dengan mudahnya ucapan, perbuatan, 
dan persetujuan beliau dipahami para sahabat yang kemudian 
ditransmisikan secara turun temurun. Inilah yang kemudian 
dikenal dengan hadits atau sunnah. Keahlian dan kelihaian 
beliau dapat berkomunikasi telah menarik banyak manusia 
di zamannya untuk mengikuti ajarannya. Begitu juga dengan 
orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya yang 
beriman meskipun tidak mendengar langsung ajaran Islam dari 
mulut beliau sendiri. 

d. Dekat dengan Umatnya
Dalam kepemimpinan dakwah, kehadiran pemimpin tidak 

hanya dekat dengan para subjek dakwah, tetapi juga dengan 
objek dakwahnya. Rasulullah saw adalah seorang penyeru yang 
sangat dekat dengan umatnya. Beliau sering mengunjungi 
sahabat-sahabatnya, bermain dengan anak-anak mereka. Beliau 
turun langsung melihat realitas kehidupan pengikutnya dan 
orang-orang yang belum beriman dengannya. Beliau tidak 
sekadar ceramah dari satu masjid ke masjid lain tetapi menyentuh 
langsung hati umatnya di tempat mereka berada. Konsep dekat 
dengan umatnya ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin 
dakwah perlu menjalin hubungan dengan berbagai lapisan 
sosial umat Islam dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan 
masyarakat.

Di Indonesia, istilah dekat dengan umat ini seringkali 
diopersionalisasikan oleh para pemimpin dengan melakukan 
blusukan ke tempat-tempat kerja atau tempat tinggal masyarakat. 
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Tindakan ini dilakukan pemimpin untuk memperlihatkan 
dirinya bahwa dia adalah bagian dari mereka yang dipimpinnya, 
yang peduli, siap untuk mendengarkan, dan melakukan apa 
yang menjadi keinginan umat. Secara psikologis, langkah ini 
cukup strategis untuk memotivasi dan mempengaruhi para 
subjek dakwah dan objek dakwah untuk mengikuti pemimpin 
dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan.

e. Pengkaderan dan Pendelegasian Wewenang
Rasulullah saw bersabda, “Allah swt tidak mengangkat ilmu 

dengan mencabut ilmu itu dari manusia. Melainkan Allah swt mencabut 
ilmu melalui wafatnya para ulama.” Secara tidak langsung hadits ini 
mengisyaratkan kesadaran beliau tentang perlunya menciptakan 
kader-kader yang beliau isi dengan ilmu pengetahuan keagamaan 
yang akan meneruskan dakwahnya. Pengkaderan ini dilakukan 
Rasulullah saw terhadap beberapa orang sahabat yang beliau 
didik dalam ilmu keagamaan. Di samping itu, Rasulullah saw 
juga mendelegasikan wewenang kepada para sahabatnya yang 
telah diberikan ilmu yang memadai untuk menyampaikan dan 
mengajarkan ajaran Islam kepada mereka yang belum atau baru 
saja memeluk  Islam. Pembinaan dan pendelegasian wewenang 
ini cukup efektif  untuk keberlanjutan kepemimpinan dakwah 
ke depannya. 

Selanjutnya, agar tugas kepemimpinan dakwah dapat 
diemban dengan baik, pemimpin dakwah harus memiliki tiga 
kemampuan atau keterampilan sebagai berikut.61 

1.  Technical Skill
Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan informasi dan 

kemampuan khusus tentang pekerjaannya, pengetahuannya 
dengan sifat tugasnya, tuntutan-tuntutannya, tanggung 
jawabnya, dan juga kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini 

61  Kayo, Manajemen..., 18-21.
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dia harus berusaha untuk belajar dan menguasai informasi-
informasi skill yang harus dikuasai dalam pekerjaannya.

b.  Human Skill
Segala hal yang berkaitan dengan prilakunya sebagai 

individu dan hubungannya dengan orang lain dan juga cara 
berinteraksi dengan mereka. Termasuk di sini adalah perilakunya 
dalam hubungan dengan kepemimpinan dan interaksinya 
dengan kelompok yang berbeda.

3.  Conceptual Skill
Kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas 

terhadap berbagai masalah, dan kemudian mengaitkannya 
dengan berbagai prilaku yang berbeda dalam organisasi serta 
menyelaraskan antara berbagai keputusan yang dikeluarkan 
oleh berbagai organisasi yang secara keseluruhan bekerja untuk 
meraih tujuan yang telah ditentukan.

Hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan 
dakwah merupakan sebuah hubungan sinergis. Hubungan 
harus terjalin dengan erat antara ketiga elemen ini karena 
ketiganya merupakan suatu proses yang melibatkan usha kerja 
sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Dalam setiap kegiatan organisasi dakwah 
dalam tingkat dan jenis apapun peranan manajemen dan 
kepemimpinan akan saling terkait di dalamnya.

Dalam proses aktivitas dakwah, organisasi dakwah yang 
melibatkan usaha bersama di antara dua orang atau lebih 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik manajemen 
maupun kepemimpinan keduanya akan saling berkaitan. Dan 
secara konkret sulit untuk dibedakan batas dalam kegiatan 
dakwah. Untuk menjalankan organisasi dakwah dibutuhkan 
seorang pemimpin yang handal seperti yang telah dipaparkan 
sebelumnya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang 
memiliki kemampuan untuk konsep atau rancangan yang 
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memadukan kepentingan antara dimensi institusional dengan 
dimensi individual dalam organisasi dakwah yang dipimpinnya. 

Dalam mengelola organisasai dakwah, pemimpin dalam 
lembaga dakwah harus mampu menciptakan sebuah inovasi 
dan perubahan dalam lembaganya agar tidak berjalan secara 
menoton. Ada beberapa cara positif  yang dilakukan oleh 
pemimpin dakwah untuk mengembangkan kemampuan  para 
da’i, di antaranya adalah: pertama, pemimpin dakwah harus 
memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan 
dan pelatihan; kedua, menghadirkan program pelatihan dakwah 
tersendiri; ketiga, menyediakan resources dan bantuan logistik 
serta prasarana lainnya; dan keempat, adalah membuat kebijakan-
kebijakan untuk mengenali dan menghargai individu-individu 
yang ingin berkembang.

Cara yang terpenting untuk menunjukkan komitmen 
pada pengembangan para da’i adalah pemimipin dakwah itu 
sendiri harus menjadi ��� yang kreatif  dan inovatif  serta selalu 
berusaha untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan 
yang dimilikinya, dan ditransformasikan kepada anggota 
organisasi dakwah yang dipimpinnya dalam rangka kemajuan 
organisasi dakwah. Di samping,  pemimpin dakwah juga harus 
memiliki sikap yang bijaksana dalam menghadapi bawahan 
atau anggotanya, menganggap kesalahan-kesalahan sendiri atau 
orang lain merupakan peluang untuk kemajuan, bukan justru 
menyalahkannya sebagai hambatan. Para pemimpin organisasi 
dakwah juga harus menciptakan sebuah iklim yang kondusif  
untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi dakwah, 
melalui proses perumusan dan penilaian setiap perkembangan 
dan kemajuan dari organisasi dakwah yang dipimpinnya.

4. Monitoring dan Evaluasi Dakwah
Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam proses kegiatan dakwah, karena akan diketahui 
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tingkat efektivitas dan �����kegiatan dakwah yang dilakukan. 
Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi rujukan untuk 
perencanaan selanjutnya. Monitoring dan evaluasi dalam 
konteks manajemen dakwah mencakup pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut.

Apakah kegiatan dakwah yang dilakukan sudah mencapai 1. 
tujuan yang diharapkan?
Apakah muatan dan metode dakwah sudah sesuai dengan 2. 
pendekatan yang dipilih?
Apakah sumber-sumber daya dapat diperoleh dan  3. 
dipergunakan sesuai sasaran kegiatan?
Apakah indikator-indikator keberhasilan dapat disusun dan 4. 
diterapkan dalam proses monev?
Apa kekuatan dan kelemahan, apa rekomendasi 5. 
perbaikan?
Sasaran-sasaran monitoring dan evaluasi dalam 

manajemen dakwah meliputi program dakwah, kebijakan 
dakwah, organisasi dakwah, produk  atau hasil dakwah, 
individu atau sumber daya manusia dalam organisasi dakwah. 
Prinsip monitoring dan evaluasi dakwah adalah perumusan 
kriteria (tolok ukur keberhasilan atau kemajuan) dari dakwah, 
lalu mencari atau mengumpulkan informasi atau data hasil 
pelaksanaan dakwah yang telah direncanakan sebagai bukti-
bukti (bahan perbandingan), kemudian melakukan penilaian 
(apakah dakwah tersebut berhasil atau sebaliknya/gagal) 

a. Monitoring Dakwah
Monitoring dakwah merupakan suatu proses pengumpulan 

data dan informasi untuk menentukan apakah pelaksanaan 
dakwah tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran 
atau apakah dalam proses pencapaian tujuan organisasi 
sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Kegiatan ini 
dilakukan sebagai upaya pemantauan secara terus menerus 
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dari proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dakwah. 
Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung 
kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan 
dakwah. Monitoring bermanfaat sebagai proses pengumpulan 
informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses 
implementasi atau penerapan kegiatan dakwah dan juga menjadi 
dasar untuk melakukan evaluasi dakwah 

Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran 
kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian 
keselarasan antara sumber daya yang digunakan dengan waktu 
yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa monitoring 
merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi 
penyimpangan–penyimpangan  yang mungkin timbul dalam 
suatu kegiatan dengan membandingkan apa yang diharapkan 
dengan apa yang dilakukan. Hasil monitoring dakwah ini dapat 
menjadi acuan bagi para pelaku dakwah untuk mengambil 
tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan akan 
terjadinya penyimpangan.

Jadi, monitoring pada hakikatnya adalah proses 
pengendalian suatu kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan 
monitoring dapat memberikan informasi kepada perencana 
untuk meng�����asi perubahan yang terjadi dalam tahap 
pelaksanaan  suatu kegiatan, di antaranya:  

mengetahui bagaimana masukan (1. input) sumber daya 
dalam rencana digunakan;
mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan 2. 
dalam tahap implemtasinya;
mengetahui apakah rentang waktu implementasi terpenuhi 3. 
secara tepat atau tidak; dan
mengetahui apakah setiap aspek dalam perencanaan dan 4. 
implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, monitoring 
dakwah memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting 
dalam proses pelaksanaan kegiatan dakwah. Monitoring dapat 
berfungsi sebagai ‘alat pengaman’ dan sekaligus pendinamis 
jalannya proses pelaksanaan kegiatan dakwah. Penyelenggaraan 
dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan efektif, 
bilamana tugas-tugas dakwah yang telah diserahkan kepada para 
pelaksana itu benar-benar dilaksanakan dan pelaksanaannya 
pun sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan. Untuk dapat mengetahui apakah tugas-tugas 
dakwah itu dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksananya 
dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan 
yang telah ditetapkan, diperlukan adanya monitoring dakwah 
dengan tujuan sebagai berikut:

1) mempertebal rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang 
diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan dakwah;

2) membina agar kegiatan dakwah dapat dilaksanakan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan;

3) mencegah terjadinya kelelaian atau kesalahan yang 
dilakukan para pelaku dakwah dalam menjalankan 
kegiatan dakwahnya;

4) mengantisipasi terjadi gangguan terhadap proses 
pelaksanaan kegiatan dakwah akibat terjadinya perubahan 
yang tidak diprediksi; dan  

5) memperbaiki kesalahan yang terjadi ketika berlangsungnya 
kegiatan dakwah agar tidak berlangsung hingga kegiatan 
dakwah berakhir.

b. Evaluasi dakwah
Evaluasi adalah sesuatu usaha untuk mengukur dan 

memberi nilai secara objektif  pencapaian hasil-hasil yang 
telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi juga dimaknai 
sebagai suatau proses dari pengumpulan dan analisis informasi 
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mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap 
tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji 
pencapaian program. Sedangkan evaluasi dakwah merupakan 
peng�����asian keberhasilan dan atau kegagalan suatu 
rencana kegiatan dakwah. Evaluasi dakwah adalah suatu proses 
pengumpulan data menganalisis informasi tentang dampak dari 
suatu tahap atau keseluruhan aktivitas dakwah dalam rangka 
menilai efekti�����������giatan dakwah. 

Evaluasi dakwah memiliki nilai penting bagi para pelaku 
dakwah karena memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:

1) meng�����asi tingkat pencapaian tujuan dakwah;
2) mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok 

sasaran dakwah; dan
3) mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi 

lain yang mungkin terjadi di luar rencana dakwah 
(externalities)
Tipe evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu on going evaluation 

(evaluasi terus menerus, pada interval periode tertentu) dan ex 
post evaluation (evaluasi akhir, setelah implementasi). Selain itu, 
jika dikaitkan dengan proses kegiatan, evaluasi dakwah terdiri 
atas tiga aspek sebagai berikut.

1. Evaluasi input. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai apakah 
penggunaan sumber daya sesuai dengan proses maupun 
tujuan dakwah yang dicapai.

2. Evaluasi proses. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai 
bagaimana proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai 
dengan rencana yang telah dirumuskan, evaluasi ini 
memfokuskan pada �����interaksi antara mad’u dengan 
da’i.

3. Evaluasi akhir. Untuk mengetahui apakah dakwah itu 
berhasil atau tidak, gagal atau tidak, harus ada proses evaluasi 
yang cermat, teliti, dan objektif  dengan menetapkan 
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parameter-parameter keberhasilan atau ketidak berhasilan 
suatu ����s dakwah, dan dari hasil evaluasi secara objektif  
dapat dijadikan sandaran atau patokan untuk menyusun 
langkah-langkah strategi dakwah yang lebih efektif  pada 
masa berikutnya.
Evaluasi dakwah pada hakikatnya adalah mengetahui 

keberhasilan dakwah yang sudah dilaksanakan, terutama 
terkait dengan perubahan kondisi yang diharapkan dari para 
mad’u, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Efek aspek kognitif  merupakan perubahan pada 
apa yang diketahui, difahami dan dimengerti mad’u secara 
benar. Jadi, dengan menerima pesan dakwah, diharapkan mad’u 
mengubah cara berpikirnya tentang ajaran Islam sesuai dengan 
pemahaman yang sebenarnya. Efek aspek afektif  merupakan 
perubahan sikap mad’u setelah menerima pesan dakwah. Sikap 
adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai 
penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. 
Efek aspek psikomotorik berkenaan dengan pola tingkah laku 
mad’u dalam merealisasikan pesan dakwah dalam kehidupan 
sehari-harinya. 

Setiap dakwah akan menimbulkan reaksi dari para 
mad’unya. Ketika dakwah telah dilakukan seorang da’i dengan 
pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media 
tertentu, tentu akan timbul  respons dan efek pada mad’unya. 
Reaksi-rekasi tersebut harus direspons sebagai bahan evaluasi 
dakwah dalam rangka penyusunan perencanaan dakwah ke 
depannya. Sasaran evaluasi dakwah adalah perilaku-perilaku 
individu yang sudah menerima pesan dakwah, apakah ada 
perubahan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dari 
tujuan dakwah atau tidak? 

Keberhasilan dakwah bukan sekadar melihat aspek 
banyaknya jamaah yang menjadi pengikutnya, bukan pula 
sekadar melihat kemampuan retorika da’i yang dapat membuat 
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mad’unya menangis atau tertawa ketika mendengar ceramahnya. 
Namun, yang terpenting dari pelaksanaan dakwah yang berhasil, 
yaitu ketika pesan-pesan dakwah yang disampaikan para da’i 
diamalkan para mad’unya, sehingga mampu mengubah seluruh 
aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sesuai tolok 
ukur ajaran Islam.

*******
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B a b  E m p a t

MANAJEMEN STRATEGIS 
TATA KELOLA DAKWAH

A. Konsepsi tentang Manajemen Strategis
Kegiatan dakwah dengan berbagai varian metode dan 

pendekatan yang dilakukan umat Islam diharapkan efektif  dan 
����untuk memecahkan problematika umat dalam berbagai 
dimensi kehidupannya. Untuk mewujudnyatakan harapan 
tersebut, para pelaku dakwah dituntut memiliki langkah 
strategi dakwah, berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan 
dakwah, agar kegiatan dakwah yang dihadirkan di tengah-
tengah dinamika persoalan umat tidak sekadar bersifat rutinitas, 
tetapi lebih dinamis, transformatif, dan solutif  sebagaimana 
tujuan yang ingin diwujudkan dari penyelenggaraan dakwah itu 
sendiri. 

Istilah strategi pertama kali digunakan dalam dunia 
militer yang diartikan sebagai sebuah cara, taktik, serta siasat 
untuk memenangkan peperangan atau mengalahkan musuh. 
Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pentingnya 
peranan strategi dalam kesuksesan mencapai sebuah tujuan, 
istilah strategi tidak hanya digunakan dalam kegiatan militer, 
tetapi mulai banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan 
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manusia, seperti dalam dunia bisnis, sosial, politik, olah raga, 
kesuksesan karier individu, dan kegiatan-kegiatan manusia 
lainnya.. Istilah strategy berasal dari kata Yunani yaitu strategos 
atau strategus dengan kata jamaknya strategi. Strategos berarti 
jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira negara 
(state officer) dengan fungsi yang lebih luas. Sedangkan dalam 
artian sempit, menurut Matloff, strategy berarti the art of   the 
general yaitu seni jenderal.62 

Secara etimologi, beberapa ahli memberikan pengertian 
terhadap konsep strategi sebagai berikut.

Menurut James Brian, strategi adalah sebuah bentuk atau 1. 
rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, 
kebijakan-kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam sebuah 
organisasi menjadi sebuah kesatuan yang utuh. 
Menurut Chandler, strategi adalah alat untuk mencapai 2. 
tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka 
panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi 
sumber daya. 
Menurut Andrews, strategi adalah kekuatan memotivasi 3. 
untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholder, 
manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, 
dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun 
tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang 
ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan sebuah 4. 
tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 
dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut 

62  J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan  Organisasi 
Nonprofit (Jakarta: Grasindo, 2003), 85.  
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pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan 
di masa depan. 
Menurut Miller, strategi adalah rencana untuk 5. 
mengembangkan atau perubahan selama beberapa tahun, 
dan mempertimbangkan antar hubungan fungsi, tujuan, 
dan tanggung jawab dalam tubuh organisasi serta dampak 
pengaruh lingkungan.63

Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu 
penyusunan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi. 
Dalam hal ini, manajemen strategi menjadi sangat penting. 
Manajemen strategis merupakan sebuah proses menformulasikan 
antara strategi dengan manajemen yang dilakukan oleh sebuah 
organisasi dalam mengelola atau mengendalikan organisasi 
secara efektif  dan ����dalam rangka menjaga kelangsungan 
hidupnya serta untuk mencapai misi, dan tujuan-tujuan jangka 
panjangnya. Menurut Anthony, manajemen strategis adalah 
sebuah proses penyusunan kebijaksanaan, strategi, dan tujuan 
secara eksplisit dan komunikatif  sehingga setiap bagian organisasi 
akan bekerja sebagai satu kesatuan untuk mencapainya. 
Manajemen strategi dakwah tentu menjadi bagian yang sangat 
penting untuk menghadirkan dakwah yang solutif, karena akan 
melahirkan tindakan-tindakan dakwah yang lebih dinamis, 
rasional, berdasarkan hasil kajian kondisional berbagai aspek 
yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan dakwah tersebut.64 

Manajemen strategis merupakan serangkaian langkah/
tindakan dalam pelaksanaan tugas kegiatan yang diambil 
berdasarkan (a) menganalisis peluang (opportunity) dan ancaman 
(treath) yang ada di lingkungan eksternal organisasi, (b) 
menganalisis kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) dalam 
lingkungan internal organisasi, (c) melaksanakan misi untuk 

63  Winengan, Manajemen Strategis Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di 
Kabupaten Lombok Barat, dalam Tesis (Yogyakarta: MAP UGM, 2002), 34.

64  Ibid.
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mencapai tujuan, (d) merumuskan strategi untuk menyelaraskan 
faktor internal dan eksternal organisasi (mengoptimalkan 
kekuatan dan kesempatan serta meminimalkan kelemahan dan 
ancaman), dan (e) memanfaatkan strategi pengawasan untuk 
menjamin manajemen pencapaian tujuan organisasi.

B. Proses Penyusunan Strategi Dakwah
Dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat 

sebagai mad’u yang sarat dengan problematika, dibutuhkan 
upaya dakwah yang responsif  melalui manajemen strategi 
dakwah yang mampu melahirkan strategi-strategi dakwah yang 
dinamis, inovatif, dan solutif. Dalam kegiatan dakwah, strategi 
merupakan sebuah tindakan dakwah yang sifatnya senantiasa 
meningkat dan inovasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
ideal dakwah dalam dinamika kehidupan masyarakat. Strategi 
dakwah sifatnya dinamis karena disusun berdasarkan hasil kajian 
terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dakwah 
dalam rangka merealisasikan visi, misi, dan tujuan dakwah. 

1. Memahami Misi Dakwah
Dalam dakwah, perumusan misi yang akan diemban 

mutlak untuk dilakukan karena akan berperan sebagai pemandu 
tindakan yang akan dilakukan oleh para pelaku dakwah. Misi 
adalah sebuah panduan atau arahan bagi tindakan yang akan 
dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan dakwah 
yang dikelolanya.65

2. Memahami Tujuan Dakwah 
Tujuan merupakan target atau sasaran yang ingin 

diwujudkan dari tindakan-tindakan dakwah yang dilakukan. 
����asi tujuan dakwah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan 

65  Sondang Siagian, Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi 
( Jakarta: Gunung Agung, 1995), 43.



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  69

jangka pendek, menengah, dan panjang. Lebih lanjut Peter 
Drucker menekankan bahwa tanpa pemahaman mengenai 
tujuan, kita benar-benar akan tersesat.66 Dalam kegiatan dakwah, 
penetapan tujuan ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan 
kebijakan, strategi, kegiatan, dan program-program dakwah 
yang akan direalisasikan kepada para mad’u. Penyusunan tujuan 
dakwah harus terukur melalui indikator-indikator tertentu 
sehingga memudahkan para pelaku dakwah dalam melakukan 
evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dakwahnya.  

3. Analisis Lingkungan Internal
Lingkungan internal merupakan faktor yang menunjukkan 

pada situasi dan kondisi yang dialami atau yang terjadi di dalam 
sebuah organisasi. Analisis  terhadap faktor lingkungan internal 
ini ditujukan untuk meng�����asi kekuatan (strengths) 
dan kelemahan (weakness) dari aktivitas dakwah. Menurut 
Higgins, kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal 
yang bersifat positif, yang memungkinkan aktivitas memiliki 
keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya, sedangkan 
kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang 
mengakibatkan aktivitas tidak dapat mencapai sasarannya. 
Kedua faktor internal ini saling mempengaruhi. Jika kelemahan 
itu sangat dominan, ada kemungkinan kekuatan yang dimiliki 
akan berubah menjadi kelemahan. Sebaliknya, kekuatan yang 
ada dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki atau mengatasi 
sebuah kelemahan.67 

Lingkungan internal yang dapat menjadi sumber kekuatan 
dan kelemahan dalam aktivitas dakwah seperti present strategy, 
yaitu upaya-upaya peningkatan pengelolaan dakwah yang 
telah dilakukan selama ini; kualitas pelaksana dakwah, yaitu 

66  John M. Bryson, Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Terj. M. 
Miftahuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 112.

67  Salusu, Pengambilan..., 291.
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ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana 
dakwah yang memiliki kemampuan, baik secara teknis maupun 
konseptual yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal 
maupun nonformal, keterampilan dan keahliannya; kinerja 
para pelaksana dakwah, yaitu kemampuan para pelaksana 
dakwah dalam  mewujudkan tujuan-tujuan kegiatan dakwah 
secara tepat, sesuai dengan target yang ditetapkan; sarana dan 
prasarana, yaitu ketersediaan sejumlah fasilitas pendukung dan 
penunjang pengelolaan kegiatan dakwah; dan teknologi, yaitu 
penggunaan berbagai perangkat teknologi yang tepat sebagai 
pendukung kegiatan dakwah.

Dalam menganalisis kekuatan aktivitas dakwah, 
permasalahan pertama yang harus diperhatikan adalah dalam 
hal apa aktivitas dakwah memiliki keunggulan atau telah 
berhasil dalam melakukan fungsi atau perannya sebagaimana 
yang diharapkan. Apakah dalam hal kinerja, present strategy, 
penggunaan teknologi yang tepat guna, atau ketersediaan sarana 
dan prasarana/ perlengkapan penunjang pelaksanaan kegiatan 
dakwah. Dalam menganalisi kelemahan aktivitas dakwah, 
permasalahan pertama yang harus diperhatikan adalah dalam 
hal apa aktivitas dakwah memiliki kekurangan atau belum 
berhasil dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. 
Apakah kinerja yang kurang baik, tidak ada present strategy, atau 
minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas? 
Semua kelemahan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, 
selama upaya perbaikan masih bisa dilakukan, karena kelemahan 
ini akan dapat merugikan dan menghambat aktivitas dakwah 
dalam menjalankan misi dan tujuannya. 

4. Analisis Lingkungan Eksternal
Setiap aktivitas dakwah senantiasa berinteraksi 

dengan lingkungan di luarnya sehingga akan terjadi saling 
ketergantungan satu terhadap yang lainnya. Akibatnya, tidak 
jarang aktivitas dakwah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 
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aktivitas dakwah tersebut, dimana faktor-faktor eksternal ini 
lebih sulit diprediksikan karena keadaannya tidak statis, tetapi 
terus berubah. Analisis terhadap lingkungan eksternal ini 
bertujuan untuk meng�����asi peluang dan tantangan yang 
dihadapi aktivitas dakwah. 

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat menjadi 
peluang dan ancaman bagi pengelolaan dakwah di antaranya faktor 
politik, yaitu kebijakan-kebijakan dakwah yang diberlakukan 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah; faktor sosial, 
yaitu keamanan, kerukunan, dan ketertiban antar umat atau 
masyarakat sebagai objek dakwah; faktor ekonomi, yaitu kondisi 
kemiskinan, kesejahteraan masyarakat sebagai objek dakwah; 
faktor teknologi, yaitu kemajuan teknologi, seperti teknologi 
komunikasi dan informasi, yang telah memberikan berbagai 
kemudahan dan keluasan akses komunikasi dan informasi bagi 
objek dakwah.

5. Identifikasi Isu strategis
Dalam sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan, isu 

strategis merupakan pertanyaan kebijakan yang sangat penting 
dan mendasar yang harus diketahui dan dipahami, karena 
sangat berpengaruh terhadap pencapaian misi dan tujuan 
dakwah. Dalam proses perencanaan strategis, �����asi isu-isu 
strategis ini merupakan jantungnya sehingga meng�����asi 
isu-isu strategis dengan cermat akan dapat membuat keputusan-
keputusan selanjutnya lebih mungkin diterima selaras dengan 
misi yang dijalankan.68

Isu strategis ini muncul karena adanya pengaruh 
perubahan yang terjadi dalam lingkungan, baik perubahan 
dalam lingkungan internal maupun eksternal yang dapat 
mengakibatkan timbulnya sebuah kondisi yang menyulitkan, 
menjadi hambatan, ancaman dan kelemahan, maupun menjadi 

68  Bryson, Perencanaan..., 161.
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kekuatan, kemudahan, terbukanya peluang atau kesempatan 
bagi aktivitas dakwah dalam menjalankan misi serta pencapaian 
tujuannya. Oleh karena itu, melakukan �����asi dan analisis 
terhadap isu-isu strategis ini mempunyai peranan yang sangat 
penting dan harus menjadi pertimbangan utama dalam 
pengambilan keputusan maupun dalam perumusan strategi 
yang akan diterapkan dalam aktivitas dakwah. 

