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Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik  seperti pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya  ke langit, pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 

supaya mereka selalu ingat  

(Ibrahim Ayat 24-25)  
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DARI SAHABAT 

HAFIDZ ARY NURHADI   
sapa Kang Hafidz di twitter @hafidz_ary 

 
jika adalah yang harus kaulakukan 
Ialah menyampaikan Kebenaran 
Jika adalah yang tidak bisa dijual-belikan 
Ialah yang bernama keyakinan 
Jika adalah yang harus kautumbangkan 
Ialah segala pohon-pohon kezaliman 
Jika adalah orang yang harus kauagungkan 
Ialah hanya Rasul Tuhan 
Jika adalah kesempatan memilih mati 
Ialah syahid di jalan Ilahi 
(Taufiq Ismail, april 1965) 

Hari ini kebenaran semakin kabur.  Gagasan relativisme membuat 
manusia gagal memahami kebenaran tersebut. Kebenaran terus berlari 
terengah-engah menemukan definisinya dalam sejarah manusia. Untuk 
kemudian akhirnya relativisme kebenaran ini membuat manusia terus 
tenggelam dan menikmati dirinya bermain-main dalam keraguan atas 
kebenaran. 

―Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan 
melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) 
Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Tetapi mereka 
bermain-main dalam keragu-raguan. (Ad-Dukhan: 7-9) 

Dengan terus bermain dalam keraguan ini, dunia dirasuki gaya hidup 
syahwat merdeka. Baik dan buruk, benar dan salah tidak lagi menjadi 
timbangan. usaha yang dilakukan untuk menutupi dan menjauhkan 
manusia dari kebenaran ini begitu massif dan destruktif.  Manusia hendak 
dibawa pada kehinaannya. Islam menghendaki yang lain. Islam hendak 
mengangkat manusia pada derajat kemuliaannya. Islam berteriak lantang 
tentang kebenaran ini. Allah swt adalah sumber kebenaran (2:147) dan 
bukan sejarah manusia. Kebenaran ini telah sempurna (5:3) , kebenaran ini 
sudah jelas (2:256) , kebenaran ini abadi dan tidak berubah (6:115).  

Kebenaran yang sempurna, jelas dan abadi ini harus disampaikan agar 
sebanyak mungkin manusia yang akhirnya merasakan kebaikan dari 
kebenaran ini. 

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya teIah datang kepadamu 
kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang 
mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan 
dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya 
kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang 
penjaga terhadap dirimu." (Yunus:108) 
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DARI PENULIS 

 

"…Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu 
mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya…" 

Ali Imran Ayat 79 

Assalamu‘alaikum warahmatullah wabarakatuh 

Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam yang Maha- memiliki 
masa lalu, memperindah hari ini dan merencanakan kisah indah untuk 
masa depan. Shalawat serta salam selalu tersampaikan untuk Nabi 
Muhammad, sosok pemimpin dan inspirator terbesar sepanjang sejarah 
manusia. Kehadirannyalah yang memberikan pencerahan kepada dunia 
ini sehingga bekas perjuangannya sangat terasa hingga detik ini.   

Perubahan demi perubahan kerap dan selalu terjadi dalam perjalanan 
dakwah kampus yang telah lebih dari 25 tahun ini di Indonesia. Dakwah 
pun berkembang dengan berbagai variasi pendekatan dan strategi yang 
sangat inovatif. Berbicara tentang dakwah, tidak sekedar tentang 
mentoring, dan ta‘lim saja. Dakwah telah berkembang menjadi sebuah 
rekayasa sosial dan propaganda opini nilai-nilai Islam dengan cara yang 
sangat menakjubkan. 

Hanya saja sebagai seorang da‘i , kita jangan terjebak dengan pandangan 
bahwa inovasi dakwah adalah sesuatu yang harus benar-benar baru dan 
berbeda. Kadangkala, sesuatu yang sederhana yang dikerjakan dengan 
cara yang luar biasa akan berdampak besar. Konsep inovasi, perubahan, 
dan kerja keras perlu terus melekat pada setiap pengembangan dakwah 
kampus dimanapun. 

Sebagai seorang da‘i , kita pun dituntut untuk tidak berdiam diri dengan 
kebathilan yang kerap menyebar luas di Indonesia. Terlalu banyak pesan 
negatif di dunia maya yang dengan mudahnya menjadi konsumsi publik 
dan diterima dengan perspektif yang tidak bijak. Pertumbuhan titik-titik 
maksiat juga semakin menjajah setiap jengkal tanah di negeri ini, hamper 
setiap kota di Indonesia memiliki lokalisasi maksiat yang justru sangat 
ramai di kunjung. Opini tentang Islam yang hakiki juga digoyahkan dengan 
berbagai pemikiran yang merusak keutuhan Islam, jaringan Islam Liberal 
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yang merusak aqidah umat Islam itu sendiri, atau kelompok-kelompok lain 
yang menodai kempurnaan Islam. 

Kita hadir bukan untuk mengutuk semua fenomena ini atau sekedar 
berdiam diri saja, kita perlu bergerak dan menjadi bagian dari solusi atas 
fenomena yang meresahkan Islam dan umatnya. Perlu kiranya, dakwah 
kampus kedepan berfokus pada kerja nyata dan dakwah langsung ke 
setiap umat Muslim agar melaksanakan semua ajaran Islam secara 
komprehensif. 

Aktifis dakwah kampus tidak boleh bersantai ria dengan semua ini, marilah 
kita terus melakukan perubahan di kampus masing-masing. 
Mengamankan kualitas aqidah dari setiap Muslim dan menguatkan 
kualitas taqwa dari setiap Mukmin yang telah menjalankan ajaran Islam 
dengan baik. 

Globalisasi dan perubahan struktur sosial di masyarakat perlu di jawab 
oleh para da‘i dengan sentuhan dakwah yang lebih komunikatif dan 
menyentuh semua masyarakat secara langsung dengan berbagai media 
yang dapat di optimalkan. Tulisan yang dimanifastasikan menjadi sebuah 
buku, kumpulan gagasan lisan yang direkam dan disebar melalui dunia 
maya, atau pemafaatan jejaring sosial sehingga nilai Islam dapat 
menyebar langsung ke personal gadget setiap Muslim. 

Buku ini mencoba menjadi bagian dari solusi atas tantangan dakwah 
kampus yang semakin kompleks. Besar harapan penulis, dari buku ini, 
dapat memicu berbagai ide baru terkait dengan pengembangan dakwah 
kampus yang lebih inovatif dan menyentuh sebanyak mungkin Muslim di 
Indonesia. 

Selamat menikmati cita rasa penuh inspirasi dari Inspiratia Flava. Baca, 
renungkan, kembangkan ide, aksi dan nikmati semua proses perubahan 
yang terjadi di kampus kamu. 

 

Wassalamu‘alaikum warahmatullah wabarakatuh  

   

Bandung, Februari 2012 / Rabi‘ul Awal 1433 H 

 

Ridwansyah Yusuf Achmad 
sapa Yusuf di twitter @udayusuf 
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INSPIRATIA FLAVA 

Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-
kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi 
orang-orang yang beriman. 

(Huud Ayat 20) 

Aku percaya pada musik seperti anak kecil yang percaya pada 
dongeng, musik ada dimana-mana yang perlu kita lakukan hanya 

mendengar dan percaya'' -August Rush- 

Saya pun juga percaya seperti anak kecil yang antusias mendengar 
legenda, inspirasi ada dimana-mana yang perlu kita lakukan hanya 
mendengar dan merasakan kehadirannya. Inspirasi itu bisa datang di saat 
sempit maupun lapang, kala berpikir maupun termenung, atau ketika 
sedang bersama sahabat-sahabat maupun sendiri.  

Inspirasi itu tidak harus datang dari hal-hal yang besar. Terkadang, hal-
hal kecil yang sering kali luput dari perhatian orang-orang itulah yang 
biasanya menimbulkan pertanyaan, ide, inspirasi yang dapat membuat kita 
berbuat sesuatu. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda 
dalam melihat setiap hal. Karena itu sumber inspirasi setiap orang pun 
berbeda-beda. 

Saya selalu membayangkan bila ada sebuah lingkungan yang penuh 
dengan inspirasi, kemanapun mata melihat inspirasi selalu ada menanti, 
sejauh apapun langkah ditempuh inspirasi selalu saja menemani. 
Sungguh indahnya lingkungan tersebut bila benar adanya, dan akan lebih 
indah lagi bila inspirasi tersebut berasal dari kalimat Ilahi. 

Dakwah Kampus yang telah bergulir lebih dari dua dekade 
belakangan ini memiliki tujuan mulia yaitu membentuk bi‘ah Islamiyah 
atau lingkungan yang bernilaikan Islam di kampus. Saya sangat meyakini 
bahwa inspirasi Islam dapat diterima oleh setiap insan manusia, karena 
sudah sangat sesuai dengan fitrah manusia, pertanyaannya adalah 
bagaimana setiap da‘I mampu menebar cita-rasa inspirasi Islam ini 
dengan baik. 

Sebagai contoh sebuah masakan, Nasi Goreng, se-sedap apapun 
nasi goring, bila ia tidak disajikan dengan cara yang tepat, tentu cita 
rasanya akan berkurang atau bahkan hilang. Sahabat semua, tentu tidak 
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pernah membayangkan kan memakan nasi goring di dalam batok 
kelapa?.  

Analogi  diatas adalah sebuah kiasan yang sering digunakan untuk 
menggambarkan bahwa menyampaikan inspirasi itu harus dengan ―cara 
yang baik‖. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga telah 
mencontohkannya ketika dulu berdakwah semasa hidupnya. Beliau 
menyiapkan setiap sahabat agar dapat berdakwah di komunitas tertentu, 
sesuai dengan kapasitas dan keahliannya masing. 

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 
Rasul bersabda ―seorang yang dekat dengan pedagang minyak wangi 
akan terkena harumnya, dan seorang yang berdekat dengan pandai besi 
akan terkena bau besinya‖. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya 
dihimbau untuk mendekati seorang yang dipercaya atau bijak, lebih dari 
itu, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bisa menjadi seorang yang 
dipercaya dan bijak tersebut.  

Seorang Da‘I adalah inspirasi buat komunitasnya, ia adalah sumber 
ide dan gairah perubahan, ia pulalah yang menggerakan komunitas ke 
arah yang lebih baik. Ia ditantang untuk dapat memimpin  dan melayani 
komunitas tersebut, sehingga anggota di dalam komunitas dapat 
merasakan kehadirannya secara positif dan kehadiran nilai Islam dengan 
cara yang indah. 

INSPIRATIA FLAVA, cita rasa inspirasi, tantangan bagi Da‘I masa kini 
adalah bagaimana mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang 
terjadi dan menemukan sebuah formulasi dakwah yang paling tepat agar 
semakin banyak insan manusia yang tercerahkan dengan kebaikan yang 
ditebarkan oleh Islam. 

Dua buah gagasan besar penuh cita rasa yang akan menjadi 
pendahuluan dari buku ini adalah optimasi dakwah komunitas dan 
dakwah berbasis web 2.0. Kedua gagasan ini akan memulai perjalanan 
cita rasa lain di buku ini. Kenapa dakwah komunitas dan dakwah berbasis 
web 2.0 menjadi sebuah cita rasa khusus ? sederhana saja prinsipnya, 
kedua cita rasa ini telah mengembalikan semangat dan hakekat seorang 
Da‘I sebagai sebuah penyeru secara utuh. Penulis butuh sedikit 
meluruskan, bahwa dakwah di kampus bukanlah tentang rapat, menempel 
poster, atau mengikuti diklat saja, itu adalah sebuah kerja organisasi. Tetapi 
kita coba kembali ke hakekat Da‘I, bagaimana agar setiap kader dakwah di 
kampus dapat menjadi agen dakwah yang berpengaruh. Ia berdakwah 
langsung dari dirinya baik secara lisan maupun tulisan dan dengannya 
mengisi ruang-ruang hati para mahasiswa lainnya dengan nilai-nilai Islam. 
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Dakwah Komunitas dan Dakwah berbasis web 2.0 akan menjadi ujian 
tersendiri bagi seorang Da‘I. Kapasitas dirinya sebagai penyeru, pengajak 
kebaikan, dan teladan di uji melalui ruang public yang ada dan ruang 
maya yang bisa diciptakan. Bisakah seorang Da‘I meningkatkan kapasitas 
pemahaman Islamnya dan menyeru kepada kebaikan dimanapun ia 
berada, ataukah bisa seorang Da‘I rutin menyampaikan pesan kebaikan 
melalui jejaring dunia maya yang saat ini sangat mudah untuk diakses 
oleh siapapun.  

 

Dakwah Komunitas 

Saya akan memulai diskusi tentang Dakwah Komunitas, kita coba 
menjawab sebuah pertanyaan sederhana, Apakah dakwah yang kamu 
lakukan di Lembaga Dakwah Kampus telah mampu menyentuh semua 
lapisan mahasiswa di kampus ? 

Bila pertanyaan itu ditujukan ke saya, maka saya akan menjawab 
―belum‖. Keterbatasan Lembaga Dakwah Kampus dalam menyentuh 
semua lapis dan komunitas masyarakat dikarenakan konsep struktur dan 
organisasi serta program yang masih menggunakan pola konvensional, 
yakni dakwah masif, mengandalkan kegiatan yang berbasis seminar 
dengan jumlah besar, melakukan publikasi secara besar-besaran, dan 
cenderung menyamaratakan minat dari semua mahasiswa. 

Padahal, setiap individi tentu memiliki kecendrungan dan minat yang 
berbeda-beda, dan tentunya perlu difasilitasi oleh para kader dakwah 
dengan pendekatan yang khusus. Kekhususan ini dapat dibuat bertahap, 
dimulai dari dakwah di tingkat fakultas, program studi, angkatan, kelas, 
hingga kelompok minat khusus yang ada. 

Setiap kader dakwah di kampus, diharapkan mampu masuk ke dalam 
komunitas tersebut dan menjalankan aksi dakwahnya secara alamiah, 
yakni dengan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Seiring dengan 
waktu, seorang kader akan dipercaya oleh komunitas tersebut, ia menjadi 
teladan, dan lambat laun keteladanan tersebut bertransformasi menjadi 
kepemimpinan komunitas. Ketika itulah, dakwah di komunitas dapat 
dijalankan dengan efektif. 

Kuncinya hanya satu, ketahanan atau konsistensi dalam mendorong 
perbaikan sosial di komunitas yang akan di dakwahi. Idealnya, setiap kader 
dakwah memiliki satu komunitas yang menjadi tempat bagi dirinya untuk 
mengekspresikan cita rasa inspirasi dakwahnya secara terus-menerus. Saya 
perlu sedikit mengungkapkan, sejalan dengan semakin kokohnya lembaga 
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dakwah di kampus, ternyata berbuah pada berkurangnya kapasitas kader 
dalam berdakwah secara langsung. 

Kader menjadi lebih nyaman beraktivitas di lembaga dakwah kampus 
yang cenderung homogen, dan menjadikan kegiatan sebagai basis gerak 
dakwah. Semakin sedikit yang terbiasa menulis artikel atau bahkan buku, 
semakin terbatas yang mampu mengisi ta‘lim dengan cita rasa inspirasi 
yang tinggi, serta semakin berkurangnya kader yang mau terjun langsung 
ke komunitas yang cenderung heterogen dan menyampaikan nilai-nilai 
Islam secara konsisten. 

Era dakwah kampus kedepan perlu menyeimbangkan antara 
organisasi yang kokoh, kegiatan yang semarak serta kapasitas kader yang 
penuh inspirasi. Pada akhirnya semua manajemen dakwah kampus yang 
ada, akan berkurang kebermanfaatannya bila kader dakwah tidak 
mendukungnya dengan maneuver gerak di komunitas yang efektif. 

Dakwah komunitas, secara teori lebih sederhana ketimbang dakwah 
berbasis kegiatan yang cenderung membutuhkan dana besar, rapat 
panjang, serta konsentrasi SDM yang banyak. Dakwah komunitas hanya 
membutuhkan seorang Da‘I yang mengamalkan Surat Ali Imran ayat 79 
dengan baik, Allah berfirman dalam ayat tersebut, bahwa ciri seorang yang 
Rabbani ada dua, ia menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Dua pra-syarat 
seorang Rabbani, dan dapat menjadi pra-syarat untuk dakwah komunitas. 
Seorang Da‘I hanya perlu haus akan ilmu dan memiliki hasrat untuk terus 
berbagi dan bermanfaat bagi sesama. 

Mulailah untuk melihat pada diri, komunitas mana yang dapat 
menjadi ―ladang amal‖ bagi dirimu, apakah itu di kelas atau di kelompok 
minat tertentu. Cobalah untuk bergaul dengan mereka, jadikanlah mereka 
sahabatmu, dan buat lah sahabatmu itu percaya pada dirimu, lalu jadikan 
kepercayaan itu sebagai instrument untuk mengajak sahabat-sahabatmu 
dalam menjalani kebaikan. 

Dakwah 2.0  

Ketika dominasi konten pada dunia maya lebih banyak berisikan 
tentang pornografi, Islam liberal, ajakan maksiat, hingga Islamphobia. 
Bagaimana sikap yang terbaik bagi seorang Da‘I yang bijak ? apakah 
berteriak-teriak dan mengutuknya, atau berjihad dengan mengisi ruang 
informasi public dunia maya dengan konten yang sesuai dengan nilai-nilai 
Islam ? 

