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DAKWAH 

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِميَن {* ْن َدَعا إِلَى �َّ ]*33: فصلت[} َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ِممَّ  
Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 
menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: 
“Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” 

ٓأَيَُّها كَ  إِنَّآ  ٱلنَّبِىُّ  يَٰ ِهًدا أَْرَسْلنَٰ ًرا َشٰ نِيًرا َوِسَراًجا بِإِْذنِِهۦ ٱ�َِّ  إِلَى َوَداِعيًا َونَِذيًرا َوُمبَّشِ   مُّ
  

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar 
gemgira dan pemberi peringatan. Dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan 
izin-Nya dan untuk Jadi cahaya yang menerangi”. (Al-Ahzab:45-46)  



TUJUAN DAKWAH 

• Terbentuknya umat Islam yang berkomitmen kepada akidah, syariat, dan 
akhlak Islam dalam koridor manhaj Ahlussunnah wal Jamaah serta 
mempunyai ketangguhan dalam menghadapi rongrongan aqidah, faham, dan 
pemikiran yang keliru, termasuk upaya pemurtadan. 

• Terbentuknya umat Islam yang menjadi pelopor, pemakmur, penebar 
kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. 

• Terbentuknya umat Islam yang berkomitmen kepada Pancasila dan Bhineka 
Tunggal Ika, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



Dakwah adalah kegiatan menyeru dan mengajak untuk beriman dan 
taat kepada allah sesuai dengan tuntunan aqidah, syariah dan akhlak 
islam, serta usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik 
jasmani dan rohani juga dunia dan akhirat 

• Da’i 

• Mad’u 

• Madah 

• Manhaj 

• Wasilah 

 



Kompetensi Irsyad: 

Kompetensi Tabligh: 

. Kompetensi 
Tadbir: 

Kompetensi  
Tathwir: 

Kompetensi 
 Tarbi: 

1) Kemampuan mengkondisikan objek dakwah, 
2) Menguasai sistematika penyampaian, intonasi, dan aksentuasi, 
3) Memahami kebutuhan objek dakwah, 
4) Percaya diri dan peka terhadap situasi dan kondisi 
5) Kemampuan menampilkan karakter dan nilai jiwa. 

KOMPETENSI DA’I 

1)Kemampuan menjaga dan memelihara kadar kecerdasan intelektual, emosi, dan 
spiritualitas, 
2) Kemampuan berkomunikasi dua arah, dan memahami serta menyelesaikan masalah yang 
dialami oleh objek dakwah 
3) Kemampuan membedakan karakter objek dakwah 

1)Berjiwa besar dan amanah, 
2) Berkepribadian santun dan rendah hati, 
3) Berwawasan luas dan berdedikasi tinggi, dan 
4) Berjiwa pemimpin (leadership) dan berorientasi penyelesaian masalah. 

1)Kemampuan berinteraksi dan bergaul di tengah masyarakat, 
2) Kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan membuat konsep penyelesaiannya 
3) Kemampuan mempertahankan karakter positif dan kredibilitas di tengah masyarakat. 

1) Kemampuan merawat, mengasah, mengasuh, dan mengayomi kebutuhan spiritual dan keilmuan pribadi dan objek dakwah, 
dan 
2) Kemampuan menjadi pengasuh dan suri tauladan bagi masyarakat. 
3) Kemampuan mengevaluasi dan memonitor perkembangan dakwah. 
4) Kemampuan kaderisasi pelanjut estafet dakwah di lingkup keluarga dan masyarakat. 



Mujadalah, yaitu diskusi, dialog dan debat dengan cara yang lebih baik (bi al-
lati hiya ahsan). 

Hikmah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan ucapan dan tindakan dengan 
bijaksana 

• Dakwah pemberdayaan; penguatan ekonomi ummat, 
penanganan korban bencana alam, dll 

• Dakwah khusus; mencegah dan menanggulangi pemurtadan, 
konflik sosial, aliran sesat, narapidana, anak jalanan, marjinal 
kota, korban narkoba, free sex dll 

• Dakwah terorganisasi; secara berkala dengan program pemberdayaan 
dengan kurikulum dakwah yang terpadu, terarah dan tepat sasaran, dengan 
mengerahkan segala sumber daya organisasi. 
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• Mau’izhah Hasanah, yaitu nasehat dan peringatan dengan kebaikan, 
sehingga dapat melembutkan hati dan mendorong kepada amal,  



•Perubahan Sosial ke arah yang lebih Islami. Perubahan sosial harus melalui dua tahap: 

• Tahap perubahan pemahaman, keyakinan, dan akhlak dari dalam diri sendiri (taghyir ma bi al-
anfusihim), dan  

• Tahap perubahan kondisi sosial (taghyir ma biqaumin).  

. Penguatan Akidah dan Pengamalan Ibadah  

•Penguatan Karakter dan Akhlak Mulia: 

•Kepatuhah menjalankan syariah Islam 

MATERI DAKWAH 

•Pembayaran Zakat dan kedermawanan umat 



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  TENTANG WAKAF UANG  

• Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.  

• Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.  

• Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).  

• Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal .)  مصرف مباح( yang 
dibolehkan secara syar’iy  

• 5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, 
dan/atau diwariskan. 

• Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423 H 11 Mei 2002 M  

 



•Dakwah untuk perubahan  

 

 

 Wakaf untuk Peradaban 

HUBUNGAN DAKWAH DAN WAKAF 



King Abdul Aziz  
 Waqf Project 

Ibadah 



• Alat tukar 

• Standard nilai 

• Alat saving 

• Komoditi 

 

• Nah Wakaf Uang memanfaatkan uang sebagai 
fungsi uang kertas yang keempat, yaitu 
komoditi 

FUNGSI UANG KERTAS 



MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERIMA KASIH 
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