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Antara Dakwah dan Teknologi, Bagian Kedua
Oleh Adi Sumaryadi

Seorang penyanyi dangdut yang selalu membawakan lirik-lirik islami dalam setiap lagunya
yaitu Rhoma Irama memandang bahwa semua yang telah dilakukannya adalah merupakan
salah satu dari dakwah. Penyanyi lainnya yang sering muncul dengan Sholawat atas nabinya
yaitu Haddad Alwi juga berpendapat demikian bahwa melalui lirik-lirik nasyid yang
dinyanyikannya beliau bisa menyampaikan pesan islami kepada pendengarnya.

Seperti yang saya tulis sebelumnya sebagai gambaran bagaimana eratnya hubungan dakwah dan
teknologi saat ini hingga saya terinspirasi untuk menulis tulisan ini di pagi hari sebelum berangkat
ke kantor. Dalam menyampaikan pesan yang ingin saya ungkapkan kepada pembaca sekalian bahwa
tulisan ini coba saya susun dengan kerangka sebagai berikut :

1. Dakwah dan Lingkunganya.
- Dakwah dalam Al Quran
- Dakwah dan pembagiannya
- Dakwah dan Metodenya
- Dakwah dan Ganjarannya.
- Dakwah dan Etikanya.

2. Sekilas Teknologi
- Teknologi dan definisinya
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- Teknologi dan macamnya.
- Teknologi dalam Al Quran

3. Selamat Datang di Arena Teknologi Islami.
- Ummat Islam dan Teknologi
- Hubungan Dakwah dan Teknologi
- Teknologi Komunikasi dan langkah dakwah

4. Teknologi Mobile, Sekali Pencet ribuan Hikmah Tersampaikan.
- Teknologi mobile dan definisinya.
- Calling Service, Panggil teman ingatkan sholat
- SMS, Pesan Pendek penyampai hikmah
- SMS Broadcast, Sekali kirim jutaan hadist tersampaikan
- SMS Polling, Cari pilihan dan ambil keputusan
- SMS Interaktif, Solusi konsultasi dan Diskusi Islami
- MMS, Dakwah lewat gambar multimedia
- GPRS Service, Akses Ilmu islami dalam gengaman tangan
- WAP Service, Bangun situs Islami untuk telephone genggam
- Ringtone, Ingatkan diri dengan nada islami
- 3G Service, Mobile Dakwah tanpa batas
- Mobile Chat Service, Bincang-bincang dunia islam

5. Teknologi Internet dan Komputerisasi , Sekali Klik Ribuan Ayat Al Quran Tersebarkan.
- Komputer, internet dan sejarahnya.
- Website, E-Dakwah penyampai indahnya islam
- E-Mail, Tulis surat ingatkan teman tuk ibadah
- Newsletter, Sekali kirim jutaan kisah hikmah tersampaikan
- Mailinglist, Majlis dan diskusi islami online
- Online Cummunity, bangun ukhuwah tingkatkan dakwah
- Chating, Bincang-bincang Islami cari solusi
- Slide Show, Dakwah dalam lembaran digital
- Presentasi Beranimasi, Kuatkan pesan dakwah lewat animasi
- CD Interaktif, Syiar Islam lewat CD
- Islamic E-book, Buku islami bentuk digital
- Blog, Uraian kisah sarat hikmah
- E-card, Untaian do'a bagi sahabat
- Radio Streaming, Radio islami untuk seluruh penjuru bumi
- Video Streaming, Dakwah multimedia keseluruh dunia
- RSS, Content islami tersebar setiap hari.
- E-learning, Pusat belajar online tanpa batas.
- Islamic Digital Library, Perpustakaan online sumber ilmu.
- E-Commerce, Bermuamalah jalin ukhuwah.
- VoIP, Bincang islami berbasis internet

6. Teknologi Radio, Sekali Qira'ah Jutaaan Orang Mendengarkan.
- Radio dan Sejarahnya
- Stasion Radio Islami, Dakwah lewat udara.
- Radio Amatir, Bangun ukhuwah di udara.
- Radio Internet, Mudah dakwahnya dan luas jangkauannya.
- Radio komunitas, Media dakwah majlis ilmu.

7. Teknologi Televisi, Sekali Ceramah Jutaan Orang Menyaksikan.
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- Televisi, Sejarah dan jenisnya.
- Stasion Televisi, Dakwah bergambar lewat udara.
- Televisi Satelit, Dakwah berjangkauan luas
- Televisi Internet, Ceramah keliling dunia
- Video On Demmand, Berdakwah lewat video
- DVD dan VCD, Kisah hikmah dalam piringan.