Sekali lagi, jika pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya akan 
menjawab, marilah kita berjihad melalui media dunia maya yang ada 
untuk memperbanyak konten ke-Islam-an yang benar adanya. Sebagai 
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penggiat di dunia maya, saya perlu mengungkapkan kemuakkan saya 
terhadap dua hal, pertama, para musuh Islam yang dengan bebasnya 
menari-nari sembari melantunkan nada busuk anti-Islam. Kedua, terhadap 
para kader dakwah yang hanya menjadikan jejaring dunia maya hanya 
untuk memasang profil diri dan berkomunikasi biasa tanpa konten yang 
diberikan. 

Saya mohon maaf bila ungkapan saya atas poin kedua mungkin 
sedikit menyinggung, saya hanya ingin ―mencambuk‖ para kader dakwah 
agar dapat mengoptimalkan semua jejaring dunia maya yang ada untuk 
kepentingan dakwah. Saya akan coba mengambil beberapa contoh 
pemanfaatan multi-media yang bisa dikapitalisasikan untuk kepentingan 
dakwah, antara lain personal website/weblog, youtube, twitter, facebook, 
dan blackberry/smartphone.  

Media paling mendasar dalam membuat komunikasi dunia maya 
adalah website atau weblog. Membuat media ini sangatlah mudah, untuk 
weblog, sahabat tidak perlu membayar sama sekali dan bisa 
dikembangkan dengan sangat mudah agar menarik pengunjung untuk 
mendapatkan inspirasi mengenai Islam melalui weblog tersebut. Melalui 
media ini, kader dapat melatih kemampuan dalam menulis dan 
menyampaikan opini / gagasan / nasehat kepada banyak orang. Tulisan-
tulisan tersebut juga bisa terdaftar dalam search engine yang 
memungkinkan siapapun untuk mengaksesnya dengan kata kunci yang 
terkait dengan tema tulisan kita.  

Dalam hitungan bulan atau bahkan tahun, diharapkan tulisan tersebut 
dapat terus ditambah dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga semakin 
banyak yang dapat merasakan inspirasi dari kader dakwah dengan tema-
tema tertentu. Ada baiknya, bila setiap kader memiliki spesifikasi minat 
tertentu dalam menulis, sehingga pengunjung dapat mengetahui dengan 
mengunjungi weblog tertentu, ia akan mendapatkan inspirasi dengan 
tema tertentu. Bila di Indonesia terdapat sekitar 3000 kader dakwah yang 
membuat weblog dan setiap pekannya terdapat 1 buah tulisan baru yang 
dipublikasikan, maka dalam setahun akan ada 156.000 tulisan atau pesan 
kebaikan baru di dunia maya yang tentunya akan sangat bermanfaat 
dalam mengisi ruang dunia maya yang jenuh dengan konten ajakan 
maksiat.  Pola seperti diharapkan mampu dilakukan oleh setiap kader 
dakwah dengan semangat menebar sebanyak mungkin pesan kebaikan 
di dunia maya.  

Media selanjutnya yang perlu dikuasai oleh kader dan 
memanfaatkannya sebagai media dakwah adalah facebook dan twitter, 
kita sering menyebutnya dengan jejaring sosial. Keberadaan jejaring sosial 
ini akan mampu meningkatkan tingkat pengaruh seseorang dan 
memberinya kesempatan untuk berbagi inspirasi. Semakin banyak 
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friend/followers dari seorang kader artinya semakin banyak kesempatan 
untuk menebar kebaikan. 

Jejaring media dapat berperan sebagai sebuah saluran media khusus 
untuk seseorang, sebutlah seorang kader yang memiliki lebih dari 2000 
followers di twitter, artinya sebuah tweet yang dibuatnya akan dibaca oleh 
setidaknya 2000 orang, dan tweet tersebut sangat mungkin di re-tweet 
oleh followersnya yang memiliki followers hingga 1000 orang, yang juga 
berarti kesempatan untuk menebar kebaikan dapat berlipat hingga tak 
terbatas. Bila di Indonesia terdapat 47 juta pengguna twitter (data tahun 
2011) artinya pesan dalam 140 karakter yang kita buat dapat disebarkan 
hingga ke 47 juta umat manusia di Indonesia. Bila seorang kader rutin 
menyampaikan rangkaian kalimat positif di twitter, yang sering disebut 
dengan kultwit atau kuliah twitter, maka dampaknya tentu akan lebih luas. 

Facebook pun tak kalah efektifnya dalam mengembangkan jejaring 
inspirasi penuh cita rasa . Meski kapasitas pertemanan di jejaring ini hanya 
mencapai 5000 friend saja, tetapi dengan skema fanpage dan 
subscription, memungkinkan seorang da‘i untuk menyampaikan pesan 
positifnya melalui tulisan (notes), ilustrasi (picture) atau sekedar pesan 
singkat (status) kepada sebanyak-banyaknya pengguna facebook di 
jejaring sosial dunia maya Indonesia.  

Media yang lebih komunikatif lainnya adalah youtube, sebagai salah 
satu media untuk mem-broadcast diri melalui video yang tentunya lebih 
banyak pesan yang disampaikan, dengan kualitas yang baik, akan 
bermanfaat lebih luas bagi umat manusia. Bila semua ta‘lim / seminar 
yang di adakan oleh lembaga dakwah di rekam dan kemudian di 
broadcast melalui media ini, tentu akan semakin banyak orang yang dapat 
terinspirasi karenanya. Bisa juga, lembaga dakwah membuat sebuah 
media mentoring online melalui youtube dengan merekam materi-materi 
pembinaan tersebut dalam video. Bila sebuah lembaga dakwah kampus 
mampu membuat 2 buah video pendek (3-7 menit) baik itu berupa 
rekaman materi ataupun visualisasi yang dibuat khusus, dengan asumsi 
terdapat 600 lembaga dakwah kampus di Indonesia, maka dalam satu 
tahun akan terdapat 14.400 video yang tersebar di dunia maya, dan bila 
ke-14.400 video tersebut di aggregator dalam satu situs, maka akan 
semakin mudah bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses dan 
memilih langsung tema nilai Islam yang mereka butuhkan. 

Jejaring yang belakangan telah terbukti sangat efektif dalam menebar 
potensi kebaikan adalah blackberry, dengan harga yang semakin 
terjangkau oleh kelas menengah, smartphone ini bisa menjadi media 
penyampai pesan kebaikan dengan sangat mudah dan cepat. Skema 
broadcast message yang bisa langsung terkirim ke contact yang dimiliki 
membuat dakwah bisa tersebar langsung ke tangan objek dakwah. Di 
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Indonesia terdapat lebih dari 5 juta pengguna black berry dan kapasitas 
contact blackberry adalah 2000 contact, artinya dengan sebuah gadget 
yang senilai kurang dari 2 juta rupiah, kita bisa berbagi inspirasi dengan 
cita rasa Islam kepada 2000 orang secara rutin setiap harinya. 

Kombinasi dari facebook-twitter-youtube-weblog-blackberry akan 
memberikan sebuah pengaruh dakwah tersendiri bagi seorang kader 
dakwah. Intinya adalah kita terus menebar potensi kebaikan itu ke setiap 
orang yang mau mengaksesnya. Ingat, bahwa pola jejaring sosial 
sekarang adalah kebebasan untuk memilih informasi atau fitur apa yang 
akan diperoleh secara personal. Setiap orang bebas add contact / add 
friend / follow siapapun yang ia inginkan. Salah satu strategi kita adalah 
membuat sebanyak mungkin orang mau jadi contact / friend / follower diri 
kita, mereka memilih dengan kesadaran penuh untuk mendapatkan 
inspirasi dari kita.  

Strategi lanjutannya adalah dengan saling mempromosikan jejaring 
sosial yang kita miliki, sehingga setiap penikmat inspirasi dapat lebih bebas 
memilih media yang paling nyaman bagi dirinya untuk menikmati inspirasi 
Islam yang telah ditebarkan.  

Mari Menjadi Da‘i 

Marilah menjadi da‘i yang sebenar-benarnya da‘i, banyak sekali umat 
manusia yang menanti untuk dimandikan nilai Islam yang penuh inspirasi. 
Cita rasa yang kita tebarkan Insya Allah akan menggugah hati sahabat-
sahabat kita yang membutuhkan pencerahan oleh cahaya Islam yang 
agung. Marilah kita meniatkan diri, memantapkan tekad untuk terus 
berbagi, bermanfaat, menebar inspirasi kepada sebanyak mungkin umat 
manusia. Karena lisan, tulisan dan teladan dirimu adalah media dakwah 
paling efektif untuk membuka hati manusia.  
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INSPIRASI PERTAMA 

 
―Dari Anas bin Malik berkata: Bersabda Nabi SAW: telah ku tinggalkan atas 

kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang pada 
keduanya maka tidak akan tersesat yaitu kitab Allah dan sunnah 

RosulNya‖. 

 

Kepr ibadian Seorang Muslim 

―Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Mahaindah dan mencintai 
keindahan. Dia mencintai akhlak yang tinggi dan membenci akhlak yang 

rendah.‖ (HR Ath-Thabrani dan Ibnu Asakir). 

Menjadi seorang Muslim yang memiliki kepribadian yang baik, penulis 
memulai bagian ini sebagai awal dari buku dengan harapan setiap kader 
dakwah dapat menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim 
yang utuh. Semangat dari buku ini adalah bagaimana seorang kader 
dakwah dapat menjadi agen Islam dimanapun dan kapanpun ia berada. 
Sehingga, kebutuhan untuk memiliki kepribadian seorang Muslim yang 
utuh menjadi sebuah kebutuhan. 

Merujuk pada berbagai sumber, penulis mencoba mensistematikan 
kepribadian seorang Muslim dalam 10 karakter kepribadian. Harapannya, 
dengan menjalankan ke-10 karakter ini, seorang kader dakwah dapat 
semakin cakap sebagai teladan di komunitas tempat dirinya berdakwah.  

Aqidah yang Bersih 

Karakter yang paling penting dalam kepribadian seorang Muslim adalah 
Aqidah yang lurus dan bersih. Ia perlu memahami dan memiliki fondasi 
yang kokoh tentang aqidah Islam itu sendiri. Tantangan dakwah masa kini 
seringkali membuat seorang da‘i terpeleset atau khilaf karena tidak di 
dukung oleh aqidah yang kuat. Untuk itu, sebagai seorang kader dakwah 
yang aktif, sangat dianjurkan untuk perbanyak membaca buku-buku Islam 
yang terkait dengan aqidah, landasan dasar berIslam, dan pemikiran Islam. 
Jangan sampai, seorang da‘i tidak memilikinya, sehingga dakwahnya 
menjadi keropos karena tidak ditopang oleh pemahaman Islam yang kuat. 

Ibadah yang Benar 

Ibadah adalah instrument yang sangat penting dalam membangun 
kedekatan hati dengan Allah. Kualitas ibadah seorang da‘i akan 
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berdampak pada sejauh mana ia bisa ikhlas dan mempasrahkan dirinya 
dalam berjuang di jalan Allah. Ibadah dapat juga berperan sebagai media 
untuk mendapatkan energi Cinta dari Allah agar stamina dan ketahanan 
dakwah kita semakin baik. Allah menciptakan mekanisme Shalat Malam 
(tahajud) sebagai salah satu cara untuk membuat seorang da‘i semakin 
dekat dengan-Nya, oleh karena itu, marilah kita jadikan waktu-waktu di 
sepertiga malam terakhir sebagai kesempatan untuk bermuhasabah dan 
menguatkan kedekatan jiwa dengan Allah.  

Akhlak yang Kokoh 

Akhlak seorang Muslim merupakan senjata utama untuk berdakwah, 
Rasulullah Muhammad juga dikenal sebagai seorang yang dipercaya oleh 
masyarakat Mekkah hingga beliau di juluki ―Al-Amin‖. Kerusakan akhlak 
seorang Muslim akan menjadi sebab dari rusaknya Islam itu sendiri. 
Apalagi bila seorang da‘i tidak memiliki akhlak yang kokoh, tentu Islam 
akan sangat tercoreng dan objek dakwah akan menjauh dari Islam atau 
setidaknya komunitas dakwah kita di kampus karena tidak percaya. Perkuat 
akhlak yang baik diantara kader dakwah, tunjukkan bahwa seorang da‘i 
adalah mereka yang memiliki tutur kata sopan, sikap memuliakan orang, 
jujur, bersahaja, dan diterima oleh semua orang. 

Jasmani yang Sehat 

Dalam sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh Muslim, Rasulullah 
Muhammad bersabda ―Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada 
mukmin yang lemah‖. Menjaga kesehatan jasmani memulai olahraga 
teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi menjadi upaya-upaya 
yang bisa dilakukan. Membiasakan diri untuk hidup sehat dan 
memperhatikan kesehatan tubuh juga menjadi bagian tanggung jawab 
seorang Muslim. Jangan sampai seorang Muslim terlalu sibuk dengan 
aktivitasnya, sehingga melupakan hak tubuh. Ingat, bila sebuah 
pengorbanan dakwah bisa dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan, 
lantas kenapa kita perlu sakit.  

Berpikir Intelek 

Seorang ulama pernah berkata, untuk menguasai peradaban, seorang da‘i 
setidaknya menguasai beberapa ilmu, yakni Ilmu Agama, Ilmu Sejarah, 
Ilmu Bahasa, Ilmu Geografi, dan Ilmu Matematika. Kelima Ilmu ini perlu 
dimiliki oleh seorang da‘i agar dirinya komprehensif. Ilmu Agama 
merepresentasikan pemahaman dan aqidah yang kokoh sebagai 
landasan dalam berpikir, da‘i perlu juga menguasi ilmu fiqih dan syariah 
agar ketika berdakwah dan bermuamalah, ia selalu ditemani oleh nilai-
nilai Islam. Ilmu sejarah merepresentasikan pemahaman akan kejadian 
masa lalu, seorang yang menguasai sejarah, akan mampu merekayasa 
masa depan dengan baik. Dari sejarahlah peradaban itu ada, bukan untuk 
terjebak dalam romantisme masa lalu,  melainkan untuk menguatkan 
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rencana di masa akan datang. Ilmu Bahasa sangat dibutuhkan untuk 
ekspansi dan memperluas dakwah, sejak zaman Rasul, perluasan Islam 
telah berlangsung, dan bahasa menjadi salah satu alat penting. Di masa 
kini, setidaknya seorang Muslim menguasai bahasa Indonesia, bahasa 
Arab, dan Bahasa Inggris. Ilmu geografi tidak hanya terkait peta dan 
spasial, melainkan juga terkait penguasaan terhadap potensi sumber daya 
alam, kependudukan, mobilitas, hingga perkembangan ekonomi. Lalu, 
ilmu matematika, sebagai landasan dalam berhitung, berlogika dan 
berpikir. Semua ilmu terapan yang telah dikembangkan, tidak bisa 
dilepaskan dari matematika. Seorang muslim yang menguasai ilmu ini 
akan sangat bermanfaat dalam membangun sebuah peradaban, ia 
mampu mengembangkan ilmu-ilmu lainnya dengan matematika.  

Berjuang Melawan Hawa Nafsu 

Hawa nafsu adalah ujian yang selalu menemani setiap Muslim, setan dan 
iblis selalu menjadikan hawa nafsu sebagai senjata untuk menjatuhkan 
aqidah seorang Muslim. Bentuk-bentuk ujian hawa nafsu ini pun berbeda-
beda tergantung apa yang menjadi kelemahan seorang Muslim tersebut. 
Bila ia lemah dalam harta, maka kekayaan akan menjadi fintah nafsu 
baginya, bila ia lemah dengan jabatan, maka ambisi diri yang berlebihan 
akan menjadi ujian baginya. Untuk itu, kedekatan terhadap Allah dan 
usaha untuk menjaga keikhlasan diri akan menjadi benteng yang efektif 
untuk menjaga diri dari hawa nafsu.  

Pandai Manajemen Waktu 

Waktu yang 24 jam seharinya perlu di optimalkan dengan baik, jangan 
sampai waktu untuk berleha-leha lebih banyak daripada waktu produktif 
dirimu. Setiap manusia diberikan waktu yang sama oleh Allah, namun 
mengapa ada yang sukses dan ada yang gagal, meski kapasitas dan 
kesempatan yang dimiliki tidak begitu berbeda. Jawabannya adalah 
bagaimana seorang Muslim tersebut memanfaatkan waktu.  

Teratur dalam Menata Urusan 

Merencanakan diri dengan baik serta menjalankannya rencana yang ada 
dengan tegas merupakan bentuk dari usaha untuk menjadikan seorang 
Muslim produktif. Kita sudah terlalu banyak memiliki Muslim yang kurang 
bisa menata hidupnya sendiri, apalagi menata hidup orang lain. Seorang 
da‘i harus selesai dengan urusan pribadinya baru bisa berdakwah kepada 
yang lain. Mulailah untuk bisa menata hidup dan penghidupan, agar 
dakwah bisa semakin fokus dan produktif.  

Kemandirian / Kemapanan 

Kemapanan financial juga merupakan sebuah kebutuhan tersendiri bagi 
seorang da‘i, seorang ulama bahkan menganjurkan agar setiap Muslim itu 
kaya, berkelimpahan. Sederhana saja, kamu tidak mungkin bisa 
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memikirkan orang lain, bila masih sibuk mengurus diri sendiri. Atau, apa 
yang bisa kamu infaq-kan untuk Allah dan umatnya bila kamu sendiri 
masih bersusah payah mencari kebutuhan pribadi. Siapkan diri dengan 
matang, agar kita memiliki kemandirian finansial sejak dini, agar dakwah  
bisa terus bertambah besar kebermanfaatannya.  

