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1. Mengapa kita berda’wah? 

• Untuk saling mengingatkan/menguatkan: 

– 7:16-17: “(Iblis) menjawab, “Karena Engkau telah 
menyesatkan aku, pasti aku akan selalu 
menghalangi mereka dari Jalan-Mu yang lurus, 
kemudian pasti aku akan mendatangi mereka 
dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari 
kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur”. 



1. Mengapa kita berda’wah? (cont’d) 

• Allah swt mewahyukan: 

– 7:35: “Wahai anak cucu adam! Jika datang kepadamu 
rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan 
ayat-ayat-Ku kepadamu, maka barang siapa bertaqwa 
dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa 
takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati”. 

– 7:36: “Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, 
mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di 
dalamnya”. 



1. Mengapa kita berda’wah? (cont’d) 

• Untuk lepas dari tanggung jawab pada Allah 
swt. 

– QS Al-A’raf 164: 

– “mengapa kamu menasihati kaum yang akan 
dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang 
keras?” Mereka menjawab, “Agar kami 
mempunyai alasan (lepas tanggung jawab) 
kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertaqwa”. 



Tugas Para Rasul 

• QS Al-Baqoroh:129 

– “Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang 
rasul dari kalangan mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan 
mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, 
dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah 
yang maha perkasa, maha bijaksana”. 



QS Fusshilat 

• Da’wah merupakan penyampaian pesan-
pesan Allah swt di Qur’an; namun kebanyakan 
manusia berpaling darinya dan mereka tidak 
mendengarkan. Mereka mengatakan hati 
mereka sudah tertutup, telinga mereka telah 
tuli, dan ada pembatas antara da’i dan 
mereka. Mereka pun telah berputus asa. 



QS Fusshilat (Cont’d) 



QS Fusshilat (cont’d) 

• Namun Rasulullah saw (dan kita juga 
diperintahkan) untuk tetap menyampaikan 
pada manusia bahwa Tuhan mereka adalah 
Tuhan yang satu; maka kita harus berpegang 
teguh (patuh) dan memohon ampun kepada-
Nya. Orang-orang yang menyekutukan, yaitu 
yang tidak mau mensucikan dirinya dan tidak 
percaya kepada akhirat, akan celaka, 
sedangkan orang yang beriman dan beramal 
sholeh akan mendapat ajrun. 



QS Fusshilat (Cont’d) 



QS Fusshilat (Cont’d) 

• Kita terus diminta untuk berdialog dengan 
mereka (mengingatkan akan tanda-tanda 
Allah swt). 

• Kebanyakan manusia terus dalam kesesatan 
karena teman dekat yang terus mengajak 
pada kebathilan. Kelak di akhirat mereka akan 
sangat marah pada teman dekat tersebut  
choose a good companion. 

 



QS Fusshilat (Cont’d) 

• Kita harus terus berpegang teguh pada fakta 
bahwa Allah swt adalah Rabb (penumbuh, 
penjaga, pelindung) kita.  

• Allah swt merupakan pelindung kita selama di 
dunia dan di akhirat. 

• Tak ada perkataan yang lebih baik dari pada 
perkataan mengajak kepada Allah dan ia 
terus beramal shaleh. 



QS Fusshilat (Cont’d) 



QS Fusshilat (Cont’d) 

• Segala kebaikan yang kita lakukan itu adalah 
untuk kebaikan kita sendiri. 

 



QS Al-Hajj: 78 

• Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad 
yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan 
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang 
tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 
sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu 
pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi 
saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi 
saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, 
tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali 
Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-
baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. 



10 Karakter Pribadi Muslim 

• Salimul aqidah (bersih aqidahnya) 
• Shahihul ibadah (benar ibadahnya) 
• Matinul khuluq (kokoh akhlaqnya) 
• Qawiyul jism (kuat jasmaninya) 
• Mutsaqal fikri (intelektual) 
• Mujahidun linafsihi (kuat melawan nafsunya) 
• Hariisun ‘ala waqtihi (sungguh-sungguh menjaga 

waktunya). 
• Munazzhamun fi syu’uni (teratur dalam semua masalahnya) 
• Qadirun ‘ala qasbi (mampu berusaha sendiri) 
• Nafi’un lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain) 



2. Mahasiswa dan Da’wah 

• Sebagai mahasiswa, kita diberi dua jalan. Jalan 
mana yang akan kita pilih? 

• Kita adalah umat yang terbaik. Maka selalulah 
menjadi yang terbaik. Aim for the best. 



Mahasiswa dan Da’wah (Cont’d) 

• Always try to be the best in any setting.  

• Kunci kesuksesan: 

– Quwwatu sillah billah 

– Quwwatul asbab 

• Time management is the key. 
• Maximize the lecture time. 

• Plan you day and your week 

 



Personal Experience 

• Da’wah merupakan Penguat untuk tetap 
istiqomah (self reinforcement). 

• Membiasakan teratur, disiplin, dan kerja cepat 
(pembentukan karakter) 

• Sumber inspirasi dan penguatan idealisme. 

• Allah swt akan membantu dan menguatkan 
kita (QS Muhammad:7) serta mengajarkan kita 
(QS Al-Baqoroh: 282). 

 



Personal Experience (Cont’d) 

• Jangan membentur-benturkan. 

 



 

 

 

 

 

 

Wallahu’alam bisshawab 