8. Tips Pemilihan Media Dakwah.

9. Referensi Panduan Teknologi dan Dakwah.
- Kumpulan Media dakwah Mobile
- Kumpulan link situs Islami.
- Daftar Radio Muslim.
- Kumpulan Stasion TV program islami.

 

Lanjutan dari tulisan pertama....

 

Seorang penyanyi dangdut yang selalu membawakan lirik-lirik islami dalam setiap lagunya yaitu
Rhoma Irama memandang bahwa semua yang telah dilakukannya adalah merupakan salah satu dari
dakwah. Penyanyi lainnya yang sering muncul dengan Sholawat atas nabinya yaitu Haddad Alwi juga
berpendapat demikian bahwa melalui lirik-lirik nasyid yang dinyanyikannya beliau bisa
menyampaikan pesan islami kepada pendengarnya.

Adapula orang yang selalu mengirim pesan-pesan pendek dari Handphonenya yang berisi pesan-
pesan syarat hikmah kepada teman-temanya juga berpendapat bahwa itu merupakan dakwah.
Adapula sebagian dari sahabat kita yang berorasi dipusat-pusat kota untuk menyampaikan ajakan
kepada kebenaran dan ajakan untuk meninggalkan kepada kebatilan.

Banyak sekali orang yang mendefinisikan dakwah, sampai-sampai ada sebuah konsultasi yang
ditampilkan disebuah situs internet yang isinya seperti ini :

Penanya :

Ustadz tolong berikan penjelasan apakah bisa disebut dakwah orang yang menuliskan terjemahan Al
Quran dalam kertas, ceramah lewat kaset, dan kumpulan hikmah yang direkam dalam VCD yang
disebarkan, bukankah yang disebut dakwah itu seperti Adzan untuk memanggil orang sholat dan
mengajak berbuat kebaikan serta mengagungkan nama Allah SWT ? Terima kasih ..

Ustadz :

Benar apa yang kau terangkan sahabatku, namun sebenarnya Dakwah yang dilakukan seperti
Ceramah lewat kaset dan sebagainya juga merupakan dakwah karena saya yakin inti dari apa yang
semua mereka lakukan adalah mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang terpuji yang
dicintai Allah dan meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Saya coba mencari definisi dan hakekat dari Dakwah yang sebenarnya dari Al Quran.
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Dakwah Dalam Al Quran

 

Pada usia genap 40 tahun Muhammad dipilih oleh Allah SWT menjadi seorang rosulullah yang
berkewajiban menyampaikan kabar gembira kepada ummatnya. Awal pejalanan dakwahnya
Rosulullah melakukannya dengan cara sembunyi sembunyi dan tidak langsung dilakukan ditempat
publik, tetapi beliau mengajak orang untuk mengambil jalan islam dengan cara datang dari satu
rumah kerumah lainnya, mungkin dalam strategi marketing saat ini istilah kerennya disebut “ Direct
Selling”, banyak sekali derita dan bahaya yang didapatkan saat itu. Dan setelah itu Rosulullah pun
mulai melakukan dakwah secara terbuka tidak lagi sembunyi sembunyi hingga diakhir masa
hidupnya Rosulullahpun melakukannya tiada lelah. Baik, sekarang kita kembali lagi membahas
dakwah itu sendiri.

 

Allah SWT dalam wahyunya berfirman :

 

ÙŠÙŽØ§ Ø£ÙŽÙŠÙ‘Ù�Ù‡ÙŽØ§ Ø§Ù„Ù†Ù‘ÙŽØ¨Ù�ÙŠÙ‘Ù� Ø¥Ù�Ù†Ù‘ÙŽØ§
Ø£ÙŽØ±Ù’Ø³ÙŽÙ„Ù’Ù†ÙŽØ§ÙƒÙŽ Ø´ÙŽØ§Ù‡Ù�Ø¯Ø§Ù‹ ÙˆÙŽÙ…Ù�Ø¨ÙŽØ´Ù‘Ù�Ø±Ø§Ù‹
ÙˆÙŽÙ†ÙŽØ°Ù�ÙŠØ±Ø§Ù‹

 

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan
pemberi peringatan,”(QS Al Ahzab :45)

 

ÙˆÙŽØ¯ÙŽØ§Ø¹Ù�ÙŠØ§Ù‹ Ø¥Ù�Ù„ÙŽÙ‰ Ø§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù� Ø¨Ù�Ø¥Ù�Ø°Ù’Ù†Ù�Ù‡Ù�
ÙˆÙŽØ³Ù�Ø±ÙŽØ§Ø¬Ø§Ù‹ Ù…Ù‘Ù�Ù†Ù�ÙŠØ±Ø§Ù‹

 

“dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang
menerangi”(QS Al Ahzab :46)

 