Bermanfaat 

Memiliki keinginan untuk terus bermanfaat bagi sesama, itulah semangat 
yang perlu dimiliki oleh setiap da‘i. Rasa ingin berbagi ilmu, harta dan 
kesempatan. Paradigm berbuat untuk bermanfaat, dan bagaimana selalu 
meningkatkan kapasitas diri agar senantiasa semakin luas kebermanfaatan 
dirinya bagi umat. Seorang da‘i, dengan semangat ini diharapkan dapat 
semakin memiliki pengaruh yang lebih luas, keteladanan yang baik, 
sehingga nilai-nilai Islam dapat tersebar semakin besar. 

 

Tanggung Jawab Dakwah dan Akademik  

 

Tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar. Hal ini perlu kita 
pahami bersama sebagai sebuah kewajiban yang harus kita tuntaskan 
dengan memperoleh predikat: Memuaskan. Sebagai seorang muslim yang 
berdedikasi terhadap pendidikan, tentu kita perlu menjadikan pendidikan 
ini sebagai prioritas. Sementara itu, sebagai seorang kader dakwah, 
menjaga kinerja dakwah agar tetap optimal dan konsisten juga 
merupakan suatu tuntutan tersendiri bagi diri kita. Maka, diperlukan sebuah 
perencanaan yang baik untuk menyeimbangkan kedua hal ini. 

 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan keoadamu:‖berlapang 
lapanglah kamu dalam majelis‖, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:‖berdirilah kamu‖, 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Al-Mujadalah, 58:11) 

Ada sesuatu yang unik dari keluh kesah yang terjadi diantara kader 
dakwah masa kini. Bagi sebagian dari mereka, ketika nilai sedang 
menurun, hal yang paling mudah dikambinghitamkan adalah banyaknya 
aktivitas dakwah, seakan-akan dakwahlah yang membuat nilai kita jatuh. 
Hey brother, open up your eyes! Apakah betul dakwah yang membuat nilai 
kamu turun? Jika kamu percaya ini, sama artinya kamu tidak percaya 
dengan janji Allah akan balasan atas amal yang telah kita lakukan. 
Mungkin juga kamu sudah cukup mengalami disorientasi dalam dakwah 
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sehingga kamu tidak merasa berdakwah ada manfaatnya. Sebaliknya 
justru gara-gara dakwahlah nasibmu jadi terpuruk. 

Saya bisa memahami pandangan seperti ini. Jadi sekarang saya ingin 
balik bertanya, apakah kamu bisa menjamin, tanpa aktivitas dakwah 
nilaimu akan meningkat? Saya pernah menantang salah satu kader saya 
soal ini, ternyata hasilnya, ia hanya mengalami peningkatan IP sebesar 0,1 
saja. Kenaikan yang tidak banyak—menurut saya—dan tidak sebanding 
dengan pilihannya meninggalkan dakwah. 

Berbeda dengan kasus di atas, ada sebuah hal unik lain yang sering 
terjadi di kalangan kader dakwah, yakni kader yang sudah cukup frustasi 
dengan nilainya hingga ia berpikir untuk tidak memedulikan akademisnya, 
melainkan fokus saja kepada aktivitas dakwah. Saya menilai kader dengan 
pandangan seperti ini masih sepakat dengan motto kader dakwah 1 
dekade silam: Kader yang IP-nya 2,00 adalah mujahid, dan kader yang IP-
nya 3,50 adalah pengkhianat. Sebuah pandangan yang jauh dari relevan 
untuk diaplikasikan pada masa kini.  

 

Life is About Mindset 

Jargon ini tampak sangat benar adanya. Jika kamu berkeyakinan 
bahwa kamu bisa berdakwah secara optimal sambil tetap meraih nilai 
memuaskan, maka yakinlah, hal tersebut akan menjadi kenyataan. Inilah 
langkah penting dalam memulai keseimbangan ini. Pikirkan. Lalu tuliskan 
atau lukiskan keinginanmu dalam secarik kertas. Kemudian internalisasikan 
secara mendalam dalam hati dan pikiranmu.  

Ada sebuah kisah unik tentang seorang mantan presiden Amerika 
Serikat. Sebelum menjadi presiden, ia telah menempelkan gambar White 
House di langit-langit kamarnya sejak usia belasan tahun. Setiap pagi 
ketika bangun tidur ia melihat gambar itu sehingga gambar White House 
terinternalisasi dalam pikirannya. Beberapa tahun kemudian ternyata ia 
berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Cara inilah yang saya coba 
ketika semester ke-6 di ITB. Saya meniatkan dalam hati bahwa tidak boleh 
ada lagi nilai B dalam transkrip nilai saya. Saya hanya membayangkan 
nilai A di sana. Lalu saya tulisakan harapan saya itu di buku catatan, dan 
saya lengkapi dengan gambar untuk ditaruh di background desktop laptop 
saya. Selama satu semester mindset ini saya jaga, dan alhamdulillah, di 
akhir semester hanya ada 1 nilai B dalam transkrip nilai semester 6 saya; IP 
3,9 pun berhasil diraih. 

 

Fokus! 

Berjuang melawan diri sendiri adalah ujian bagi setiap pribadi, 
termasuk berjuang untuk tetap fokus pada apa yang dikerjakan. Sering kali 
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tantangan yang dihadapi adalah, ketika sedang berkuliah, pikiranmu 
terfokus pada tanggung jawab dakwah kampus. Sementara itu ketika 
sedang rapat dakwah, pikiranmu  justru memikirkan tugas kuliah. Di sinilah 
terjadi diskoneksi antara tubuh dan jiwa, atau separasi antara pikiran dan 
otak. Apa akibatnya jika hal ini dibiarkan? Akibat yang cukup sering ditemui 
adalah ketidakoptimalanmu dalam menjalankan kedua hal tersebut. Oleh 
karena itu, kamu bisa memulainya dengan menyingkirkan hal-hal yang 
bisa menggangu fokus pikiranmu. Seperti, ketika kuliah atau belajar, maka 
mobile phone bisa dinon-aktifkan, catatan-catatan yang tidak 
berhubungan dengan kuliah bisa disingkirkan. Menghilangkan hal yang 
tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan dari pandangan kita 
akan sangat membantu memusatkan fokus kita terhadap hal yang kita 
lakukan tersebut. Mungkin setelah itu akan terjadi pergolakan batin pada 
dirimu, tetapi jika kamu bisa melewati hal ini, maka ke depannya akan 
lebih mudah bagi dirimu untuk mengatur fokus pikiran.  

 

Perhatikan dan Catat! 

Membiasakan diri memperhatikan apa yang dosen ajarkan di kelas 
serta mencatat materi yang dianggap penting bisa memudahkan kita 
untuk memahami materi kuliah. Kadang kala dengan memperhatikan 
dosen saja sudah cukup membuat kita mampu memahami pelajaran.  
Apalagi bila dilengkapi dengan catatan pribadi perkuliahan, tentunya itu 
akan lebih memudahkan kita untuk mengulang kembali pelajaran di kelas. 
Keuntungan lainnya, kita juga jadi tidak tergantung pada catatan orang 
lain. Sesekali jangan enggan untuk bertanya pula jika ada topik yang tidak 
dimengerti. Justru dengan bertanyalah kamu jadi lebih mudah mengingat 
materi yang dipelajari karena hal tersebut menjadi lebih bermakna. 

Selain bagus untuk diri sendiri, memperhatikan dosen juga berdampak 
baik pada citra diri kader dakwah. Dosen akan menilai bahwa ternyata 
kader dakwah terdiri dari mahasiswa yang rajin dan bisa menjadi teladan 
lingkungannya dalam hal akademis.  

Ketika kita sudah cukup memahami suatu mata kuliah hanya dengan 
memperhatikan pengajaran dosen di kelas, maka waktu belajar di rumah 
untuk ujian bisa berkurang. Dengan demikian alokasi waktu yang tadinya 
biasa kita gunakan untuk belajar, kini bisa diganti menjadi waktu untuk 
melaksanakan kegiatan dakwah. 

 

Alokasikan Waktu Belajar! 

Alokasikanlah waktu belajar secara rutin setiap hari, apakah itu di 
waktu pagi, siang ataupun malam. Tepatnya, alokasikan waktu khusus 
untuk belajar di waktu luang. Belajar yang saya maksud di sini bukanlah 
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mengerjakan tugas, melainkan betul-betul belajar. Membaca atau latihan 
soal terkait mata kuliah tertentu, sehingga saat menjelang ujian kamu tidak 
perlu lagi menggunakan sistem kebut semalam yang membuat hasil 
ujianmu tidak optimal.  

Bisa dikatakan bahwa salah satu inti cara menyeimbangkan kegiatan 
akademis dan dakwah adalah pada proses belajar rutin ini. Memang pada 
awalnya akan butuh perjuangan supaya kita bisa selalu konsisten. Tetapi 
jika sudah bisa dijadikan suatu kebiasaan, maka manfaatnya akan 
langsung kita rasakan. 

 

Jangan Pernah Menunda! 

Jangan pernah menunda tanggung jawab dakwah atau tugas kuliah 
karena hal itu akan berefek buruk pada agenda-agenda yang lain. 
Sebutlah kamu menunda suatu kegiatan satu hari saja, maka tugas yang 
dapat kamu lakukan pada keesokan harinya juga akan ikut tertunda. Poin 
penting dalam keharusan untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab 
sesegera mungkin ini adalah karena kamu tidak tahu apa yang akan 
terjadi besok, tantangan apa yang akan datang besok, dan tugas apa lagi 
yang akan diberikan kepadamu besok. 

 

Pertimbangkan Kapasitas Dirimu! 

Sesuaikan beban yang kamu emban dengan kapasitas dirimu. Jangan 
sampai berlebihan karena beban tanggung jawab yang berlebihan akan 
berdampak pada ketidakefisiensian kinerja, pembunuhan karakter, dan 
hasil yang tidak optimal. Bersikap bijaklah terhadap tanggung jawab yang 
diberikan. Terima tanggung jawab yang sesuai dengan diri, dan tolak 
tanggung jawab yang sekiranya terlalu membebani. Banyaknya jumlah 
tanggung jawab dalam satu waktu yang bersamaan juga perlu menjadi 
pertimbangan. 

Sesudah kamu memutuskan untuk menjalankan beberapa tanggung 
jawab dalam satu waktu tertentu, maka sudah menjadi tugasmu untuk 
memberikan yang hasil yang terbaik atas keputusan ini. Alokasikanlah 
waktu secara proporsional tergantung tingkat kepentingan dan 
keterdesakan setiap tanggung jawab. 

 

Buat Agenda Harian!  

Tools tambahan yang bisa digunakan untuk membantu 
keseimbangan kuliah dan dakwah adalah dengan mempunyai catatan 
khusus yang berisi jadwal harian dan pekanan, serta tidak lupa pula, to do 
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list. Berilah tanda mana tanggung jawab yang sudah dikerjakan sehingga 
memudahkanmu untuk merencanakan langkah selanjutnya. 

 

Menjadi  Mentor Idaman 

 

Sampaikanlah dari ku walaupun hanya satu ayat.‖ 

(HR Ahmad, Bukhari, Tarmidzi) 

Mentoring adalah salah satu bentuk kaderisasi dua arah yang bisa 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan da‘iyah seorang kader. Pada 
saat seseorang menyampaikan materi, secara tidak langsung ia juga 
belajar memahami kembali materi itu. Orang bijak pernah berkata, ketika 
kamu bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, berarti kamu telah 
memahami sesuatu itu. Saya sangat sepakat dengan statement ini. 
Seseorang yang menjadi mentor tentu sebelumnya telah menyiapkan 
dirinya dengan baik. 

Proses kaderisasi dua arah ini sangat diharapkan dapat dilakukan 
oleh setiap kader ia bisa melakukan aktivitas tarbiyah dan dakwah secara 
bersamaan. Oleh karenanya dibutuhkan pelatihan berkelanjutan dan 
pemberian kesempatan untuk mempraktikkan cara menjadi mentor sejak 
dini. 

Dalam beberapa kesempatan memberikan materi pada diklat mentor 
di beberapa kampus atau SMA, saya menemukan masalah yang kerap 
ditemukan oleh para mentor pemula. Permasalahan ini seputar 
ketidakpahaman terhadap materi, kemampuan komunikasi yang terbatas, 
kepercayaan diri, serta kekhawatiran tidak bisa menjadi mentor yang 
amanah. Yang membuat saya bingung adalah, kenapa semua hal ini 
sering dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau menjadi mentor. 
Penundaan kesiapan ini justru membuat diri kader tidak akan menjadi 
mentor untuk selama-lamanya karena ia urung memulai. 

Pada dasarnya alasan di atas bisa diselesaikan dengan cara yang 
sangat sederhana. Ketidakpahaman akan materi bisa kita atasi dengan 
membaca buku referensi yang tepat. Saya sangat kagum pada buku Satria 
Hadi Lubis yang banyak berbicara tentang menjadi mentor yang baik. 
Selain buku panduan menjadi mentor, buku-buku pemahaman diniyah 
dan wawasan umum perlu juga kita baca. Permasalahan komunikasi bisa 
diselesaikan dengan latihan berbicara dari lingkup yang kecil—mungkin 
dimulai dari di depan satu orang saja—lalu di depan 5 orang dan 
seterusnya hingga ada keyakinan pada diri untuk berbicara. Berlatih bicara 
di depan cermin dapat juga menjadi media untuk latihan tambahan.  
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Ketidakpercayaan diri bisa diatasi dengan mencoba berpikir positif 
serta memandang kelebihan diri sebagai sebuah keunggulan. Dalam hal 
ini, berlatih menjadi mentor dengan membina yang lebih muda bisa 
menjadi media latihan yang baik. Sebutlah kamu seorang mahasiswa 
tingkat 2, maka bisa menggunakan siswa SMU sebagai latihan untuk 
memberikan materi mentoring. Untuk mengatasi kekhawatiran bila kamu 
tidak bisa amanah atas apa yang disampaikan, kamu bisa menekadkan 
dalam diri bahwa setelah kamu menyampaikan sesuatu, maka kamu akan 
langsung menjalankannya.  

Bisa saya pahami penyebab mengapa ada kader yang punya 
permasalahan seperti di atas, adalah dikarenakan ia tidak cukup memiliki 
bekal yang layak untuk menjadi seorang mentor. Tentunya selain bekal 
secara ilmu, bekal secara pengalaman atau jam terbang juga merupakan 
suatu kebutuhan. Berbagai teori tentang mentor ideal mungkin sudah 
banyak bisa kita peroleh, akan tetapi ternyata untuk mengaplikasinya 
secara utuh merupakan suatu tantangan. Karena setiap orang punya 
personal capacity dan kondisi anggota kelompok yang berbeda, maka trik 
di lapangan akan menjadi lebih bermanfaat ketimbang sekedar 
pemahaman materi. 

Pada kasus ini saya akan menyampaikan beberapa tips untuk menjadi 
seorang mentor yang memahami posisinya. Saya tidak akan berbicara 
materi apa yang tepat atau bagaimana cara berkomunikasi, melainkan 
akan mencoba membuat kamu memahami peran yang sangat penting 
sebagai mentor. Harapan saya, kamu bisa termotivasi menjadi mentor 
yang terus belajar menjadi lebih baik.  

Dalam eskalasi tahapan pembinaan, kita mengenal beberapa 
tahapan, yakni perkenalan, pembentukan, penataan dan eksekusi (lihat 
gambar).  

Peran mentoring dalam tahapan ini ada pada tahap ke-2 
[pembentukan], yaitu pada proses pembentukan kader. Mentoring 
berperan dalam menguatkan kader yang sudah baik serta membentuk 
kader baru menjadi seorang kader yang militan dan produktif. Suplai kader 
ini akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Saya 
menganalogikan mentoring ini sebagai tulang punggung dakwah yang 
selalu mencetak darah (baca: kader) baru setiap tahunnya.  
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Jika dipresentasekan, maka kurang lebih komposisinya dalam hal 
keberhasilan dakwah adalah  

Fase perkenalan   :  30 % 
Fase pembentukan :  30 % 
Fase penataan  :  20 % 
Fase eksekusi  :  20 % 

Besarnya komposisi ini menggambarkan bahwa peran sentral mentor 
dalam mengelola mentoring merupakan peran besar yang sangat 
strategis dalam pembangunan dakwah kampus kita. Oleh sebab itu, 
pengelolaan mentoring serta pemahaman mentor yang baik dibutuhkan 
untuk menguatkan basis ekspansi lembaga maupun kader. Kader yang 
kuat akan mampu merencanakan dan menjalankan sistem yang kuat. 
Sistem yang kuat juga sebaliknya akan menghasilkan kader yang kuat.  

Berikut akan saya paparkan sedikit tips agar kamu dapat menjadi 
mentor yang baik bagi para peserta mentoringmu. 

 

Stabilkan Ruhiyahmu! 

Kekuatan ruhiyah sering saya sebut dengan kekuatan ―langit‖ yang 
Allah berikan untuk kader yang memiliki kedekatakan dengan-Nya. 
Kekuatan ruhiyah-lah yang menunjang seorang kader untuk selalu 
bertahan dalam dakwah. Ia akan memiliki keyakinan dan keikhlasan 
bahwa setiap aktivitas yang ia lakukan bertujuan untuk mendapatkan ridho 
Allah semata. Jadi, segala tantangan yang dihadapinya dapat dimaknai 
sebagai sebuah ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan diri, atau 
sebagai sebuah teguran atas kelalaian yang mungkin pernah ia lakukan.  