Selanjutnya, untuk meng�����asi isu-isu strategis yang 
dimiliki aktivitas dakwah, terdapat empat pendekatan yang 
dapat digunakan.

Pendekatan langsung 1. (the direct approach), yaitu perencana 
aktivitas dakwah bergerak lurus dari peninjauan terhadap 
misi, tujuan, dan analisis SWOTs hingga isu-isu strategis. 
Pendekatan sasaran 2. (the goal approach), yaitu pertama-tama 
perencana aktivitas dakwah membangun tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai berdasarkan peninjauan terhadap misi, 
tujuan, dan analisis SWOTs, kemudian mengembangkan 
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Pendekatan visi keberhasilan 3. (the vision of  succes approach) 
yaitu perencana aktivitas dakwah diminta untuk 
mengembangkan gambaran terbaik tentang tampilan 
keberhasilan aktivitas dakwah di masa depan berdasarkan 
peninjauan terhadap misi dan SWOTs, kemudian dilanjutkan 
dengan pengembangan strategi untuk mewujudkannya.
Pendekatan tidak langsung 4. (the indirect approach), yaitu 
perencana aktivitass dakwah ingin merancang kembali 
strategi yang sudah dilakukan berdasarkan peninjauan 
kembali terhadap misi dan hasil analisis SWOTs untuk 
merumuskan tujuan dan strateginya, namun belum bisa 
mengetahui seperti apa perubahan yang memungkinkan 
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sebagai pedoman/petunjuk, lantas kemudian 
meng�����asi isu-isu strategisnya.69 
Analisis SWOTs merupakan langkah yang paling penting 

dan harus dilakukan dalam aktivitas dakwah untuk mengetahui 
isu-isu strategis yang muncul sebagai landasan atau pedoman 
utama bagi penyusunan sebuah strategi dakwah yang lebih tepat 
dan berhasil. Penggunaan analisis SWOTs dalam memunculkan 
isu-isu strategis ini didasarkan pada argumen sebagai berikut: 
(1) Berdasarkan logika bahwa, dengan mengetahui kekuatan 
dan kelemahan diri sendiri, serta peluang (kelemahan lawan/
pesaing) dan ancaman (kekuatan lawan/pesaing) yang dihadapi, 
lebih memungkinkan strategi yang akan diterapkan akan 
berhasil, (2) Analisis SWOT didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, 
(3) Karena strategi sifatnya inovatif, sehingga berubah sesuai 
dengan kondisi lingkungan yang dihadapi, analisis SWOT 
mutlak dilakukan untuk meng�����asi isu-isu strategis yang 
selalu muncul guna menjamin penyusunan strategi yang tepat, 
dan (4) Dalam proses pengambilan keputusan strategis selalu 
berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, 
dan kebijakan, sehingga dengan demikian perencanaan startegi 
harus menganalisis faktor-faktor strategis yang bersumber dari 
lingkungan internal dan eksternal suatu aktivitas dakwah untuk 
meng�����asi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 
yang dihadapi bagi pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan 
aktivitas dakwah. 

6. Penentuan Strategi
Setelah berhasil meng�����asi, menganalisis, dan 

memunculkan isu-isu strategis dakwah berdasarkan hasil analisis 
faktor internal kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal 

69  Ibid, 111-113.
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peluang dan ancaman atau yang lebih dikenal dengan analisis 
SWOT, langkah selanjutnya yang harus dilakukan para pelaku 
dakwah, yaitu menentukan strategi dakwah untuk merespons 
isu-isu strategis dakwah tersebut menjadi tindakan nyata yang 
memiliki efek terhadap pemecahan persoalan yang dihadapi 
objek dakwah. Penentuan strategi yang berlandaskan pada 
pengenalan terhadap misi dan tujuan dakwah, analisis berbagai 
peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan, meng�����asi 
isu-isu strategis dakwah yang muncul, memungkinkan strategi 
dakwah menjadi lebih efektif  dan solutif  dalam memecahkan 
berbagai problematika kehidupan masyarakat sebagai objek 
dakwah.

*******



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  75

B a b  L i m a

KINERJA 
TATA KELOLA DAKWAH

A. Ekspektasi terhadap Penyelenggaraan Dakwah
Barangkali Tuhan dan agama dalam berbagai 

perwujudannya tidak bisa hilang dari percaturan kehidupan 
manusia, baik sejak munculnya apa yang disebut manusia sampai 
kini dan masa yang akan datang. Tuhan dan agama selalu ada 
dalam kehidupan manusia di mana saja, terutama ketika manusia 
sudah tidak mampu lagi menjawab segala persoalan kehidupan 
yang mereka hadapi secara logika (kemampuan akal dan 
pikiran). Pada dasarnya manusia itu mempunyai naluri bertuhan 
sekaligus beragama (religius instinct). Banyak di antara manusia 
yang tidak merasa bangga kalau dikatakan tidak bertuhan dan 
tidak beragama, bahkan mungkin akan merasa tersinggung dan 
marah jika dikatakan tidak bertuhan dan beragama meskipun 
mereka jarang atau tidak pernah pergi beribadah ke tempat-
tempat suci menurut agama yang mereka yakini seperti masjid, 
gereja, pura, wihara, atau tempat ibadah lainnya.  

Ikatan keagamaan yang terbina di dalam masyarakat 
adalah ikatan yang harmonis, permanen, dan sangat erat 
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sehingga mampu melampaui batas-batas geogr��, suku, ras, 
dan golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama mampu 
menjadi motivator, dinamisator, dan pedoman manusia dalam 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama dapat 
menciptakan persatuan kehidupan berjuta-juta manusia, agama 
juga dapat menjadi pedoman bagi individu. Setidak-tidaknya 
mampu meningkatkan solidaritas, daya tahan seseorang 
terhadap adanya penderitaan, hambatan, tantangan, ancaman, 
atau keberaniaan dalam menghadapi kehidupan. 70  

Dewasa ini, ketika gejala kehidupan semakin kompleks 
karena terjadinya berbagai differensiasi dalam kehidupan 
manusia, keinginan untuk menghadirkan ajaran agama Islam 
yang lebih kontributif  dan kontekstual menjadi suatu kebutuhan 
yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena sebagaimana 
diketahui, betapapun bermutunya ajaran Islam yang terekam 
melalui ayat-ayat suci al-Qur’an dan al-Hadits jika tidak mampu 
di break down menjadi panduan operasional-fungsional yang 
dapat dirasakan bagi kebutuhan manusia, ajaran-ajaran tersebut 
tidak akan mempunyai makna.71 Oleh karena itu, dakwah sebagai 
suatu aktivitas menghadirkan ajaran agama Islam yang lebih 
kontributif  dan kontekstual dalam kehidupan manusia menjadi 
suatu kemestian. Di samping dakwah sebagai suatu aktivitas 
mengajak, memanggil, dan menyeru manusia agar percaya 
kepada ajaran Islam, dan mewujudkannya dalam kehidupan 
sehari-hari, pada dasarnya dakwah juga sebagai aktivitas yang 
berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam dengan 
wujud konkretnya adalah kesejahteraan sosial. 

Jika berbicara tentang permasalahan dakwah, tidak terlepas 
dari pembicaraan tentang aspek-aspek keyakinan (the religious 
belief), upacara (the religious ritual), pengalaman hidup beragama 

70  Nasruddin Harahap, Dakwah dan Pembangunan (Yogyakarta: DPD Golkar, 1992), 35.
71  Muhammad Sulthon, Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), xi.
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(the religious experience), dan aspek-aspek yang berkaitan dengan 
komunitas atau kehidupan para pemeluk agama itu sendiri (the 
religious community).72

Aspek keyakinan memberi bingkai pengetahuan kosmis 
tentang hakekat hidup dan kehidupan. Keyakinan tersebut 
selanjutnya menjadi acuan tentang apa saja yang boleh dilakukan 
dan apa pula yang seyogyanya ditinggalkan. Aspek ritual berisi 
tindakan-tindakan simbolik yang merupakan pengejewantahan 
makna doktrin ajaran agama. Kalau keyakinan adalah 
refresentasi dari aspek kognitif  agama, ritual adalah pernyataan 
(enactment) makna doktrin agama. Aspek pengalaman merujuk 
pada keterlibatan subjek para pemeluk agama pada aktivitas 
suci yang dituntun  oleh agama. Pengalaman semacam itu 
memang sifatnya pribadi para pemeluk agama lazimnya, yaitu 
untuk mengkomunikasikan pengalaman pribadinya melalui 
keyakinan dan ritual. Aspek komunitas adalah bentuk ikatan 
pemeluk agama dalam satu kepentingan, baik yang bersifat 
formal (organisasi keagamaan), maupun informal (individual).73 

Keempat hal tersebut membentuk sebuah variabel agama 
dengan ciri tersendiri dan mempunyai sifat yang berbeda dengan 
variabel-variabel lain, seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain 
sebagainya.74 Akan tetapi, yang sering menjadi problematik, 
bahwa berbagai perbedaan variabel tersebut seringkali 
menimbulkan ketegangan reaksi dalam suatu komunitas karena 
dipicu oleh perbedaan kepentingan, khususnya dalam ikatan 
komunitas agama yang bersifat formal.

Golongan atau kelompok mayoritas yang kuat di satu 
pihak sangat mudah menimbulkan dominasi terhadap golongan 
atau kelompok minoritas lain, dan selama dominasi itu ada, 

72  Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), 178.

73  Ibid.
74  Ibid, 179.
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tindakan saling tindas-menindas dan serang menyerang sulit 
dihindarkan. Salah satu contoh kasus akibat dominasi golongan 
atau kelompok mayoritas adalah  seperti yang dialami penduduk 
Palestina akibat dominasi Israel yang sampai sekarang ini belum 
terselesaikan secara damai. Golongan yang tertindas tentu 
akan berusaha melepaskan diri dari dominasi golongan yang 
kuat dan ketika sudah merasa kuat dan mampu tentu akan 
berusaha untuk membuat perlakuan balik. Tindakan ini akan 
terjadi terus-menerus, selama tidak ada sifat damai dan toleransi 
antargolongan yang berbeda.

Islam jelas tidak membenarkan adanya tindakan 
dominasi yang dapat merugikan golongan atau kelompok lain 
karena adanya perbedaan. Dominasi Islam hanya ditujukan 
kepada persaudaraan dan perasaan yang dapat menimbulkan 
perdamaian antarseluruh golongan. Sedangkan dakwah sebagai 
kegiatan pensosialisasian ajaran Islam harus mampu menetralisir 
reaksi dominasi komunitas atau golongan tersebut dengan 
berupaya menanamkan nilai-nilai toleransi antargolongan atau 
komunitas yang memiliki perbedaan, baik perbedaan keyakinan, 
kepentingan, dan perbedaan-perbedaan lainnya.75 

Konsep perdamaian, persaudaraan, dan toleransi ini 
sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam melalui kitab sucinya al-
Qur’an, yaitu Qs. al-Baqarah (2): 256, “Tidak ada paksaan untuk 
harus menganut (memasuki) agama, sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang salah”. Qs. al-K��un (109): 6, 
“Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”. Dari kedua 
ayat ini sangat jelas bahwa esensi dakwah adalah pembinaan 
toleransi dan pembebasan dari cara pemaksaan, karena sikap 
memaksa adalah sikap yang tidak terpuji dan tidak manusiawi 
serta dapat melanggar hak asasi manusia. Manusia memiliki 
hak yang paling mendasar yaitu hak untuk menentukan agama 

75  Toha Yahya Omar, Islam dan Dakwah ( Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), 129.
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yang diyakini dapat menyelamatkan hidupnya, baik hidupnya di 
dunia maupun di akherat.

Pembinaan mental kepribadian merupakan suatu upaya 
mengelola kondisi manusia yang berkaitan dengan batin dan 
watak manusia menuju ke arah yang positif, bermanfaat bagi 
dirinya, keluarga, masyarakat, agama serta nusa dan bangsa. 
Kondisi mental kepribadian manusia sebenarnya dapat diamati 
melalui tingkah lakunya dalam mengimplementasikan ajaran-
ajaran moral dalam kehidupan bermasyarakat, baik ajaran moral 
yang bersumber dari agama (akhlak) maupun yang dibuat oleh 
manusia itu sendiri, seperti  etika, adat istiadat, budi pekerti, 
tata susila, dan sopan santun yang selalu dijalankan setiap hari 
di manapun dia berada. Kondisi mental kepribadian yang baik 
akan mempengaruhi moral manusia ke arah yang baik juga, 
begitu juga sebaliknya. 

Pada dasarnya mental kepribadian itu merupakan aktivitas 
kejiwaan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Aktivitas 
kejiwaan adalah tanggapan dari empat jenis phyche, yaitu 
pikiran, perasaan, intuisi, dan tanggapan indera. Keempat jenis 
phyche tersebut bekerja secara konpensatoris (berimbangan) 
dan komplemetair (isi mengisi) dalam hidupnya manusia, dan 
dihadapkan kepada berbagai tantangan (challenge) yang harus 
dijawabnya. Dan di antara keempat jenis phyche tersebut ada yang 
paling banyak bekerja dalam membentuk perwatakan manusia, 
yaitu tabiat (habitual). Tabiat ini tidak sama bagi setiap manusia 
karena challence yang dihadapi oleh setiap manusia berbeda, 
sehingga terbentuklah bagi setiap manusia dengan mental 
kepribadian yang berbeda-beda.76 Jika dalam hidup seseorang 
selalu datang tantangan yang menyebabkan dia banyak berpikir, 
fungsi pikirlah yang kuat padanya, sedangkan perasaan menjadi 
lemah, sehingga semakin lama kepribadiannya menjadi manusia 

76  ����Effendi dkk, Membangun Martabat Manusia  dalam Perspektif  Ilmu-Ilmu Sosial 
(Yogyakarta: UGM Press, 1999), 119.
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pikir (denktype). Pikiran dan tanggapan indera selalu merupakan 
kombinasi, di satu pihak bertentangan dengan perasaan, tetapi 
di pihak lain berkombinasi dengan intuisi.77

Dalam memperkokoh mental kepribadian hendaklah selalu 
berlandaskan pada pola agama (agamaminded), karena dengan 
dihadapkan kepada persoalan-persoalan keagamaan membuat 
analisa manusia tentang kehidupannya tidak pernah terlepas dari 
perspektif  atau keterlibatan agama, baik pembahasan tentang 
persoalan hukum, etika, ekonomi, sosial, budaya, politik, 
maupun yang lainnya.78

Dengan kuatnya mental kepribadian yang dimiliki 
manusia, mental kehidupan manusia menjadi kokoh, sehingga 
dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang berupa 
tantangan dan penderitaan tidak mudah terombang-ambing 
oleh arus kemajuan zaman yang semakin tidak menentu dan 
selalu berpikir secara positif  dan jernih dalam menyelesaikan 
segala permasalahan. 

Dakwah sebagai salah satu kegiatan penyiaran ajaran Islam 
memiliki tujuan untuk mengadakan suatu perubahan pada 
diri manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan 
ajaran Islam, sehingga tujuan dari upaya pembinaan mental 
kepribadian ini sebenarnya merupakan tujuan yang juga ingin 
dicapai oleh kehadiran ajaran agama Islam dalam kehidupan 
manusia. Beberapa bentuk kegiatan dakwah yang bertujuan 
untuk pembinaan mental kepribadian ini dapat dilakukan 
melalui kegiatan majlis taklim, khotbah jum’at, pengajian, dan 
kegiatan-kegiatan siraman rohani keagamaan lainnya.

Agama Islam memiliki ajaran yang sifatnya universal. Hal 
ini berarti bahwa Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, 
ras, suku bangsa, status sosial, dan sifat-sifat yang aksidental 

77  Ibid, 120.
78  Khairu Ummah, Mutiara Dakwah ( Jakarta: LPPD Khairu Ummah, 1997), 66.
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yang terdapat pada manusia, kecuali kadar ketakwaan. Sebagai 
agama dakwah, menyiarkan Islam adalah suatu kewajiban bagi 
setiap muslim, tetapi kewajiban ini sebatas dalam tataran usaha 
dakwah dengan cara memanggil, menyeru, dan menyiarkan 
Islam yang dilakukan dengan penuh hikmah bijaksana dan 
pelajaran yang baik. Jadi, seorang pelaku dakwah yang yakin 
dengan kebenaran Islam dituntut untuk selalu menyampaikan 
kepada orang lain akan kebenaran itu. Permasalahan apakah 
orang yang diajak, dipanggil, dan diseru tersebut mau menerima 
Islam sebagai agamanya atau tidak, itu bukan menjadi kewajiban 
seorang pelaku dakwah.

Dakwah sebagai upaya pembinaan manusia menuju 
manusia yang berkualitas, baik secara lahir maupun batin, harus 
mampu mempertebal ketauhidan, keimanan, dan keilmuan 
manusia karena di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa konsep 
tentang ciri manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki 
ilmu pengetahuan di samping iman. Sebagai dijelaskan dalam Qs. 
al-Mujadalah (58): 11, “Allah akan meninggikan derajat orang yang 
beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan 
beberapa derajat”. Dalam usaha membina kualitas manusia, 
kegiatan dakwah harus memperhatikan dan memegang teguh 
dua nilai sebagai prinsip dasar yang selama ini melekat padanya, 
yaitu prinsip hikmah bijaksana dan pelajaran yang baik. 79 

Dakwah dengan prinsip hikmah bijaksana berarti suatu 
upaya menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan manusia, yaitu kebutuhan terhadap tuntutan untuk 
usaha memecahkan masalah yang sedang dihadapi manusia. 
Sekarang ini masalah kehidupan manusia semakin kompleks 
sehingga memerlukan tuntutan solusi untuk memecahkan yang 
juga semakin kompleks. Dakwah dengan prinsip pelajaran yang 
baik adalah suatu upaya yang terus-menerus meningkatkan 
harkat dan martabat manusia, baik secara lahir maupun batin 

79  Harahap, Dakwah…, 41.
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dalam rangka meningkatkan kualitas manusia yang memiliki cita 
akhir kehidupan akherat yang selamat, tetapi tidak melupakan 
kehidupan dunia.80 Dakwah menuju pembinaan kualitas individu 
adalah dakwah yang tidak terasing dari kehidupan manusia dan 
berupaya menciptakan manusia kreatif, inovatif, dan cerdas 
baik secara intelektual maupun emosional sehingga mampu 
mengatasi dan memecahkan berbagai problematika kehidupan 
yang dihadapinya. 

Citra manusia berkualitas menurut Islam adalah manusia 
yang beriman dan berilmu yang merupakan kemanunggalan 
dalam keserasian di dunia dan akherat. Iman dan ilmu merupakan 
suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, namun keduanya dapat 
dibedakan dan tidak perlu dipertentangkan karena keduanya 
saling isi mengisi. Iman berkaitan dengan kehidupan yang lebih 
baik di akherat nanti, sedangkan ilmu berkaitan erat dengan 
ajaran Islam tentang kebahagiaan hidup manusia di dunia. 
Dengan kehidupan dunia yang lebih baik, pelaksanaan amalan 
ibadah manusia di dunia untuk kebaikan akheratnya akan dapat 
terpenuhi, seperti pembangunan masjid, pelaksanaan haji, 
zakat, penyantunan fakir miskin, dan sebagainya.81

Kemanunggalan ilmu dan iman harus menjadi pangkal tolak 
setiap usaha dakwah jika diinginkan terwujudnya tujuan dakwah 
sebagai ikhtiar untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-
nilai ajaran Islam yang dihayati sepenuhnya. Upaya dakwah 
untuk membina perpaduan antara iman dan ilmu dalam rangka 
mewujudkan manusia berkualitas akan terlihat dalam diri 
manusia suatu amal dan akhlak mulia, memiliki ketangguhan 
iman, dinamis, dan kreatif  dalam mengisi kehidupannya.

Kualitas manusia secara individu sangat menentukan corak 
kualitas masyarakat, karena antara manusia dan masyarakat 
saling berkaitan. Di dalam matranya sebagai anggota keluarga, 

80  Ibid., 42.
81  Omar, Islam…, 132.
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masyarakat, dan warga negara, manusia ikut ditentukan oleh 
interaksi dengan orang lain. Penciptaan kualitas individu tidak 
dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan hal-hal dalam 
masyarakat yang mengatur, mempengaruhi, menunjang serta 
membentuk pola hidupnya.82 Kualitas masyarakat merupakan 
ciri kualitas manusia yang penting. Sebaliknya, kualitas 
masyarakat tidak dapat dibangun tanpa membangun kualitas 
secara individu. 

Kualitas masyarakat tidak sama dengan penjumlahan atau 
rata-rata kualitas dari semua orang yang menjadi anggotanya, 
tetapi dapat lebih besar atau lebih kecil dari itu. Suatu masyarakat 
dapat saja terdiri dari individu yang berkualitas tinggi, tetapi 
sebagai masyarakat tidak berkualitas dan tidak berfungsi dengan 
baik, misalnya karena semua anggota dari masyarakat tersebut 
sangat individualis, apatis, dan egois.83 Potensi yang tinggi 
dari banyak orang dalam kelompok tertentu juga tidak akan 
berkembang jika tidak diberi kesempatan oleh kelompok lain 
dalam masyarakat yang sama. Sebaliknya, kualitas yang rendah 
pada sebagian masyarakat akan dapat terangkat oleh kualitas 
masyarakat yang baik. Kualitas masyarakat dapat menimbulkan 
sinergi yang menghasilkan sumber daya sosial yang jauh lebih 
besar dari sumber daya manusianya, baik sumber daya sosial 
yang sifatnya membangun atau merusak.84

Dakwah sebagai kegiatan penyiaran Islam harus memiliki 
misi untuk mewujudkan perubahan pada masyarakat menuju 
peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan kualitas 
kehidupan kelompok, di samping kualitas kehidupan secara 
individu. Upaya peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 

82  Effendi dkk, Membangun…, 17.
83  Ibid., 18.
84  Hidayat Nur Wahid, Mengelola Masa Transisi menuju Masyarakat Madani ( Jakarta: Fikri 

Publishing, 2004), 173.
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ini dapat dilakukan melalui kegiatan dakwah yang mengarah 
pada pembinaan nilai-nilai keserasian sosial, kesetiakawanan 
sosial, kedisiplinan sosial, dan kualitas komunikasi sosial. 
Sedangkan kegiatan dakwah yang mengarah pada pembinaan 
kualitas kehidupan kelompok dapat dilakukan melalui upaya 
pemberian ruang hidup untuk bergerak bagi keanekaragaman 
atau kemajemukan kelompok yang hidup dalam masyarakat 
yang sama, yang mana masing-masing memiliki ciri-ciri dan 
kualitas yang khas. Setiap kelompok dihargai, dihormati, dan 
diberi kesempatan oleh kelompok lain serta saling memberi 
sumbangan bagi kualitas bersama dalam bermasyarakat. Inilah 
cita-cita ideal yang diharapkan dan ingin diwujudkan dari 
eksistensi dakwah bagi umat Islam. 

B. Realitas Kinerja Pengelolaan Dakwah
Islam adalah agama dakwah. Ada anggapan bahwa 

keberhasilan dakwah sudah merupakan sebagian dari 
keberhasilan menegakkan Islam. Dakwah pada dasarnya adalah 
ajakan atau seruan untuk hidup di jalan Allah swt sebagaimana 
tertuang dalam ajaran-ajaran Islam. Pelaksanaan dakwah yang 
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam harus dilakukan dengan 
penuh hikmah dan bijaksana, baik secara lisan, tulisan, maupun 
tindakan nyata dengan tujuan akhirnya adalah terciptanya 
kebahagiaan hidup umat baik secara lahir maupun bathin, di 
dunia maupun akhirat.

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak 
dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah swt 
sesuai dengan garis aqidah, syari’at dan akhlak Islam. Menyeru 
tentu tidak sama dengan memerintah.  Menyeru memerlukan 
sikap santun karena tidak memiliki beban moral ketika seruannya 
itu belum dilaksanakan, tetapi sebaliknya memerintah dituntut 
untuk harus melaksanakan perintah itu. Dakwah Islam itu 
universal. Universalitasnya karena dakwah Islam  ditujukan 
kepada segenap manusia baik masa lalu maupun masa kini. 
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Dakwah bukanlah sekadar aktivitas yang bertujuan untuk 
mengajak atau menyeru orang lain untuk menjalankan ibadah 
dalam arti sempit, tetapi untuk ibadah dalam arti luas. 

Berdakwah merupakan  aktivitas seluruh umat, yang 
orientasinya tidak hanya sebatas mengajak kepada kebaikan dan 
mencegah kemunkaran di atas mimbar. Akan tetapi, dakwah 
mencakup segala upaya yang dapat meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui berbagai 
sektor kehidupan, terutama untuk saat ini, terkait dengan 
sektor pendidikan dan perekonomian masyarakat. Para da’i pun 
memikul tanggung jawab besar dalam membimbing umat ke 
arah yang islami. Dakwah akan efektif  jika seorang da’i dapat 
menyampaikan materi dakwah sesuai dengan jamaah yang 
dihadapi.

Sebagaimana diketahui, bahwa objek dakwah meliputi 
berbagai lapisan kelompok masyarakat dengan berbagai 
perbedaan, baik secara ekonomi, pendidikan,  budaya, maupun 
penyakit-penyakit sosial yang dialami. Dewasa ini permasalahan 
objek dakwah semakin berat dan kompleks akibat dari arus 
kemajuan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan sistem 
globalisasi. Hal ini mengakibatkan tantangan dakwah tentu 
semakin berat sehingga penanganan dakwah yang dilakukan 
oleh da’i secara individual menjadi kurang efektif  dan �����
Apalagi, kecenderungan bentuk dakwah yang dilakukan secara 
individual secara lisan dan tulisan, sementara kenyataannya 
umat sekarang lebih banyak membutuhkan sentuhan dakwah 
bil-hal, terutama bagi umat yang dilanda kesulitan ekonomi 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kompleksitas persoalan umat sebagai objek dakwah 
tentu tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh para pelaku 
dakwah. Akan tetapi dibutuhkan suatu kerja sama dalam wujud 
institusi, lembaga, atau organisasi sebagai saluran bertindak 
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(line of  action) atau sarana pencapaian tujuan. Namun, hanya 
membangun kerja sama yang diwadahi organisasi dakwah, juga 
belum tentu dakwah tersebut bisa dijamin sukses dengan baik, 
tanpa didukung dengan sistem pengelolaan wadah tersebut 
secara profesional, sungguh-sungguh, teratur, dan terorganisasi 
dengan baik. 

Secara kuantitas aktivitas dakwah yang dilakukan oleh 
umat Islam cukup banyak dan metodenya variatif. Namun, 
hasilnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bila 
dihubungkan dengan potret kehidupan umat yang cenderung 
semakin jauh dari tipe ideal umat yang diharapkan sesuai 
dengan tujuan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
dakwah masih rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
karena dakwah selama ini dianggap sebagai aktivitas sampingan 
sehingga tidak dilakukan secara sungguh-sungguh atau 
profesional. Akibatnya, kehadiran dakwah di tengah-tengah 
kehidupan umat belum efektif  sebagai upaya solutif  dalam 
memecahkan berbagai permasalahan kehidupan umat. 

C. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Dakwah
Dakwah merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual 

umat Islam dalam mewujudnyatakan nilai-nilai ajaran Islam 
dalam kehidupan masyarakat. Dakwah merupakan bagian 
tak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Ajaran-
ajaran Islam yang dianut oleh manusia di berbagai belahan 
dunia merupakan bukti paling kongkrit dari aktivitas dakwah 
yang dilakukan selama ini. ����ansi dakwah ini akan terus 
berlangsung sampai akhir zaman sebab dakwah merupakan 
usaha sosialisasi dan internalisasi nilai ajaran Islam ke dalam 
berbagai aspek kehidupan umat manusia. Pentingnya peran 
dakwah dalam mewujudnyatakan ajaran Islam menuntut para 
pelaksananya harus memiliki pemahaman yang komprehensif  
mengenai dakwah, baik terkait dengan landasan ����, 
normatif, maupun praktisnya sehingga keberadaan dakwah 
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mampu memberikan solusi bagi problematika kehidupan 
masyarakat akibat perkembangan dan perubahan sosial.

Dalam peradaban modern yang telah membawa kehidupan 
masyarakat ke dalam era globalisasi, dakwah harus selalu hadir 
memberikan solusi-alternatif  terhadap berbagai problem 
keummatan, baik dalam bentuk kegiatan yang mengarahkan, 
mengendalikan, membimbing, maupun membina masyarakat 
untuk mencapai kehidupan ideal seperti yang digambarkan 
dalam ajaran Islam. Keberadaan dakwah harus mampu 
berperan menjawab persoalan riil umat terhadap persoalan di 
dunia, terutama yang terkait dengan hubungan antar manusia. 
Sistem nilai ajaran agama Islam tentang kerja beretika, 
semangat berjuang dalam kebaikan dan kejujuran, haruslah 
dapat diterjemahkan secara riil dan aplikatif  dalam kehidupan 
sehari-hari melalui upaya dakwah. Oleh karena itu, setiap 
individu muslim perlu bergandengan tangan untuk sama-sama 
melaksanakan upaya dakwah yang solutif  untuk memecahkan 
berbagai problem keummatan dalam rangka mewujudkan 
kehidupan umat yang terbaik. 

Munculnya berbagai problem kehidupan umat abad 
modern ini, para da’i diharapkan tidak hanya menyampaikan 
materi ‘ubudiyah dan ukhrawi yang akan mencetak kesalehan 
pribadi, tetapi da’i juga dituntut untuk dapat memberikan solusi 
alternatif  atas berbagai permasalahan sosial yang dialami umat, 
dengan memberikan landasan ����, arah, dorongan, dan 
pedoman pada tingkat realitas riil. Hal ini tentunya berawal dari 
tugas berat dakwah, yaitu mengubah pemahaman dan image 
umat terhadap Islam. Selama ini umat menganggap Islam hanya 
mengatur masalah hubungan manusia dengan Allah, tanpa 
memberikan concern yang besar pada masalah sosial.

Aktivitas dakwah dalam kehidupan masyarakat memang 
terlihat sudah cukup semarak, dengan memanfaatkan 
berbagai media dan sarana, serta dilakukan dengan berbagai 
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metode, baik yang dilakukan oleh para da’i secara individu 
maupun berkelompok (organisasi). Namun, hasilnya belum 
menggembirakan, baik bagi islamisasi internal umat ijabah 
(muslim) maupun umat dakwah (nonmuslim). Salah satu 
persoalan yang dihadapi kegiatan dakwah terletak pada 
pengelolaannya yang masih lemah, karena tidak dikelola secara 
profesional. Selain itu, gerakan dakwah seharusnya dilakukan 
secara simultan (serempak) oleh semua strong point dakwah, baik 
oleh lembaga sukerala, swasta, maupun pemerintah. Gerakan 
dakwah juga harus variatif  dan dinamis melalui berbagai bentuk, 
pendekatan, strategi, dan jalur, seperti dakwah lisan, tulisan, 
gerakan sosial, dan perbaikan kondisi sosial ekonominya serta 
mempersempit ruang gerak berkembangnya kemaksiatan dan 
kemunkaran. 

Konsep dakwah Islam yang diharapkan harus mampu 
menawarkan sesuatu yang bisa mengantisipasi dan memberikan 
solusi atas munculnya berbagai problema sosial dan keagamaan 
umat. Para da’i harus merumuskan kembali strategi 
pengembangan dakwah yang lebih substansial dan transformatif  
sehingga kehadiran dakwah tidak hanya menyentuh persoalan-
persoalan umat di permukaan, tetapi harus mampu menyentuh 
hingga dasar dan akar persoalan umat. Untuk itu, suatu model 
pendekatan dan metode dakwah yang tidak hanya mengandalkan 
dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-
materi keagamaan kepada masyarakat, yang memposisikan 
da’i sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan, tetapi juga 
menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam 
kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan 
masyarakat secara langsung. Aktivitas dakwah tidak hanya 
memperkuat aspek religiusitas masyarakat, melainkan juga 
memperkukuh basis sosial dan ekonomi masyarakat untuk 
menghadapi dan mewujudkan transformasi social. Inilah yang 
sering dikatakan sebagai dakwah transformatif, yaitu model 
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dakwah yang secara lebih komprehensif  memecahkan berbagai 
persoalan umat. 

Berdasarkan makna, urgensi, kenyataan di lapangan, serta 
aspek-aspek normatif  tentang dakwah, tata kelola dakwah harus 
didesain  sedemikan rupa agar mampu membawa perubahan 
untuk mengembalikan manusia pada ��ahnya, dengan cara-
cara sebagai berikut.

Memperjelas secara gamblang sasaran-sasaran ideal; 1. 
kegiatan dakwah harus memiliki target yang ingin dicapai. 
Dalam hal ini adalah kondisi umat yang diharapkan, baik 
secara individu maupun komunitas. 
Merumuskan masalah pokok umat Islam; kesenjangan 2. 
antara sasaran ideal dengan kenyataan yang kongkrit dari 
pribadi-pribadi muslim dan kondisi masyarakat dewasa 
ini.
Merumuskan isi atau materi dakwah; sinkron dengan 3. 
masalah yang dihadapi umat Islam, baik secara individu 
atau komunitas. Sehingga dibutuhkan pengetahuan yang 
komprehensif.
Menyusun paket-paket dakwah; paket dakwah untuk 4. 
mengislamkan dan untuk meningkatkan kualitas yang 
sudah Islam. Paket untuk yang sudah muslim juga perlu 
v���asi sesuai dengan pelapisannya.
Evaluasi kegiatan; langkah ini dibutuhkan untuk melihat 5. 
kesesuaian antara harapan dengan kenyataan sehingga 
dapat dijadikan sebagai acuan untuk strategi selanjutnya.
Dalam memenuhi ekspektasi terhadap peran dakwah 

yang transformatif-solutif  di atas, peningkatan kinerja dakwah 
ke arah yang lebih profesional, yang  penanganannya melalui 
wadah organisasi dakwah menjadi tuntutan kebutuhan dan 
mutlak dilakukan.  Oleh karena itu, pelaksanaan dakwah 
perlu pembenahan dan peningkatan dalam tata kelolanya. 
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Dalam konteks inilah kehadiran manajemen sebagai seni 
mengelola kegiatan secara efektif  dan ����dalam dakwah 
sangat dibutuhkan guna mendukung terwujudnya tujuan ideal 
dakwah.

*******
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B a b  E n a m

PENDEKATAN STRATEGIS 
AKTUALISASI DAKWAH

Dakwah merupakan ikhtiar dalam melakukan perubahan 
terhadap segala aspek kehidupan manusia menuju kondisi 
yang lebih baik menurut tuntunan ajaran Islam. Dakwah yang 
ditujukan kepada umat Islam berorientasi pada peningkatan 
keimanan dan ketakwaan dalam penerapan ajaran Islam serta 
memiliki kemandirian dalam menyelesaikan segala persoalan 
hidupnya sehingga tercipta kesejahteraan dalam kehidupan. 
Dakwah kepada nonmuslim berorientasi pada pembebasan 
manusia dari kekufuran dan kembali ke tuntunan Islam dengan 
selalu berpegang pada prinsip dan sikap toleransi dan tidak 
ada unsur paksaan untuk mengikuti ajaran Islam, sehingga 
dengan demikian kehadiran ajaran Islam sebagai rahmatan 
lil ‘alamin benar-benar terwujud dalam kehidupan manusia. 
Dengan demikian, pendekatan dakwah harus adaptif, responsif, 
dan solutif  terhadap berbagai permasalahan kehidupan objek 
dakwah. 
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A. Dakwah dalam Dimensi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam Islam, eksistensi dakwah menduduki posisi yang 

sangat strategis, karena menjadi media penterjemah antara 
cerita dengan realitas. Dakwah berfungsi sebagai upaya rekayasa 
kehidupan masyarakat Islam sesuai dengan cita-cita Islam 
sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, dalam kehidupan individu, 
keluarga, masyarakat dan negara untuk kebahagiaan  manusia 
dunia dan akhirat, melalui proses internalisasi, eksternalisasi, 
dan sosialisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam.

Fungsi dakwah tidak hanya untuk membentuk keshalihan 
individu, tetapi juga keshalihan sosial umat. Tugas dakwah tidak 
hanya menjembatani kesenjangan antara konsep ideal ajaran 
Islam dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku kehidupan 
masyarakat (kemiskinan spiritual umat), tetapi juga harus 
menjembatani kesenjangan antara penghasilan dan kebutuhan 
ekonomi umat. Dengan kata lain, dakwah harus mampu 
hadir solutif  untuk memecahkan persoalan kemiskinan umat. 
Intervensi dakwah dalam mengatasi kemiskinan harus menjadi 
prioritas, karena dalam realitas kehidupan umat, kemiskinan 
seringkali menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan 
kemaksiatan, kejahatan, dan kezaliman umat.  

Kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang 
ini, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Sosial RI, 
Bachtiar Chamsyah, sedikitnya memiliki dua dimensi: pertama, 
kemiskinan �����yang meliputi dimensi moral, etika, 
akhlak, dan mental yang kemudian memperlemah daya saing 
sumber daya manusia Indonesia; kedua, kemiskinan ����yang 
lazim disebut dengan kemiskinan ekonomi atau struktural.85 
Secara teologis, kemiskinan bukanlah suatu takdir. Seseorang 
menjadi miskin bukanlah karena warisan dari orang tuanya 
atau karena kehendak Tuhan sehingga tidak mungkin dibasmi 

85  Bachtiar Chamsyah, Teologi Penanggulangan Kemiskinan ( Jakarta: RMBooks, 
2006), xiii.
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dan ditanggulangi. Akan tetapi, kemiskinan lebih dipandang 
sebagai akibat dari kekufuran dan kek��an umat manusia itu 
sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan manifestasi 
dari ketidak-taatan dan ketidak-yakinan umat beragama dalam 
menjalankan agamanya sendiri.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekonomi atau 
struktural, al-Qur’an menganjurkan banyak cara yang harus 
ditempuh, yang secara garis besarnya, menurut Quraish Shihab 
dapat dibagi menjadi tiga hal pokok. Pertama, kewajiban setiap 
individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. 
Menurut al-Qur’an, kerja dan usaha merupakan cara pertama 
dan utama dalam mengentaskan kemiskinan karena inilah 
yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan 
kehormatan dan harga dirinya (Qs. Ali Imran [3]: 14). Kedua, 
Kewajiban orang lain/masyarakat yang tercermin dalam satu 
rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan 
sedekah wajib. Seringkali orang merasa bahwa mereka tidak 
mempunyai tanggung jawab sosial, meskipun ia telah memiliki 
kelebihan harta kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan 
sosial dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, meskipun 
al-Qur’an menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan 
keinsafan pribadi, dalam beberapa hal menekankan hak dan 
kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan hak 
delapan kelompok yang ditetapkan dalam Qs. al-Tawbah (9): 60 
maupun sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta 
atau yang tidak namun membutuhkan bantuan (Qs. al-Zariyat 
[51]: 19). Ketiga, kewajiban pemerintah. Negara atau pemerintah 
juga berkewajiban untuk mencukupi setiap kebutuhan warga 
negara melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting 
di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, 
tanah dan bangunan, perdagangan, atau pajak tambahan lainnya 
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yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di 
atas belum mencukupi.86 

Saat ini, ketika isu kemiskinan menjadi isu nasional, 
regional, bahkan global, konsep zakat dipandang tepat sebagai 
salah satu formula bagi penanganan kemiskinan. Dalam Islam, 
perolehan dan penggunaan zakat telah diatur secara pasti serta 
untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya zakat 
itu merupakan perundang-undangan yang konsepsional dan 
pertama kali ada. Zakat merupakan sistem jaminan sosial 
menurut ajaran Islam yang tidak akan pernah lapuk dimakan usia 
dan tidak akan pernah ketinggalan dari format pembangunan 
sosial semodern manapun.

Selama ini format pembangunan sosial yang ada seringkali 
mengalami ketimpangan. Suatu saat memberatkan pada 
pertumbuhan, memberatkan pada pendapatan, dan terkadang 
memberatkan pada pemerataan. Namun, dalam zakat, sistem 
jaminan sosial ini menjamin terjadinya redistribusi dinamis. 
Selama ruang lingkup zakat adalah pada kelompok penduduk 
yang kaya, sementara perolehannya diutamakan untuk 
memberantas kemiskinan, proses redistribusi akan terus 
berjalan. Semestinya, dengan konsep zakat yang telah dikenal 
ratusan bahkan ribuan tahun silam, umat Islam dapat terhindar 
dari kemiskinan, tetapi rupanya potensi yang sangat besar ini 
terabaikan begitu saja dari benak umat Islam. Akibatnya, sistem 
pengelolaan zakat tersebut tidak dilakukan secara berkualitas dan 
profesional dan kemiskinan yang dialami umat pun tidak pernah 
terentaskan. Kurangnya pengertian dalam makna, maksud, 
sistem pengelolaan zakat sebagai suatu perintah agama dan suatu 
upaya penanggulangan kemiskinan, kefakiran, dan problema 
perekonomian umat, antara lain disebabkan karena kurangnya 
kesadaran terhadap arti pentingnya zakat sebagai bagian dari 
keimanan seseorang yang sekaligus mempunyai dampak sosial 

86  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 450.
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yang tinggi dan mulia.87 Oleh karena itu, melihat peran strategis 
zakat dalam  kehidupan sosial umat, perlu dilakukan upaya-
upaya pembenahan dan perubahan, baik terhadap pola pikir 
maupun sistem pengelolaan dana zakat tersebut. 

Sejak awal kehadirannya, Islam berusaha memecahkan 
problema kemiskinan umat dengan mendekatkan kaum kaya 
dengan kaum miskin; menyantuni orang fakir tanpa revolusi 
atau gejolak di antara mereka. Salah satu upaya yang diajarkan 
Islam dalam memecahkan problema kemiskinan tersebut adalah 
mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, baik melalui 
zakat mal (zakat yang dikenakan pada harta) maupun zakat 
fitrah (zakat yang dikenakan pada setiap jiwa). Hal ini menjadi 
bukti bahwa melalui perintah zakat, Islam telah membicarakan 
kepeduliaan sosial, kesetiakawanan sosial, serta telah pula 
membicarakan tentang keadilan perekonomian umat manusia.88

Secara bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, 
suci, dan keshalehan. Harta zakat disebut demikian karena 
adanya unsur harapan terealisasinya berkah harta, pensucian diri 
serta pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan.89 Menurut 
istilah beberapa ahli ����zakat ������an sebagai suatu nama 
bagi pengambilan tertentu dari sejumlah harta tertentu menurut 
sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang 
berhak menerimanya. Adapun ashnaf (kelompok) yang berhak 
menerima zakat (mustahik) sebagimana disebutkan dalam Qs. 
al-Tawbah (9): 60 terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ��
sabilillah, dan ibnussabil.

Sumber-sumber harta zakat sebagaimana dijelaskan 
dalam al-Qur’an berasal dari hasil usaha dan yang diperoleh dari 
alam (bumi). Oleh para ulama, hal ini dik����asikan dalam 

87 ����������Dakwah Aktual ( Jakarta: Gema Insani, 1998), 219.
88  Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Bazda Propinsi dan Kabupaten Potensial 

di Indonesia ( Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2006), i.
89  Wahid, Mengelola..., 127.
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beberapa jenis, yaitu hewan ternak, emas dan perak, hasil 
pertanian dalam berbagai jenisnya, berbagai jenis perdagangan 
dan pertambangan, dan berbagai hasil usaha dan profesi yang 
kriterianya yaitu sesudah harta tersebut memenuhi faktor 
nishab, kepemilikan, dan haulnya.90 Sementara menurut Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 
11, disebutkan bahwa harta-harta yang harus dizakati adalah 
emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil 
pertanian, hasil perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, 
hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa serta rikaz atau 
harta temuan.91

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardlu ‘ain 
dan merupakan kewajiban yang sifatnya ta’abbudi, sehingga 
dalam al-Qur’an perintah zakat sama pentingnya dengan 
perintah shalat. Dalam al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 ayat 
yang menyebutkan kewajiban zakat yang disejajarkan dengan 
perintah shalat. Perbedaannya, shalat lebih banyak titik tekannya 
pada dimensi vertikal, sedangkan zakat, selain dimensi vertikal 
juga mempunyai dimensi horizontal yang bisa menjadi semacam 
jaring pengaman sosial.92 Ajaran tentang kewajiban zakat dan 
ancaman bagi yang tidak menunaikannya disampaikan dengan 
begitu tegas dan mutlak dalam Islam baik dalam al-Qur’an 
maupun al-Hadits. Kesediaan menunaikan zakat menjadi 
indikator utama ketundukkan seseorang terhadap Islam dan 
dipandang sebagai orang yang berkeinginan untuk selalu 
membersihkan jiwa, raga, dan hartanya (Qs. al-Tawbah [9]: 
5,11,103). Sebaliknya, bagi orang yang tidak mau menunaikan 
zakatnya, al-Qur’an secara tegas memberikan ancaman dan azab 
bagi pemiliknya kelak di akhirat (Qs. al-Tawbah [9]: 34-35). 

90  Ibid., 139.
91  Aripin (ed.), Ontologi…, 461.
92  Syukri Ghazali dkk., Pedoman Zakat ( Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan 

Wakaf, 1984), ix.
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Dalam perspektif  sosiologis, di dalam kehidupan 
masyarakat terdapat dua jenis komunitas,  yaitu orang yang 
membuat lemah dan orang yang dibuat lemah, dibuat tidak 
berdaya, dibuat sengsara.93 Istilah lain yang semakna dengannya, 
yang banyak disebutkan dalam al-Qur’an adalah dlu’afa yang 
berarti orang yang lemah (lemah lighairihi maupun linafsihi). 
Dewasa ini, kelemahan atau ketidakberdayaan yang banyak 
dialami oleh masyarakat dan sangat menyengsarakan kehidupan 
mereka adalah kelemahan yang terjadi pada sektor ekonomi, 
dan masyarakat yang mengalami kelemahan ini sering disebut 
sebagai masyarakat miskin.

Sementara, Islam sebagai agama telah lebih dahulu 
membahas pentingnya melawan kemiskinan. Karena dalam 
sejarah kedatangannya, Islam, di samping sebagai agama baru, 
ia juga merupakan kekuatan pembebas dengan menawarkan 
ajaran persamaan dan pembebasan. Dalam konteks sekarang 
ini, salah satu strategi yang ditawarkan Islam untuk melakukan 
pembebasan umat Islam dari ketertindasan atau ketidakberdayaan 
ekonomi adalah melakukan jihad sosial. ����ansi jihad sosial 
terletak pada nilai dan semangat kebersamaan, gotong-royong, 
tolong-menolong, peduli kemanusiaan, kesetiakawanan sosial, 
dan nilai spiritual yang oleh Allah swt dijanjikan jalan keluarnya 
jika jihad itu benar-benar dilakukan di jalan-Nya (Qs. al-Hajj: 
78).94

Jihad sosial di sini dimaksudkan sebagai daya upaya bersama 
sekuat tenaga, secerdas dan searif  daya nalar, dan semampu 
dana untuk berjuang mengatasi dan memberi solusi yang tepat 
terhadap berbagai persoalan yang melanda masyarakat. Salah 
satu persoalan yang paling mengancam bangsa sekarang ini 
dan bahkan keimanan masyarakat (dapat menjadi kufur) adalah 
persoalan ketidakberdayaan ekonomi yang berupa kemiskinan. 

93  Chamsyah, Teologi..., 113.
94  Ibid., 6.
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Jadi, salah satu sasaran utama jihad sosial pada konteks sekarang 
ini adalah penyelesaian persoalan tersebut, meskipun tidak 
seratus persen bisa tuntas.

Dalam Islam, bentuk pelaksanaan jihad sosial yang 
diajarkan untuk melawan kemiskinan umat adalah melalui zakat, 
infaq, dan shadaqah. Islam mewajibkan kepada setiap umatnya 
untuk menyisihkan hartanya bagi kaum miskin, baik melalui 
zakat mal (zakat yang dikenakan pada harta) maupun zakat 
fitrah (zakat yang dikenakan pada setiap jiwa). Hal ini menjadi 
bukti bahwa melalui perintah zakat, Islam telah membicarakan 
kepeduliaan sosial, kesetiakawanan sosial, serta telah pula 
membicarakan tentang keadilan perekonomian umat manusia. 
Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Hal tersebut 
sesuai dengan masa-masa awal pembentukan masyarakat 
Islam. Untuk mengatur hubungan yang harmonis antarsesama 
masyarakat, diperlukan suatu sistem yang dirasakan keadilannya 
oleh seluruh anggota masyarakat, dan persoalan yang sering 
menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat 
adalah permasalahan di sekitar harta. Oleh karena itu, Islam 
mengatur persoalan ini dengan sistem zakat untuk mengurangi 
kesenjangan dalam sistem sosial masyarakat, yaitu antara yang 
kaya dengan yang miskin.95

Sebagai salah satu pranata sosial Islam dalam mengatur 
pendistribusian harta antara si kaya dengan si miskin, ada 
beberapa maksud yang terkandung di balik perintah kewajiban 
menunaikan zakat ini bagi umat Islam, antara lain sebagai 
berikut: 

sebagai perwujudan keimanan, ketundukkan, dan rasa 1. 
syukur kepada Allah swt atas nikmat harta yang diterima 
sehingga tercipta keshalehan sosial pada masing-masing 
umat Islam;

95 �������Dakwah...,  462.
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memiliki rasa kemanusiaan, kepeduliaan, dan solidaritas 2. 
atau  kesetiakawanan serta menghilangkan sifat bakhil, 
kikir, dan rakus terhadap penguasaan harta;
membantu, membangun, dan membina kaum dluafa 3. 
maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih 
baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan hidunya secara lebih layak dan terhindar dari 
bahaya kekufuran, dengki, iri hati, dan hasad yang mungkin 
timbul ketika mereka (kaum dluafa) melihat orang-orang 
yang berkecukupan tidak mempedulikan mereka; dan
mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, 4. 
keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan 
tanggung jawab individu dalam masyarakat.96

Zakat merupakan suatu kata yang telah banyak dikenal 
oleh masyarakat Islam karena merupakan salah satu dari lima 
macam ibadah yang menjadi pokok atau tiang ajaran Islam 
(rukun Islam).97 Pada tataran aksi, suatu hal penting yang harus 
diperhatikan untuk mendukung keberhasilan zakat sebagai 
instrumen penanggulangan kemiskinan umat ini adalah perlu 
ada manajemen dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaannya secara nyata dan terpadu. 

Jika pengelolaan dana zakat ini tidak menggunakan 
manajemen yang baik, dikhawatirkan bukan saja tidak amanah, 
transparan, akuntabel,98 melainkan juga tidak tepat sasaran, 
salah alamat, dan mubazzir belaka. Kata kunci dari manajemen 
zakat ini adalah koordinasi antara muzakki, mustahik, dan amilin 
supaya jangan terus-menerus beraksi secara sendiri-sendiri. 
Berbagai sumber potensial dana, seperti BAZIS, BMT, Dompet 
Dlu’afa, dan berbagai aksi penggalangan dana sosial yang 
dikoordinasi oleh berbagai media tampaknya perlu diwadahi, 

96  Ibid., 223.
97  Aripin (ed.), Ontologi…, 460.
98  M. Firad, Pengembangan Organisasi Zakat (Mataram: DASI NTB, 2009), 6.
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atau paling tidak dikoordinasi dalam suatu manajemen yang 
profesional.99 Mengapa zakat ini harus dikelola secara berkualitas 
dan profesional? Karena zakat bukan suatu kebajikan individual, 
akan tetapi suatu penertiban sosial yang pengelolaannya 
diserahkan pada lembaga lembaga khusus pengelola zakat, yang 
dalam konsep Islam disebut dengan amilin.100 

Dewasa ini, seiring dengan menguatnya peran politik umat 
Islam di Indonesia, pengelolaan zakat semakin mendapatkan 
perhatian dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hal ini seharusnya memberikan ruang gerak yang lebih luas 
bagi umat Islam untuk dapat memaksimalkan pengelolaan 
dana umat melalui zakat ini dalam rangka mengentaskan umat 
Islam yang masih berada dalam dunia kemiskinan. Apalagi 
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang 
tentang zakat tersebut yang menyatakan bahwa pengelola zakat 
harus mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan pengukuhan 
pemerintah, sehingga memberikan kekuatan yang sangat besar 
bagi pengelola zakat karena mendapatkan dukungan secara 
struktural dari pemerintah.

Seiring makin marak dan tumbuhnya lembaga pengelola 
zakat, upaya untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan 
pengelolaan zakat pada tataran kelembagaan maupun program 
perlu terus-menerus dilakukan sehingga pada saatnya nanti 
menghadirkan sebuah fenomena kebangkitan zakat dalam arti 
sesungguhnya. Salah satu parameter dalam menilai kemajuan 
pengelolaan zakat di tanah air sejak lahirnya Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999 adalah pertumbuhan kinerja pengelola 
zakat dan keberhasilan program-program pendayagunaan 
zakat tersebut menyentuh akar masalah kemiskinan umat, baik 
di kota maupun di desa. Sementara kenyataan menunjukkan 
bahwa permasalahan pengelolaan zakat di tanah air pada saat ini 

99  Chamsyah, Teologi..., 9.
100 Zakat, Profil..., i.
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bervariasi baik antara satu daerah dengan daerah lain maupun 
satu lembaga dengan lembaga lain, dan kecenderungannya 
belum optimal, terutama dalam hal pendayagunaannya. 

Satu hal yang perlu disadari bersama, bahwa pelaksanaan 
zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran 
muzakki, tetapi juga tanggung jawab para amil untuk memungut, 
mendayagunakan, dan mendistrubusikannya. Zakat bukan pula 
sekadar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif  kepada para 
mustahik, tetapi yang lebih penting dari itu untuk meningkatkan 
kualitas hidup mustahik, terutama untuk kelompok fakir dan 
miskin. Oleh karena itu yang sangat penting untuk diperhatikan 
dalam rangka optimalisasi pengumpulan, pendayagunaan, dan 
pendistribusian zakat ini adalah peningkatan profesionalitas kerja 
pengelola zakat. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan 
secara memadai, demikian juga para amil harus dilatih secara 
baik. 