ÙˆÙŽØ§Ù„Ù‘ÙŽØ°Ù�ÙŠÙ†ÙŽ Ø¢ØªÙŽÙŠÙ’Ù†ÙŽØ§Ù‡Ù�Ù…Ù� Ø§Ù„Ù’ÙƒÙ�ØªÙŽØ§Ø¨ÙŽ
ÙŠÙŽÙ�Ù’Ø±ÙŽØÙ�ÙˆÙ†ÙŽ Ø¨Ù�Ù…ÙŽØ§ Ø£Ù�Ù†Ø²Ù�Ù„ÙŽ Ø¥Ù�Ù„ÙŽÙŠÙ’ÙƒÙŽ
ÙˆÙŽÙ…Ù�Ù†ÙŽ Ø§Ù„Ø£ÙŽØÙ’Ø²ÙŽØ§Ø¨Ù� Ù…ÙŽÙ† ÙŠÙ�Ù†ÙƒÙ�Ø±Ù� Ø¨ÙŽØ¹Ù’Ø¶ÙŽÙ‡Ù�
Ù‚Ù�Ù„Ù’ Ø¥Ù�Ù†Ù‘ÙŽÙ…ÙŽØ§ Ø£Ù�Ù…Ù�Ø±Ù’ØªÙ� Ø£ÙŽÙ†Ù’ Ø£ÙŽØ¹Ù’Ø¨Ù�Ø¯ÙŽ
Ø§Ù„Ù„Ù‘Ù‡ÙŽ ÙˆÙŽÙ„Ø§ Ø£Ù�Ø´Ù’Ø±Ù�ÙƒÙŽ Ø¨Ù�Ù‡Ù� Ø¥Ù�Ù„ÙŽÙŠÙ’Ù‡Ù�
Ø£ÙŽØ¯Ù’Ø¹Ù�Ùˆ ÙˆÙŽØ¥Ù�Ù„ÙŽÙŠÙ’Ù‡Ù� Ù…ÙŽØ¢Ø¨Ù�

 

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang
diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada
yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk
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menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru
(manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".”(QS Ar Ra’du :36)

 

Demikian Allah memerintahkan Dakwah kepada Rosulullah yang ternyata perintah untuk berdakwah
itu tidak hanya untuk nabi saja tetapi kita diperintahkan juga untuk berdakwah.

 

Allah SWT Berfirman :

 

ÙƒÙ�Ù†ØªÙ�Ù…Ù’ Ø®ÙŽÙŠÙ’Ø±ÙŽ Ø£Ù�Ù…Ù‘ÙŽØ©Ù� Ø£Ù�Ø®Ù’Ø±Ù�Ø¬ÙŽØªÙ’
Ù„Ù�Ù„Ù†Ù‘ÙŽØ§Ø³Ù� ØªÙŽØ£Ù’Ù…Ù�Ø±Ù�ÙˆÙ†ÙŽ Ø¨Ù�Ø§Ù„Ù’Ù…ÙŽØ¹Ù’Ø±Ù�ÙˆÙ�Ù�
ÙˆÙŽØªÙŽÙ†Ù’Ù‡ÙŽÙˆÙ’Ù†ÙŽ Ø¹ÙŽÙ†Ù� Ø§Ù„Ù’Ù…Ù�Ù†ÙƒÙŽØ±Ù�
ÙˆÙŽØªÙ�Ø¤Ù’Ù…Ù�Ù†Ù�ÙˆÙ†ÙŽ Ø¨Ù�Ø§Ù„Ù„Ù‘Ù‡Ù� ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙˆÙ’ Ø¢Ù…ÙŽÙ†ÙŽ
Ø£ÙŽÙ‡Ù’Ù„Ù� Ø§Ù„Ù’ÙƒÙ�ØªÙŽØ§Ø¨Ù� Ù„ÙŽÙƒÙŽØ§Ù†ÙŽ Ø®ÙŽÙŠÙ’Ø±Ø§Ù‹
Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù�Ù… Ù…Ù‘Ù�Ù†Ù’Ù‡Ù�Ù…Ù� Ø§Ù„Ù’Ù…Ù�Ø¤Ù’Ù…Ù�Ù†Ù�ÙˆÙ†ÙŽ
ÙˆÙŽØ£ÙŽÙƒÙ’Ø«ÙŽØ±Ù�Ù‡Ù�Ù…Ù� Ø§Ù„Ù’Ù�ÙŽØ§Ø³Ù�Ù‚Ù�ÙˆÙ†ÙŽ

 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
mencegah dari yang munkar,dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,tentulah itu
lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.(QS. Ali Imran :110)

 

Dengan demikian semua ummat muslim diwajibkan untuk berdakwah, tentunya dengan cara-cara
yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist.

Bersambung.....

 

Kata Kunci : 0