Kekuatan ruhiyah dalam konteks mentoring berdampak pada 
kemampuan untuk menyampaikan materi yang dapat diresapi oleh 
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peserta mentoring. Dengan kekuatan ini pula Allah akan membalas cinta 
kita dengan membukakan hati dan pikiran kita dan binaan untuk 
menerima apa yang kita sampaikan. Saya pernah menemukan seorang 
mentor yang memiliki kelemahan dalam hal berkomunikasi. Tetapi ia 
memiliki keunggulan ruhiyah yang baik untuk menunjang amanahnya 
sebagai mentor sehingga Allah memudahkan usahanya dengan 
membuka hati binaannya yang masih jauh dari Allah. Saat ini binaannya 
itu menjadi seorang kader yang sangat produktif. Kekuatan ini 
memunculkan ketenangan dan emosi yang menyatukan hati kita dengan 
binaan dalam rajut tali kecintaan kepada Allah semata.  

 

Kenali Binaanmu! 

Mengenal dengan baik binaan atau peserta mentoring adalah hal 
yang perlu kamu lakukan untuk menguasai medan mentoring. Mengenal 
secara pribadi binaan sejak awal diperlukan agar dapat segera ―in‖ 
dengan mereka dan membentuk kepercayaan diantara mentor dan 
binaan. Kepercayaan ini adalah modal yang penting bagi seorang mentor 
dalam menyampaikan materi. Oleh karena itu, perlu kiranya kamu 
mengetahui apa saja yang perlu dipahami untuk dapat berempati dengan 
baik kepada para binaanmu. 

Karakter. Mengetahui bagaimana karakter umum dari binaan. kamu 
bisa gunakan buku ―Personality Plus‖ sebagai panduan untuk 
mengidentifikasi karakter binaan. Apakah ia seorang koleris, melankolis, 
phlegmatis, atau sanguinis. Dengan mengetahui bagaimana karakternya 
kamu akan lebih mudah memahami binaanmu. 

Kultur. Setiap orang punya kultur yang berbeda-beda. Seseorang dari 
Aceh, Medan, tentu berbeda dengan orang dari Jawa atau Papua. Setiap 
kultur ini punya kekhasan masing-masing. Gunakan perbedaan kultur yang 
ada sebagai kesempatan untuk lebih dekat. Gunakan kesamaan kultur 
dengan binaan sebagai pendekatan untuk menyampaikan materi. 

Latar belakang. Masa lalu atau latar belakang keluarga yang berbeda 
akan berpengaruh terhadap pola pikir kader. Seorang kader yang berasal 
dari keluarga yang bercukupan tentu mempunyai taste dan preference 
yang berbeda dengan kader dari keluarga yang sebaliknya. Seorang kader 
yang mempunyai masa lalu yang suram tentu akan memiliki jalan pikiran 
yang berbeda dengan seorang kader yang berasal dari keluarga ulama. 
Kamu sebagai mentor diharapkan dapat mengetahui latar belakang 
binaanmu dan mengemas materi sesuai dengan pola pikir mereka. 

Visi personal. Setiap manusia mempunyai keinginan dan masa depan 
masing-masing. Sebagai mentor, kamu sangat dituntut untuk mengetahui 
apa yang akan jadi keinginan binaanmu di masa yang akan datang 
sehingga kamu dapat membimbingnya menuju masa depan yang baik. 
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Kompetensi. Maksud kompetensi di sini adalah kemampuan pribadi 
binaan, apakah itu di bidang agama, akademis, seni, olahraga, softskill 
atau di bidang lainnya. Jadikan kompetensi ini sebagai sebuah kelebihan 
binaan dan manfaatkan sebagai upaya untuk melakukan pendekatan 
materi. Seorang mahasiswa IT bisa didekati dengan menggunakan istilah-
istilah programming yang cocok dengan materi, sedangkan bagi 
mahasiswa kedokteran bisa didekati dengan menggunakan pendekatan 
bedah mayat sebagai upaya untuk mengenal keagungan Allah.  

 

Pahami Peranmu! 

Brother/sister. Seorang mentor akan berfungsi sebagai seorang kakak 
atau saudara bagi peserta mentoring dalam melakukan diskusi atau 
sekedar menceritakan isi hati dan masalah yang mungkin dihadapinya. 
Karenanya seorang mentor perlu memiliki karakter empatik agar dapat 
menyentuh hati para peserta mentoring sehingga terjadi keterbukaan dan 
terbentuk nuansa kekeluargaan dalam kelompok. 

Coach. Pelatih adalah sosok yang memberikan arahan, mengajarkan 
cara melakukan sesuatu, mencontohkan, mengawasi peserta latihan 
melakukan sesuatu, memotivasi ketika gagal, memberi selamat ketika 
berhasil dan setia mendampingi. Untuk itu diperlukan karakter pengkader 
yang ulung bagi seorang mentor karena ialah yang akan senantiasa 
berinteraksi dengan para peserta mentoring. Dalam hal ini sangat 
dibutuhkan pula kemampuan merangkul dan mempengaruhi dari seorang 
mentor. 

Pathfinder. Seorang mentor diharapkan dapat menjadi pembimbing 
para binaan dalam menapaki masa depannya. Seorang mentor perlu 
memahami potensi mereka serta memberikan alternatif pilihan masa 
depan. Sebagai contoh kecil, dalam hal memilih sub-jurusan pada sebuah 
program studi, seorang mentor dituntut untuk bisa memberikan gambaran 
yang jelas mengenai pilihan-pilihan program studi yang ada lalu 
memberikan rekomendasi. Untuk itu seorang mentor diharapkan dapat 
memiliki karakter pemimpin yang bisa mengarahkan peserta mentoring. 

Headhunter. Orang yang mempersiapkan dan membentuk mentor 
baru. Kebutuhan dakwah kampus akan mentor senantiasa bertambah. Jadi 
seorang mentor diharapkan dapat membentuk binaan memiliki karakter 
yang dibutuhkan untuk menjadi mentor di masa yang akan datang. 

 

Variasikan Program Mentoringmu! 

Variasikanlah program mentoring sebanyak mungkin. Jika 
memungkinkan, rancanglah program yang berbeda setiap pekan. Minimal 
siapkan 4 macam variasi sehingga bisa dilaksanakan setiap bulan. 
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Sebutlah pertemuan olahraga bersama, bedah buku, kunjungan ke 
ustadz/tokoh, rihlah, memasak bersama, skill pendukung untuk berkeluarga 
(membetulkan mobil, membetulkan listrik, menjahit), makan bareng, 
simulasi dan lain lain. Variasi ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan. 
Penyampaian materi pun juga sebaiknya disesuaikan agar binaan siap 
menerimanya. 

 

Pemimpin yang Empati  

  

Apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum maka 
dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan 
dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga 

Allah akan jadikan harta-benda di tangan orang yang dermawan. Namun 
jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka Dia menjadikan 

pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. 
Dijadikannya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan, 

dan harta benda di tangan orang-orang yang kikir. 

 (HR. Addailami) 

 

Setiap pribadi dari seorang muslim adalah pemimpin. Ia diciptakan 
dengan segala potensi yang memungkinkannya mengelola bumi dan 
umat manusia. Berbicara tentang pemimpin tentu seorang muslim akan 
langsung merujuk pada pemimpin terbaik sepanjang sejarah manusia, 
Nabi Muhammad Rasulullah dengan empat sifat utamanya, yakni shiddiq, 
amanah, tabligh, dan fathonah. Pemimpin yang memiliki integritas, 
bertanggung jawab, mampu berkomunikasi serta cerdas. Berpatokan pada 
empat sifat inilah seorang muslim mampu menjadi sosok pemimpin yang 
baik. 

Dalam konteks kampus, yang di dalamnya terdapat perbedaan usia 
antara yang memimpin dan yang dipimpin yang tidak jauh berbeda—
bahkan mungkin yang dipimpin lebih tua ketimbang yang memimpin—
diperlukan sebuah pendekatan khusus. Pendekatan kharismatik-berwibawa 
tidak begitu ampuh bagi beberapa orang karena faktor kedekatan usia ini. 
Pemimpin sulit bisa jaim di hadapan para kader karena memang mereka 
sudah saling mengetahui kelebihan dan kekurangan, bahkan mungkin aib 
satu sama lain. 

Saya mencoba menawarkan sebuah pendekatan dengan cara 
empati. Kata empati banyak diartikan sebagai bentuk tindak lanjut aksi dari 
sesuatu yang membentuk rasa simpati kita terhadapnya. Simpati bukan 
hanya berlaku pada hal yang menyedihan saja, tetapi termasuk juga 
terhadap kebahagiaan. Dengan menjadi pemimpin yang empatik maka 



22 
 

kamu dapat menjadi pemimpin yang diterima oleh kader maupun objek 
dakwah, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua.  

 

Memiliki Visi 

A leader is one who knows the way, shows the way and leads the way. 
Syekh Mustafa Mansyur juga mengatakan dalam bukunya bahwa 
pemimpin harus bisa berperan sebagai umara dan ulama dalam waktu 
yang sama. Ia harus memiliki keahlian berupa ilmu serta strategi yang 
memungkinkannya menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang yang 
dipimpinnya. Seorang pemimpin yang mampu menunjukkan jalan kepada 
kader dan objek dakwahnya adalah pemimpin yang mempunyai visi yang 
jelas, sederhana dan terorganisir sesuai dengan tahapan menuju 
pencapaian visi yang telah dirancang. Yakinkan kepada kader dan objek 
dakwah tentang gambaran besar yang kamu miliki terhadap lembaga 
dakwah, serta akan kamu bawa ke mana lembaga ini. Visi besar inilah 
yang akan membuat orang mau mengikutimu. Kekuatan visi memang 
hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, namun seorang pemimpin harus 
memilikinya sebagai modalnya dalam memimpin. 

 

Kenali Karakter Kader dan Objek Dakwah 

Seorang pemimpin disebut berpikir efektif ketika ia mampu berpikir 
sebagaimana orang lain berpikir tentang suatu hal. Perlu diingat bahwa di 
sini kamu memimpin rakyatmu, bukan memimpin dirimu sendiri. Jadi kamu 
tidak bisa memaksakan kepentingan dan kebiasaanmu kepada rakyat. 
Perlu dipahami juga bahwa kader dan objek dakwah tidak akan peduli 
denganmu jika kamu tidak memperhatikan apa yang mereka anggap 
penting. Kamu dituntut harus menjadi bagian dari kader dan objek 
dakwah, bukan menjauhkan diri dari mereka. Dengan memahami apa 
yang menjadi taste and preference kader dan objek dakwahmu, kamu 
akan lebih mudah menemukan pola memimpin yang tepat bagi rakyatmu. 

 

Menjaga Kepercayaan dengan Manajemen Ego 

Ketika kepercayaan dirimu sedikit saja jatuh, maka akan sulit untuk 
mengembalikannya. Salah satu cara agar kepercayaan terhadapmu tetap 
terjaga adalah dengan menganggap bahwa setiap orang penting bagimu. 
Ketika seseorang mengetahui bahwa kamu menganggap dirinya penting, 
maka kamu akan dianggap penting pula oleh mereka. Hargailah dia, 
maka dia akan menghargaimu. Selain itu jangan mencampuradukkan 
keinginan pribadi dengan kepentingan lembaga. Saya kira kader tidak 
menyukai seorang pemimpin yang sangat ambisius. Tunjukkan bahwa 
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kamu adalah seseorang yang siap memimpin, bukan seseorang yang 
sangat ingin memimpin.  

 

Rendah Hati 

Hampir semua orang—atau mungkin semua orang—tidak menyukai 
orang yang sombong dan mementingkan egonya. Apalagi untuk sosok 
pemimpin yang dituntut bisa menjadi figur teladan yang baik. Sejarah telah 
membuktikan pemimpin yang rendah hati telah berhasil membangun 
kepercayaan diantara rakyatnya. Selain Nabi Muhammad, tentunya, ada 
Mahatma Gandhi di India, Umar bin Abdul Aziz di Timur Tengah, dan 
Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dengan menunjukkan bahwa ia tidak 
lebih baik dari rakyatnya, salah seorang pemimpin negara berhasil 
mengambil hati rakyatnya dan menerima kesetiaan penuh dari mereka 
untuk menunjukkan jalan menuju hidup yang lebih baik. Hal ini 
berkontradiksi dengan pemimpin yang memimpin dengan ego. Terbukti 
pemimpin yang telah memimpin sebagai diktator hanya akan 
menimbulkan keresahan dan intimidasi dari rakyat. Contohnya seperti 
Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. 

 

Seni mengkritik yang baik 

Walau lembaga dakwah yang berlabel ukhwah, bukan berarti kamu 
tidak boleh menegur kader ketika ia berlaku salah. Justru jika kamu hanya 
diam, dan mengatasnamakan ukhwah dalam berorganisasi dakwah, maka 
tinggal menunggu waktu saja organisasimu hancur karena tidak ada 
perbaikan atas kinerja yang telah dilakukan. Sebagai pemimpin kamu 
perlu memahami bagaimana cara mengkritik agar kritikan menjadi 
sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang justru menghakimi kader. 
Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengkritik kader dengan 
baik. 

1. Tentukan momen yang tepat untuk mengkritik, jangan terlalu 
dekat dengan saat ia melakukan kesalahan, agar ia dikritik 
tidak dalam keadaan emosional. Cari tempat yang tepat pula, 
agar ia rileks dan menganggap kritikan yang diberikan 
sebagai nasihat, bukan sebagai bentuk ―penghakiman‖. 

2. Sampaikan bahwa apa yang kamu lakukan dengan 
mengkritik dirinya adalah bentuk kepedulianmu terhadapnya 
dan terhadap kemajuan organisasi. Sampaikan bahwa kamu 
bersedia menjadi bagian dalam membantunya memperbaiki 
kesalahan yang ia perbuat. Yakinkan pula padanya bahwa 
kamu dan dia akan bersama-sama menyelesaikan masalah 
yang ada. 
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3. Awali kritikan dengan sebuah motivasi dan pujian kepada 
kader agar tampak bahwa kritikan yang diberikan kemudian 
seimbang dengan ucapan terima kasih yang telah kamu 
berikan. Kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini, ―Gesa, 
kakak sangat berterima kasih atas perbuatan kamu. Kakak 
sangat kagum pada inisiatif kamu saat kakak sedang tidak 
ada di tempat. Sungguh sangat menunjukkan jiwa pemimpin. 
Akan tetapi ada sedikit masukan untuk kamu ...‖. Ingat bahwa 
yang kamu kritik adalah tindakannya, bukan pribadinya. 
Pastikan juga bahwa ia bukan satu-satunya yang pernah 
melakukan kesalahan tersebut, dan bahwa kesalahan yang ia 
perbuat sangat mungkin dilakukan juga oleh orang lain. 

4. Tawarkan solusi, ini menjadi bagian terpenting dalam seni 
mengkritik. Kamu tidak bisa menyalahkan seseorang tanpa 
memberinya masukan untuk perbaikan dirinya. Berilah ia 
masukan agar ia dapat melakukan evaluasi dan perbaikan. 
Jangan lupa untuk meyakinkan bahwa kamu akan menjadi 
bagian yang akan turut memikul tanggung jawabnya. Jadi ia 
tidak akan merasa sendirian. Ia akan tetap merasa sebagai 
bagian dari keluarga dakwah ini.  

 

Menjadi  Da‘i  di  Keluarga  

 

― Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

pula tetap melakukan segala apa yang di perintahkan ‖.  

(At-Tahrim ayat 6) 

Kalau di kurikulum mentoring sering kita mendengar istilah birul 
walidain, namun saya tidak akan memaparkan materi tersebut disini. Saya 
akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana saya terus membina 
hubungan yang sangat baik dengan keluarga sehingga keluarga 
mendukung total aktivitas dakwah saya sehingga terjadi pula 
keseimbangan antara hak dan kewajiban saya sebagai anak dalam 
keluarga. Saya akan berbagi tips, khususnya untuk yang tinggal bukan di 
rumah, alias ngekos.  

Setelah 5 tahun kuliah di ITB, artinya sudah lima tahun pula saya tidak 
banyak menetap di rumah. Ini tentunya memberikan rasa kehilangan bagi 
papa dan mama karena satu per satu anaknya tidak lagi tinggal di rumah.  
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Dalam hal ini, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah 
memahami dulu psikologi keluarga kita. Setiap keluarga mempunyai etika 
dan tata cara berperilaku tersendiri. Biasanya faktor suku dan adat menjadi 
faktor yang dominan. Sebagai contohnya, saya berasal dari keluarga 
keturunan Minang yang sangat kuat kekeluargaannya. Saya mencoba 
memahami bagaimana mama saya sangat tidak bisa jauh dari putra-
putrinya, dan papa saya terus bekerja keras untuk menyekolahkan 
anaknya agar bisa bertahan dan sukses di masa yang akan datang.  

Kedua, kamu perlu mencoba memahami apa sebenarnya yang 
dibutuhkan orang tuamu dari putra-putrinya. Buat saya, orang tua saya 
membutuhkan dua hal yang utama dari saya, yakni pembuktian prestasi 
akademis, dan kabar terkini mengenai diri saya, sedangkan terhadap adik 
saya yang masih tinggal di rumah, saya mengerti bahwa ia adalah sosok 
adik yang senang diberi hadiah. Inilah poin-poin yang selalu saya catat. 

Dari kedua pemahaman di atas kamu bisa menyesuaikan diri dalam 
bersikap kepada keluarga, meskipun kamu tidak tinggal di rumah. Dengan 
demikian keluargamu pun akan selalu memberikan ridhonya (ini nih yang 
penting, ridho orang tua adalah ridho Allah). Sebagai seorang anak kedua 
dari empat bersaudara yang semuanya sangat peduli dengan akademik, 
saya mencoba memberikan hasil akademis yang terbaik. Baiknya nilai atau 
IP saya di setiap semester juga berpengaruh kepada kepercayaan orang 
tua untuk mengikhlaskan kita melakukan aktivitas non-akademis.  