Pada proses pengumpulan banyak aspek yang harus 
dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi 
kunci untuk keberhasilan pengumpulan zakat. Karena itu, setiap 
sarana harus dimanfaatkan dengan optimal, mulai dari médium 
khutbah jum’at, majlis taklim, pengajian, surat kabar, majalah, 
musyawarah, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek penting yang 
harus diperhatikan adalah pengumpulan dan pengolahan data 
muzakki (penataan adminsitrasi) untuk keperluan k����asi, 
komunikasi, korespondensi, serta dokumentasi  dalam rangka 
memudahkan pengontrolan sehingga terwujud transparan 
pengelolaan.

Pada aspek pendayagunaan dan pendistribusian zakat, 
perlu memperhatikan kembali beberapa hal penting berikut.

Pengumpulan dan pengolahan data 1. mustahik harus lebih 
akurat, baik dari segi jumlah maupun kondisinya.
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Pendayagunaan dan penyaluran zakat harus memperhatikan 2. 
adanya �����dengan menetapkan kriteria yang jelas 
melalui studi kelayakan mustahik. 
Keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya 3. 
dana zakat yang terkumpul, tetapi keberhasilan dalam 
memberdayakan ekonomi mustahik sehingga perlu ada 
monitoring dan pembinaan yang serius.
Dalam rangka menjaga kepercayaan para 4. muzakki tentang 
pendayagunaan dan penyaluran zakat, amil zakat harus 
membuat laporan pertanggungjwaban pengelolaan zakat 
secara periodik.
Untuk optimalisasi penyaluran zakat dalam rangka 5. 
pengentasan kemiskinan, para mustahik perlu bernaung 
di bawah suatu organisasi yang mempunyai kekuatan 
hukum, seperti yayasan, koperasi, atau lembaga swadaya 
masyarakat lainnya.101

Jika dilihat secara teoretis, zakat sebenarnya sangat 
potensial untuk dijadikan salah satu penopang perekonomian 
umat. Namun kenyataan, sekarang zakat belum bisa diandalkan 
sebagai alternatif  kebijakan ����yang dapat menyangga 
kehidupan perekonomian karena lemah dalam pengelolaannya. 
Adapun beberapa hal yang perlu ditata ulang terkait dengan 
zakat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang handal atau 1. 
profesional, dan tentu saja memiliki pemahaman 
keagamaan yang baik selaku amil zakat masih kurang, 
sehingga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya 
pengelolaan zakat
Dari segi perundangan misalnya, sampai saat ini masih 2. 
menganut prinsip tathawwu’i bukan ijbari. Artinya, zakat 

101 Eri Sudewo, Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar 
( Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 226.
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masih bersifat sukarela tanpa ada ketentuan hukum yang 
mengharuskannya. Di sisi lain belum terwujudnya data 
base tentang kriteria jumlah muzakki dan mustahik.
Masalah pengelolaan juga menjadi titik krusial lain yang 3. 
perlu ditata dan dibenahi. Oleh karena itu, diperlukan 
perangkat yang modern untuk mengelola zakat agar bisa 
efektif, baik dari segi manajemen, akuntansi, serta strategi 
pengumpulan dan pendayagunaan atau pendistribusian.102 
Lahirnya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat, 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
1999 menunjukkkan bahwa keberadaan zakat sebagai sumber 
dana umat dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air 
dianggap cukup potensial oleh pemerintah. Namun, apa yang 
diharapkan melalui kehadiran undang-undang zakat tersebut 
tidak akan pernah terwujud jika sistem pengelolaan zakat ini 
tidak dilakukan secara profesional, transparan, dan amanah.

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa kemajuan 
pengelolaan zakat di tanah air pada saat ini masih bervariasi baik 
antara satu daerah dengan daerah lain maupun satu lembaga 
dengan lembaga lain dan cenderung masih kurang optimal. Di 
daerah pedesaan, misalnya, pengelolaan zakat ini umumnya 
masih sangat tradisional (disimpan atau dipergunakan jika 
ada pembangunan masjid atau pondok pesantren). Ini artinya 
bahwa pendayagunaan zakat belum menyentuh permasalahan 
kemiskinan yang seharusnya menjadi target utama dikenakannya 
kewajiban zakat tersebut sebagaimana diajarkan dalam Islam. 
Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
para pengelola zakat tersebut tentang bagaimana mengelola 
zakat yang semestinya.

Sebagian besar umat Islam yang berupaya melaksanakan 
zakatnya tentu berharap akan terjadi penurunan angka 

102 Zakat, Profil…, x.
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kemiskinan, tetapi yang terjadi bukan orang miskin yang 
berkurang, melainkan jumlah bangunan masjid, madrasah, dan 
bangunan-bangunan pondok pesantren yang terus bertambah 
karena sistem pengelolaan dana zakat yang belum maksimal.103 
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi 
zakat untuk pengentasan kemiskinan umat, perlu ada upaya 
peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian tentang 
sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, yaitu bagaimana 
mengemas zakat melalui sentuhan-sentuhan ilmu manajemen 
modern, peningkatan kualitas  dan pemahaman keagamaan 
sumber daya manusia para amilin, baik pada lembaga-lembaga 
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun 
swadaya masyarakat. 

B. Dakwah dalam Dimensi Pembinaan Kerukunan 
Keberadaan agama pada dasarnya merupakan tata 

kehidupan yang mengintegrasikan manusia dalam kehidupan 
masyarakat. Hidup menjadi bermakna dan bergairah dengan 
beragama karena agama selalu memprediksi kehidupan 
manusia jauh ke depan, dunia yang lebih baik, Tuhan yang 
selalu memberi ampunan, dan kebahagiaan akhirat. Agama 
merupakan sumber nilai yang mengilhami manusia untuk 
hidup di dalam masyarakat dengan menjaga hubungan baik 
antarsesama anggota masyarakat. Oleh karenanya, kerukunan 
hidup dan saling menyelamatkan pada dasarnya merupakan 
tujuan dan cita-cita bersama umat beragama di dunia.104

Tidak ada yang memungkiri kalau kehadiran agama 
memiliki andil yang sangat besar dalam menuntun dan membina 
kehidupan masyarakat. Agama dapat menciptakan persatuan 
kehidupan berjuta-juta manusia, agama juga dapat menjadi 

103 Aripin (ed.), Ontologi...,  458.
104 Engkus Ruswana, “Perdamaian Dalam Tradisi Agama Lokal”, dalam Jurnal 

Tashwirul Afkar,  LAKPESDAM No. 22 (2007), 41.
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pedoman hidup bagi  setiap individu; setidak-tidaknya mampu 
meningkatkan solidaritas, daya tahan seseorang terhadap adanya 
penderitaan, hambatan, tantangan, ancaman, atau keberaniaan 
dalam menghadapi kehidupan. Ikatan keagamaan yang terbina 
di dalam masyarakat mampu melampaui batas-batas geogr��, 
suku, ras, dan golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam 
agama mampu menjadi motivator, dinamisator, dan pedoman 
manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.105 
Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan 
oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai 
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama 
sebagai landasan bersikap terhadap adanya perbedaan-perbedaan 
yang ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural 
dan multikultural. Tidak satu pun agama yang mengajarkan 
kepada pemeluknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
dapat merugikan pihak lain, apalagi dilatarbelakangi perbedaan 
keyakinan.

Bagi masyarakat Indonesia, sumber dan perwujudan dari 
tradisi, nilai-nilai budaya, serta pengertian masyarakat tentang 
perubahan adalah keyakinan agama dan kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan menghargai 
dan menggalakkan unsur-unsur yang mewakili dan memahami 
keyakinan-keyakinan keagamaan inilah partisipasi masyarakat 
kecil dan perubahan yang diharapkan bisa tercapai, dan pada 
gilirannya produktivitas mereka dapat ditingkatkan. Melalui 
nilai-nilai keagamaan dan keyakinan masyarakat setempat, 
gagasan baru dan usaha pembangunan akan terasa tidak terlalu 
asing bagi mereka, dan akan lebih mudah diterima tanpa banyak 
membawa ketegangan dan penolakan masyarakat. Meskipun 
demikian, usaha mengaktifkan unsur-unsur keagamaan dalam 
pembangunan tidak cukup dilakukan dari mimbar-mimbar 

105 Bappenas, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 
2000-2004 ( Jakarta: Sinar Gr��a, 2001), 158.
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dakwah, melainkan harus bisa diciptakan pada tingkat aksi sosial 
di lapangan.106

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa di sisi lain, dalam 
sejarah agama-agama, kehadiran agama bukan menjadi media 
pemersatu (integratif ) antarpemeluk. Dalam banyak kasus 
pertikaian, kendati agama bukan kausa tunggal, tapi jelas 
pertimbangan keagamaan selalu ada dan eskalasinya dalam 
banyak hal teramat menentukan. Hingga tarap tertentu, tesis 
ini terlihat jelas di wajah Indonesia hingga akhir-akhir ini, antara 
lain ditandai dengan kian maraknya ����dan pertikaian 
yang tak jarang bersimbah darah di beberapa daerah, sebutlah 
semisal kasus penyerangan Ahmadiyah, hingga saat ini belum 
tuntas. Terlepas dari praduga mengenai eksistensi pihak-pihak 
yang “memancing di air keruh” ����berdimensi keagamaan 
merupakan isu krusial yang mendesak untuk dicarikan jalan 
keluarnya, karena pencarian solusi terhadap ��������
berdimensi keagamaan merupakan kebutuhan yang senantiasa 
relevan dalam jangka panjang, terlebih lagi untuk konteks 
Indonesia sebagai negara yang paling majemuk dan plural.

Pembahasan tentang kebebasan beragama yang dihiasi 
dengan kasus �����sepertinya, masih menjadi isu yang selalu 
menjadi objek pembicaraan. Hal ini dipicu –salah satunya- oleh 
keberadaan kasus Ahmadiyah di Indonesia yang tak kunjung 
tuntas, karena perbedaan cara pandang dan acuan masing-
masing pendukung dalam menyikapi keberadaan paham ini. 

Sebagai negara yang memiliki beragam etnis dan agama, 
Indonesia memang harus menerima konsekuensi persoalan 
yang akan muncul yang dilatarbelakangi keberagaman dua 
aspek tersebut. Keberagaman (kemajemukan) ini di satu sisi 
akan menimbulkan masalah seperti ����bernuansa agama, 
suku, ras, dan golongan jika satu sama lainnya belum ada 

106 Nasruddin Harahap (Peny.), Dakwah Pembangunan (Yogyakarta: DPD Golkar 
DIY, 1999), 4.
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saling memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan, 
dan di satu sisi akan menjadi kekayaan kultur yang luar biasa 
apabila keberagaman tersebut dapat hidup dalam kebersamaan, 
kesetaraan, dan keadilan. Namun, untuk mewujudkan kehidupan 
yang demikian itu tentu tidak semudah membalikkan telapak 
tangan, tetapi membutuhkan proses panjang dan memerlukan 
berbagai upaya  pembinaan di dalam kehidupan masyarakat 
secara kontinyu dan berkelanjutan. 

Sejarah telah mencatat bahwa beberapa kali bumi persada 
Indonesia ini dilanda peristiwa berdarah berupa kerusuhan 
sosial yang bernuansa SARA, seperti Sitobondo, Tasikmalaya, 
Pasuruan, Sambas, Ambon, Poso, dan Lombok. Memperhatikan 
pergolakan sosial berupa rentetan peristiwa kerusuhan atau 
����berbau SARA tersebut seakan menjadi bagian kehidupan 
bangsa yang majemuk ini. Peristiwa-peristiwa bernuansa SARA 
ini membuktikan bahwa perbedaan – baik dari suku, agama, 
maupun golongan- masih menjadi potensi munculnya �����
Padahal, selama ini kita selalu diperkenalkan dengan berbagai 
konsep tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang 
terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan perbedaan-
perbedaan lain dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”.107 Di 
samping itu, selama ini seluruh masyarakat selalu ditekankan 
untuk mengembangkan kerukunan umat beragama dengan 
cara saling menghargai dan menghormati para pemeluk yang 
berlainan agama.

Terkadang antara pemeluk agama belum bisa hidup 
secara bersama dan bekerjasama untuk mengatasi berbagai 
persoalan-persoalan sosial kemanusiaan, seperti lingkungan 
hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Antarpemeluk agama masih 
berlomba untuk mempromosikan bahwa agamanya yang paling 
benar, paling sempurna, dan yang diterima di kehidupan kelak. 

107 Fawaizul Umam, “Dialog antar Agama: Strategi Mengurai K��k”, dalam 
Jurnal Tasmuh, Vol. 2 No. 1 (Mataram: Fakultas Dakwah, Juni 2004), 30.
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Perilaku pemeluk agama seperti ini tentu dapat menimbulkan 
sentimen terhadap pemeluk agama lain sehingga memicu 
munculnya ����bernuansa agama. Salah satu metode untuk 
mempromosikan bahwa agamanya yang paling benar adalah 
ceramah-ceramah keagamaan dengan pola doktrinal. Pola 
ceramah seperti ini akan melahirkan para pengikut dengan 
fanatisme buta dan sempit yang pada akhirnya melahirkan rasa 
kebencian terhadap orang yang tidak seiman, seagama, dan 
sepaham. Bahkan, sampai hati mengatakan bahwa orang yang 
di luar pahamnya dianggap k��, apalagi yang di luar Islam itu 
sendiri.108

Di dalam ajaran Islam, sikap yang harus diperlihatkan 
oleh umat Islam terhadap keberagaman ini sebenarnya sudah 
dijelaskan di dalam kitab sucinya al-Qur’an (Qs. al-Hujarat: 13; 
Qs. al- Baqarah: 253; dan Qs. al-K��un: 1-6). Ayat-ayat tersebut 
secara sosio-antropologis mengungkapkan tentang manusia 
memiliki asal usul yang sama. Kemudian berkembang biak 
dengan berbagai perbedaan seperti warna kulit, suku, budaya, 
dan sebagainya. Adanya perbedaan itu membuka peluang 
manusia untuk saling memahami dan mengenal satu sama 
lainnya dan untuk menghilangkan prasangka. Kemudian secara 
teologis manusia diberi kesempatan untuk memilih keimanan 
masing-masing tanpa ada rasa untuk saling mengklaim 
kebenaran jalan menuju Tuhan yang mereka tempuh sehingga 
perbedaan-perbedaan keyakinan dalam beriman (beragama) 
tidak menghalangi manusia untuk saling percaya dan 
mendorong untuk hidup merasa nyaman di tengah perbedaan 
keyakinan masyarakat yang plural dan multicultural di negara 
yang berlandaskan Pancasila.

Aktualisasi dari konsep pluralisme dalam kehidupan 
beragama di Indonesia memang tidak mudah diwujudkan, 

108 http://buntu-gruf.blogspot.com, Paradidma Dakwah Multikultural. Diakses 
tanggal 13 Maret 2011.
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terlebih lagi ketika terdapat pernyataan dari lembaga-lembaga 
otoritas keagamaan yang tidak mendukung pluralisme tersebut. 
Tantangan aktualisasi pluralisme ini juga muncul dari adanya 
sikap menganggap bahwa yang dimiliki sebagai yang paling 
benar, paling absah, dan paling ortodok, sementara yang lain 
dianggap sebagai yang salah, sesat, dan bid’ah (heterortodok). 
Perebutan klaim kebenaran seperti ini acapkali didengungkan 
pada agama-agama semitik; Yahudi, Kristen, dan Islam. 
Ketiga agama ini yang memiliki truth claim sebagai pembawa 
keselamatan (salvation). Yahudi memiliki doktrin the chosen 
people (masyarakat terpilih). Kristen memiliki doktrin extra 
eclesiam nulla salus (keselamatan hanya pada gereja) sementara 
Islam mengimani innaddiina ‘indaallahil Islam (sesungguhnya 
agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam).

Memperhatikan klaim kebenaran masing-masing agama 
di atas, bagaimana mungkin mendamaikan segala per (pem) 
bedaan ini dalam konteks pluralisme? Bagaimana pula sesuatu 
yang memang berbeda harus disikapi secara sama? Apakah 
memang ada keselamatan pada semua agama? Melihat adanya 
berbagai benturan dan ketidaksamaan ideologis antaragama, 
berbagai benturan dan perbedaan dalam masalah adat istiadat, 
upacara ritual kegamaan dan ibadah menyangkut tata cara 
menjalani hidup, bagaimana mungkin semuanya dipandang 
benar dan mengimani serta mengamalkan semua agama itu bisa 
menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.109

Tujuan yang hendak dicapai oleh munculnya pluralisme 
ini sebenarnya bukanlah keseragaman bentuk agama. Akan 
tetapi gagasan pluralisme keagamaan adalah berdiri di antara 
pluralitas yang tidak berhubungan dan kesatuan monolitik. 
Jadi, ketakutan akan hilangnya keyakinan diri akibat memberi 
apresiasi dan ��masi kepada yang lain jelas merupakan sesuatu 

109 Mustain, Pluralisme, Pendidikan Agama, dan Hubungan Muslim-Hindu di Lombok 
(Mataram, LKIM IAIN Mataram, 2005), 6.
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yang dibuat-buat. Bahkan, yang terjadi jika seseorang telah 
mampu melintas batas terhadap apa yang diyakininya justru 
akan semakin menambah keimanannya.

Konsep multikulturalisme merupakan gagasan umum 
dalam ranah kultural pluralis yang secara optimistik ingin 
menggambarkan realitas keberagaman yang dapat hidup dalam 
sebuah harmoni pluralistik. Multikulturalisme menyediakan 
wadah untuk penampakan “yang lain”(the other). Kehadiran 
“yang lain” harus dipahami tanpa reduksi atau distorsi. Ia harus 
tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Adanya 
berbagai perbedaan dan kemajemukan haruslah diterima 
sebagai sarana relasi, bukan ancaman destruktif  atau dijadikan 
alasan untuk menjalankan tindak represif. Dalam perspektif  
multikulturalisme, harga kesetaraan ditinggikan, sebaliknya 
penyeragaman (uniformitas) adalah hal yang harus dihindari.110

Setiap agama, pada dasarnya dalam berbagai skala, 
mempunyai kewajiban dakwah yang tidak saja bersifat 
memberi pencerahan batin, tetapi juga mengajak orang lain 
bergabung. Namun, dalam konteks kehidupan keberagamaan, 
perspektif  multikulturalisme memberikan penyadaran berikut 
penegasan untuk saling, tidak hanya menghormati “yang 
(agama) lain”, tetapi memberi dan memfasilitasi “yang lain” 
tersebut mengaktualisasikan apa yang selama ini diyakininya. 
Selain itu, multikulturalisme juga mengajak umat beragama 
untuk menghargai unsur-unsur lokal dan menjadikannya 
sebagai upaya memperkaya historitas keberagamaan seseorang. 
Bukan malah sebaliknya, membunuh kreativitas lokal dengan 
alasan memurnikan (purifikasi) agama dari hal-hal yang berbau 
bid’ah (tentu saja bid’ah yang baik). Melalui multikulturalisme, 
seseorang diajak beragama secara “sederhana”, tidak berlebihan; 
sebuah model keberagamaan yang humanis dan transformatif, 

110 Suprapto, “Dakwah dan Multikultural”, dalam Makalah, disampaikan pada 
acara studium general Fakultas Dakwah IAIN Mataram, tanggal 1 September 2007, 2.
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yang mampu menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam 
kehidupan masyarakat.111

Sebagai bangsa yang berciri plural dan multikultural, 
perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga diwarnai oleh 
ketegangan sebagai konsekuensi dari manajemen pluralitas 
yang tidak harmonis. Ketegangan tersebut sering mengambil 
bentuk-bentuk radikal, berupa penyerangan massa dan ����
berdarah yang menimbulkan korban.112 Kecenderungan ����
dalam dinamika masyarakat multikultural dan plural secara 
umum terpolarisasi pada dua jalur: Pertama, pertikaian yang 
berlangsung di dataran “horizontal”. Di sini hingar bingar 
terjadi antarkomunitas, antaragama, dan interagama di tengah 
masyarakat yang manunggal aneka anasir kepentingannya 
masing-masing dan membenturkannya satu sama lain. 
Kedua, ����berpola binary oppositions di tataran “vertikal” 
antara masyarakat dan negara, entah karena dilatarbelakangi 
ketidakpuasaan terhadap sistem penyelenggaraan negara atau 
karena ada keinginan untuk menentang keberadaan negara.113 

Terlepas dari bentuk polarisasi ����tersebut, tentu 
semua penganut agama ingin memberikan andil untuk 
menciptakan suasana kerukunan di tanah air, terutama 
kerukunan umat beragama dalam rangka mencegah timbulnya 
����dalam tataran horizontal. Mengingat pentingnya makna 
penghayatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai pluralitas dan 
multikultural sebagai modal kedamaian sosial dalam kehidupan 
masyarakat, perlu bagi para pelaku dakwah, baik secara 
individu maupun kelompok, untuk memahaminya sebagai basis 
kegiatan dakwahnya. Aktivitas dakwah keagamaan yang mereka 
laksanakan benar-benar hadir untuk mewujudkan kerukunan 

111 Ibid.
112 Muhammad Sofyan, Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi 

(Yogyakarta: Yayasan Adi Karya IKAPI, 1999), 2.
113 Umam, Dialog..., 30.
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umat beragama meskipun berada di tengah perbedaan 
keyakinan atau pemahaman keagamaan masyarakat sebagai 
objek dakwahnya.

Memperhatikan paradigma multikulturalisme dan 
pluralisme di atas, pelaku dakwah harus memahamai bahwa 
anggota suatu masyarakat majemuk dan plural selalu 
terlibat dalam dinamika pluralitas yang kritis, dengan tiga 
kecenderungannya sebagai berikut.

Masyarakat majemuk mengidap ����yang kronis dalam 1. 
hubungan-hubungan antarkelompok. Mungkin saja dapat 
dicapai kompromi-kompromi pada platform tertentu, 
tetapi kompromi yang tercapai tersebut belum menutup 
kemungkinan pecahny����������ya.
Pelaku ����cenderung memandang ketegangan dari 2. 
perspektif  kelompoknya sendiri, sehingga bukan tidak 
mungkin ia memandang ����sebagai genderang “perang 
habis-habisan” (all out war). Pada umunya, ����yang 
bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) 
berhiaskan kecenderungan menuju all out war tersebut.
Proses integrasi sosial ternyata lebih banyak terjadi melalui 3. 
suatu dominasi ras atau suatu kelompok oleh kelompok 
lain. Hal ini memang menyerupai paradok terhadap nilai-
nilai demokrasi yang per teori harus  mengakomodasi 
kepentingan setiap kelompok masyarakat. Namun, karena 
tuntutan praktis –stabilitas nasional- proses integrasi yang 
timpang tersebut tidak dipandang sebagai sebuah gejala 
kritis.114

Sejak dulu masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan 
nusantara terkenal sebagai masyarakat yang sangat adaptif  
sehingga banyak menyerap seni budaya, bahasa, makanan, cara 
berpakaian, dan pola  pikir dan keyakinan dari berbagai bangsa 

114 Ibid., 2.
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yang pernah berinteraksi dengannya. Meski nenek moyang 
kita amat kaya dengan kepercayaan lokal sendiri, karena daya 
adaptivitasnya yang tinggi, kehadiran berbagai agama besar 
dunia diterima dan diserap oleh masyarakat yang mendiami 
kepulauan nusantara. Inilah yang kemudian membuat negara 
kita menjadi semakin majemuk dalam berbagai hal, seperti suku 
bangsa, adat-istiadat, bahasa, agama, dan keyakinan.

Keragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia ini tentu 
dapat menjadi aset jika ditata dan dikelola dengan baik. Namun, 
sebaliknya keragaman ini bisa juga menjadi pemicu terjadinya 
ketidakharmonisan dan malapetaka, jika muncul persaingan 
yang tidak sehat dan masing-masing pihak/kelompok hanya 
melihat kepentingannya masing-masing secara masif  dan 
berlebihan. Namun, ketika akses ke sumber daya menjadi 
semakin kompetitif  dan interaksi orang per orang semakin 
tinggi terutama akses ke lapangan kerja dan sumber daya alam, 
segala sesuatu yang dulu nampak biasa-biasa saja, dapat dengan 
mudah menjadi alat pemicu yang sangat berbahaya. Ketika 
kompleksitas hal tersebut di atas terjadi, kerukunan menjadi amat 
penting dan berharga mahal, karena bila tidak tertangani baik, 
dampaknya mempunyai daya rusak yang tinggi. Berdasarkan 
catatan sejarah, ��������bernuansa suku, ras, agama dan 
antargolongan yang dulu lebih dikenal sebagai “SARA”, hampir 
selalu berdampak negatif  dan mempunyai daya rusak berskala 
besar dan memakan waktu lama untuk bisa memulihkannya. 
Bahkan, tak jarang seringkali kambuh kembali dan berulang 
dengan skala yang lebih besar.

Memang tidak semua potensi ketidakrukunan disebabkan 
oleh faktor perbedaan suku bangsa, etnis, agama, atau faktor 
primordial lainnya. Bahkan, yang tidak kalah bahayanya adalah 
kesenjangan ekonomi. Apalagi jika di strata masyarakat paling 
bawah masih sangat miskin dan merasa tidak punya harapan 
hidup. Meski tak semua potensi ketidakrukunan masyarakat 
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disebabkan perbedaan agama atau keyakinan, tetapi semua 
yakin bahwa agama menjadi faktor paling rentan yang gampang 
dijadikan sumbu peledak. 

Dalam kondisi seperti ini, tugas dan tanggung jawab 
Kementerian Agama, majelis-majelis dan tokoh-tokoh agama, 
dan tokoh masyarakat lainnya menjadi sangat penting dan 
sentral. Mereka harus mampu, dengan segala keterbatasan 
yang ada, untuk bertindak sebagai penyejuk dan penjaga hati 
umat, pencerah benak masyarakat, pemberi solusi positif  dan 
jalan keluar, komunikator yang jernih bertanggung jawab, 
dan sekaligus juga bertindak sebagai penjaga keamanan dan 
ketenteraman dalam artian luas. Tidak ada satu orang pun yang 
bisa atau berani menyangkal bahwa agama menempati posisi 
sangat penting dan sentral dalam realitas kehidupan masyarakat. 
Hasil penelitian Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa 
spiritualitas masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. 
Maraknya korupsi, perselingkuhan, perampokan, perkelahian, 
narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat menjadi bukti rendahnya kualitas 
spiritualitas masyarakat Indonesia saat ini.

Memang, ulasan topik agama banyak dilakukan media 
massa. lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-
kanak hingga perguruan tinggi tidak ada yang tidak mengajarkan 
nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama, yang harus 
diaktualisaikan dalam kehidupan umat beragama tersebut. 
Begitu juga dengan fanatisme akan simbol-simbol agama 
memang semakin meningkat dan semarak dipertunjukkan para 
penganut agama. Akan tetapi, hal tersebut kurang berbanding 
lurus dengan perilaku positif  yang dianjurkan ajaran agama. 
Antara pengetahuan agama, sikap keberagamaan, dan perilaku 
beragama masyarakat, seringkali berjalan tidak seirama, bahkan 
bertolak belakang.
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Yang ada adalah sikap merasa paling benar di satu sisi, dan 
merasa yakin orang lain keliru di sisi yang lain. Ini berimbas 
lebih lanjut ketika melihat atau menilai hal-hal lain. Ketika ada 
orang yang dianggap sebagai saudara seiman kita berselisih 
dengan orang lain, kita serta-merta merasa terpanggil untuk 
membelanya tanpa reserve, tanpa melihat apakah saudara kita 
tadi benar atau salah. Padahal, kalau pun kita menganggapnya 
saudara, bukankah sesama warga negara Indonesia seharusnya 
juga bersaudara adanya. Di sini jelas bahwa ikatan keagamaan 
terlihat amat dominan dan perlu dikelola secara seimbang agar 
tidak berkembang menjadi penentu segala-galanya. Akibat lebih 
lanjut dari fanatisme sempit beragama adalah munculnya rasa 
saling tidak percaya di bawah permukaan. Hal ini tidak saja terjadi 
di antara komunitas yang berbeda agama saja, melainkan sudah 
melebar ke komunitas seagama, tetapi beda aliran, atau bahkan 
sealiran, tetapi beda rumah ibadat. Indikasinya tidak saja bisa 
dilihat dari benturan yang telah terjadi, tetapi juga munculnya 
faksi-faksi di berbagai komunitas. Setiap perkembangan pada 
komunitas lain, bukan disyukuri sebagai kemajuan bersama, 
tetapi dianggap sebagai ancaman.

Akhir-akhir ini citra Islam, baik di mata umat agama lain 
maupun warga negara lain mulai mengalami degradasi akibat 
perilaku yang diperlihatkan oleh sekelompok umat Islam itu 
sendiri yang melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti 
penyerangan kelompok lain, terorisme, pengeboman, dan 
perampokan sehingga ada kesan bagi umat lain bahwa sekan-akan 
Islam membolehkan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan 
terhadap umat yang tidak mau tunduk kepada ajaran Islam 
sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku kekerasan tersebut.  

Tentu kesan tentang Islam tersebut tidak dibenarkan 
karena memang Islam tidak mengajarkan hal demikian kepada 
pemeluknya. Al-Qur’an teramat serius mengajarkan kepada 
umat manusia tentang paham kemajemukan keagamaan 
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(religious plurality). Paham ini berintikan pesan moral bahwa 
kaum Muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Sabian, 
atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian 
serta berbuat kebaikan, mereka akan menerima balasan dari 
Tuhan mereka. Bahkan mereka dijanjikan tidak akan tertimpa 
perasaan khawatir, dan mereka dijamin tidak akan bersedih 
hati.115 Namun, ajaran Islam tidak perlu dikhawatirkan sebagai 
pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuk 
praktik nyata sehari-hari. Dalam praktik nyata sehari-hari kaum 
Muslimin juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 
menjalankan ajaran agamanya.

Terkait dengan maraknya peristiwa kekerasan di berbagai 
daerah, bahkan di berbagai belahan dunia yang cenderung 
mendeskreditkan Islam, perlu ada upaya peningkatan pemahaman 
masyarakat tentang ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, 
yang sebenarnya melarang pemeluknya untuk melakukan 
tindakan pemaksaan, kekerasan, apalagi pembunuhan terhadap 
umat lain. Agama Islam justru  mengajarkan umatnya untuk 
selalu memelihara kedamaian sosial dan menghargai perbedaan 
di dalam kehidupan praksis masyarakat. Cara yang biasanya 
ditempuh dalam Islam untuk memperkenalkan ajarannya adalah   
aktivitas dakwah. 

Dalam menjalankan misi dakwah di Indonesia, yang harus 
dipahami adalah bahwa kondisi negeri ini yang plural dengan 
berbagai agama, keyakinan, suku bangsa dan budaya yang 
berbeda-beda. Oleh karena itu, aktivitas dakwah perlu mengarah 
pada penguatan pemeliharaan kerukunan dan toleransi demi 
persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antarkelompok 
sosial dan penganut agama yang berbeda dapat dengan mudah 
menjadi faktor penyebab ����dan perpecahan di negara ini. 
Kondisi ini perlu direspons sebagai persoalan aktual objek dakwah 

115 Thohir Luth, Masyarakat Madani: Solusi Damai dalam Perbedaan ( Jakarta: 
Mediacita, 2002), xxiii.
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yang harus disiapkan konsep dan strategi pemecahannya oleh 
dakwah, supaya ketika melihat suatu perbedaan tidak langsung 
memvonis atau bersikap skeptis.116

Untuk meminimalisasi maraknya ��������sosial 
dalam konteks keindonesiaan, dibutuhkan kerja-kerja dakwah 
yang tepat sesuai dengan keniscayaan multikultur. Yang menjadi 
titik fokusnya adalah bagaimana tugas-tugas dakwah itu bisa 
diimplementasikan di negara yang berasaskan Pancasila ini? 
Memang, tidak bisa dipungkiri __setidaknya hingga kini__ 
bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas 
penduduknya memeluk agama Islam. Namun, perlu ditekankan, 
persoalan nilai pluralisme dan multikulturalisme merupakan 
tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia 
sekarang ini, mengingat setiap agama sesungguhnya muncul 
dari lingkungan keagamaan dan kebudayaan yang plural. 
Namun, sangat disayangkan pada saat yang sama, para pemeluk 
agama-agama telah membentuk wawasan keagamaan mereka 
yang eksklusif  dan bertentangan dengan semangat pluralisme 
dan multikulturalisme sehingga akibatnya berbagai gerakan 
sering muncul dan sering menjadi sebab timbulnya wawasan 
dan perkembangan keagamaan baru.117 

Demikian halnya di Indonesia, di tengah beragamnya 
agama, keyakinan, suku bangsa, dan budaya, muncul kelompok-
kelompok ekslusif, yang kehadiran mereka dibarengi dengan 
tindakan-tindakan anarkis untuk membendung lajunya 
keberagaman. Ironisnya lagi negara seringkali tidak tegas ketika 
menghadapi ����horisontal yang melibatkan dua atau lebih 
kelompok masyarakat (etnis atau agama). Di sini sepertinya 
negara dan agama menghadapi dilema etis yang bentuk-
bentuknya mengarah pada hal-hal berikut.

116 T���Bilfagih, “Paradigma Dakwah Multikultural”, dalam  http://buntu-
gruf.blogspot.com. Diakses tanggal 13 Maret 2011.

117 Ibid.
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Ekslusivisme agama. Negara memang mengakui 1. 
adanya pluralitas dan mencoba memenuhi harapan 
semua kelompok eksis. Namun, ada harapan-harapan 
kelompok tertentu yang tidak terakomodasikan. Inilah 
yang menyebabkan ketidakpuasan muncul karena negara 
dipandang kurang cukup akomodatif  terhadap kelompok 
tertentu. 
Puritanisme agama. Ketika negara dirasakan telah menjadi 2. 
semakin sekuler, memberi “angin” terhadap konsumtivisme 
dan hedonisme, semangat puritanisme akan bangkit setelah 
indikasi penolakan sekulerisme negara. Ketika kelompok 
puritan melepaskan diri dari kesatuan masyarakat pada 
umumnya mereka menjadi semakin eksklusif  dan 
loyalitasnya kepada negara pun semakin tipis.
Dilema yang muncul dari kuatnya rasa solidaritas umat 3. 
beragama di seluruh dunia. Jika kebijakan suatu negara 
mewakili harapan kelompok masyarakat yang mendapat 
dukungan solidaritas global itu, akan terjadi dilema 
loyalitas.
Dilema soal kepatuhan. Baik negara maupun agama 4. 
sama-sama memiliki legitimasi, hak, bahkan kewajiban 
untuk menuntut kepatuhan yang sifatnya mutlak atas diri 
individu. Seandainya negara memerintahkan sesuatu yang 
bertentangan dengan norma-norma agama, akan terjadi 
dilema kepatuhan.
Dilema wewenang ideologis. Ideologi adalah dogma yang 5. 
menuntut kepatuhan dan kepercayaan, padahal di sisi lain, 
kepercayaan adalah wewenang khas agama. Kalau di antara 
ideologi dan agama tidak sinkron, akan terjadi benturan 
yang kronis, sehingga memunculkan gerakan-gerakan 
berciri separatisme di beberapa wilayah.118

118 Sofyan, agama..., 6.
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Sementara itu, fenomena kekinian (di era multikultural), 
dakwah menjadi persoalan yang sensitif. Dalam sejarahnya, 
di Indonesia, keberadaan dakwah sangat rentan terhadap 
fenomena perpecahan antaragama maupun intern agama. 
Oleh karena dogma klaim kebenaran, dakwah (dalam Islam) 
cenderung menjadi stimulan timbulnya misionaris (dalam 
Kristen), begitu pula sebaliknya misionaris dalam Kristen 
menjadi stimulan timbulnya dakwah. Dakwah dimaknai 
sebagai upaya untuk memperbanyak kuantitas orang Islam 
yang meniscayakan adanya upaya untuk mengajak orang untuk 
beragama (berpindah agama) Islam. Demikian halnya misionaris 
dimaknai sebagai upaya untuk memperbanyak kuantitas umat 
Kristen yang juga meniscayakan upaya mengajak orang untuk 
beragama (berpindah agama) Kristen. Padahal, dalam konteks 
Indonesia, persoalan agama hanyalah salah satu dari sekian 
problem yang ada di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, dua 
karya sosial (dakwah/misi) tersebut di atas telah memposisikan 
agama sebagai legitimasi bahwa keyakinan lokal dan komunitas 
pendukungnya, adalah sesuatu yang harus diterangi, diubah, 
bahkan diselamatkan. 

Menurut Yayah Khisbiyah, “pendekatan truth-claim 
(klaim kebenaran) dogmatis dalam dakwah selama ini kurang 
mempertimbangkan keunikan lokal indigenous dengan nilai sosial 
budayanya yang kaya dan beragam sehingga kurang memberi 
ruang bagi tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya “yang 
lain” (the others). Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi 
pendekatan desegregasi, toleransi dan apresiasi yang mengajarkan 
kepada penganut agama dan peserta didik untuk menghargai 
dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya 
yang ada dalam komunitasnya masing-masing, namun pada saat 
yang sama mereka juga mampu mengenali dan mengapresiasi 
budaya-budaya lain yang berbeda.
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Pola dakwah dengan pendekatan klaim kebenaran ini 
membuat dakwah menjadi permasalahan sosial tersendiri. 
Dakwah yang demikian dapat menimbulkan adanya tarik-
menarik kepentingan yang berujung pada munculnya sentimen 
dan kebencian antarkelompok. Ironis, dakwah yang seharusnya 
mampu menyelesaikan permasalahan sosial justru menjadi 
permasalahan baru, yaitu permasalahan yang tidak gampang 
penyelesaiannya karena sudah mengarah pada ranah keyakinan 
dan ideologi. Tidaklah akan selesai kalau seandainya dakwah 
masih bermainstream seperti di atas. Fakta ini perlu dijadikan 
argumentasi untuk pembentukan paradigma dakwah yang lebih 
mengedepankan kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah 
perbedaan umat. 

Kini, bangsa Indonesia berada di era reformasi. Sebuah 
zaman yang membuka kran demokrasi sehingga semakin 
memberi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam 
mengartikulasikan identitas kultural dan politiknya masing-
masing. Yang patut disesalkan adalah tidak adanya ”keterbukaan 
yang jujur” antara satu kelompok sosial/kultural tertentu terhadap 
kelompok yang lain. Bahkan, seringkali yang muncul adalah 
kecurigaan dan serta penggunaan kekerasan ���atas kelompok 
yang dengan ����asi kebenaran eksklusif  kelompoknya. Di 
sisi lain negara tidak pernah jelas posisinya sebagai wasit yang 
mengatur seluruh ”lalu lintas” dalam masyarakat yang sangat 
plural tersebut sehingga citra negara menjadi negatif  di mata 
masyarakat.119 Wajar saja jika masyarakat sudah tidak percaya 
lagi kepada negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan 
sosial yang terjadi di masyarakat. Aktualisasi dari bentuk 
ketidakpercayaan ini seringkali dilakukan oleh masyarakat 
dengan cara main hakim sendiri hingga melakukan perlawanan 
kepada negara, seperti kasus terorisme, radikalisme, hingga 
khilafah Islamiyah atau isu mendirikan Negara Islam Indonesia. 

119 Ibid., 8.
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Pemaparan materi dakwah maupun metodenya yang 
tidak tepat kepada mad’u, sering memberikan gambaran 
(image) dan persepsi yang keliru tentang Islam. Demikian pula 
kesalahpahaman tentang makna dakwah, menyebabkan kesalah-
langkahan dalam operasional dakwah. Dakwah sering tidak 
membawa perubahan apa-apa, atau dakwah hanya menjadi 
aktivitas rutinitas harian, mingguan, bulanan, dan tahunan 
semata, padahal tujuan adalah untuk mengubah masyarakat 
sasaran dakwah ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih 
sejahtera, lahiriah maupun bathiniyah.120 

Di tengah-tengah aktivitas dakwah yang kurang solutif, 
atau bahkan menumbuhkan rasa kebencian atas nama sentimen 
agama pada kelompok yang berbeda yang diperlihatkan para 
pelaku dakwah secara personal, kehadiran peran lembaga 
dakwah (agama) harus dapat membantu mengurangi prasangka 
antarkelompok dengan menerapkan dakwah yang bijaksana 
atau bermujadalah dengan cara yang baik sebagaimana diajarkan 
dalam al-Qur’an (Qs. al-Nahl: 125) yang mengapresiasi perbedaan 
(pluralitas) maupun keberagaman (multikulturalitas). Dengan 
kata lain, kehadiran dakwah –terkait dengan metode atau 
materi- harus mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan 
atau pemaksanaan yang muncul akibat sentimen keyakinan 
dan pemahaman agama yang berbeda. Aktivitas dakwah harus 
mampu menjadi media pemersatu umat meskipun diwarnai 
berbagai perbedaan dalam diri mad’unya. 

Menghadapi realitas perbedaan umat sebagai objek dakwah, 
pola dakwah yang harus dikedepankan atau dikembangakan 
adalah dialog (mujadalah) untuk mencari titik temu perbedaan 
keyakinan atau pemahaman tersebut, bukan untuk 
menyeragamkan agama. Sementara, untuk mengembangkan 
dialog yang positif  dan kondusif  sebagai pola dakwah untuk 

120�������Dakwah Aktual...,  67.
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mewujudkan kerukunan di tengah umat beragama dibutuhkan 
penerapan beberapa prinsip.121  

Pertama, prinsip toleransi, yaitu bersifat atau bersikap 
menanggung, menghargai, membiarkan, membolehkan 
pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, 
kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan dan berbeda dengan 
pendirian diri sendiri. Sikap bersedia menerima keanekaragaman 
dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan yang 
dihayati oleh pihak lain atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi 
karena keberadaan atau eksistensi suatu golongan, agama, atau 
kepercayaan diakui  dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan 
tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam 
tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan, maupun di 
hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga perbedaan-perbedaan 
dalam cara penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Kedua, prinsip inklusivitas, yaitu kesediaan membuka diri 
dan bersikap terbuka. Inklusivitas ini merupakan modal utama 
bagi terselenggaranya suatu dialog yang kondusif. Kesediaan 
membuka diri berarti meniscayakan pihak lain yang melakukan 
dialog bebas menyampaikan dan mengapresiasikan segala hal 
yang berhubungan dengan ajaran agamanya. Bersikap terbuka 
berarti lapang dada dan besar hati menerima koreksi, kritik, 
bantahan, dan masukan dari pihak lain tentang keyakinan 
agama yang dianutnya. Dengan penerapan prinsip inklusivitas, 
hal-hal yang menjadi hambatan utama dialog, seperti truth claim 
dan apologetika dapat dihindarkan. Apa yang menjadi agenda 
utama dialog antarumat interumat beragama dapat lebih cepat 
dan mudah diwujudkan, dan pengkarikaturan eksistensi suatu 
agama dapat dijauhkan.

121 Zakaria, Konsepsi Dakwah dalam Dialog Antarumat Beragama, dalam Jurnal 
Dakwah, FDK UIN Syahida, Vol. IX, No. 1 (2007), 20.
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Ketiga, prinsip fairness, yaitu kemauan untuk bersikap 
jujur. Prinsip fairness ini meniscayakan setiap penganut agama 
yang terlibat dalam dialog mengopersikan ajaran agama atau 
paham keagamaanya secara jujur, tanpa ada yang dirahasiakan 
dan tanpa ada agenda yang disembunyikan. Dengan demikian, 
agama akan tampil sebagaimana adanya dan sebagaimana 
mestinya, tanpa hiasan yang semata-mata ���asi, terutama 
di kalangan umat Islam sendiri dengan  mengajarkan kepada 
umat tentang wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang 
inklusif, toleran, nonsektarian dan terus dikembangkan sebagai 
wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal 
Ika.

Di antara jaminan dasar yang dijaga dan dilindungi 
oleh Islam adalah hak kebebasan, dan yang terpenting adalah 
kebebasan beragama. Setiap orang berhak memeluk agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam tidaklah boleh ada 
pemaksaan kepada pemeluk agama lain untuk berkonversi ke 
agama Islam, karena keyakinan yang dipaksakan tidak akan bisa 
menimbulkan keyakinan yang sebenarnya. Bagi agama Islam 
sendiri sebenarnya perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah 
yang harus disikapi dengan bijaksana dan tidak perlu direspons 
secara negatif  apalagi sampai berbuat anarkis. Oleh karena 
itu, di sinilah pentingnya peran dakwah dalam memberikan 
pemahaman ajaran agama Islam kepada umatnya tentang 
bagaimana menyikapi suatu perbedaan, baik dalam tataran 
keyakinan maupun pemahaman tentang ajaran Islam itu sendiri 
dengan mengedepankan sikap-sikap toleransi dan dialog sebagai 
perwujudan dakwah yang bijaksana.  

Konsep ini sudah dijelaskan dalam ajaran Islam melalui 
kitab suci-Nya, yaitu Qs. al-Baqarah (2) ayat 256 dan Qs. al-
K��un (109) ayat 6, yang artinya:
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“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, 
barang siapa yang ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, 
sesungguhnya ia telah berpegang teguh pad buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”.122 “Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”.123

Dari kedua ayat ini sangat jelas bahwa esensi dakwah yang 
bijaksana di tengah-tengah kondisi pluralitas dan multikultural 
masyarakat Indonesia adalah harus mampu hadir dalam 
menciptakan suasana kerukunan dengan melakukan pembinaan 
toleransi dan pembebasan dari cara pemaksaan dalam mengajak 
umat lain untuk masuk atau mengamalkan ajaran Islam. Dakwah 
Islam harus menampilkan diri sebagai bentuk aktivitas ajakan 
yang simpatik dan santun dalam mempengaruhi orang lain.

C. Dakwah dalam Dimensi Pelestarian Budaya
Aktivitas dakwah yang dilakukan umat Islam sejak masa 

Nabi hingga sekarang telah menjadikan agama Islam mampu 
membangun tradisi baru dalam dunia peradaban manusia, 
sehingga berkembang seperangkat sistem kepercayaan, 
ritualitas, dan etika dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam 
penerapannya, sistem-sistem tersebut terkadang mengalami 
kelunturan sehingga dalam batas-batas tertentu ada ruang 
yang cukup bagi terjadinya proses dakwah yang adaptif  dan 
akomodatif. Dengan demikian, walaupun inti dari tujuan semua 
bentuk aktivitas dakwah Islam sama, artikulasinya bisa berbeda 
sesuai dengan konteks lokal dan sosial ketika pelaku dakwah 
menyampaikan misi dakwahnya. Terlebih jauh lagi, dalam era 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang 
mana r���si dan problem tentang kehidupan manusia semakin 
kompleks, persoalan budaya yang menjadi identitas kehidupan 

122 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 63.
123 Ibid., 112.
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bagi setiap komunitas masyarakat tak pernah berhenti diteliti 
dan dikaji.

Sesuai dengan fungsin agama sebagai pemberi makna bagi 
persoalan budaya, khususnya yang ada keterkaitannya dengan 
dakwah Islam, sudah menjadi keharusan untuk mendalami 
bentuk dan aspek kehidupan baik dari sisi historis maupun 
eksistensinya sampai saat sekarang apalagi yang terkait tentang 
peradaban kemanusiaan, karena r���si dakwah dengan 
budaya tidak akan lepas dari kelompok manusia dalam artian 
sisi kemanusiaan yang punya tingkat peradaban. Hubungannya 
dengan dakwah, budaya akan menempati posisi strategis dalam 
menunjang keberhasilan dakwah karena situasi dan dengan latar 
belakang, demikian pelaku dakwah akan lebih terbuka (inklusif ) 
dalam melihat fenomena masyarakat yang akan menjadi 
audience sehingga materi dakwah yang terkesan tertutup 
(ekslusif ) menjadi lebih hidup dan mudah dicerna dengan penuh 
kesadaraan dan tanggung jawab. Dengan demikian, para pelaku 
dakwah harus memposisikan diri secara aktif  dalam pergumulan 
budaya masyarakat.

Dinamika dakwah Islam pada sisi kebudayaan khususnya, 
yaitu dengan melaksanakan pendekatan melalui budaya lokal 
yang banyak tercatat dalam sejarah, diharapkan akan bisa 
tampil kembali dan sekaligus menjadi tenaga penggerak bagi 
munculnya budaya baru yang religius dalam menunjang pilar-
pilar keagamaan di masa depan, kenyataan seperti itu akan bisa 
dicapai apabila para pelaku dakwah dapat menyentuh dan dapat 
membangkitkan kembali seluruh rangsangan budaya. Untuk itu 
sikap kultural yang kreatif  harus tetap tumbuh dan menjadi ruh 
dalam setiap ruang gerak pelaku dakwah. 124

Proses dakwah Islam bagi pelaku dakwah yang bijaksana 
harus mampu membuat format yang bisa memasukkan nilai 

124. Erni Budiwati, Islam Sasak (Yogyakarta, LKIS, 2000), 5. 
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budaya lokal serta memfungsikannya secara kreatif  untuk 
menghasilkan karya-karya yang mengokohkan budaya-budaya 
masa lalu untuk masa depan agama Islam. Proses pengembangan 
dakwah melalui pendekatan kultural harus mampu merumuskan 
kembali keseimbangan antara nilai agama dan budaya karena 
potensi budaya setempat sebagai dakwah bergantung pada 
pelaku dakwah memberi warna pada strategi dakwahnya karena 
prinsip normativitas agama dalam dakwahnya akan lebih aktual 
dan empiris dijangkau dengan akal.  Ini semua dapat dilakukan 
jika pelaku dakwah dapat menggali potensi-potensi budaya dan 
menjadikannya sebagai bingkai dakwahnya. Khasanah dakwah 
melalui pendekatan budaya lokal akan lebih memperkaya 
budaya-budaya yang lebih Islami dan mengandung religiusitas 
yang mendalam sehingga dapat menolong peradaban dunia 
yang semakin jauh dari kekudusan rahasia hidup dan akan 
memunculkan kembali dakwah Islam yang lebih inklusif, 
transpormatif  dan humanis.

Keragaman budaya Indonesia dari satu daerah dengan 
daerah lainnya menunjukkan arti penting adat sebagai 
perwujudan budaya lokal adat istiadat memiliki makna yang 
sangat penting dalam komunitas kedaerahan dan merupakan 
suatu simbol dari daerah atau suku itu sendiri. Adat istiadat yang 
merupakan perwujudan budaya lokal yang sering dimanfaatkan 
sebagai sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan atau 
yang diusahakan pemanfaatan budaya lokal terlebih dahulu di 
dalam pendekatan dan penyesuaian diri serta ikut tergabung 
di dalamnya untuk lebih meyakinkan pihak-pihak setempat. 
Budaya itu pun dipelajari dan dipahami, dipraktekkan dengan 
sebenarnya dengan disisipkan pesan-pesan atau maksud dan 
tujuan yang ingin dicapai, yang tentunya sudah diatur sedemikian 
rupa sehingga tema dari budaya itu sendiri tetap utuh.

 Islam adalah agama dakwah yang selalu menyajikan 
kepada umatnya metode-metode strategi berdakwah dengan 
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penuh kedamaian. Konsep Islam sebagai agama yang membawa 
perdamaian tetap menjadi acuan dan kerangka nilai bagi para 
pelaku dakwah, karena sebagai suatu tata nilai. Islam tidak 
sekadar baik sebagai landasan etis dan sebagai suatu tata nilai, 
Islam tidak sekadar baik sebagai landasan etis dan moral. Akan 
tetapi ajarannya bersifat operasionil dan aplikatif  dalam segala 
segi kehidupan manusia.125 Ketinggian karakteristik nilai Islam 
dapat dir���sikan secara komprehensif  dalam menjawab teori 
yang melandasi kehidupan.

Menyadari realitas dari tata nilai Islam, para pelaku dakwah 
tidak hanya sekadar memahami tehnik retorika dakwah dan 
konsep materi yang bersifat teks. Ada hal yang paling urgen 
dipahami dan dikaji secara lebih komprehensif  dan matang, 
yaitu persoalan sosio-kultural masyarakat yang akan dijadikan 
sebagai sasaran dakwah.126 Memahami sosio-kultural yang 
menunjuk kepada suatu perangkat kepercayaan dan penjelasan 
yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman budayanya. 
Makna dakwah akan menjadi elastis dan lentur sehingga para 
pelaku dakwah akan memiliki seperangkat pembatasan dan 
memiliki kendala mengenai apa yang harus digunakan dalam 
rangka menyatakan dan mengomunikasikan.127 

Budaya sebagai sarana pendekatan dalam melaksanakan 
dakwah juga dapat dilihat dalam proses penyebaran Islam 
yang dilakukan oleh para pendahulu, baik dalam skala nasional 
maupun lokal di Indonesia. Mengkaji persoalan budaya 
sebagai salah satu strategi untuk memformat dakwah, akan 
menjadikan nilai dan ajaran Islam yang memberikan pemikiran 
tentang kemanusiaan, yang mengajarkan bahwa manusia pada 
dasarnya bersih kemudian akan berubah jika dipengaruhi oleh 

125�������Dakwah..., 18.
126 Ibid, 70.
127 Williem, Moralitas Prilaku Moral dan Perkembangan Moral ( Jakarta: UI Press, 1993), 

546. 
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lingkungannya. Dengan potensi yang sama besarnya demikian, 
manusia (sasaran dakwah) itu mempunyai bentuk berbuat 
baik atau tidak bergantung pada dominasi rangsangan yang 
diterima dirinya. Itulah sebabnya pelaku dakwah dituntut untuk 
memahami bahwa manusia/sasaran dakwah disebut sebagai 
human condition, artinya lingkungan tempat ia menetap tidak 
hanya sebagai pelengkap, tetapi potensi kultural yang area 
sekitarnya akan memberikan warna dan corak tertentu dalam 
membentuk karakter seseorang. Dengan demikian, pelaku 
dakwah yang memakai latar belakang kultur sebuah komunitas 
yang akan dijadikan sebagai sasaran dakwah, dapat menjadikan 
proses dakwah akan lebih terarah dan mengena pada sasaran 
dan lebih mudah untuk dievaluasi.

Beberapa format dakwah yang ditemukan memang 
membutuhkan sebuah gagasan cerdas dalam mengolah dan 
mengevaluasi kembali strategi dakwah lewat pendekatan 
budaya, karena lewat pendekatan budaya lokal akan menambah 
inovasi baru dalam budaya dakwah Islam. Proses dakwah 
tidak hanya sekadar menawarkan suatu metode klasik melalui 
ancaman dan pahala, tetapi lebih dari itu membutuhkan 
metodologi perencanaan. Komunikasi dakwah dengan melihat 
atau menimbang semua indikator “sosio-kultural” dan sasaran 
dakwah tersebut, karena agama memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan manusia 
dalam kehidupan.128 Karena dalam Islam bahwa pesan dakwah 
tidak hanya sekadar, agar pesan tersebut dapat disampaikan 
dengan diterima khalayak, tetapi hendaknya pesan tersebut 
mampu dihayati dan dimengerti. Artinya pesan dakwah bukan 
saja diterima oleh indra tetapi dengan strategi dakwah lewat 
pendekatan budaya mampu mengolah tatanan kultural yang 
kreatif  yang bernuansa religi.