Sebetulnya orang tua bukannya tidak mengizinkan kita berdakwah, 
melainkan mereka hanya khawatir kondisi akademis anaknya berantakan 
karena agenda non-akademis. Jadi kamu hanya tinggal membuktikan 
kepada orang tua bahwa kamu bisa tetap berprestasi meskipun kamu 
sibuk. Pada awalnya saya juga menemui kesulitan karena terlambat 
adaptasi kuliah di ITB. Akan tetapi sejak semester 3, alhamdulillah berkat 
berkah dakwah juga, IP saya selalu meningkat setiap semester. Hingga 
semester terakhir IP saya semakin membaik. Sebuah pencapaian yang 
sangat membanggakan orang tua tentunya dan menunjukkan kepada 
lingkungan bahwa kita anak yang bertanggung jawab dan bisa mengatur 
diri dengan baik (baca: sudah dewasa).  

Kemudian, jangan sembunyi-sembunyi dengan orang tua kita. 
Selalulah kamu memberi kabar di mana, hendak ke mana, atau mau 
melakukan apa kepada orang tua. Saya terbiasa mengirimkan SMS atau 
menelepon mama ketika saya akan melakukan atau telah melakukan 
sebuah aktivitas. Misalnya ketika saya mau mengisi pelatihan di luar kota, 
atau ketika saya mau ujian dan setelah ujian, ketika saya akan menerima 
sebuah amanah, atau ketika saya sedang melihat pengumuman nilai. 
Dengan senantiasa memberi tahu apa yang kita kerjakan, sebelum 
ditanyai oleh orang tua kita, tentunya akan membuat orang tua merasa 
tenang. 
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Saat berada di kos, kejutan kecil bisa kita berikan untuk 
membahagiakan orang tua, seperti memberi kado ulang tahun atau 
sengaja pulang ke rumah untuk mengucapkan selamat ulang tahun 
pernikahan, dan sebagainya. Nah, jika kita telah berada di rumah, apa saja 
bisa kita lakukan. Pada dasarnya tipsnya hanya dua, yaitu dengan 
memenuhi apa yang diinginkan orang tua, serta sebisa mungkin dekat 
dengan mereka.  

Kedua hal ini akan membentuk kepercayaan keluarga kepada diri kita. 
Jika mereka sudah memberikan kepercayaan kepada kita, maka dakwah 
yang akan kita berikan selanjutnya akan mereka terima dengan lebih 
mudah. 

Jika sudah di rumah, biasanya saya banyak menghabiskan waktu di 
rumah, mengikuti aktivitas orang tua, seperti menemani mama belanja 
atau membantu membereskan rumah. Yah, mencoba berbakti selagi ada 
di rumah. Orang tua juga senang jika ketika kita di rumah, pintu rumah 
dibuka oleh kita, lalu kita ikut makan bersama mereka. Untuk ke adik, saya 
biasanya sering mengajaknya jalan-jalan atau makan di luar. 

Setelah semua hal itu kamu lakukan, barulah kamu bisa berdakwah di 
keluarga. Sebetulnya perilakumu yang baik sudah bisa dikatakan sebagai 
bentuk dakwahmu kepada orang tua. Sering kali saya mengamati kader 
dakwah justru tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak 
sehingga orang tuanya merasa ada yang berubah sejak anaknya 
mengikuti aktivitas dakwah. Kita perlu meyakinkan dengan bukti bahwa 
setelah mengikuti aktivitas dakwah, diri kita menjadi semakin baik dan 
semakin berbakti, bukan sebaliknya. Mungkin khusus kamu yang 
perempuan, kamu bisa membuktikan dampak positif dakwah ini dengan 
menjadi rajin memasak untuk keluarga. 

Bentuk dakwah yang bisa kamu lakukan antara lain adalah mengajak 
keluarga shalat subuh berjamaah di masjid, shalat berjamaah, puasa 
sunnah bersama atau mungkin mengikuti pengajian bersama. Ingat, 
membangun kebiasaan berkeluarga yang Islami bisa dimulai di sini. Tujuan 
dari dakwah keluarga adalah semakin dekatnya keluarga dengan Allah 
dan semakin terdengarnya ayat suci Al Qur‘an di rumah. Saya pribadi 
merasakan dampak positif ini dari dakwah yang saya lakukan di kampus.  

Dakwah di keluarga juga bisa kamu lakukan dengan menjadi teladan 
yang baik, seperti bertutur kata dengan lembut, bersikap dengan santun, 
biasa bangun pagi, mau mendengarkan dan berdiskusi dengan orang tua, 
menghias rumah dengan hiasan Islami atau berlangganan majalah Islam 
sehingga memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk turut 
membacanya. Pada tahap lebih lanjut, bila kamu sudah memiliki 
penghasilan, maka memberikan orang tua penghasilanmu juga 
merupakan bagian dari dakwah kepada orang tua. 
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Dampak lain dari adanya kepercayaan keluarga kepada dirimu 
adalah dukungan penuh mereka untuk dakwah yang kamu lakukan di 
kampus. Saya merasakan betapa orang tua saya sangat mendukung 
aktivitas saya. Tidak hanya memberikan dukungan moril, materil pun sering 
mereka berikan. Mereka meridhoi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. 
Bahkan ketika saya meminta izin untuk lulus lima tahun karena alasan 
amanah dakwah, mereka mendukung total dan mengizinkan saya lulus 
dalam waktu lima tahun.  

Itulah mungkin sepenggal pesan yang bisa saya sampaikan kepada 
kamu semua  para aktivis dakwah kampus. Jangan sampai karena kamu 
terlalu aktif di kampus, keluarga kamu tinggalkan. Karena keluarga 
merupakan elemen dakwah terkecil yang harus kita penuhi, maka jangan 
sampai kamu menjadi kader yang dicintai teman seperjuangan tetapi tidak 
disenangi di keluarga. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah.   

 

Menghi langkan Kesan Eksklus i f   

  

, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat : 
"Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan  orang-orang yang 
telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati 

orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-
tiap ujung jari mereka . ( Al Anfaal Ayat 12) 

 

Eksklusif berarti terbatas bagi sebagian orang saja. Coba kamu pikir 
terlebih dulu, mengapa hal ini bisa sampai terjadi di lembagamu. 
Mengapa eksklusivitas sering menjadi trademark bagi aktivis dakwah. 
Berbagai julukan mengenai aktivis dakwah ini sering kali terdengar. 
Sebutlah kuper, tidak gaul, sok suci, kaku, tidak bisa menerima perbedaan, 
tidak mau bergabung dengan kita-kita, dan sebagainya. Pertama kali tiba 
di kampus, saya sangat merasakan kekentalan ini. Saya jadi bertanya-
tanya, apakah memang kader dakwah harus menjadi terasing terlebih 
dulu demi memperoleh kemenangan Allah? 

Apakah sebetulnya kader dakwahlah yang menjauhi massa, ataukah 
massa yang menolak kader dakwah? Saya mengamati hal ini sampai 
beberapa pekan, hingga saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa 
ternyata memang kader dakwahlah yang menjauhi massa. Entah 
bagaimana sebabnya, kader lebih senang menyendiri dengan Qur‘an 
ketimbang diskusi perkuliahan dengan teman-teman satu lab. Kader lebih 
senang ―kabur‖ dengan cepat setelah kuliah selesai untuk pergi ke masjid 
ketimbang menyapa dan berbasa-basi ria dengan teman-teman satu 
kelas. Kader lebih senang makan sendirian atau makan dengan sesama 
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kader ketimbang makan bersama teman-teman satu himpunan program 
studi. Kenyataan pahit ini harus kita terima dengan sebuah pernyataan 
bahwa kader belum siap berbaur dengan massa. Kemampuan adaptasi 
yang lemah ini justru membuat kader semakin tampak ―aneh‖ di mata 
massa sehingga mereka menjadi tidak diterima oleh lingkungannya. 
Akibatnya, tidak ada kepercayaan massa terhadap kader sehingga agenda 
dakwah apa pun yang diadakan oleh lembaga dakwah tidak direspon 
positif oleh massa.  

Mengapa hal ini bisa terjadi? Memang dalam materi mentoring tidak 
ada materi khusus terkait bagaimana menjadi kader yang inklusif. Untuk 
menjadi kader yang inklusif kita perlu mengenal dunia dengan utuh, 
jangan terjebak pada perspektif tertentu saja. Kemampuan adaptasi diri 
seseorang menentukan kemampuannya berkembang di masa yang akan 
datang. Bahkan saat ini, kemampuan adaptasi dan kemampuan 
memimpin telah menjadi sebuah keuntungan yang memberi nilai plus 
bagi diri kita oleh pihak personalia dalam proses penerimaan pegawai.  

Kita tidak akan berbicara tentang pekerjaan, kita akan sedikit berdiskusi 
tentang sejauh mana kita mengenal massa kita. Saya akan mengajukan 
beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab sendiri dan silahkan 
introspeksi setiap poin pertanyaan ini untuk mengetahui keberterimaan 
dakwah di kampusmu. 

1. Apakah kamu mengetahui tempat makan siang teman-teman 
satu kelas? 

2. Apakah kamu mengetahui gosip atau isu yang beredar 
diantara teman satu program studi? 

3. Apakah kamu mengetahui siapa saja teman satu lab-mu yang 
akan menjadi dosen, pengusaha, politikus, atau pegawai 
setelah lulus? 

4. Apakah kamu pernah mengikuti kebiasaan teman satu kelas 
dalam menghabiskan akhir pekan? 

5. Apakah kamu pernah belajar kelompok atau mengerjakan 
tugas bersama lalu kamu dimintai oleh mereka menjadi 
pemimpin kelompok dengan pertimbangan kompetensi dan 
kepercayaan, bukan sebagai ―tumbal‖ belaka? 

6. Pernahkan kamu memenangi poling sebagai ―terbaik‖, ―suami 
idaman‖, ―terpercaya‖, ―terasyik‖, atau ―terfavorit‖ dalam poling 
sederhana di kelas? 

7. Apakah kamu pernah diminta memimpin do‘a atau menjadi 
imam sholat saat sedang berada pada acara syukuran? 

8. Seberapa sering temanmu yang paling tidak dekat denganmu 
bercerita dan berkonsultasi masalah pribadinya kepadamu? 

9. Seberapa banyak teman kamu yang bertanya masalah 
agama ke kamu? 
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10. Sejauh mana kamu dibutuhkan di kelas? Ketika kamu sakit 
berapa banyak teman sekelasmu yang meng-sms, 
menelepon atau menjengukmu? 

11. Seberapa banyak teman satu program studimu yang 
mengetahui tempat kosmu? 

12. Apakah ketika ada acara ulang tahun atau jalan-jalan bareng 
satu kelas kamu diajak secara khusus oleh temanmu? 

 

Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah untuk menjustifikasi dirimu, 
melainkan dengan dua belas pertanyaan sederhana ini kamu bisa 
mendapat gambaran sejauh mana dirimu diterima oleh teman-teman satu 
kelas atau satu program studi yang notabene adalah objek dakwahmu 
yang terdekat. Kesan eksklusif seorang kader akan berdampak pada kesan 
eksklusif sebuah lembaga dakwah juga. Pendekatan dengan mengurangi 
eksklusivitas ini akan saya jelaskan selanjutnya.  

 

Berpikir Positif  

Yakinlah bahwa semua teman kita juga sebetulnya sangat mencintai 
Islam. Mereka belum menjalankannya dengan baik dikarenakan mereka 
belum memahaminya. Inilah tugas kita, yang harus memberikan 
pemahaman kepada mereka untuk mempelajari Islam. Seburuk apapun 
temanmu bersikap tentang dakwah, jangan jadikan itu sebagai alasan 
untuk membencinya. Siapa tahu ia berkata seperti itu karena ia memang 
―melihat‖ Islam yang seperti itu. Bantulah ia agar mampu meluaskan 
pandangannya tentang Islam.  

Kamu jangan berpikir bahwa pemikiran saja tidak akan berdampak 
pada dakwah. Kamu bisa saja memanipulasi perkataanmu, namun kamu 
tidak akan bisa memanipulasi raut mukamu di hadapan objek dakwah. 
Pemikiranmu yang meng-underestimate objek dakwah akan membuat 
mereka juga jadi meremehkanmu. Ini akan berdampak negatif untuk gerak 
dakwahmu.  

Kurangilah mendengar informasi yang kurang sedap didengar 
tentang teman-temanmu agar kamu selalu merasa tidak berpikir salah 
tentang seseorang. Sebutlah kamu secara tidak sengaja mendengar salah 
satu temanmu terlibat dalam kehidupan malam dan obat terlarang. Secara 
tidak disadari pandanganmu terhadapnya akan berubah seketika 
sehingga justru menjadi kontraproduktif dengan niat awalmu untuk  
mendekatinya.  

 

Hindari Merasa Nyaman  
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Saya harus mengakui diri saya merasa sangat terjaga jika berada 
bersama sesama kader karena selalu memperoleh pesan berisikan 
nasihat dari mereka, kami selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk 
beribadah, bahkan topik pembicaraan kami pun seputar umat dan 
dakwah. Tidak ada pembicaraan yang menggunjing orang lain. Rekreasi 
yang dilakukan juga sangat jauh dari hura-hura dan membuang-buang 
uang. Tetapi saya merasa jika saya nyaman dan terus lebih banyak 
berdiam dalam kenyamanan itu dengan bersosialisasi hanya dengan 
teman-teman yang homogen, maka saya akan menjadi seorang yang 
tidak berguna. Kebermanfaatan yang bisa saya berikan kepada objek 
dakwah akan sangat sedikit sehingga membuat diri saya semakin jauh dari 
mereka. 

Cobalah kamu proporsikan kehidupanmu di lingkungan kader dan di 
lingkungan objek dakwah secara relevan. Sebutlah dengan perbandingan 
70% untuk kehidupan di lingkungan objek dakwah, seperti di kantin, lab, 
studio, himpunan mahasiswa, perpustakaan atau di lapangan olahraga. 
Lalu sisa waktu yang 30%-nya digunakan untuk men-charge ulang energi 
di lingkungan kader, yang biasanya ada di masjid kampus. Kita tidak boleh 
menganalogikan lingkungan nyaman ini sebagai sebuah gua nyaman. 
Jadilah seorang kader yang kuat, yang selama ia masih punya energi 
untuk beraktivitas, ia tidak perlu terlalu lama berada dalam lingkungan 
yang nyaman. Optimalkanlah dirimu dalam lingkungan objek dakwahmu.  

Daya imunitas ini perlu ditingkatkan dengan vaksinasi ―kepercayaan 
diri‖ dan ―anti kenyamanan‖ sehingga kader tidak lagi steril. Kerentanan 
terhadap gesekan luar ini perlu dilatih sejak tingkat awal karena tidak ada 
materi khusus untuk hal ini. Di sinilah kemampuanmu sebagai pribadi serta 
sebagai seorang da‘i diuji.  

 

Berbaur Tetapi Tidak Melebur 

Cobalah memahami objek dakwah dengan mengikuti kebiasaannya 
yang masih dalam batas syariah. Dengan ini kamu tidak lagi dianggap 
―aneh‖. Pernah ada definisi apa itu orang gila atau orang aneh. Mereka 
adalah orang-orang yang berbeda sama sekali dengan orang-orang pada 
umumnya di suatu kelompok. Misalnya, di suatu pesta kamu hanya 
mengenakan celana pendek dan kaos, maka kamu akan dianggap 
sebagai orang aneh. Demikian pula jika kamu menjadi orang baik diantara 
para pencuri, maka kamulah yang akan dianggap gila. Pada kondisi ini 
pilihan kita hanya dua, yakni menyesuaikan diri atau meninggalkan 
kelompok ini.  

Dalam dakwah kampus tentu pilihan menyesuaikan diri yang akan kita 
coba ambil, dengan harapan pelan-pelan kita dapat membimbing teman-
teman kita ke arah yang lebih baik. Bentuk penyesuaian ini salah satunya 
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bisa dimulai dari pakaian. Jika pada umumnya seorang kader pria ―gemar‖ 
berpakaian celana bahan dengan kemeja serta jaket hitam yang 
menimbulkan kesan ―tua‖ atau ―ustadz‖, maka cobalah sedikit 
memodifikasinya agar lebih ―nyambung‖ dengan teman-teman satu kelas. 
Cobalah misalnya kamu padukan jeans dengan kaos berhem atau 
kemeja dengan vest agar tampak lebih ―metro‖, ditambah dengan sepatu 
yang lebih kasual. Kesan yang akan ditimbulkan adalah santai dan rapi. 
Untuk perempuan, kamu perlu meninggalkan kesan ―angker‖ dari setelan 
pakaian yang kamu gunakan. Umumnya kader perempuan gemar 
mengenakan gamis atau memadukan setelan pakaian yang berwarna 
gelap. Cobalah disesuaikan, misalnya dengan padanan warna jilbab dan 
pakaian yang lebih cerah dan bermotif sehingga timbul kesan yang ―ceria‖.  

Selanjutnya dari sisi kebiasaan, alangkah baiknya jika kita bisa 
menghabiskan waktu makan dan belajar bersama teman-teman satu 
program studi. Di sana kamu bisa mulai ―nyambung‖ jika teman-teman 
berbicara mengenai hal-hal yang mungkin untuk kita ―tidak penting‖. Ingat 
pulalah bahwa keberadaanmu disana bisa pula berperan sebagai da‘i 
bagi mereka. Misalnya dengan mengingatkan mereka agar bertutur kata 
yang baik dan mengingatkan waktu shalat. Kebiasaan lain seperti jalan-
jalan dan olahraga bersama bisa juga sesekali kamu ikuti. Tujuannya 
adalah untuk menimbulkan kesan bahwa kita ―menikmati dunia‖ sehingga 
objek dakwah menilai bahwa kader juga adalah manusia yang butuh 
kesenangan sesekali, bukan sosok malaikat yang sempurna.  