128 Budiwati, Islam..., 26.
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Kemampuan muballig dalam merealisasikan ��man Allah 
swt yang terdapat pada Qs. al-Nahl Ayat 125 yang artinya, 
“Serulah manusia kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan 
tata cara yang lebih baik”,129 memberikan solusi alternatif  dalam 
pelaksanaan dakwah Islam secara bijaksana dan penuh dengan 
nilai-nilai kemasyarakatan. Kualitas dan komunitas dakwah 
pada kalimat “al-hikmah” menurut para ahli memberikan 
gambaran tentang makna tersebut akan teruji lewat strategi 
melalui pendekatan kultural karena makna menurut para ahli 
tafsir terambil dari unsur dasar nilai-nilai kemanusiaan sebagai 
berikut.

Unsur ilmu artinya ilmu yang baik, yaitu dapat membedakan 1. 
mana yang haq dan mana yang bathil serta tentang rahasia 
dan seluk beluk kehidupan.
Unsur jiwa, yaitu menyatunya pengetahuan yang baik 2. 
dengan penganutnya.
Unsur sikap dan tingkah laku yang mampu memotivasi 3. 
dirinya untuk melakukan sesuatu.130 
Sebagaimana dalam tataran keilmuan bahwa alam pikiran 

seseorang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidupnya. 
Jadi, dalam situasi pada tingkatan praktis format dan strategi 
dakwah yang sesuai dengan yang ada di atas, pelaku dakwah 
seharusnya mampu mengangkat simbol-simbol budaya sebagai 
sarana untuk memanifestasikan serangkaian teori dakwah lewat 
praktek budaya yang ada pada sasaran dakwahnya.131

Mengingat rangsangan yang diterima dalam melakukan 
dakwah lewat pendekatan budaya, pelaku dakwah harus mampu 
melakukan hal-hal yang bersifat culture encounter (pendekatan 
budaya) dengan jalan melakukan kerja sama di antara pelaku 

129 Lokcit Depag, 421.
130 Gazalba, Sistematika Filsafat ( Jakarta: Bulan Bintang,  1992), 11.
131 Budiwati, Islam ...,  27.
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budaya setempat untuk melakukan gerakan secara bersama-
sama, secara terbuka dan kemudian mencari solusi yang terbaik 
untuk menyeru sasaran dakwah dengan bijaksana dan arif. 
Untuk lebih memudahkan dakwah dalam menanamkan visi 
dan misi dakwah lewat media budaya, ada hal pokok yang harus 
dipahami sebagai proses yang fundamental dalam kehidupan 
masyarakat yang tercermin dalam fenomena universal manusia 
sebagai koneksi formula budaya. 

Di dalam situasi eksistensi terbuka manusia harus 
mampu merealisasikan keberadaan kulturalnya, baik eksistensi 
religiusnya, eksistensi sosialnya, dengan demikian masyarakat 
mampu merealisasikannya secara utuh. Jadi, dalam hal ini pelaku 
dakwah mempunyai peran kreatif  untuk mampu menciptakan 
suasana kultural dalam masyarakat, sehingga wujud kultur dalam 
masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai media dakwahnya 
dan kemudian mampu direalisasikan dalam sebuah situasi yang 
selalu didendangkan dengan nuansa agama yang lengkap.

Situasi religius, situasi social, dan situasi kultural dapat 
dipandang sebagai dimensi keberadaannya dalam kehidupan 
masyarakat karena itulah para muballig harus memahami 
bahwa untuk membudayakan masyarakat dengan nilai-nilai 
agama, maka penekanan yang harus dipahami lebih awal adalah 
bagaimana salah satu dari eksistensi cultural itu yang sudah 
berakar menjadi lentur dan kemudian itu diformulasikan ke 
dalam tataran materi dakwah.

Dalam situasi terbuka seperti sekarang ini masyarkat 
memiliki kebebasan berekspresi. Karena itulah, pelaku dakwah 
harus mampu menjadi mediator dalm mengontrol perkembangan 
budaya yang masuk dalam masyarkat. Mengakomodisasi budaya 
sebagai media dakwah akan mampu mengalirkan kehidupan 
religius yang lebih inklusif  dan transformatif  karena setiap unsur 
kebudayaan memiliki sisi religius dan hal ini dituntut kepada 
pelaku dakwah menjadikannya sebagai bagian dari potensi nilai-
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nilai kemanusian dan perlu dikembangkan dan menjadikannya 
sebagai alat untuk mengembalikan nilai dasar manusia kepada 
keimanan dan agama sebagai ciri khasnya.132 

Berbagai budaya yang berkembang dalam masyarakat 
harus dipandang sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan 
sebagai media dakwah yang memudahkan dan mengefektifkan 
penyampaian pesan dakwah secara lebih bijaksana, sebagaimana 
pengalaman keberhasilan dakwah yang pernah dilakukan 
Sunan Kalijaga yang memanfaatkan budaya pentas wayang dan 
gamelan menjadi media dakwahnya. Untuk itu, para pelaku 
harus menanamkan keyakinan bahwa dakwah lewat dinamika 
budaya masyarakat adalah strategi elastis dalam memformat 
dakwah yang lebih akomodatif. Keberadaan budaya masyarakat 
harus diberdayakan sebagai media dakwah dalam rangka 
menghadirkan dakwah secara bijaksana (bil-hikmah).

D. Dakwah Dalam Dimensi Politik Kenegaraan
Islam merupakan agama universal, yang harus 

disebarluaskan melalui upaya dakwah, karena Islam tidak hanya 
diperuntukkan untuk kelompok, golongan, tempat, dan zaman 
tertentu. Universalitas Islam ini mendorong pemeluknya untuk 
tetap melakukan dakwah kepada seluruh umat manusia, dengan 
cara yang sesuai dengan tuntunan Islam dan kontekstual sesuai 
“gerak” kehidupan masyarakat, dalam rangka mengarahkan 
umat manusia menuju jalan kebenaran, tanpa harus menghindar 
dari hadapan perubahan tersebut. Cakupan wilayah garapan 
dakwah Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, 
sedangkan dalam tataran praktisnya, dakwah Islam memiliki 
ragam bentuk, metode, media, pesan, pelaku, dan mitra 
dakwah.133

132 Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 3.
133 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah ( Jakarta: Prenada Media, 2015), 5.
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Seiring dengan transformasi kehidupan politik di Indonesia, 
seperti semarak pemilihan kepala daerah dan presiden, sentimen 
primordial (politik identitas), terutama yang terkait agama, sering 
dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik. Bersamaan 
dengan hiruk pikuk dinamika politik kenegaraan, baik di tingkat 
lokal maupun nasional, dorongan untuk menghadirkan dakwah 
dalam arena politik kembali menjadi wacana perbincangan umat 
Islam. Padahal, penyandingan dakwah dan politik hingga saat 
masih menjadi bahan perbincangan di kalangan umat Islam. 
Di satu sisi, dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam 
kehidupan masyarakat Islam, sedangkan di sisi lain dakwah 
dan politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh 
dicampuradukkan satu dengan lainnya.134 Perbedaan pandangan 
tentang hubungan dakwah dan politik ini sudah sekian lama 
tertanam dalam benak umat Islam. Hal ini terjadi karena dalam 
al-Qur’an dan al-Hadits tidak ada secara eksplisit menjelaskan 
tentang politik tersebut.

Hubungan fungsional politik dan dakwah sering kurang 
dipahami dengan baik sebagian umat Islam, sehingga banyak 
yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah 
sama sekali dari dakwah.135 Umumnya umat Islam menganggap 
bahwa dakwah tidak boleh dicampuri oleh politik, dan politik 
tidak boleh mengatasnamakan dakwah. Fenomena praktik 
politik telah memberikan citra mengenai politik yang buruk 
di masyarakat.136 Hal ini membenarkan apa yang dikemukakan 
Hasan al-Banna bahwa sedikit sekali orang berbicara tentang 

134 Abdul Ghafar Don, “Integrasi Politik dan Dakwah” dalam Zulkiple Abd. 
Ghani dan Mohd. Syukri Yeoh Abdullah (ed), Dakwah dan Etika Politik di Malaysia (Kuala 
Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), 13.

135 Syamsul Bachri Day, “Hubungan Politik dan Dakwah”, dalam Jurnal Mediator, 
Vol. 6 No. 1, 2005, 1-16.

136 Andi Rosa, “Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia”, 
Jurnal Walisongo, Vol. 22 No. 1, 2014, 57-88.
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politik dan Islam, kecuali ia memisahkan antara keduanya dan 
diletakkan masing-masing secara independen.137

Diskursus tersebut memperlihatkan kesan bahwa politik 
merupakan sebuah sesuatu yang kotor, penuh kem���an, 
tipu muslihat, kelicikan dan menghalalkan segala cara untuk 
mencapai tujuan. Sementara dakwah diposisikan sebagai 
kegiatan mulia untuk memberikan petunjuk kehidupan 
sesuai dengan tuntunan agama, sehingga dakwah tidak dapat 
disandingkan dengan politik.138 Bertolak dari realitas politik 
praktis inilah akhirnya menjadi landasan persepsi umat Islam 
yang tidak setuju jika dakwah harus bergandengan dengan 
politik. 

Islam sebagai agama dakwah tidak pernah mengenal 
ajaran tentang adanya pemisahan urusan keagamaan dengan 
keduniaan, keduanya berjalan bersamaan untuk mencapai 
keridlaan Tuhan. Hanya saja Islam tidak membuat peraturan 
yang kaku tentang keduniaan, memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada perkembangan masyarakat dan pilihan manusia, 
asalkan perkembangan dan pilihan tersebut tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam. Jika ulama-ulama Islam tidak banyak 
menjadi negarawan dan pakar teknologi yang ulung, itu bukan 
kesalahan agama Islam yang telah cukup memberikan tuntunan, 
tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan kaum muslimin 
sendiri yang telah terpengaruh propaganda musuh yang ingin 
memperlemah potensi Islam.139

Mengingat realitas kehidupan umat manusia yang tidak ada 
satu pun aspek kehidupannya yang nihil dari intervensi politik 

137 T���Yusuf  Al-Wa’iy, Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: 
Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif, (Solo: Era Intermedia, 2003), 39.

138 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta,  (Bandung: Mizan, 
1991), 23.  

139 Cahyadi Takariawan, Yang Tegar di Jalan Dakwah (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 
2003), 53.
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kenegaraan, maka pendekatan kontekstual dakwah pada era 
modern ini harus merespons dinamika perkembangan politik 
kenegaraan. Terlebih lagi, dalam konteks politik Indonesia, 
urusan agama sudah termasuk bagian yang diatur oleh negara 
melalui berbagai keputusan kebijakannya. 

1. Konsepsi tentang Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti 

kota. Selanjutnya, dari polis berkembang menjadi konsep polites 
yang bermakna warga negara, dan konsep politikos yang berarti 
kewarganegaraan.140 Dalam bahasa Inggris, kata politics diartikan 
dengan bijaksana. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata politik 
disepadankan dengan kata siyasah. Terdapat banyak konteks 
yang menunjukkan ketepatan pemaknaan tersebut, meskipun 
jika diteliti dengan cermat, bahwa tidak dijumpai penggunaan 
kata siyasah dalam al- Qur’an maupun al-Hadits yang maknanya 
politik. 

Secara istilah, dalam berbagai literatur, politik lebih 
cenderung dihubungkan kekuasaan dalam konteks pengelolaan 
kehidupan kenegaraan. Sebagai perbandingan, berikut beberapa 
pendapat ahli tentang apa sebenarnya makna politik tersebut.

Harold D. Lasswell: Siapa mendapat apa, kapan, dan 1. 
bagaimana.
Hans J. Morgenthau: Pertarungan untuk memperoleh 2. 
kekuasaan.
David Easton: Pola-pola kekuasaan, aturan, dan 3. 
kewenangan.
Maurice Duverger: K��ik untuk meraih kekuasaan dan 4. 
usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.

140 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2013), 11.
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James A Caporaso dan david P. Levine: Pemerintahan, 5. 
publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. 141

Selanjutnya, Michael Rush dan Phillip Althoff  
������an politik sebagai proses ketika masyarakat 
membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan 
kebijakan-kebijakan tertentu.142 Politik selalu mempengaruhi 
kehidupan masyarakat. Terciptanya kehidupan masyarakat dalam 
suatu wadah negara yang tertib, aman, damai, dan sejahtera 
lahir dan bathin dalam berbagai dimensi atau perspektif  tidak 
dapat ����an intervensi politik kenegaraan. Kondisi politik 
yang baik akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat 
yang baik. Dengan demikian, individu, sistem sosial, pemimpin, 
dan agama harus memberikan kontribusi untuk menciptakan 
kondisi politik kenegaraan yang baik.143

Rifa’ah Ath Thahthawi ������an politik sebagai 
seni mengatur pemerintahan dan berbagai hal yang terkait 
dengannya. Berbeda halnya dengan pendapat Zaki Najib 
Mahmud, politik adalah “melihat bagaimana kondisi tempat 
kita hidup ini mengalami perubahan” atau upaya mengubah 
realitas sosial. Politik berarti bahwa kita menciptakan 
perubahan untuk mereka dan kita menjadikan mereka bisa 
melakukan perubahan tersebut untuk diri mereka sendiri. Hal 
yang sama juga dikemukakan Imam Sy����politik adalah hal-
hal yang bersesuaian dengan syara’. Pengertian ini dijelaskan 
oleh Ibnu Aqil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih 
mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih menjauhkan 
dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah saw 
atau dibawa oleh wahyu Allah swt.144

141 Ibid.
142 Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik ( Jakarta: 

Rajagr����ersada, 2007), 3.
143 Abudin Nata, Studi Islam Komprehensif ( Jakarta: Kencana, 2011), 448.
144 Muhammad Hasyim dan Rizal Muttaqim, “Politik Dakwah dan Dakwah 

Melalui Jalur Politik”, dalam http://www.mbi-gdc.or.id. Diakses 16 Februari 2018.
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Hal yang sama juga dikemukakan Hasan al-Banna, 
politik pada hakikatnya adalah “hal memikirkan persoalan-
persoalan internal maupun eksternal umat”. Yang dimaksud 
dengan internal adalah “mengurus persoalan pemerintahan, 
terkait dengan fungsi, kewajiban, hak, dan pengawasannya. 
Sisi eksternal politik adalah memelihara kemerdekaan dan 
kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan yang 
akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain 
serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak 
lain dalam urusan-urusannya. Dengan demikian, keislaman 
seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada 
persoalan-persoalan bangsa.145

Sayangnya, ketika Islam dipersinggungkan dengan urusan 
politik, perbedaan pandangan dalam kalangan umat Islam 
tidak dapat dihindarkan. Terjadinya perbedaan pandangan ini 
sepertinya tidak terlepas dari pemaknaan praktis politik sebagai 
proses pengelolaan kekuasaan negara, baik terkait dengan cara 
kekuasaan tersebut diperoleh maupun didistribusikan atau 
dialokasikan.146  Menurut Husein Muhammad, pengasosiasian 
politik dengan kekuasaan merupakan bentuk pemaknaan politik 
secara sempit dalam konteks politik praktis. Padahal politik 
secara substansi mencakup struktur maupun kultur, domestik 
maupun publik, dan personal maupun komunal.147

2. Urgensi Pendekatan Politik dalam Dakwah
Agama merupakan instrumen ilahiyah untuk memahami 

kehidupan dunia, bahkan kehidupan akhirat kelak. Islam 
merupakan agama paripurna yang datang dari Allah swt 
melalui perantara Nabi Muhammad saw, yang tidak pernah 

145 Ibid.
146 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 11-12.
147 Atun Wardatun, “Partisipasi Politik Perempuan: Konsep dan Strategi”, dalam 

Jurnal Qawwam, Vol. 11 No. 1 (2017), 19-34. 
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usang dimakan zaman, sebagai landasan hidup bagi pengelolaan 
seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu pun aturan 
kehidupan umat manusia yang tidak termuat dalam syari’at 
Islam, meskipun bersifat inplisit.148

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai 
persinggungan Islam dan politik, bahwa dalam tinjauan 
sejarahnya, Islam pernah berhasil membangun  peradaban besar 
yang diakui oleh dunia. Keberhasilan Islam ini tidak terlepas dari 
pengaruh dakwah dan politik. Hal ini menjelaskan bahwa maju 
dan mundurnya masyarakat Islam sangat dipengaruhi oleh kuat 
atau tidaknya dakwah dan politik Islam. Konteks yang sama juga 
terjadi dalam perjalanan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, 
yang mana, pada zaman kerajaan Islam, keberadaan masjid 
tidak hanya menjadi basis penyebaran informasi (dakwah) 
Islam, tetapi juga sebagai tempat pengaturan strategi dalam 
penyebarluasan Islam dan pengembangan masyarakat, sehingga 
antara dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan dan senantiasa 
berkolaborasi.149  

Sesungguhnya dakwah dan politik dalam praktek 
kehidupan sosial   harus dipahami dan digambarkan  bagaikan 
dua sisi mata uang. Satu sama lain saling melengkapi, tidaklah 
dianggap sempurna jika satu di antaranya tidak ada. Artinya, 
dakwah dan politik itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat 
dibedakan. Hal ini bertolak dari pemaknaan konsep politik 
secara lebih luas, sebagaimana dalam wacana fiqh siyasah (politik 
Islam) sebagai cara untuk mengatur kehidupan bersama dalam 
rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.150

148 Muhammad T����“Politik Islam dalam Konteks Kekinian” dalam Horizon 
Ilmu UIN Mataram (Mataram: Pustaka Lombok, 2017), 371. 

149 Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2006), 159.

150 Atun Wardatun, “Partisipasi Politik Perempuan: Konsep dan Strategi”, dalam 
Jurnal Qawwam, Vol. 11 No. 1 (2017), 19-34. 
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Pentingnya pengintegrasian antara dakwah dan politik 
karena Islam  sebenarnya agama sosial, yang menekan  kesadaran 
melakukan aksi bersama untuk mewujudkan kebaikan.151 
Politik (siyasah) dalam tradisi Islam mempunyai hubungan 
yang erat dengan manajemen pemerintahan dalam mengurus 
kepentingan dan permasalahan kehidupan bersama masyarakat 
suatu negara.152 Jadi, sebenarnya tujuan politik sejalan  dengan 
dakwah, yang sama-sama ingin menciptakan kondisi masyarakat 
yang lebih baik. Dalam Islam, antara kekuatan politik dan 
penyebaran agama menyatu dan bersinergi. Dengan demikian, 
politik pada hakikatnya menjadi alat untuk mengembangkan 
dan menyukseskan dakwah.153

Salah satu bentuk politik dalam dakwah dapat dilihat 
melalui hubungan erat di antara ulama dan penguasa 
atau pemerintah. Dalam pendekatan dakwah kultural, 
idealnya hubungan keduanya bersifat timbal balik dan saling 
menguntungkan kedua  belah pihak dalam konteks dakwah dan 
politik. Penguasa memberikan tempat kepada ulama, sebaliknya 
ulama memberikan legitimasi keagamaan kepada penguasa. 
Dakwah harus menjadi bagian dari berbagai pihak, yaitu negara, 
organisasi, lembaga dan partai politik, dalam menegakkan amar 
ma’ruf   dan nahi munkar.

Dalam perspektif  Islam, tidak dapat diragukan lagi bahwa 
politik dan dakwah memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, 
menurut Ibnu Khaldun, pemerintah (pemegang kekuasaan 
politik) akan lebih berwibawa jika pelaksanaan kekuasaan yang 
dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama (mengedepankan misi 
dakwah). Kekuasaan yang berasaskan agama akan menjadi 

151 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung : Mizan, 1997), 27.
152 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. ( Jakarta: 

Raja Gr����ersada, 1999),  24.
153 Ali Sodiqin, Antropologi al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 83.
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kokoh karena mendapat dukungan rakyat. Agama akan menjadi 
tegak dan kekal jika mendapatkan dukungan kekuasaan politik 
negara.154

Selama ini, umat Islam seringkali terbelenggu dengan 
pernyataan bahwa Islam itu suci yang disebarkan melalui 
dakwah oleh para ulama yang mulia, sedangkan politik itu 
kotor, sehingga berupaya menggiring umat Islam agar jangan 
bawa Islam ke ranah politik.  Padahal sebenarnya politik itu 
hanya instrumen strategi untuk mengurus negara dan bangsa. 
Jika menginginkan instrumen itu digunakan dengan baik, Islam 
yang suci dan ulama yang mulia harus masuk ke dalam politik 
agar tidak dikotori oleh aktor politik yang kotor. 

Politik pada hakikatnya merupakan sebuah usaha untuk 
mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan 
kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. Sinergisitas antara 
politik dan dakwah dapat menjadi strategi untuk menegakkan 
nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, karena dalam pendekatan dakwah kultural, dakwah 
memiliki dua fungsi, yaitu top down, yaitu transformasi ide/
konsep orang cerdik (pemikir) menjadi lebih operasional untuk 
dipahami dan diamalkan oleh masyarakat bawah, dan bottom up, 
yaitu menjadi mediator/penyalur aspirasi masyarakat bawah 
kepada pemegang kekuasaan/pembuat kebijakan.

Sinergisitas dakwah dengan politik dalam dimensi 
kekuasaan politik akan menjadi lebih ideal lagi, jika ulama 
ikut menjadi umara,155 dengan syarat bahwa dakwah tidak 
dijadikan sebagai alat politik bagi ulama yang ingin menjadi 
umara. Dakwah harus diposisikan pada dimensi yang bebas 
dari dimensi kepentingan instrumen kekuatan politik tertentu.  

154 Charles Issawi, An Arab Philosophy of  History. (Terj.) A. Mukti Ali. ( Jakarta: 
Tintamas, 1976), 180.

155 Ali Buyung  Sihombing, “Realitas dan Idealitas Politik Islam: Simbiosis 
Politik dengan Dakwah”,  Miqot, Vol. XXII, Nomor 1,  2003, 152.
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Justru politiklah yang harus dijadikan sebagai instrumen untuk 
mendukung pencapaian tujuan dakwah. 

Konseptualisasi dakwah sebagai sebuah kegiatan rekayasa 
sosial masyarakat sesuai dengan ajaran Islam pada akhirnya 
menjadikan seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai arena 
dakwah, dan seluruh kegiatan atau profesi manusia harus 
dijadikan sebagai instrumen dakwah Islam sesuai dengan kadar 
kemampuan masing-masing.156 Hal ini mempertegas relevansi 
dakwah dan politik yang saling membutuhkan karena pada 
hakikatnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk memperbaiki 
kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik, demi terwujudnya 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat atau umat. 
Dalam dinamika politik kenegaraan, sebagaimana yang 
diperlihatkan di Indonesia, ragam varian kontektualisasi dakwah 
yang dibutuhkan untuk perekayasaan sosial dalam kehidupan 
umat tidak akan berkembang manakala tidak memanfaatkan 
sistem politik kenegaraan.157  

Dakwah memang menjadi lebih efektif  jika masuk dalam 
sistem kekuasaan politik kenegaraan karena negara memiliki 
otoritas untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Dakwah dalam 
dimensi kekuasaan politik kenegaraan ini merupakan salah satu 
perwujudan dari konsep “man raa minkum mungkaran palyugayyir 
biyadihi”. Karena negara memiliki kekuasaan untuk memaksa 
masyarakat untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan rambu-
rambu yang telah ditetapkan negara yang umumnya dikemas 
dalam bentuk kebijakan publiknya.

Untuk menghilangkan kesan maupun praktis politik 
yang penuh dengan kem���an, tipu muslihat, kelicikan dan 
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sehingga 
terkesan menjadikan politik sebagai sesuatu perbuatan yang 
kotor, maka kehadiran nilai-nilai dakwah juga menemukan 

156 Rais, Cakrawala Islam, 27. 
157 Basit, Wacana Dakwah, 159.
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relevansi dan urgensinya untuk tetap dipegang teguh dalam 
etika dan prinsip politik umat Islam. Politik tidak akan menjadi 
santun dalam praktiknya, manakala nilai-nilai dakwah tidak 
dijadikan basis di dalam politik umat Islam. Akhirnya, untuk 
mewujudkan percepatan ikhtiar perubahan sosial umat ke arah 
yang lebih baik berdasarkan tolok ukur nilai-nilai Islam, antara 
kontekstualisasi dakwah dan dinamika politik kenegaraan 
memang harus bergandengan karena sejatinya memiliki 
kesamaan tujuan dalam alasan kehadirannya. 

*******
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B a b  T u j u h

KEBIJAKAN PENINGKATAN 
TATA KELOLA DAKWAH

Akhir-akhir ini aktivitas dakwah secara kuantitas 
mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. 
Dakwah Islam tidak lagi berada di tempat-tempat konvensional 
dakwah, seperti masjid, pesantren, majlis ta’lim. Dakwah kini 
bahkan sudah berada di hotel-hotel, rumah sakit, media-media 
cetak, elektronik, bahkan di internet, dan menjamur di kantor-
kantor pemerintah maupun swasta, seperti melalui program 
imtaq, baik sifat waktu pelaksanaannya mingguan, bulanan, 
atau tahunan. Fenomena tersebut merupakan perkembangan 
dakwah yang menggembirakan sekaligus tantangan untuk 
tampil tetap dinamis selalu meningkatkan intensitas, kejelasan 
visi dan pemahaman, dan bertindak secara profesional. Adapun 
beberapa hal yang perlu diambil organisasi dakwah sebagai 
kebijakan untuk meningkatkan tata kelola dakwah di antaranya 
menyusun peta dakwah, mengembangkan penelitian dakwah, 
meningkatkan fundraising, mengoptimalkan pemanfaatan 
perkembangan teknologi komunikasi, dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia subjek dakwah. 
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A. Penyusunan Peta Dakwah
Dalam mendesian dakwah, terdapat dua hal pokok yang 

harus selalu mendapatkan perhatian sebagai prasyarat untuk 
menghasilkan formulasi dakwah yang baik, yaitu  pertama, 
perlunya menyiapkan data atau keterangan terkait dengan 
penyelenggaraan dakwah yang akan dilakukan dan kedua, 
perlunya pengolahan atau analisis data yang didapatkan tersebut 
agar menjadi informasi yang dapat menggambarkan atau 
menjelaskan tentang kondisi sistem dakwah tersebut. Kedua hal 
pokok inilah yang menjadi fokus penyusunan peta dakwah. 

Peta dakwah merupakan istilah yang akhir-akhir ini mulai 
popular dalam dunia kegiatan dakwah. Peta dakwah adalah 
istilah yang mengandung pengertian ganda. Pengertian pertama 
adalah pengertian yang sama dengan pengertian “MAP” dalam 
bahasa Inggrisnya atau peta sebagaimana kita kenal selama 
ini. Sementara itu, pengertian lainnya adalah istilah yang 
dipergunakan untuk memberikan penggambaran secara naratif  
dan sistematis suatu realitas social yang dilengkapi dengan 
penyajian data dalam bentuk angka dalam tabel-tabel atau gr���
yang bisa juga dilengkapi dengan analisis statistik.

Peta dakwah dalam pengertian pertama adalah gambaran 
dari suatu lingkungan geogr���yang dituangkan dalam bentuk 
gr���sebagaimana kita kenal dalam pelajaran geogr��(ilmu 
bumi). Peta dakwah dalam pengertian yang kedua adalah 
gambaran mengenai situasi social, ekonomi, budaya, dan politik 
dalam bentuk narasi atau uraian yang didukung oleh angka-
angka, baik tabel maupun statistik. Berdasarkan dua perspektif  
ini dapat disimpulkan bahwa peta dakwah merupakan uraian 
yang sistematika dari berbagai data dari berbagai variabel yang 
saling berhubungan dan akibat-akibat yang akan timbul dari 
hubungan tersebut. Termasuk di dalamnya gambar visual dari 
berbagai hubungan variabel yang telah ditemukan ciri-cirinya 
dari data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dengan 
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demikian, peta dakwah adalah uraian atau gambar visual yang 
mengandung berbagai keterangan, informasi, dan data yang 
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun suatu 
rencana kegiatan dakwah di suatu tempat pada suatu waktu 
tertentu.  

Memahami peta dakwah, baik dalam pengertian yang 
pertama maupun pengertian yang kedua, tidak hanya penting 
bagi kegiatan dakwah konvensional seperti khutbah, tablig-
tablig atau pengajian-pengajian, tetapi juga penting bagi kegiatan 
dakwah kontemporer seperti dakwah bil-hal, sebagai upaya 
untuk lebih memahami berbagai permasalahan dakwah dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ragam kegiatan, 
model-model, metode, dan isi dari kegiatan dakwah. Dengan 
demikian, suatu kegiatan dakwah akan dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat luas. Ragam, model, metode serta isi dari 
kegiatan dakwah tersebut perlu dikembangkan dalam rangka 
peningkatan kwalitas hidup umat, seperti kesejahteraan sosial 
dan ekonomi, kesehatan, peningkatan kecerdasan serta kwalitas 
pemahaman terhadap kaidah ajaran Islam. Akhirnya, kegiatan 
dakwah yang demikian akan lebih fungsional dan realistis dalam 
ikut memecahkan berbagai permasalahan umat.

Pemahaman terhadap peta dakwah meliputi (1) deskripsi 
atau uraian terinci mengenai keadaan medan dakwah, 
permasalahan dakwah menurut geogr���tertentu dan disusun 
sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, baik dalam bentuk 
gambar, gr�k maupun tabel dan (2) deskripsi tentang masalah 
dakwah yang  merupakan �����asi dari masalah-masalah 
yang dihadapi oleh subjek maupun objek dakwah yang timbul 
akibat adanya kesenjangan antara idealita (cita-cita, keinginan, 
dan harapan) dengan realita (keadaan yang sesungguhnya) tentu 
menjadi sangat vital bagi kontinyuitas dan keberhasilan dakwah 
Islam mengingat mad’u tersebut selalu berubah (dinamis) dan 
kompleks. 
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Keberadaan peta dakwah dapat memfasilitasi para da’i 
memperoleh informasi untuk menentukan sebuah strategi 
dakwah yang tepat. Begitu pula para ilmuwan dakwah, 
ketersediaan peta dakwah dapat dimanfaatkan untuk 
melakukan berbagai eksperimen metodologi dakwah yang 
dapat mempercepat proses transformasi nilai Islam. Dengan 
kata lain, penyusunan peta dakwah sangat penting untuk 
mempermudah dalam membaca keadaan dan permasalahan 
dakwah secara lebih tepat sehingga subyek dakwah dapat 
menyusun suatu rencana atau strategi dakwah (baik yang 
terkait dengan pendekatan, metode, materi, dan lainnya) sesuai 
dengan tuntutan keadaan dan permasalahan dakwah tersebut 
dan tentunya juga dengan memperhitungkan kemampuan dan 
keahlian dari juru dakwah.  

B. Pengembangan Penelitian Dakwah
Salah satu kegiatan ilmiah yang perlu diperhatikan 

sebelum menyusun perencanaan maupun peta dakwah adalah 
melakukan penelitian dakwah walaupun bentuknya yang 
sederhana sekalipun. Penelitian dakwah merupakan suatu 
upaya untuk mencari data dan informasi yang akurat tentang 
medan atau geogr���lokasi dakwah, kondisi masyarakat sebagai 
sasaran atau objek dakwah dengan segala aspek kehidupannya, 
dan kondisi para subjek dakwah yang sudah ada di lokasi di 
mana kegiatan penelitian akan dilakukan. Melalui penelitian ini, 
berbagai macam data dan informasi yang berhubungan dengan 
dakwah dapat dikumpulkan. Selanjutnya, melalui langkah 
ini, para pelaku dakwah akan mendapatkan bahan yang dapat 
dipercaya untuk membuat atau menyusun peta dakwah yang 
selanjutnya dijadikan modal dasar dalam penyusunan rencana 
dakwah.

Sebenarnya, kegiatan penelitian untuk mencari data dan 
informasi bukanlah sesuatu yang baru bagi para juru dakwah 
di mana pun. Barangkali yang berbeda dan baru adalah urutan 
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langkah serta istilah-istilah yang dipakai. Penelitian pada 
umumnya dilakukan dengan mendasarkan pada dua kepentingan, 
yaitu intelektual dan praktikal. Pada sisi intelektual, penelitian 
dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, 
dan kepuasan akademik. Sedangkan pada sisi praktikal, 
penelitian dilakukan untuk memperoleh solusi atas berbagai 
permasalahan manusia menemukan cara baru yang lebih baik 
dalam memperoleh solusi tersebut.

Untuk memenuhi dua tuntutan tersebut, ada dua unsur 
penting dalam penelitian. Pertama, unsur substansi atau 
informasi. Unsur ini berkaitan dengan fakta-fakta yang menyebar 
dalam suatu gejala. Fakta tersebut merupakan bahan dasar   
dalam melakukan analisis untuk memperoleh generalisasi. 
Pada tingkat analisis, fakta-fakta itu dihubungkan satu sama 
lain agar diperoleh keterangan yang saling menjelaskan. 
Untuk mempermudah proses tersebut diperlukan unsur-unsur 
penelitian. Kedua, unsur metodologi. Unsur ini merupakan arah 
serta pendekatan-pendekatan yang mungkin dapat digunakan 
untuk memperoleh tingkat kecermatan dan keabsahan yang 
tinggi.

Berdasarkan penjelasan tentang dua kepentingan penelitian 
di atas, penelitian dakwah dalam rangka penyusunan rencana 
dakwah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penelitian 
untuk kepentingan praktikal. Berbeda dengan penelitian/riset 
akademis yang mementingkan formalitas baku dalam proses 
hasilnya, penelitian untuk peta dakwah ini lebih mementingkan 
manfaat praktis dari semua data dan informasi yang dihasilkan. 
Karena itu, penelitian untuk penyusunan perencanaan dakwah 
ini sebenarnya lebih merupakan penelitian terapan, terutama 
dalam bentuk kajian kondisional dari sistem dakwah tersebut. 
Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 
data dan mengolahnya menjadi informasi yang diperlukan 
untuk mendukung semua kegiatan dakwah, terutama sebagai 



148  ~   Seni  Mengelola  Dakwah

rujukan dalam menyusun rencana dakwah yang lebih efektif  
yang dikemas dalam bentuk peta dakwah. Dengan demikian, 
semua data dan informasi hasil penelitian itu pada akhirnya 
perlu diolah dan dianalisis sedemikan rupa untuk keperluan 
praktis kegiatan dakwah, termasuk keperluan untuk mengubah 
kebijakan dari lembaga-lembaga publik yang menangani bidang 
sosial keagamaan.

Dalam pelaksanaan penelitian dakwah ini, terdapat beberapa 
perangkat penelitian yang perlu diperhatikan, di antaranya  
adalah (1) variabel penelitian dakwah yang harus bisa diamati dan 
diukur melalui berbagai macam jenis alat ukur; (2) populasi dan 
sampel penelitian dakwah, di mana teknik penentuan sampelnya 
harus tepat sehingga dapat mewakili penjelasan kondisi populasi 
secara valid; (3) teknik pengumpulan data, baik data sekunder 
maupun primer harus selalu diperbaharui, karena perubahan-
perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi setiap saat; 
dan (4) organisasi penelitian yang harus dirancang sesuai jenis-
jenis kegiatan penelitian dengan membentuk tim peneliti yang 
akan ditugaskan pada masing-masing unit kegiatan penelitian 
tersebut sesuai keahliannya.

C. Pengembangan Fundraising Dakwah
Secara etimologi, kata fundraising berarti pengumpulan 

dana.158 Pengumpulan atau penggalangan dana adalah  cara 
membangun hubungan  dengan orang-orang / lembaga  
yang mempunyai nilai-nilai / kepentingan  yang sama  yang 
dipegang organisasi atau sebuah kelompok. Fundraising dapat 
diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya 
lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, 
perusahaan ataupun merintah) yang akan digunakan untuk 
membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada 

158 Peter Salim, Salim’s Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary ( Jakarta: 
Modern English Press, 2000), 607.
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akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga 
tersebut.159 Dalam fundraising, selalu ada proses mempengaruhi. 
Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, 
mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, 
termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut 
memungkinkan atau diperbolehkan. Fundraising sangat 
berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, 
badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain 
sehingga nenimbulkan kesadaran dan kepedulian.

Fundraising tidak identik hanya dengan uang semata. Ruang 
lingkupnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti 
bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karenanya, 
tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup fundraising. 
Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman 
tentang substansi dari pada fundraising tersebut. Adapun 
substansi dasar dari  fundraising dapat diringkas kepada tiga hal 
berikut.

Motivasi. Dalam 1. fundraising, motivasi merupakan suatu 
serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-
alasan yang mendorong donator untuk mengeluarkan 
sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, nazhir atau 
amil harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi 
dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran 
dan kebutuhan pada calon donatur.
Program. Kehadiran program dalam 2. fundraising 
dimaksudkan sebagai kegiatan pemberdayaan implementasi 
visi dan misi lembaga donatur yang jelas sehingga 
masyarakat yang menjadi sasaran penggunaan dana yang 
terkumpul dari kegiatan fundraising tersebut merasakan 
kemanfaatan dari keberadaan dana tersebut. Hal yang 

159 Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf ”, dalam Jurnal Manajemen 
Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2013, Vol.1 No.1, 
9-25.
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sama juga dapat meningkatkan kepercayaan para donatur 
kepada pengelolaan dana fundraising tersebut sehingga 
dapat memotivasi mereka untuk terus menyumbangkan 
dananya untuk kepentingan dakwah.
Metode. Metode 3. fundraising  merupakan pola bentuk atau 
cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka 
menggalang dana dari donatur. Metode fundraising harus 
mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, 
kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur.160 
Penggalangan dana dakwah merupakan unsur yang sangat 

penting karena menentukan keberlanjutan perkembangan 
organisasi dakwah. Urgensi fundraising bagi organisasi dakwah 
paling tidak terletak pada lima hal, yaitu mempertahankan 
keberlangsungan hidup organisasi, memperluas dan 
mengembangkan organisasi, mengurangi ketergantungan 
organisasi, membangun landasan pendukung, dan menciptakan 
organisasi dakwah yang efektif  dan kokoh. Adapun beberapa 
tujuan dari kegiatan fundraising bagi kegiatan dakwah di 
antaranya sebagai berikut.

Pertama, menghimpun dana.  Target ini merupakan tujuan 
fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah 
sumbangan bersifat materi yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pengelolaan dakwah. Tanpa aktivitas fundraising, 
kegiatan lembaga pengelola dakwah kurang efektif  karena 
umumnya lembaga-lembaga dakwah yang ada merupakan 
lembaga nonpemerintah, sehingga tidak memiliki sumber 
dana yang rutin. Lembaga-lembaga dakwah yang tidak mampu 
melakukan fundraising akan kehilangan kemampuan untuk terus 
menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya 
akan melemah.

160 Ibid.
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Kedua, memperbanyak donatur.  Untuk meningkatkan 
jumlah donasi, pengelola dakwah harus memperbanyak jumlah 
donaturnya. Dalam menambah jumlah donasi untuk pembiayaan 
aktivitas dakwah terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu 
menambah donasi dari setiap wakif maupun muzakki atau 
menambah jumlah wakif  maupun muzakki baru. Di antara kedua 
pilihan tersebut, menambah wakif ataupun muzakki adalah cara 
yang relatif  lebih mudah dari pada menaikan jumlah donasi dari 
setiap wakif  atau muzakki. Dengan alasan ini, maka mau tidak 
mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi 
dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah wakif 
atau muzakki.

Ketiga, membangun citra lembaga. Disadari atau tidak, 
aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), baik langsung atau tidak langsung 
akan berpengaruh terhadap citra lembaga.Fundraising adalah 
garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi 
dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan 
membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini 
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak 
positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, 
dan pada akhirnya menunjukan sikap atau perilaku terhadap 
lembaga. Jika yang ditunjukan adalah citra yang positif, dukungan 
dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. 
Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari wakif  
karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada 
lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali 
mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada 
lembaga.

Keempat, menghimpun pendukung. Kadangkala ada 
seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan 
aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi 
nirlaba baik itu wakaf  maupun zakat atau lembaga swadaya 
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masyarakat. Mereka mempunyai kesan positif  dan bersimpati 
terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka 
tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu 
(dana) kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuannya. 
Situasi ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga 
meskipun tidak sebagai donatur. Kelompok seperti ini sangat 
diperlukan meskipun tidak dapat mendukung sebagai donatur, 
tetapi memiliki kepedulian terhadap aktivitas fundraising.

Dalam melakukan fundraising sebagai cara membangun 
hubungan  dengan orang-orang / lembaga  yang mempunyai 
nilai-nilai / kepentingan yang sama dengan lembaga dakwah, 
dapat dilakukan dengan mekanisme atau proses-proses sebagai 
berikut:

mengenali kesesuaian program dengan  minat para donatur, 1. 
mengingat masing-masing donatur punya kecenderungan 
tertentu terkait kegiatan yang ingin disumbang;
memulai kontak dengan para calon donatur; bisa presentase 2. 
langsung, via telpon, surat ataupun email;
merumuskan proposal program; yang mencakup latar 3. 
belakang, ����informasi program, info dokumenter, 
RAB, lampiran rekomendasi dan hal lain yang diperlukan; 
dan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, 4. 
baik yang bersifat insidental atau berkelanjutan. 
Fundraising sebagai upaya organisasi dakwah dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian penyediaan 
sumber-sumber dana yang dibutuhkan harus dilakukan dengan 
memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut.  

Memperlihatkan sikap etis.1.  Penggalangan dana dilakukan 
dengan cara santun, konsisten atas tujuan dan misi kerja 
organisasi. 
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Menumbuhkan budaya kerja sama.2.  Harus dipahami sebagai 
upaya menumbuhkan budaya kerja sama bagi organisasi. 
Menghargai para donatur. Mengenalkan para penyumbang 3. 
yang ikut mendukung penyelenggaraan dakwah, 
memelihara hubungan baik, dan memberikan informasi 
yang cukup. 
Menghargai penerima sumbangan.4.  Menunjukan sikap 
yang baik dan pertanggungjawaban administratif  bila 
diperlukan.
 Selanjutnya, untuk memudahkan proses fundraising, 

terlebih lagi dengan pihak luar organisasi dakwah yang baru akan 
mulai untuk membangun hubungan dengan organisasi dakwah 
yang dikelola para pelaku dakwah, beberapa pendekatan yang 
dapat diterapkan sebagai berikut.

Pendekatan dari segi anggota. Mengomunikasikan 1. 
program  yang jelas kepada anggota organisasi dakwah 
sehingga memahami jenis dan arah program dakwah yang 
akan dijalankan. 
Pendekatan dari segi donatur. Melakukan interaksi 2. 
dan dialog dengan donatur organisasi dakwah terkait 
kepentingan dari upaya penggalangan dana tersebut.
Pendekatan dari segi organisasi lain. Membangun kerja 3. 
sama untuk saling melengkapi dan menguntungkan 
dengan lembaga lain. 
Pendekatan dari segi usaha. Jika pihak organisasi dakwah 4. 
mempunyai aset yang belum dimanfaatkan secara 
maksimal, dapat membangun mitra dengan pihak lain; 
contoh: ada sumber daya manusia organisasi dakwah yang 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian terkait 
dengan sosial- keagamaan. 
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D. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Dakwah
Revolusi teknologi media informasi dan transportasi telah 

mengubah dunia yang demikian luas menjadi hanya sebesar 
sebuah desa. Apa yang diprediksi oleh Marshal McLuhan 
tentang ”Desa Buana” (Global Village) telah dirasakan sekarang. 
Peristiwa yang terjadi jauh di sebuah benua lain dalam hitungan 
detik dapat diketahui di benua lainnya, bahkan kadangkala 
lebih cepat daripada intonasi tentang peristiwa yang terjadi di 
desa sebelah, seperti dikatakan oleh Ahmed and Donnan, “By 
globalization we principally refer to the rapid developments in 
communications technology, transport and information wich bring the 
remotest parts of  the world within easy reach.”161 

Globalisasi merupakan suatu proses pengintegrasian 
ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi 
global.162 Ia juga merupakan proses kebudayaan yang ditandai 
dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik 
geogr���maupun ����menjadi seragam dalam format sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik.163 Dalam kehidupan sosial, 
globalisasi telah menciptakan egalitarianisme, di bidang budaya 
memicu munculnya internationalization of  culture, di bidang 
ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses 
produksi dan pemasaran, dan di bidang politik menciptakan 
liberalisasi. Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, 
globalisasi pada dasamya merupakan salah satu fase perjalanan 
panjang perkembangan kapitalisme liberal yang secara teoretis 
sebenamya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun 
globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu 
era yang menjanjikan ‘pertumbuhan’ ekonomi secara global 

161 Ahmad Akbar S. dan Hastings Donnan, “Islam in the Age of Postmodernity”, dalam 
Islam, Globalization and Postmodernly (New York and London: Routledge, 1994), 1.

162 Mansour Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: 
Insist Press, 2001), 211.

163 Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001), 3-4.
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dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, 
globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme 
dan developmentalisme sebelumnya. 

Budaya global memaksa individu tanpa sadar untuk 
mengikuti pola yang ditawarkan oleh penguasa informasi. 
Budaya global secara perlahan mencerabut budaya lokal 
dan nasional sehingga jati diri bangsa dapat tergeser dengan 
sendirinya. Hal yang terjadi dalam globalisasi adalah homogenitas 
budaya. Upacara adat, musik tradisional, kesenian lokal, atau 
makanan khas daerah semakin tidak diminati oleh sebagian 
besar masyarakat. Penanaman nilai-nilai budaya oleh orang 
tua sulit diterima oleh generasi berikutnya yang lebih memilih 
pola hidup yang ditawarkan media massa. Globalisasi mampu 
mengubah pandangan hidup masyarakat, bahkan ideologi 
sekalipun. Runtuhnya ideologi komunisme tidak terlepas dari 
globalisasi yang dimainkan oleh kaum kapitalis. Demikian 
pula ideologi Pancasila dapat dimungkinkan hilang dari benak 
bangsa Indonesia jika tidak ditanamkan lebih kuat. Hal yang 
mengkhawatirkan adalah jika globalisasi menggeser nilai-nilai 
agama yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. 

Mengantisipasi dampak negatif  globalisasi di atas, dakwah 
dituntut untuk menanamkan nilai-nilai agama yang berfungsi 
sebagai ����dari budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, 
agar tidak berpengaruh negatif  bagi kehidupan umat Islam. 
Islam has played a prominent role in globalization processes since it’s 
very origin. This role is not accidental to Islam. but was instead one of  
its fundamental attributes. It affected political, economic and cultural 
life.164 Selama ini dakwah yang bergerak di bidang pembangunan 
moral berlomba dengan berbagai ideologi dan budaya destruktif  
yang jauh lebih kuat dan kenyataannya dakwah selalu kalah 

164 Johan Mauleman (ed.), Islam in the Era of  Globalization: Muslim Attitudes 
towards Modernity and Identity ( Jakarta: INIS, 2001), 14.
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karena dakwah memiliki berbagai keterbatasan dana, media, 
sumber daya manusia, dan sebagainya. 

Kerja dakwah adalah kerja “menggarami” kehidupan 
umat manusia dengan nilai-nilai iman, Islam, dan taqwa demi 
kebahagian kini dan nanti.165 Persoalan dakwah sangat terkait 
erat dengan kondisi masa, geogr��, demogr��, sosial, politik, 
ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya yang melibatkan 
setting historis atau kultural. Oleh karena itu, masalah-masalah 
yang dihadapi da’i sangat berbeda dan variatif, baik dahulu, 
sekarang maupun yang akan datang. Sementara di satu sisi, 
aktivitas dakwah tidak dapat diakhiri begitu saja selama “drama” 
kehidupan manusia di dunia belum selesai. Sebagai aktivitas 
yang sangat mulia tersebut, sekaligus memposisikan manusia 
sebagai subjek dan objek dakwah, pelaksanaan dakwah tidak bisa 
mengambil jarak dengan seluruh aspek hidup dan kehidupan 
manusia itu sendiri.

Dakwah sebagai salah satu kewajiban utama dalam Islam 
merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan ajaran Islam 
yang diterima nabi dan rasul kepada generasi Islam berikutnya. 
Tanpa adanya dakwah dapat dipastikan generasi Islam akan 
terputus. Sebagai konsekuensi misi Islam yang diperuntukkan 
bagi semua bangsa untuk sepanjang masa adalah kesungguhan 
umat Islam untuk menyebarkan Islam seluas-Iuasnya tanpa 
mengenal batas geogr���dan etnis dalam semua perjalanan 
waktu. Setiap masa memiliki karakteristiknya sendiri dan saat 
ini dakwah berada pada masa dengan karakteristik yang luar 
biasa kecepatan perubahannya. Dari tradisional ke modern dan 
selanjutnya ke post-modern. Dari perubahan yang bersifat lokal 
nasional menjadi multinasional dan selanjutnya ke era global. 

Isi pesan dakwah tetap sama dari segi sumbernya, yaitu 
al-Qur’an dan hadits. Akan tetapi, manusia penerima dakwah 

165 Ahmad S. Ma’arif, Membumikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 
14.
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pada era sekarang ini sama sekali berbeda dengan masyarakat 
sebelumnya terutama pada pola pikir, interaksi sosial, dan 
produk budaya mereka dalam bidang sains dan teknologi akibat 
kemajuan peradaban yang dihasilkan manusia itu sendiri, 
terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Keadaan 
masyarakat yang demikian merupakan peluang besar sekaligus 
tantangan berat bagi dakwah.  

Tidak ada yang membantah bahwa globalisasi telah 
semakin rnempercepat berkembangnya paham kapitalisme. 
Hanya yang kuat yang dapat bertahan hidup, sedangkan yang 
lemah akan tersingkir dan terpental secara alami. Tingginya 
tingkat persaingan di era globalisasi mempengaruhi aspek 
psikis seseorang yang ada di dalamnya, sehingga dapat 
menyebabkan sejumlah orang kehilangan keseimbangan jiwa. 
Ketergantungan kepada obat penenang menjadi semakin 
rneningkat. Profesionalisme yang menjadi tuntutan masyarakat 
modern memang telah mempercepat pencapaian kesejahteraaan 
mereka. Akan tetapi, pada sisi lain juga memberikan andil dalam 
meningkatkan jumlah orang stress dan bahkan sampai bunuh 
diri. 

Orang miskin yang jumlahnya semakin rneningkat 
juga rnengalami tekanan jiwa karena kesulitan mernenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat yang sama mereka setiap 
hari menyaksikan orang kaya dengan mobil mahal di jalan raya 
dan menghamburkan uang di pusat-pusat perbelanjaan atau 
restoran. Mereka mengalami stres berlapis dua, yaitu kesulitan 
makan dan sakit hati melihat mereka yang pamer kekayaan di 
depan mata. Pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan 
untuk mengatasi beban ekonomi rakyat dalam waktu yang 
singkat. Meningkatnya semangat ritual masyarakat Indonesia 
ditandai dengan meningkatnya beberapa kali lipat jumlah 
peserta peribadatan. Umat Budha di Singapura menjadi sinyal 



158  ~   Seni  Mengelola  Dakwah

bahwa mereka sedang mencari input rohani.166 Mereka yang 
sedang bermasalah tersebut tidak bisa didekati dengan dakwah 
ceramah umum. Mereka perlu didekati secara khusus berupa 
bimbingan dan konseling. lsi pesan dakwah harus ditekankan 
pada kajian tasawuf  yang memberikan kesejukan emosional, 
bukan dengan seminar yang menuntut pemikiran dan kerja 
otak yang lebih berat.

Di samping dakwah dengan pendekatan di atas, dakwah 
bil-hal, yaitu berupa pemberdayaan ekonomi umat, merupakan 
keharusan. Orang lapar harus diberi dakwah dengan nasi bukan 
dengan dalil. Meningkatkan ibadah dan memperbaiki akhlak 
masyarakat yang menghadapai masalah pemenuhan kebutuhan 
pokok hidup sehari-hari mustahil berhasil secara optimal 
jika dakwah yang dilakukan hanya berupa ceramah dan zikir. 
Hilangnya sandal salah seorang jamaah ketika mereka keluar 
dari masjid setelah selesainya pengajian atau zikir adalah salah 
satu fenomena yang membenarkan asumsi di atas. Oleh karena 
itu, dakwah harus dilakukan dengan menerapkan suatu metode 
yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan sang mad’u.

Era globalisasi yang antara lain ditandai dengan inovasi 
dan perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap 
orang untuk memanfaatkan informasi dalam setiap usaha dan 
aktivitasnya, apalagi pola pikir dan gaya hidup masyarakat 
global pada umumnya telah dibentuk oleh media massa. 
Media ini memiliki kekuatan mempengaruhi masyarakat 
sebagaimana disebut oleh Mc Quail, “Media encourage and help 
to diffuse a personal value system which is favorable to innovation, 
mobility, achievement and consumption. Could help to break down the 
traditionalism which is on obstacle to ‘modernity’ by raising expectation 
and aspiration, widening horizons, enabling people imagine and want 
a ‘better alternative’ Jor themselves and their familie”.167 Akan tetapi, 

166 Lihat Koran Harian Republika, Edisi Juni 1996.
167 Denis McQuail, Theory of  Mass Communication (London: 1983), 41.



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  159

sebagai individu, mereka juga tetap berusaha dapat mengakses 
informasi sebanyak-sebanyaknya melalui media yang lebih 
privasi, seperti MP3, telepon selular, internet, dan sebagainya. 
Mereka menginginkan pekerjaan utama mereka bisa berjalan 
bersamaan dengan akses informasi seluas-luasnya. Oleh sebab 
itu, diver���asi media dakwah mutlak diperlukan. Dakwah 
yang selama ini dilakukan secara oral tradisional sudah tidak bisa 
diandalkan lagi sebagaimana pada dasawarsa sebelumnya. Jika 
tidak, dakwah akan kalah cepat dengan penyebaran ideologi lain 
dengan media yang lebih privasi dan lebih luas jangkauannya. 