Dari segala teknik perbauran ini, kita perlu tetap menjaga karakteristik 
kita, yakni karakteristik dari segi pemikiran dan perkataan. Menurut hemat 
saya, yang menjadi identitas dari kader bukanlah simbol atau penampilan 
fisiknya, melainkan pemikiran dan perkataannya yang berbobot dan 
bermanfaat untuk lingkungannya. Di sinilah kita bisa menampilkan kesan 
―bijak‖ dan ―toleran‖ bagi para objek dakwah kita di kampus. 

 

Vi rus Merah Jambu 

  

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, 
pasti Dia akan memberimu furqan Suatu petunjuk merupakan pelita hati 

yang dapat membedakan antara yang salah dan yang benar antara yang 
terang dan yang gelap dan sebagainya, akan menghapus segala 

kesalahanmu dan mengampunimu. Allah mempunyai karunia yang amat 
besar. (Al-Anfaal ayat 29) 

 

Sejatinya saya tidak begitu suka dengan istilah virus merah jambu 
(VMJ), akan tetapi daripada saya membuat istilah lain yang belum tentu 
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diterima, saya mencoba menerima saja bahwa virus itu memang 
berwarna merah jambu. Terlepas dari namanya yang tidak enak didengar, 
saya melihat gejala ini mulai timbul pada era ketika dakwah semakin 
meluas sehingga kualitas pemahaman kader tidak merata. Sebetulnya ini 
bukan hal yang sangat salah. Kita bisa melihat dari sisi positifnya bahwa 
ternyata dakwah kampus diterima oleh objek dakwah, bahkan mereka 
yang belum begitu paham akan ajaran Islam secara menyeluruh. Ya, saya 
ingin mencoba mengingatkan kamu bahwa VMJ bukanlah hal yang buruk 
sekali. Kita perlu sedikit mengubah frame kita bahwa jika ada kader yang 
terkena virus ini, maka ia adalah objek dakwah bagi kita. Jadi pendekatan 
yang dilakukan adalah pendekatan objek dakwah.  

Berkembangnya dakwah belakangan ini membuat berbagai metode 
pendekatan dakwah bisa dilakukan, apakah itu melalui cerpen, novel atau 
nasyid. Perlu kita ingat bahwa cerpen, novel atau nasyid yang berkembang 
banyak berkisah seputar percintaan suci antara dua kekasih. Ini bisa 
menjadi salah satu penyebab berkembangnya pemikiran kader yang 
seperti ini. Seharusnya media seperti itu diperuntukkan bagi objek dakwah 
yang masih awam, akan tetapi entah mengapa kader inti pun juga 
menyukai media dakwah seperti itu.  

Pada dasarnya virus ini mulai merebak disebabkan oleh 2 hal. 
Pertama, longgarnya tata nilai tidak tertulis terkait hubungan ikhwan dan 
akhwat. Saya menilai virus ini cepat merebak di perkotaan. Untuk di daerah 
biasanya lebih sedikit karena tata nilai hubungan ikhwan dan akhwat lebih 
rigid. Pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap perkembangan virus ini 
adalah membentengi kader dengan dua kerentanan di atas, yakni dengan 
tata nilai hubungan ikhwan-akhwat serta ukhwah yang kuat.  

Terkait hubungan ikhwan-akhwat, bisa dimulai dengan pembatasan 
waktu berkomunikasi, seperti membatasi hubungan komunikasi (kecuali 
darurat) di atas pukul 21.00 hingga Subuh, hijab saat bertemu dan rapat, 
atau pencegahan SMS yang tidak penting (bahkan SMS berisikan tausiyah 
juga bisa menjadi masalah). Memang diperlukan ketegasan dari pihak 
pemimpin dakwah agar tata nilai ini bisa berjalan. Tetapi untuk lembaga 
dakwah yang sangat terbuka dan heterogen memang perlu kebijakan 
khusus karena salah kebijakan dapat membuat kader justru menjadi 
antipati dengan dakwah itu sendiri.  

Kedua, lemahnya ukhwah diantara kader. Mengapa saya mengatakan 
lemah ukhwah? Karena virus ini biasanya bermula dari kurangnya 
perhatian dari sesama gender. Karenanya kader mencari pelarian ke 
gender yang berbeda. Memang sudah fitrahnya, saya rasa, jika kita merasa 
lebih nyaman bercerita dengan lawan jenis. Saya kurang tahu mengapa, 
tetapi memang begitu adanya. Selanjutnya untuk membangun ukhwah 
diantara kader dakwah, cobalah bangun nuansa kekeluargaan, merajut 
budaya keterbukaan untuk berbagai kesusahan maupun kesedihan, serta 
berbagi senyum dan tangis diantara kader sesama gender. Ketika 
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seseorang sudah nyaman untuk bercerita dengan sesama kader yang satu 
gender, ia tidak akan berpikir untuk bercerita kepada lawan jenisnya. 
Budaya apresiasi ini perlu dibangun diantara kader dakwah, mulai dari hal 
yang ―sepele‖ seperti mengungkapkan perasaan terima kasih, atau pujian 
atas keberhasilan, selalu berpikir positif sesama kader, dan budaya saling 
mendukung satu sama lain.  

Jika ternyata sudah terjadi kasus ini maka diperlukan penanganan 
yang tepat dan kesabaran. Penanganan virus ini harus dengan kesabaran, 
dan mengutamakan emosi ketimbang logika. Karena seseorang yang 
telah dilanda asmara biasanya sulit menggunakan logika dalam berpikir. 
Emosi lebih berperan dalam hal ini. Maka pendekatan emosi perlu 
dilakukan agar solusi yang diberikan tidak melukai kedua belah pihak.  

 

Mengenali subjek yang terjerat virus dan besar kadarnya 

Kenali dengan baik siapa yang terjangkit virus ini, apakah ia seseorang 
yang memiliki ego tinggi, apakah ia seseorang yang baru saja puber, 
ataukah ia seseorang yang pendiam. Selain itu klasifikasikan ia pada sisi 
amanah struktural, apakah ia seorang staf, ketua departemen atau lainnya 
agar kamu bisa menyesuaikan solusi yang akan kamu berikan padanya. 
Kenali juga sejauh mana virus ini berdampak pada dirinya. Sejauh mana 
virus ini menganggu aktivitas akademis dan dakwahnya. Dengan 
mengetahui bagaimana kadar virus ini baru kamu bisa menentukan 
langkah selanjutnya.  

 

Pendekatan Solusi 

Metode pendekatan solusi yang dilakukan pada dasarnya ada 5 hal, 
yakni dengan: 

1) Diskusi rutin (tidak terjadwal, tetapi memiliki alur, untuk 
menyadarkan tanpa menghakimi) 

2) Pembebanan amanah lebih agar ia lebih fokus pada kegiatan 
yang produktif ketimbang urusan hatinya dengan lawan jenis 

3) Menegaskan regulasi atau tata nilai 

4) Mengingatkan melalui mentor yang bersangkutan 

5) Membiarkan saja, akan tetapi tetap pastikan ia berada dalam 
lingkungan dakwah. Selama ia masih ada dalam lingkungan 
dakwah, ia akan lebih terjaga. Tak lupa pula untuk 
mendoakannya agar suatu hari ia menyadari kekhilafannya 
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Semua pendekatan solusi ini sebisa mungkin dilakukan oleh satu 
orang saja, tidak perlu beramai-ramai. Jika perlu, cegahlah penyebaran 
virus ini untuk menjaga perasaan saudara kita.  

 

Menjalankan dengan sabar  

Menyelesaikan virus ini butuh kesabaran yang besar. Waktu yang 
diperlukan bisa lama bisa sebentar, tergantung sejauh mana kadar virus 
dan usaha kita untuk setia ―menemani‖ saudara kita. Dalam proses 
penyembuhan virus ini, kamu juga tidak boleh menjustifikasi kader ketika 
berdiskusi. Biarkan ia menyampaikan pendapat dan keluhannya. 
Tunjukkanlah tekad bahwa kamu bisa menjadi tempatnya berbagi. 
Yakinlah pula bahwa jodoh selalu ada bagi setiap diri kita. Yakinkan ia 
dengan pendekatan emosional. Buat ia terbuka, buat ia bercerita, buat ia 
bisa merasa nyaman bersama kader sesama gender. 

Memang pada dasarnya tidak ada prosedur atau rumus baku untuk 
menyelesaikan virus ini. Namun tips yang telah saya berikan bisa kita 
jadikan sebuah pegangan untuk menentukan langkah teknis untuk 
menangani virus ini lebih lanjut.  

  

Jadilah Al-Amin 

 

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 
dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata 

kepada kaum mereka: ―Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu 
dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari 

(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan 
kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. 

Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: ―Sesungguhnya aku akan 
memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak 

sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah.‖ (Ibrahim berkata): ―Ya Tuhan kami 
hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah 

kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali‖. ―Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang 

kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.‖ 

(Ibrahim Ayat 4-5) 

Kita semua mungkin sudah sangat akrab dengan sebutan ―Al Amin‖ ini, 
sebuah apresiasi tertinggi yang diberikan oleh masyarakat Mekkah kepada 
seorang yang sangat dipercaya integritas, pemikiran dan sikapnya. Nabi 
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Muhammad Rasulullah, memulai perjuangan dakwahnya dengan 
panggilan mulia Al Amin ini, meski demikian bukan berarti kemudahan 
yang beliau terima ketika menyampaikan nilai Islam. Berbagai penolakan, 
bahkan penghinaan diberikan kepada Rasulullah. 

Saya sering membahasakannya, ―sudah menjadi Al Amin saja, penolakan 
masih terjadi, apalagi diri kita yang belum jadi seorang yang dipercaya di 
komunitas‖. Mari sahabat, kita coba teladani keteladanan mulia Nabi 
Muhammad, bagaimana sifat Nabi Muhammad yang mencerminkan 
akhlak Al Quran juga mampu tercermin dalam aktifitas kita sehari-hari. 

Sebagian dari cermin sifat Qur‘an telah dipaparkan pada bagian 
kepribadian seorang Muslim, pada bagian ini kita akan lebih berfokus 
dalam upaya untuk menjadikan kepribadian yang ada sebagai bekal 
untuk membangun keteladanan sosial. Tujuan dari keteladanan sosial 
adalah untuk membangun kepercayaan diantara objek dakwah, agar 
mereka mau untuk belajar dari kita dan kita bisa menyampaikan nilai-nilai 
Islam dengan cara sebaik-baiknya.  

Sahabat semua, mari kita mulai dengan kehadiran diri. Apakah diri ini 
sudah hadir di komunitas tempat kita beraktivitas ?. Kehadiran diri ini bukan 
sekedar ada, tetapi juga di rindukan oleh sahabat-sahabat lainnya. 
Kehadiran diri ini diharapkan mampu memberikan sebuah penuansaan 
tersendiri bagi bagi komunitasnya. Mari kita sedikit berkaca pada diri, ketika 
kita tidak masuk kuliah satu-dua-atau tiga hari, apakah sahabat-sahabat 
kita menghubungi kita ? apakah mereka bertanya kemana diri kita dan 
kapan kita akan kembali ke komunitas ?  

Bila kamu menjawab ―iya‖ untuk pertanyaan ini, maka artinya sahabat 
telah memiliki ―kehadiran diri‖ di komunitas tersebut, akan tetapi bila 
jawabannya ―belum‖ , maka teruslah berada di komunitas tersebut dan 
meraih kepercayaan dari sahabat-sahabat yang lain. 

Kehadiran diri ini tidak hanya tentang keberadaan fisik, perlu juga 
kebermanfaatan diri pada komunitas tersebut. Mulailah untuk berbagi dan 
berkorban untuk komunitas. Tunjukkan keseriusan diri untuk bermanfaat 
bagi komunitas, mulai lah terbuka terhadap sahabat yang lain dan juga 
jadilah pendengar yang baik bagi sesama.  

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun kebermanfaatan diri, 
mulai saja dari apa yang kamu miliki?. Kamu bisa menulis, maka buatlah 
tulisan yang mendukung komunitas tersebut, kamu punya jejaring, maka 
berikanlah kepada komunitas itu, kamu bisa memimpin , maka tularkan 
gairah kepemimpinan kamu kepada mereka. 
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Dengan semangat bermanfaat inilah, seorang Muslim akan mendapatkan 
tempat tersendiri di hati sahabat-sahabat lainnya. Tidak hanya dengan 
sesama Muslim, tetapi juga untuk yang memiliki kepercayaan lain. 
Percayalah, Islam disiapkan untuk semua manusia, sehingga nilai kebaikan 
yang ada di Islam seharusnya bisa diterima oleh semua orang, tinggal 
bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyampaikannya dengan cara 
terbaik. 

Sikap positif yang kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat di komunitas kita 
akan berbuah sebuah kepercayaan kepada diri kita. Pastikan bahwa kita 
konsisten menunjukkan sikap sebagaimana kepribadian seorang Muslim 
yang telah dipaparkan. Sikap positif ini akan di ikuti atau di teladani oleh 
sahabat-sahabat yang lain. Pastikan diri kita menjadi seorang yang penuh 
keteladanan, aktualisasikan juga potensi terbaikmu agar bermanfaat bagi 
sesama. 

Prinsip seorang Al Amin, adalah memberi, berbagi dan bermanfaat. 
Keluarkan dan korbankan dulu, baru nanti kita akan mendapatkan 
kepercayaan dari publik. Kepercayaan akan keteladanan diri ini bukan 
untuk menjadikan diri sombong atau semena-mena, melainkan untuk 
digunakan sebagai kesempatan untuk berbagi nilai Islam dengan baik. 
Bangun kepercayaan dan sampaikan nilai Islam, Insya Allah akan semakin 
mudah untuk dicerna dan diterima oleh komunitas. 

Jadilah Al Amin dan berdakwahlah dengan Lantang !  
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INSPIRASI KEDUA 

 
Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! 
dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan 

dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 
memperoleh (balasan) yang lebih banyak. dan untuk (memenuhi perintah) 

Tuhanmu, bersabarlah. (Al Muddatsir  Ayat1-7) 
 

Urgensi Dakwah Kampus 

 

"Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, kalian 

menyuruh (berbuat) kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran 

dan kalian beriman kepada Allah."  

(Ali Imran Ayat 110). 

 

Mengapa Kampus? 

Dakwah kampus telah bergulir selama 20 tahun lamanya, dan telah 

memberikan banyak perubahan untuk perbaikan Indonesia. Berbicara 

tentang dakwah kampus berarti kita membicarakan tentang masa depan 

bangsa dan perbaikan bangsa. Dakwah kampus inilah yang nantinya akan 

menjadi salah satu tonggak peradaban masa depan. Membangun 

peradaban. Ya, itulah yang akan kita lakukan di kampus ini. Saya akan 

membuka pembahasan ini dengan peran kampus dalam membangun 

individu yang kuat serta peran sentral dakwah kampus yang identik 

dengan dakwah mahasiswa.  

Dakwah kampus memiliki keunikan tersendiri, dilihat dari sisi objek 

dakwahnya. Objek dakwah kampus secara sosio-demografis bersifat 

homogen. Terdiri dari mahasiswa yang berpendidikan, menggunakan 

logika dalam berpikir, serta terbuka terhadap segala informasi. Menilik juga 

kemampuan lain mahasiswa untuk melakukan mobilisasi secara horizontal 

dan vertikal dalam struktur masyarakat. Kesempatan ini bisa digunakan 
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untuk menyebarkan dakwah Islam secara meluas, serta untuk mencitrakan 

mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian masyarakat bisa menilai apakah 

mahasiswa kini, yang akan memimpin bangsa di masa yang akan dating, 

adalah orang-orang yang seimbang ilmu akademik dan ilmu agamanya. 

 

Mengapa Mahasiswa? 

Mahasiswa memiliki banyak keunggulan lainnya sebagai objek 

dakwah utama, selain potensi internalnya. Mahasiswa biasanya belum 

banyak sibuk dengan urusan dunia dan masih banyak berkutat dalam 

menuntut ilmu. Masa depan mahasiswa yang relatif panjang juga 

merupakan sebuah kesempatan tersendiri. Seorang mahasiswa saat ini 

bahkan bisa mendapat gelar sarjana pada usia 20 tahun. Usia yang 

sangat muda. Mereka juga mempunyai kesempatan hidup yang relatif 

panjang untuk merubah diri dan masyarakat. Aifat pemuda yang melekat 

pada mahasiswa pun menjadi kekuatan yang tidak boleh dilupakan. 

Sejarah membuktikan bahwa pemudalah yang nantinya akan mengubah 

bangsa.  

Mahasiswa juga selalu dikenal sebagai pihak yang netral, yang selalu 

memberi tanpa memihak. Secara dinamis mereka bergerak, berkontribusi, 

dan terus bekerja sesuai naluri memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya 

demi perubahan di lingkungannya. Selain itu mahasiswa juga mampu 

menjaring kekuatan hingga ke tingkat internasional. Di samping karena 

jumlah mahasiswa yang cukup banyak, kemajuan teknologi yang dapat 

mereka manfaatkan kini sangat memungkinkan terjadinya pertukaran 

informasi antara mahasiswa beda negara, serta terbentuknya forum-forum 

aliansi mahasiswa berskala internasional. 

 

Dakwah Kampus bagian integral dari dakwah secara umum 

Gambar di bawah ini menggambarkan eskalasi perbaikan peradaban, 

dimulai dari perbaikan individu yang berperan untuk membangun sebuah 

keluarga. Kumpulan keluarga ini bergabung dalam masyarakat, dan 

menjadi bagian dalam perbaikan negara. Tahap terakhirnya adalah 

bagaimana dengan kumpulan negara yang ada dapat dibangun sebuah 

era baru peradaban dunia. Sedangkan ditinjau dari peran dakwah 
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kampus, dalam tahapan ini, dakwah kampus memiliki peran yang penting 

dalam perbaikan individu dan masyarakat.  

 

 

 

Perbaikan Individu 

Individu atau mahasiswa dalam konteks dakwah kampus perlu dibina 

sejak dini agar sebagai pribadi ia memiliki pemahaman keislaman yang 

baik. Sebagai seorang pria, ia akan menjadi seorang kepala keluarga yang 

memimpin keluarganya serta menjadi teladan bagi anak-anaknya. Begitu 

pula bagi seorang perempuan, ia akan menjadi seorang ibu yang 

mendidilk putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang berdedikasi 

terhadap umat.  

Selain itu seorang individu juga dituntut untuk mampu 

mengoptimalkan segala potensinya agar ia dapat menjadi da‘i dimana 

pun dan kapanpun ia berada. Oleh karena itu seorang kader dakwah 

yang terlibat dalam dakwah kampus diharapkan mampu memiliki tujuan 

hidup sejak dini. Dengan menentukan tujuan hidupnya, Ia diharapkan 

mampu membuat langkah-langkah yang perlu ia tempuh untuk 

mencapainya. Ia juga diharapkan dapat memikirkan problematika umat 

yang terjadi, dan menjadi solusi bagi perbaikan umat baik secara parsial 

maupun integral sesuai dengan potensi yang ia miliki. 

 

Perbaikan Negara 
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Mahasiswa akan terlibat dalam struktur sosial masyarakat dengan 

bekerja di bidangnya masing-masing setelah lulus. Ada mahasiswa yang 

nantinya akan berprofesi menjadi seorang dosen, profesional, birokrat, 

seniman, ataupun profesi lainnya yang berkesempatan memberikan 

kontribusi dalam perbaikan bangsa. Pada masa pasca kampus, mahasiswa 

akan memasuki salah satu sektor sosial profesi, yaitu (1) sektor publik yang 

terdiri dari birokrat, PNS, TNI/Polri, atau diplomat, (2) sektor privat yang 

biasanya diisi oleh para profesional seperti wirasusahawan, (3) sektor 

masyarakat yang terdiri dari LSM, social workers, dan yayasan, dan (4) 

sektor akademik atau perguruan tinggi yang memutar roda perubahan 

sebuah bangsa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan 

semakin banyaknya mahasiswa yang memiliki keseimbangan antara 

fikriyah, jasadiyah, dan ruhiyah yang mengisi pos-pos ini, maka secara 

bertahap mereka akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan 

di masyarakat. Untuk itu diharapkan agar mahasiswa yang kelak akan 

menjadi alumni dakwah kampus untuk mampu melakukan kegiatan 

dakwah secara personal dan profesional pada lingkungan profesi 

manapun yang ia ambil.  

 

Dengan melihat bahwa mahasiswa berada pada middle class dalam 

struktur sosial, terutama dalam aspek pendidikan, tampak bahwa 

sebenarnya mahasiswa memiliki kesempatan besar dalam gerak 

dakwahnya. 
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Piramida di atas menggambarkan bahwa kluster pendidikan dari 

masyarakat Indonesia semakin mengecil seiring dengan kenaikan tingkat 

pendidikan. Pada piramida di atas, dapat dilihat bahwa hanya sedikit saja 

bagian dari masyarakat yang mampu meneruskan pendidikan hingga 

tingkat perguruan tinggi. Tahapan kampus ini adalah masa peralihan 

seseorang dari yang masih berstatus pelajar menjadi orang yang mandiri. 

Dengan optimalnya perbaikan individu pada mahasiswa, ia diharapkan 

dapat juga membuat perubahan di lingkungan sosial manapun. Ketika 

semua perguruan tinggi mampu melakukan perubahan masyarakat 

kampus secara optimal, maka perbaikan bangsa akan menjadi 

konsekuensi logisnya. Akan tetapi jika kampus gagal memberikan manfaat 

bagi mahasiswanya dalam perbaikan diri, maka kegagalan masa depan 

bangsa tinggal menunggu waktu saja. Ironisnya, memang hasil dakwah 

kampus terhadap perbaikan bangsa membutuhkan waktu hingga 30 

tahun, sehingga kita perlu bersabar terhadap usaha yang kita jalankan ini.  

Pemaparan di atas akan saya simpulkan selanjutnya, bahwa dakwah 

kampus mempunyai urgensi yang sangat besar. Dakwah kampus bukan 

aktivitas organisasi biasa, ini adalah bagian dari pembangunan 

peradaban. Dengan demikian Anda perlu serius dalam melaksanakan 

dakwah di kampus ini. Semakin banyak mahasiswa yang tercerahkan 

berkat dakwah yang Anda lakukan, maka akan sangat memberikan 

manfaat untuk perbaikan bangsa ke depan. Untuk itu perlu kiranya kita 

memahami tujuan dakwah kampus, yakni: 

1. Suplai alumni yang berafiliasi terhadap Islam. Bagaimana dakwah 

kampus mampu mensuplai dan mencetak alumni yang mempunyai 

afiliasi terhadap Islam? Paramater afiliasi dalam hal ini adalah 

seseorang tidak menolak kebaikan, menolak kemungkaran, serta 

tidak menentang ajaran Islam. 

2. Transformasi masyarakat menjadi masyarakat madani. Perbaikan 

masyarakat kampus dengan pembinaan di segala bidang 

diharapkan dapat membentuk masyarakat yang madani. Untuk 

membangun masyarakat madani ini di masyarakat luas, kita dapat 

memulainya dari kampus. 

3. Penyedia unsur-unsur perbaikan negara. Dakwah kampus mampu 

mempersiapkan para mahasiswa untuk masuk ke salah satu dari tiga 
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sektor sosial (publik, swasta, masyarakat). Dalam dakwah kampus, 

mahasiswa tidak hanya disiapkan kompetensinya, tetapi juga 

disiapkan pemahamannya dalam berdakwah kepada masyarakat, 

sehingga perbaikan negara dapat ditunjang dari bawah (bottom-up) 

yang melibatkan masyarakat dalam perkembangan bangsa ini.  

 

Dengan memahami urgensi dakwah kampus ini, diharapkan setiap 

aktivis dapat mempunyai gambaran besar tentang dakwah kampus ini. 

Dengan berpikir besar ini seseorang akan mempunyai visi masa depan 

yang akan senantiasa membuat dirinya produktif dan inovatif.  

 

 

Urgensi dan Lingkup Dakwah Muslimah 

 

―Iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama 

adalah ucapan ―laa ilaaha illallaah‖ dan yang paling rendah adalah 

menyingkirkan rintangan dari tengah jalan, sedang rasa malu itu (juga) 

salah satu cabang dari iman.‖ (HR. Muslim). 

 

Sejujurnya jika ditanya pertanyaan ini, saya khawatir tidak dapat 

menjawab dengan baik, akan tetapi pertanyaan ini beberapa kali 

ditanyakan kepada saya. Walau memang sebetulnya ada yang lebih 

berhak untuk menjawab pertanyaan ini, yakni para pemimpin dakwah 

muslimah di kampus itu sendiri, saya akan mencoba menjawab sejauh 

pemahaman dan pengalaman serta panduan dari beberapa referensi 

yang pernah saya baca.  

Sesuai yang disabdakan Muhammad Rasulullah bahwa ―Wanita 

adalah tiang negara!‖, hancur atau majunya suatu negara tergantung 

bagaimana kondisi perempuan yang ada di dalamnya. Seorang penyair 

bahkan mengatakan, ―Seorang ibu ibarat sekolah, apabila kamu siapkan 

dengan baik, berarti kamu menyiapkan satu bangsa yang harum 

namanya‖. Begitu juga, orang-orang bijak banyak yang mengaitkan 

keberhasilan para tokoh dan pemimpin dengan peran dan bantuan kaum 

wanita lewat ungkapan, ―Di balik keberhasilan setiap pembesar, ada 

wanita!‖  
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Tidak dapat dipungkiri 

bahwa ibu adalah 

madrasah pertama bagi 

putra-putrinya yang akan 

meneruskan tongkat 

estafet peradaban ini. 

Tidak heran jika muncul 

ungkapan, di balik kelembutan seorang wanita, ia bisa mengayunkan 

buaian di tangan kanannya dan mengguncang dunia dengan tangan 

kirinya. Namun, kesadaran akan hal tersebut belum dimiliki oleh para 

perempuan secara umum dan para muslimah khususnya. Untuk itu, 

dakwah muslimah sebagai bagian dari dakwah semesta memiliki arti 

penting untuk mengembalikan pemahaman yang benar tentang peran 

wanita yang sesuai fitrah dan posisinya dalam Islam. Proses perubahan tak 

akan terjadi seketika tapi dibutuhkan studi yang mapan, terencana, 

sistematis dan terorganisir secara rapi yang direalisasikan melalui gerakan 

dakwah yang solid. Karena itu, dakwah muslimah juga harus ditata, 

dikelola dan diorganisir secara baik dan teratur dengan kepemimpinan 

yang kokoh dan manajemen yang baik, yang tertuang dalam suatu wadah 

pergerakan. 

Urgensi dari dakwah muslimah sangat diyakini menjadi salah satu 

bagian penting dalam dakwah. Bahkan seorang bijak mengatakan 

pembagian porsi dakwah muslimah dengan dakwah keseluruhan, dengan 

penganalogian jika dakwah itu adalah sebuah lingkaran, maka dakwah 

muslimah sebesar setengah lingkaran. Pergerakan dakwah muslimah 

seperti yang kita tahu telah bergulir sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi 

menempatkan istrinya sebagai pemimpin para muslimah. Peran sentral 

dari muslimah yang juga telah dijelaskan sebelumnya merupakan urgensi 

yang saya nilai sebagai landasan mendasar mengapa kita perlu 

menjalankan dakwah khusus muslimah di kampus. Terkait apa peran dari 

bidang muslimah, khususnya kepala kemuslimahan di sebuah lembaga 

dakwah. Saya mengamati terdapat tiga peran utama yang bisa dijalankan 

oleh seorang kepala kemuslimahan. 

Wakil ketua lembaga untuk seluruh muslimah. Ia menjadi tangan 

kanan seorang ketua lembaga. Ketika zaman Rasulullah, Siti Aisyah 
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memerankan peran ini dengan baik. Ia yang memberikan arahan kepada 

para muslimah, memberikan pembinaan, menyampaikan aspirasi 

muslimah di syuro dan menjadi panglima dakwah untuk para muslimah itu 

sendiri. Saya sangat sepakat jika posisi seorang kepala muslimah hanya 

satu tingkat di bawah seorang kepala lembaga dakwah. 

Pemimpin untuk seluruh koordinator akhwat. Jika seorang kepala 

lembaga mengkoordinir, membina dan memimpin langsung kepala 

departemen di bawahnya, maka sosok kepala muslimah ini berperan 

sebagai pengkoordinir, pembina dan pemimpin bagai para koordinator 

akhwat seluruh departemen. Peran ini diharapkan dapat membuat daya 

rangkul antara kader pria dan perempuan seimbang.  

Sebagai pelakasna bidang dakwah muslimah. Fungsi mendasarnya 

yang ketiga adalah menjalankan dakwah muslimah itu sendiri, baik itu 

agenda kaderisasi, syiar maupun jaringan muslimah.  

Secara lingkup dakwah, peran muslimah sangat luas dan meliputi 

seluruh aspek dakwah kampus. Tetapi di sini saya akan 

menyederhanakannya dalam tiga bidang utama, yakni: 

Kaderisasi¸ yang dilakukan khusus untuk para muslimah. Berbagai 

agenda kaderisasi butuh ditambahkan kepada para muslimah agar dapat 

menjadi sosok muslimah ideal. Penambahan agenda kaderisasi ini 

diharapkan dapat membuat para muslimah memahami perannya sebagai 

individu, anak, istri, ibu dan da‘iyah. Tuntutan peran dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, sosial kemasyarakatan, 

ekonomi, politik dan pemerintahan, membutuhkan bekal yang cukup bagi 

akhwat muslimah untuk menjalankan peran multi dimensi yang ia pikul, 

dalam rangka mengemban amanah dakwah amar ma‘ruf nahi mungkar. 

Karena ini, kampus memiliki tanggung jawab berpartisipasi dalam 

membentuk muslimah shalihah yang syamil dengan kehadiran bidang 

muslimah pada lembaga dakwah yang melakukan program berupa 

Pembinaan dan Pengembangan Potensi Muslimah. 

Syiar, secara metode variasi syiar muslimah tidak berbeda jauh 

dengan dakwah pada umumnya, namun mempunyai kekhususan di 

bidang materi yang akan disampaikan. Karena syiar merupakan bagian 

dari kaderisasi massal, maka tetap akan mengacu pada pembentukan 

karakter muslimah yang memahami perannya sebagai individu, anak, istri, 
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ibu, dan da‘iyah. Contoh beberapa materi yang bisa disampaikan antara 

lain: konsep diri muslimah, kewajiban seorang muslimah, fiqih darah 

wanita, fiqih thaharah, figur muslimah teladan, urgensi dan peran 

muslimah dalam dakwah, etika interaksi perempuan dan pria, akhlak 

seorang muslimah, perawatan diri seorang wanita, career planning, 

dakwah dan rumah tangga, basic lifeskill bagi muslimah dan muslimah 

pembelajar. 

Jaringan, dalam membangun dakwah kita perlu juga 

mengembangkan jaringan agar dakwah yang dilakukan lebih kuat dan 

bermanfaat. Bidang kemuslimahan yang ada diharapkan pula dapat 

meluaskan jaringannya ke sesama lembaga dakwah lain. Selama 

lembaga dakwah tersebut masih bertujuan untuk menegakkan Islam, 

cobalah untuk membangun komunikasi dengan mereka. Untuk lingkup 

dakwah kampus, saat ini ada jaringan muslimah (JARMUS) FSLDK yang 

mengoordinasi seluruh bidang kemuslimahan pada seluruh kampus 

Indonesia yang bernaung di bawah FSLDK.  

Untuk mewujudkan dakwah muslimah yang baik dan tepat sasaran 

diperlukan beberapa langkah. Bidang muslimah di sebuah lembaga 

dakwah dapat melakukan tiga hal utama sebagai langkah awal. Langkah 

awal ini diharapkan dapat dijalankan untuk menetralisir segala paradigma 

tentang muslimah yang salah. 

a. Meluruskan paradigma muslimah agar sesuai dengan fitrahnya. Saat 

ini banyak pandangan yang salah tentang bagaimana sebenarnya 

seorang muslimah itu, bahkan paradigma tentang perempuan itu 

sendiri. Ada sebuah pandangan emansipasi wanita secara 

berlebihan yang membuat peran perempuan sebagai penopang 

rumah tangga menjadi lemah. Ada pandangan feminisme yang perlu 

diluruskan dengan koridor Islam. Perlu dijelaskan pula kepada objek 

dakwah, bahwa Islam tidak memandang perempuan hanya sebagai 

ibu rumah tangga, melainkan memiliki peran yang sangat besar. 

b. Membudayakan gaya hidup islami kepada para muslimah. 

Membudayakan lifestyle yang baik pada muslimah bisa dilakukan 

melalui dua pendekatan, yakni simbolik dan kebiasaan. Secara 

simbolik dengan membudayakan penggunan jilbab dan kebiasaan 
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yang baik seperti tutur kata, cara tertawa atau kebiasaan pulang tidak 

larut malam. 

c. Membentuk karakter muslimah yang tawazun. Tawazun ini berarti 

menyeimbangkan fikriyah, jasadiyah, dan ruhiyah  individu. Dapat 

diupayakan dengan mengajarkan pentingnya keseimbangan peran 

muslimah sebagai ibu, istri dan anak. Dengan demikian dapat 

terbentuk sosok muslimah yang memiliki pemahaman yang 

komprehensif terhadap perannya.  

 

Paradigma Dakwah Kampus 

 

Serulah  kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah  dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan  cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

(An Nahl Ayat 125) 

 

Saya akan memapaparkan paradigma untuk memandang apa saja 

yang berada dalam lingkup dakwah kampus dengan panduan matriks di 

atas. Secara garis besar ada empat bidang utama yang perlu dipenuhi 

dalam dakwah kampus, yakni: (1) kaderisasi, (2) syiar dan pelayanan, (3) 

sosial kemasyarakatan dan (4) akademik dan profesi. Keempat bidang ini 

perlu dipenuhi secara bersamaan agar dakwah kampus yang dilakukan di 

kampus Anda dapat berjalan secara optimal.  
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Dakwah kepada mahasiswa memang menjadi sasaran utama 

dakwah kampus, akan tetapi pada tahap lebih lanjut, dakwah kampus 

ternyata juga melingkupi keseluruhan civitas akademika pada perguruan 

tinggi, termasuk masyarakat luas. Peran sentral mahasiswa yang mampu 

melakukan mobilisasi secara horizontal dan vertikal menjadi alasan utama 

mengapa dakwah kampus dipandang sebagai dakwah yang berlingkup 

sangat luas. 