Pelaku dakwah harus menyadari bahwa dirinya bukanlah 
satu-satunya sumber informasi bidang keagamaan. Tidak seperti 
60 tahun yang lalu yang menempatkan da’i pada satu kegiatan 
komunikasi dakwah sebagai satu-satunya sumber informasi. 
Setiap hari kita jumpai bulletin, majalah, tabloid keagamaan yang 
beredar. Dengan demikian, ia berhadapan dengan masyarakat 
yang telah kaya pengetahuan serta dimungkinkan mengikuti 
aliran pemikiran dan ibadah yang jauh lebih heterogen dibanding 
sebelumnya. Jika ada aliran yang dipandang jauh dari prinsip 
Islam, lembaga dakwah lain harus pro-aktif  merespons dengan 
bersaing dalam pembentukan opini bukan dengan kekerasan. 
Umat Islam harus dapat memanfaatkan media yang ada untuk 
membangun opini tentang Islam yang sebenarnya untuk 
melawan citra negatif  dunia Barat.

Dengan melihat keragaman fenomena kebudayaan 
masyarakat global di atas, wilayah garapan dakwah benar-benar 
luas dan kompleks.168 Oleh sebab itu, dakwah yang dilakukan 
secara individual tidak akan mampu menjawab tantangan global. 
Dakwah harus dilakukan secara kelembagaan, professional, dan 
dengan perencanaan yang matang berdasarkan penelitian yang 
mendalam dan pemikiran antisipatif  ke depan. Profesionalisme 
manajerial dan perencanaan yang valid dengan target yang 

168 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah ( Jakarta: Prenada, 2004), 5.
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terukur adalah dua kekurangan yang paling menyolok 
dalam manajemen dakwah kita selama ini. Oleh karena itu, 
menghadapi persoalan dakwah yang semakin kompleks di era 
globalissi ini, dakwah harus dikelola secara lebih terorganisir 
dan terstruktur dengan sistem manajemen yang baik serta 
memanfaatkan sebaik-baiknya peluang kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi, seperti internet ini sebagai media 
dakwah agar mampu menjangkau segmen masyarakat secara 
lebih luas hingga ke seluruh penjuru dunia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 
telah menggerus kehidupan manusia bagai air bah. Penemuan-
penemuan baru yang diharapkan bisa membuat hidup manusia 
lebih nyaman, lebih sehat, lebih berbahagia, muncul setiap hari. 
Harus diakui, teknologi modern dengan kecanggihannya yang 
terus berkembang, secara umum, telah membuat manusia 
kian mampu memecahkan problema-problema kehidupan, 
kian memudahkan pencapaian taraf  hidup yang lebih maju, 
lebih menjanjikan. Namun, di saat yang sama, manusia pun 
menghadapi tantangan yang maha dahsyat agar tidak terjebak ke 
dalam proses penghambatan diri terhadap kemajuan-kemajuan 
iptek dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya. 

Salah satu bentuk kemajuan iptek yang dihasilkan manusia 
tersebut adalah kemajuan di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi yang akan menggeser masyarakat ke arah era 
informasi. Kini, manusia sedang berada dalam sebuah zaman 
yang mengalami perubahan serba cepat, sehingga proses 
“penggelobalan” keadaan yang menyangkut seluruh bidang 
kehidupan tidak dapat dihindarkan lagi. “Sebuah dunia yang 
sedang dilipat”, demikian dikatakan oleh Yasraf  Amir Piliang.169 
Siapa pun dapat menyaksikan dan mengalami dunia secara 

169 Yasraf  Amir Piliang, Sebuah Dunia yang dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium 
Ketiga dan Matinya Posmodernisme (Bandung: Mizan, 1998), i.
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keseluruhan dan utuh dengan mengkonsumsi kemajuan ilmu 
dan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Menurut Ziauddin Sardar, “Informasi kini dengan cepat 
menjadi suatu komoditi primer dan sumber kekuatan.”170 
Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang 
mutakhir adalah internet. Sementara menurut Farid Gaban, 
kehadiran internet sebagai sebuah hasil teknologi memang 
telah membawa revolusi informasi, melalui jaringan ini arus 
komunikasi informasi mengalir begitu derasnya merobek-
robek batas negara, seluruh pengguna internet yang terdiri dari 
berbagai bangsa berkomunikasi dan bertukar informasi sehingga 
batas negara menjadi tidak ada (borderless).171 Jaringan dunia ini 
melibatkan hampir separuh penduduk di seluruh dunia, di mana 
kian berkembangnya pemakaian internet yang ditandai dengan 
meledaknya pengguna (user) internet. Dalam istilah McLuhan, 
kita sedang berada dalam dunia global (global village).172

Mobilitas yang sangat tinggi akibat kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi –semisal internet- terasa telah 
memperpendek jarak antarwilayah, membuat orang 
bersentuhan dengan nilai-nilai yang mungkin amat berbeda 
dengan apa yang dianutnya selama ini dan memungkinkan orang 
dapat berhubungan satu sama lain secara intensif  tanpa kendala 
jarak, serta menyebabkan suatu informasi bisa menyebar seluas-
luasnya tanpa mengenal batas-batas wilayah.173

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara-negara 
maju, tetapi hampir ke seluruh penjuru dunia ini. Peristiwa 

170 Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi, Cet. I, Jilid 1 
(Bandung: Mizan, 1988), 16.

171  Farid Gaban, “Koran di Internet”, dalam Koran Republika, Edisi 7 September 1995, 
7.

172 Stephen W. Littlejohn, Theories of  Human Communication (California: Wadsworth 
Publishing Company, 1992), 346.

173 Helni, “Dakwah Islam di Era Informasi,” Jurnal Himmah, No. 3 (Agustus, 2002). 
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besar dan kecil yang terjadi di suatu tempat akan dengan cepat 
diketahui masyarakat. Kecenderungan dunia informasi yang 
semakin transparan dan menggelobal membawa konsekuensi 
lahirnya kompetisi yang semakin ketat. Fenomena ini telah 
memaksa berbagai pihak, termasuk umat Islam untuk mampu 
mengimbangi informasi yang keluar masuk lewat saluran-
saluran informasi global. Menghadapi begitu beragamnya 
serbuan aneka macam nilai, keragaman pilihan hidup, dan 
sejumlah janji-janji kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh 
kemajuan teknologi modern tersebut, upaya dakwah menjadi 
penting dan men������ansi sosialnya. 

Upaya dakwah diharapkan bisa menjadi suluh dengan 
fungsi-fungsi, antara lain, sebagai faktor pengimbang, penyaring, 
dan pemberi arah dalam hidup.174 Sebagai faktor pengimbang, 
mestinya dakwah bisa membantu umat untuk tidak berkhidmat 
pada kehidupan duniawi yang kian dimegahkan oleh kemajuan 
teknologi canggih, tapi tetap menyeimbangkannya dengan 
kehidupan rohaniah (akhirat). Sementara sebagai penyaring 
berarti bahwa ia diharapkan membantu manusia untuk dapat 
menetapkan pilihan-pilihan nilai yang lebih manusiawi dan 
islami di tengah arus perubahan yang terjadi akibat penemuan 
dan penerapan berbagai teknologi modern tadi. Adapun sebagai 
pengarah, dakwah diharapkan dapat membimbing umat untuk 
lebih memahami makna hidup yang sesungguhnya. Kehadiran 
dakwah diharapkan dapat menuntun umat dalam kebingungan 
atau disorientasi di rumah peradaban dunia yang penuh 
dinamika.175 

Internet merupakan jaringan komputer sedunia yang 
memiliki jaringan yang sangat luas dan dapat mengakses data 
dan informasi dengan cepat. Bagi Galen A. Grimes, internet 

174  Ulama Ikut Memilih Teknologi dan Pecahkan Permasalahan Duniawi”, dalam  Suara 
Pembaharuan, Edisi  23 November 1989.

175 HM Arifin, Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 
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adalah sambungan jaringan dunia dari sistem komputer yang 
saling berhubungan dengan tipe-tipe komputer yang berbeda.176 
Margaret Robbins memberikan �����internet dengan sebutan 
“a network of  networks” ( jaringan dari jaringan).177 Maksudnya 
adalah kumpulan dari komputer yang bergabung bersama untuk 
saling bertukar informasi. Namun sekarang ini, akses internet 
tersebut tidak lagi tergantung pada jaringan komputer, tetapi 
juga dapat dilakukan melalui telpon seluler.

Keberadaan internet, jika dilihat dari fungsi dan 
kegunaannya, dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai 
berikut. 

Fungsi Komunikasi. Internet adalah alat komunikasi. 1. 
Kegunaannya yang sangat penting adalah pertukaran pesan 
antar manusia dengan Electric-Mail (E-Mail). Untuk diskusi 
yang lebih besar, dapat menggunakan USENET News yang 
membolehkan sepuluh atau ratusan ribu partisipan yang 
menampilkan many to many conferencing yang tidak terdapat 
dalam media tradisional. 
Fungsi 2. Resource Sharing. Internet menghubungkan 
komputer dan fasilitas sharing resources di antara komputer. 
Dengan Internet, kita dapat mencari software, essay, data, 
dan program dari ribuan titik distribusi di seluruh dunia. 
Fungsi 3. Resources Discovery. Navigasi untuk mencari file 
tertentu, dokumen, host atau orang di antara jutaan host, 
bukan hal yang mudah. Internet menggunakan pelayanan 
resource discovery (navigator) yang dikembangkan akhir-
akhir ini untuk membantu masalah pelayanan, seperti 
mencari (a) indeks dari jutaan pustaka yang online; (b) 
online bookstores ( toko buku on-line ); (c) kata kunci dari 

176 Galen A. Grimes, 10 minutes Guide to The Internet and The World Wide Web (USA: Inner 
Media, Inc, 1996), 4.  

177 Margaret Robbins, Internet Access Essentials, Everything You Need to Know (New York: 
Academic Press Inc, 1995), 5.
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full document untuk mencari ribuan pustaka; (d) ratusan 
dari katalog perpustakaan, termasuk library of  congress dan 
sejumlah katalog universitas ternama; dan (e) sejumlah 
dari basis data khusus. 
Fungsi komunitas. Internet untuk mendapatkan 4. 
software gratis, untuk berkomunikasi dengan yang lain, 
menggunakan superkomputer dan basis data atau berbagai 
kebutuhan.178

Kegunaan yang paling luas dari internet adalah untuk 
komunikasi antarmanusia. Jenis pelayanan komunikasi dapat 
dilihat dari tipe pelayanan internet yang dibedakan atas jenis 
interaktif  dan batch ( jumlah), yakni jenis pelayanan yang 
membedakan dari sudut berapa banyak manusia dalam 
komunikasi tersebut. Beberapa istilah yang diperkenalkan dalam 
mengakses internet adalah sebagai berikut. 

E-mail, 1. merupakan fasilitas tertua di internet, yakni dikenal 
sejak tahun 1970. E-mail sendiri singkatan dari electronic mail 
(surat elektronik), artinya surat yang tidak berbentuk ���
seperti kertas, namun ditampilkan pada layar komputer. 
Perbedaannya dengan surat biasa (kertas) adalah dikirim 
melalui pos dan memerlukan waktu berhari-hari, 
sedangkan e-mail dikirim melalui jaringan internet dan 
hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk sampai 
kepada tujuan.
Mailing List 2. (sering disebut dengan milis),  merupakan 
fasilitas bagi orang yang ingin berbagi informasi dan 
menjadi bagian di dalamnya, atau kepada nama-nama 
sekumpulan penguna e-mail dengan alamat tertentu. Jika 
suatu e-mail dikirim ke milis, seluruh anggotanya akan 
menerima e-mail tersebut. 

178 Ahmad Zaenuri, “Dakwah di Dunia Maya (Cyber Dakwah)”, dalam Jurnal 
Tasamuh, Vol. 5 No. 1 (Mataram, Fakultas Dakwah IAIN Mataram, 2007), 57-59.
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News Group, 3. merupakan forum-forum diskusi yang 
bertebaran di internet. Tidak sedikit yang dapat 
dilakukan dengan fasilitas news group di internet, karena ia 
menyediakan kesempatan yang sangat unik, yakni diskusi 
umum antarpemakai jaringan dan debat di internet. Aplikasi 
ini hampir serupa dengan suatu papan pengumuman; 
setiap orang dapat mengirim, melihat, dan menanggapi 
suatu berita atau sebuah topik diskusi dengan fasilitas yang 
hampir sama dengan e-mail.
World Wide Web (Situs) 4. yang dalam tampilan di layar 
monitor komputer muncul dalam bentuk singkatan, yaitu 
“www” , merupakan halaman atau bagian yang memiliki 
isi yang sangat beragam, baik dari segi teks, gambar, suara 
atau musik maupun video klip. Masing-masing halaman 
bersambung dengan halaman lainnya. Web dapat dikatakan 
sangat membantu pengguna jasa yang hendak mencari 
�����dan dokumen dari berbagai tipe data dari sesama 
pengunjung internet.179 
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi, kegiatan dakwah pun harus mengalami 
perkembangan. Dakwah tidak hanya dilakukan secara sederhana 
oleh para juru dakwah, seperti datang ke satu majlis dan 
pindah ke majlis yang lain, tetapi harus mulai memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet. 
Hal ini dilakukan agar segmen dakwah menjadi luas dan bisa 
dilakukan secara lebih intensif.180 Menurut Ibnu Hamad, seorang 
staf  pengajar ilmu komunikasi antarbudaya pada Universitas 
Indonesia, “Banyak manfaat yang dapat diperoleh umat Islam 
dari internet, mulai sebagai ajang silaturrahmi dengan saudara 
seiman dari berbagai belahan dunia, saluran membuka dan 

179 Ibid.
180 Syarif  Hidayatullah dan ���ar S. Darmawan, Islam Virtual: Keberadaan Dunia Islam 

di Internet (Ciputat: Penerbit Mifta, 2004), 62-63.
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mendapatkan peluang bisnis, tempat mengakses informasi dan 
ilmu pengetahuan, sebagai sarana dakwah, wahana pembentukan 
jamaah islamiyah alias komunitas Islam virtual, hingga alat 
mengimbangi al-ghazw al-fikr yang bersifat mendiskreditkan 
Islam dan umat Islam dari pihak-pihak tertentu.181

Membicarakan dunia cyber (maya) memang selalu disertai 
dengan pembicaraan mengenai manfaat dan mudlarat jaringan 
internet untuk individu dan masyarakat. Namun bagaimanapun 
juga, kehadiran internet ini merupakan peluang bagi umat 
Islam untuk menjadikannya sebagai media untuk memberikan 
pemahaman tentang ajaran Islam kepada orang lain, yang 
banyak bergantung pada kepiawaian umat menampilkan Islam 
seperti apa di hadapan publik. 

Di tengah-tengah sorotan dunia atau kelompok umat 
lain tentang Islam yang selalu dikaitkan dengan terorisme, 
fundamentalisme, dan tindak kekerasan lainnya, keberadaan 
internet ini dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan berbagai 
aspek Islam yang sebenarnya, mulai dari aspek sejarah, ajaran, 
ritual, politik, cita-cita sosial sampai keragaman budaya umatnya 
di berbagai penjuru dunia, sehingga masyarakat dunia yang 
selama ini antipati terhadap Islam akibat melihat berbagai kasus 
atau peristiwa kekerasan yang selalu dikaitkan dengan perbuatan 
kelompok-kelompok umat Islam tertentu tidak terus-menerus 
memiliki persepsi yang salah tentang agama Islam. 

Dalam menyajikan ajaran Islam melalui dunia maya, umat 
Islam tentu dituntut harus pandai membingkai (framing) dan 
mengemas (packaging) Islam agar tampil setara sebagai kelompok 
peradaban lainnya yang konon civilez. Pemanfaatan internet 
sebagai sumber dan sarana informasi dan komunikasi dalam 
kehidupan masyarakat dewasa ini memegang peranan yang amat 
penting. Untuk itu, umat Islam tidak perlu menghindari internet, 

181 Ibid., ix.
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tetapi harus meng���internet sebagai media memperluas 
segmen dakwah di era kemajuan tekonologi komunikasi dan 
informasi yang telah dihasilkan peradaban manusia, sebab bila 
internet tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam 
sendiri yang akan rugi karena selain bermanfaat sebagai media 
dakwah, internet dapat menyediakan informasi dan data yang 
kesemuanya memudahkan umat Islam untuk menjalankan 
dakwahnya. 

Menurut Ibnu Hammad – Staf  Pengajar Jurusan Ilmu 
Komunkasi FISIP UI – sekurang-kurangnya ada enam hikmah 
yang dapat dipetik dari ��man Allah swt dalam Qs. al-Hujarat Ayat 
6. Pertama, komunitas muslim sudah berabad-abad diperkenalkan 
dengan makna informasi. Kaum muslimin generasi awal (610-
632 M) sudah memahami perilaku informasi. Kedua, mengingat 
keberlakuan ��man Allah swt sepanjang kehidupan alam raya 
ini, umat Islam akan selalu berhubungan dengan persoalan 
informasi. Mukjizat Nabi Muhammad saw sendiri bukanlah 
terletak pada kekebalan tubuh yang tahan api seperti yang dimiliki 
Nabi Ibrahim as, Kesaktian tongkat yang mampu membuat 
jalan yang membelah laut seperti yang dimiliki Nabi Musa as, 
atau kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati seperti 
yang dimiliki Nabi Isa as, melainkan informasi dalam bentuk 
ayat-ayat al-Qur’an. Ketiga, surat al-Hujarat diturunkan ketika 
Nabi Muhammad saw sudah hijrah ke Madinah dan membangun 
masyarakat muslim di sana. Artinya, peranan informasi sangat 
penting dalam pembinanaan masyarakat muslim. Keempat, berita 
atau informasi memiliki k����asi, ada yang dapat dipercaya 
dan ada yang perlu diragukan. Hal ini terutama disebabkan oleh 
sumber beritanya. Kelima, berita yang hadir tidak lahir begitu 
saja, melainkan merupakan hasil bentukan pembuatnya. Berita-
berita itu bisa jadi memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, 
positif  (produktif ) maupun negatif  (destruktif ). Keenam, dalam 
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menerima informasi kaum muslimin hendaknya bersikap kritis 
agar tidak salah dalam bersikap atau bertindak.182

Dewasa ini  banyak masyarakat  terutama  kalangan  
terpelajar dan pengusaha yang melakukan akses informasi 
dan komunikasi dengan memanfaatkan kecanggihan media 
internet untuk berbagai keperluan, mulai dari hal yang bersifat 
santai sampai yang bersifat serius. Kehadiran teknologi 
informasi internet ini telah memberikan banyak kemudahan 
bagi masyarakat. Orang tidak perlu harus pergi jauh-jauh atau 
mengeluarkan biaya yang mahal untuk memperoleh suatu 
informasi atau pengetahuan, terutama bagi mereka yang 
memiliki PC, PDA, ataupun HP dengan fasilitas internet. Media 
internet tidak hanya digunakan untuk mengirim e-mail, chatting, 
dan browsing, melainkan dapat dimanfaatkan untuk berkoneksi 
ke situs-situs yang menawarkan berbagai informasi, baik 
informasi-informasi yang bersifat umum maupun yang khusus, 
seperti situs-situs keagamaan, pendidikan, hiburan, keluarga, 
dan situs-situs lainnya.

Setiap orang tentu memiliki kebutuhan informasi yang 
berbeda-beda. Pada era kemajuan teknologi sekarang ini, 
berbagai kebutuhan informasi tersebut dapat dipenuhi dengan 
cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu, pada era globalisasi 
sekarang ini, media internet menjadi suatu keharusan untuk 
digunakan dan dimanfaatkan untuk pelayanan informasi dan 
komunikasi bagi masyarakat, termasuk pelayanan informasi 
keagamaan Islam (dakwah). Apalagi dewasa ini, media internet 
menyediakan berbagai situs-situs keislaman dan dakwah yang 
cepat dan terjangkau hingga ke berbagai pelosok tempat tinggal 
umat Islam.

182 Jumroni, “Website Dakwah sebagai Media Dakwah Kontemporer di Era Teknologi 
Informasi dan Komunikasi” dalam Antologi Kajian Pemikiran Islam ( Jakarta, UIN Syarif  
Hidayatullah, 2006), 187.
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Media internet menjadi alternatif  sumber informasi yang 
sangat potensial dan cepat bagi masyarakat, tetapi tentu saja 
bergantung pada pemakaiannya. Pemanfaatan media internet 
sangat dipengaruhi oleh tujuan dan cara pemanfaatannya. 
Media internet dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, 
seperti untuk menyebarkan dan memperoleh informasi tentang 
keislaman sebagaimana hakikat dakwah. Dengan bantuan 
media internet, pertukaran informasi sekarang bisa dilakukan 
kapan saja tanpa mengenal batasan waktu, wilayah, dan budaya. 
Namun, menghadapi gempuran informasi yang sangat melimpah 
melalui media internet, diperlukan kecerdasan dan kearifan. 
untuk, selain pelaku dakwah dituntut untuk memanfaatkan 
internet sebagai media dakwah, juga harus membimbing objek 
dakwahnya agar selektif  dalam memilih situs dan mengakses 
informasi, serta tabayyun (check and recheck) terhadap informasi 
yang diperoleh melalui internet.183

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia Subjek 
Dakwah
Dalam perspektif  manajemen, salah satu unsur penentu 

keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya terletak 
keberadaan sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen 
dakwah, sumber daya manusia yang memiliki peran penting 
dalam mewujudkan tujuan dakwah terletak pada para pelaku 
dakwahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas para pelaku 
dakwah harus terus ditingkatkan agar mampu beradaptasi, 
mengimbangi, dan memecahkan problematika mad’u akibat 
dinamika perubahan kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena 
itu, pengembangan sumber daya manusia pelaku dakwah harus 
terus ditingkatkan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang dihasilkan peradaban manusia, agar 
memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan, sikap mental 

183 Ibid., 189.
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yang sesuai dengan kompetensinya, sekaligus untuk mengisi 
kesenjangan antara harapan dan kenyataan di balik fenomena 
pengelolaan dakwah. 

Menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi mad’u, 
para pelaku dakwah akan banyak menghabiskan waktunya 
dalam organisasi untuk menyusun strategi masa depan yang 
lebih akomodatif  dan solutif, jika ingin menghadirkan dakwah 
sebagai ikhtiar untuk melakukan perubahan kondisi kehidupan 
masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa 
usaha apa pun yang dilakukan dalam rangka peningkatan 
mutu dakwah harus diproritaskan untuk pengembangan dan 
peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia para 
pelaku dakwah sehingga mampu mengelola kegiatan dakwah 
secara profesional.184 

Meskipun misi dakwah adalah mengajak masyarakat 
untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh 
aspek kehidupannya, para pelaku dakwah tidak cukup dengan 
membekali diri dengan kemampuan ilmu-ilmu keislaman. 
Mereka juga membutuhkan keahlian dan keterampilan yang 
berasal dari ilmu lainnya, apalagi terkait dengan keahlian praktis 
dalam mengelola dakwah. Dalam hal ini, lembaga atau organisasi 
dakwah dituntut  untuk memperhatikan pengembangan 
sumber daya manusianya, jika ingin tetap survive dan kompetitif  
dalam menghadirkan dakwah yang solutif  di tengah-tengah 
kompleksitas permasalahan masyarakat akibat dinamika 
perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial kehidupannya. 

Dalam pengembangan sumber daya manusia dakwah, 
langkah-langkah srategis yang perlu dilakukan lembaga dakwah 
dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen dakwahnya, 
yaitu pendidikan dan pelatihan. Kedua langkah pengembangan 
sumber daya manusia dakwah ini sangat penting untuk dilakukan 

184 Ilahi, Manajemen..., 250.
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untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dakwah. Pendidikan 
dan Pelatihan dilakukan seiring dengan kehidupan yang terus 
berubah. Perubahan terjadi karena alamiah, bencana alam, atau 
kreativitas manusia. Terdapat beberapa makna dari pendidikan 
dan pelatihan, di antaranya: 

pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh 1. 
efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar, 
hubungan dalam organsasi menjadi lebih baik, serta 
kesesuaian dengan lingkungan meningkat;
proses membantu pegawai untuk memperoleh efektivitas 2. 
dalam pekerjaan mereka sekarang maupun yang akan 
datang melalui pengembangan kebiasaan pikiran dan 
tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap; 
proses pengisian kesenjangan pengetahuan, keterampilan, 3. 
dan sikap seseorang dengan tuntutan pekerjaannya;
pengembangan secara sistimatis pola sikap/pengetahuan/4. 
keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memadai; 
dan
rangkaian program dan pelaksanaan yang berhubungan 5. 
dengan ilmu pengetahuan dan memperbaiki keterampilan 
atau kemampuan berbuat sebagaimana yang diharapkan.185  
Tujuan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi 

pengembangan sumber daya manusia subjek dakwah karena 
berorientasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian atau 
keterampilan, dan sikap mereka dalam menjalankan tugas 
dakwah. Sementara manfaatnya adalah memperbaiki kualitas 
dan kuantitas produktivitas hasil dakwah, sebagai sarana untuk 
memperbaiki kemampuan individu subjek dakwah dalam 

185 Aep Kusnawan dan Aep Sy. Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah ( Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), 9.
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menjalankan tugas dakwah yang diembannya, dengan harapan 
dapat memperbaiki kinerja organisasi dakwah. 

Sebagi proses belajar yang dimaksudkan untuk mengubah 
kemampuan kerja para pelaku dakwah sehingga dapat berprestasi 
lebih baik dalam menjalankan tugasnya, pokok perhatian dalam 
kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah aspek sumber daya 
manusia dakwah sebagai peserta didik dan latihan, yang wadah 
kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai 
berikut.

Pendidikan formal: meningkatkan wawasan keilmuan dan 1. 
pengetahuan para pelaku dakwah melalui peningkatan 
jenjang atau ����asi tingkat pendidikan pada lembaga-
lembaga pendidikan formal, baik di bawah naungan 
pemerintah maupun swasta. 
Kursus: membekali  para  pelaku dakwah  dengan pengalaman 2. 
belajar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 
memenuhi kebutuhan objek dakwah yang sedang terjadi 
atau masa mendatang. 
Magang: merupakan bentuk pelatihan/proses belajar yang 3. 
perlu diprogramkan kepada para pelaku dakwah, yang 
dilakukan dengan cara mengirim mereka ke lembaga-
lembaga tertentu untuk mendapatkan bimbingan dari 
orang yang lebih berpengalaman.  
Sekolah lapangan: merupakan sekolah yang aktivitas 4. 
belajarnya berada di lapangan,  yang mempunyai peserta, 
pemandu lapangan, kurikulum, tes/ujian, dan ser���at 
tanda lulus bagi para pelaku dakwah.186 
Dalam realitasnya, tidak banyak organisasi dakwah yang 

menjadikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia 
pelaku dakwah ini sebagai prioritas untuk meningkatkan kinerja 

186 Seto Meyanto, Modul Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 
MAP UGM, 2002), 8.



Seni  Mengelola  Dakwah   ~  173

dakwahnya. Pengembangan sumber daya manusia pelaku 
dakwah masih terlihat lemah.  Dalam konteks ini, pemimpin 
organisasi dakwah harus kritis dan responsif  dengan mengambil 
langkah inovatif, positif, dan strategis menciptakan sebuah climate 
yang kondusif  untuk pertumbuhan dan kemajuan kelembagaan 
dakwahnya melalui kebijakan yang dapat memfasilitasi 
pengembangan  kualitas, kapasitas, dan kompetensi para pelaku 
dakwah187 agar mereka lebih kreatif, inovatif, dan transformatif  
dalam merancang formulasi dakwah yang solutif  di tengah 
kompleksitas permasalahan yang dihadapi objek dakwah.

*******

187 Ilahi, Manajemen..., 252.
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