 

Kaderisasi 

Pembinaan dan pembentukan seseorang menuju kepribadian Islam 

adalah lingkup pertama dakwah kampus. Banyak kader yang 

menganggap lembaga dakwah adalah lembaga kaderisasi. Memang 

itulah adanya, dan pendapat itu sangat benar. Sebuah lembaga dakwah 

memang dituntut untuk dapat memberikan asupan ilmu yang cukup bagi 

kadernya. Dengan berbasiskan profil kader yang diharapkan dapat 

terbentuk.  

Porsi dari kaderisasi dalam sebuah lembaga dakwah sangat besar 

karena peran kader adalah sebagai sumbu putar bagi roda dakwah. 

Semakin solid dan militan seorang kader dakwah, akan berdampak pada 

lebih kuat dan cepatnya perputaran agenda dakwah yang ada.  

Pola pembinaan yang baik akan membentuk manusia unggul. 

Manusia yang unggul pun akan dapat memperbaiki pola pembinaan yang 

ada untuk membentuk manusia lebih unggul lainnya di masa yang akan 

datang. Berhubung kita juga ingin melihat masa depan dakwah yang lebih 

cerah dan berkembang, maka kader yang dibentuk ini seharusnya tidak 

hanya dapat bermanfaat bagi dirinya dan umat di masa kini. Ia juga harus 

bermanfaat bagi masa depan dirinya dan perbaikan masa depan 

organisasi dakwah yang membinanya. 

Karakter seorang muslim yang ideal bisa menjadi parameter 

pencapaian proses kaderisasi yang dijalankan. Agenda kaderisasi yang 

dijalankan dapat berbentuk metode yang variatif dan memiliki koridor 

kurikulum yang tegas. Basis pembinaan yang dibentuk dalam sebuah 

Lembaga Dakwah Kampus akan sangat menentukan kemampuan sebuah 

lembaga dakwah untuk memenuhi lingkup dakwah kampus yang lainnya. 
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Syiar dan Pelayanan 

Syiar adalah proses menyampaikan risalah Islam kepada banyak 

umat manusia. Syiar ini sering pula diartikan sebagai kegiatan 

menyemarakkan sebuah lingkungan dengan nilai-nilai Islami. Syiar juga 

bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan kepada objek dakwah. 

Sedangkan pelayanan adalah sebuah mekanisme memberikan sesuatu 

yang dibutuhkan oleh seseorang dengan harapan agar ia merasa 

nyaman dan tenang dalam sebuah lingkungan. 

Syiar dan pelayanan yang dilakukan dalam dakwah kampus juga 

akan berkutat pada definisi yang ada. Maksudnya, syiar Islam yang 

dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus diharapkan dapat berperan 

besar dalam transformasi masyarakat di sebuah kampus. Syiar Islam yang 

baik adalah ketika syiar tersebut mampu menjadi trendsetter pada sebuah 

lingkungan. Sebagai contoh, ajakan untuk tilawah rutin di sebuah 

lingkungan kampus. Parameter keberhasilannya adalah semakin banyak 

orang dalam lingkungan tersebut yang tilawah serta ada perasaan aneh 

bagi seseorang dalam lingkungan tersebut jika ia tidak rutin melakukan 

tilawah. Syiar berperan juga sebagai alat propaganda nilai dan corong 

opini. Harapannya memang agar syiar yang dilakukan dapat 

mencerahkan sebanyak mungkin objek dakwah sehingga semakin banyak 

objek dakwah yang bersedia mendalami Islam lebih lanjut. 

Pelayanan dalam bahasa dakwah berarti mencoba memberikan 

sebuah jasa dengan harapan mendapatkan kepercayaan dari objek 

dakwah. Bentuk pelayanan di kampus sangat banyak—saya akan memebri 

contoh yang sederhana—seperti: (1) jadwal imsakiyah, (2) informasi 

beasiswa, (3) konsultasi karir masa depan, dan (4) pelatihan 

entrepreneurship. Empat contoh sederhana ini adalah hal-hal yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai objek dakwah kita.  

Memang terkadang pelayanan yang diberikan tidak berhubungan 

langsung dengan transfer nilai Islam, tetapi meraih kepercayaan objek 

dakwah adalah sebuah langkah penting yang perlu ditempuh untuk 

mendapatkan simpati objek dakwah. Ketika seseorang merasa terlayani 

kebutuhannya oleh lembaga dakwah, bisa jadi ia tercerahkan untuk 

menghadiri agenda dakwah yang dilakukan. 
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Akademik dan Profesi 

Dakwah kampus juga perlu memikirkan kompetensi akademik kader. 

Hal ini karena berhubungan langsung dengan tujuan dakwah kampus, 

yaitu penyuplai alumni yang berafiliasi terhadap Islam. Tentu saja alumni 

yang akan disuplai bukanlah alumni yang tidak kompeten. Tidak cukup jika 

ia hanya memiliki afiliasi terhadap Islam. Ia diharapkan juga memiliki 

kelebihan kompetensi yang memungkinkan dirinya berkontribusi bagi 

masyarakat. Kompetensi inilah yang perlu ditempa oleh dakwah kampus 

terhadap kader dan simpatisannya. Pemberian tutorial pelajaran, 

penjagaan IPK kader, bimbingan karir sejak tingkat 2, persiapan pasca-

kampus sejak awal tingkat 4 adalah contoh bentuk aplikasi dari lingkup 

kompetensi akademik ini. 

Selain itu kader dan simpatisan juga dapat diarahkan untuk 

berkompetisi dalam perlombaan akademik yang ada. Keberhasilan 

mereka dalam perlombaan akan berdampak pada positifnya citra dari 

dakwah itu sendiri.  

Bagi kampus yang sudah lama bergulir dakwahnya, maka dakwah ke 

dosen juga bisa menjadi salah satu tujuan. Dengan adanya dosen yang 

berpengaruh dan mendukung dakwah kampus, akan memberikan 

keutungan tersendiri bagi dakwah yang Kita lakukan.  

 

Sosial Kemasyarakatan 

Dakwah kampus juga harus melatih kadernya untuk peduli kepada 

masyarakat. Kepedulian ini tidak hanya dalam bentuk bakti sosial yang 

aksidental, akan tetapi tetap berada  pada jalur perjuangan mahasiswa 

yang selalu bersama rakyat. Perjuangan ini bisa dalam bentuk yang lebih 

real dan kontinyu, seperti rumah belajar untuk anak miskin, pusat 

keterampilan kerja, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) atau koperasi simpan 

pinjam untuk membantu modal masyarakat dalam berusaha. Lembaga 

Dakwah juga bisa menjadi corong opini atas keresahan masyarakat, 

seperti menanggapi isu pornografi, aliran sesat, perjudian, dan isu moral 

lainnya. Dakwah kampus diharapkan dapat berperan untuk memenuhi 

peran ini dengan baik. Jangan sampai dakwah kampus hanya berkutat 

pada permasalahan internal yang tidak kunjung selesai. Keterlibatan 
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dakwah kampus dalam menunjang kehidupan masyarakat adalah sebuah 

harapan dari masyarakat. Ingat! Berjuta rakyat menanti uluran tanganmu.  

 

 

Misi Lembaga Dakwah 

 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk  rahmat bagi 

semesta alam. ( Al Anbiyaa Ayat 107) 

 

Lembaga dakwah adalah sarana yang digunakan oleh kader untuk 

mencapai tujuan dakwah. Lembaga dakwah juga berperan sebagai wajah 

dakwah di sebuah lingkungan. Tujuan besar dakwah adalah menjadikan 

Islam sebagai peradaban di dunia. Inilah yang menjadi ending point dari 

dakwah yang kita lakukan.  

Dakwah kampus berperan dalam mencerahkan sebanyak-banyaknya 

objek dakwah agar mereka dapat menjadi bagian dari unsur perbaikan 

bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah lembaga dakwah di 

kampus perlu melakukan langkah-langkah kecil (baby steps) untuk 

mencapai visi besar dakwah. Langkah-langkah ini bisa disebut sebagai 

misi bagi lembaga dakwah dalam melakukan aktivitasnya. 

 

Menebar pemikiran dan dakwah  

Peran syiar di sini sangat ditekankan karena merupakan peran utama 

bagi lembaga dakwah. Syiar menebarkan pemikiran dan nilai Islam 

kepada seluruh objek dakwah. Ini diharapkan dapat menjadi corong opini 

bagi objek dakwah. Adalah sebuah keberhasilan besar bagi lembaga 

dakwah jika mampu menjadikan agenda syiar sebagai kesempatan untuk 

mentransformasi objek dakwah dari antipati menjadi simpatisan, 

simpatisan menjadi pendukung, dan pendukung menjadi kader.  

 

Mengembangkan kemampuan SDM para kader dakwah  

Peran utama selanjutnya dari sebuah lembaga dakwah adalah 

melakukan kaderisasi dengan tujuan mengembangkan potensi kader 

dakwah. Mengembangkan kader dakwah adalah bagian terpenting bagi 
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lembaga dakwah karena kader adalah aset terpenting dalam perputaran 

roda dakwah. 

 

Pelembagaan yang profesional dan kompeten pada bidangnya  

Setelah memiliki kader yang baik, maka kelembagaan yang sehat dan 

profesional adalah langkah yang perlu ditempuh selanjutnya. Sehat di sini 

dimaksudkan adanya regenerasi kader yang berkelanjutan, sistem 

organisasi yang baik serta peran pemimpin yang optimal. Nilai 

profesionalisme seperti etos kerja yang baik dan kedisiplinan juga menjadi 

kebutuhan bagi lembaga dakwah untuk dipenuhi. 

 

Menghimpun tokoh dan pakar yang siap memberikan kontribusi dan 

pemikiran serta pengaruh bagi kepentingan dakwah  

Dengan lembaga yang kuat, maka kita dapat mulai merangkul orang-

orang berpengaruh, baik dalam lingkungan objek dakwah (kampus) atau 

lingkungan luar kampus. Tokoh atau pakar berpengaruh di dalam kampus 

antara lain Presiden Mahasiswa,  Ketua Himpunan Jurusan, Rektor, Dekan 

dan dosen. Sedangkan tokoh dan pakar yang berpengaruh di luar kampus 

antara lain pejabat pemerintahan, ulama dan pengusaha. Dengan adanya 

komunikasi dengan para tokoh dan pakar ini, diharapkan mereka dapat 

mendukung keberjalanan dakwah di kampus kita sesuai dengan 

kemampuan mereka masing-masing. 

 

Mencetak figur-figur yang kredibel  

Saat lembaga dakwah sudah cukup kuat, maka sudah saatnya 

sebuah lembaga dakwah mampu mencetak secara mandiri tokoh dan 

pakar yang berasal dari pihak internal lembaga dakwah. Mereka 

diharapkan mampu menjadi bagian dalam ekspansi dakwah karena 

ketokohan kader dakwah akan membuat dakwah lebih diterima di 

masyarakat luas. 

 

Penekan yang efektif bagi para pengambil kebijakan  

Dengan kekuatan dari lembaga dakwah, serta kredibilitas yang 

didapat dengan kepercayaan publik. Maka, lembaga dakwah dapat 

berperan sebagai penekan efektif bagi pengambil kebijakan. Sebutlah 
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ketika sebuah production house meluncurkan film yang berbau pornografi, 

maka lembaga dakwah dapat menekan production house tersebut untuk 

membatalkan film tersebut. Gunakanlah social power yang lembaga 

dakwah miliki untuk bernegosiasi kepada pihak yang mengambil kebijakan 

terkait sebuah isu. 

 

Penguat basis sosial  

Basis sosial utama bagi Lembaga Dakwah Kampus adalah civitas 

akademika di kampus. Dengan semakin kuatnya basis sosial pada sebuah 

lembaga dakwah, maka dukungan pasti akan mengalir kepada lembaga 

dakwah. Dukungan dapat berbentuk aspirasi, partisipasi, maupun sekedar 

mendukung secara moral. Basis sosial dapat dibangun dengan meraih 

semakin banyak kepercayaan dari objek dakwah. 

 

Melayani, melindungi dan memberdayakan masyarakat  

Lembaga dakwah berperan sebagai khalifah bagi objek dakwahnya. 

Karena itu lembaga dakwah diharapkan mampu memberikan pelayanan 

optimal bagi para objek dakwah agar mereka mampu merasakan 

kebermanfaatan dari keberadaan lembaga dakwah.  

 

 

Mengenal dan Membuat Strategi Dakwah di Perguruan Tinggi 

Khusus 

 

―Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As 

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata, ―(Al-Jumu‘ah Ayat  2) 

 

Maksud khusus disini adalah kampus yang bisa dikatakan bukan 

perguruan tinggi seperti pada umumnya, melainkan perguruan tinggi yang 

mempunyai kekhasan tersendiri seperti perguruan tinggi kedinasan, 

perguruan tinggi intelijen, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi 
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keperawatan, ekstensi, diploma, perguruan tinggi agama Islam, perguruan 

tinggi agama non-Islam dan sebagainya.   

Bentuk kekhasan yang pernah saya jumpai seperti:  

(1) perguruan tinggi kedinasan yang menuntut mahasiswa tinggal di 

asrama selama masa perkuliahan, 

(2) perguruan tinggi yang memiliki lama kuliah 3 tahun (D-3) atau 

kuliah malam (ekstensi), 

(3) perguruan tinggi yang menerapkan sistem militer dalam sistem 

pendidikannya, 

(4) perguruan tinggi yang pada tahun kuliah tertentu mewajibkan 

mahasiswa kuliah praktek selama 1 tahun, 

(5) perguruan tinggi yang berbasiskan Islam, 

(6) perguruan tinggi yang memiliki peraturan yang melanggar syariah 

Islam, seperti perempuan yang tidak diperbolehkan memakai jilbab 

atau tidak diperbolehkan mengenakan bawahan rok, 

(7) perguruan tinggi yang non-Islam, sehingga ada mata pelajaran 

agama lain masuk dalam kurikulum yang wajib diambil, 

(8) perguruan tinggi dengan karakter mahasiswa homogen, seperti 

akademi keperawatan yang didominasi oleh mahasiswi. 

Mungkin masih lebih banyak lagi contoh yang bisa Anda sebutkan. 

Saya seringkali mendapat pertanyaan terkait kampus dengan kekhasan ini. 

Kebanyakan memang saya tidak bisa memberikan jawaban yang 

memuaskan, karena bagaimanapun saya tidak mengetahui medan 

dakwah di sana dengan baik. Sehingga seperti yang sering saya utarakan, 

metode atau strategi dakwah yang terbaik sejatinya hanya bisa dibuat oleh 

Anda pelaku dakwah di sebuah kampus.  

Pada tulisan ini saya mencoba memaparkan cara pandang yang 

diperlukan dalam menyusun pola dakwah di kampus-kampus yang 

mempunyai ciri khas tersendiri. Saya menyarankan alangkah baiknya jika 

Anda pelaku dakwah di kampus-kampus tersebut bisa memformulasikan 

metode dakwah yang paling tepat, lalu dibukukan sehingga dapat 

diadaptasi dengan kampus sejenis lainnya. Saat FS-NAS XIV di Universitas 

Lampung pada tahun 2007 sempat diinisiasi forum dakwah kampus 

kedinasan dan perguruan tinggi Islam. Aliansi atau forum ini bertujuan 
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agar ada tempat berbagi dan berdiskusi serta mengembangkan pola 

dakwah yang terbaik untuk kampus sejenis ini.  

Tak bisa kita elakkan pula dalam penyusunan strategi ini, kondisi 

mahasiswa dan lingkungannya yang sangat unik. Sebutlah di Perguruan 

Tinggi Agama Islam (PTAI), yang memiliki sebagian mahasiswa yang 

mungkin sudah paham Islam. Akhirnya mereka menilai mengikuti 

Lembaga Dakwah tidak ada manfaatnya. Untuk itu dibutuhkan pola 

dakwah khusus yang menjadikan Lembaga Dakwah sebuah pusat inkubasi 

pemikiran Islam. Dengan ini barulah banyak yang mau mengikuti Lembaga 

Dakwah karena para mahasiswa melihat Lembaga Dakwah sebagai 

tempat belajar Islam yang lebih advance.  

Contoh kedua, di sekolah kedinasan pemerintahan (IPDN) yang tidak 

mengzinkan mahasiswanya keluar kampus tanpa alasan yang jelas. 

Ditambah lagi, ada kewajiban untuk menginap disana. Akibatnya pola 

dakwah di sana harus menyesuaikan dengan pola hidup yang ada. 

Misalnya dengan membuat sebuah trendset tersendiri bagi seorang 

muslim seperti budaya saling membangunkan untuk melaksanakan sholat 

subuh berjamaah, kajian setelah maghrib, sahur dan buka bareng, puasa 

sunnah dan kebiasan lainnya yang sangat efektif dalam membangun 

budaya dan lifestyle muslim pada mahasiswa.  

Untuk sampai kepada tahapan mampu membuat sistem sendiri, 

dibutuhkan waktu yang cukup lama tentunya. Selanjutnya saya akan 

memaparkan point of view apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

membuat strategi dakwah ini  

(1) Mengenal medan kampus.  

Yakni mengenal bagaimana kekhasan kampus Anda dibandingkan 

dengan kampus umum lainnya. Cari perbedaan yang mendasari 

mengapa perlu ada perlakuan khusus terhadap kampus Anda. 

Termasuk mengenal semua civitas akademika dan lingkungan sekitar 

kampus. 

(2) Pola regenerasi.  

Lembaga dakwah dalam beberapa kampus perlu juga disesuaikan 

pola regenerasinya. Untuk kampus yang masa perkuliahannya 3 

tahun misalnya, kader tingkat dua sudah harus memegang tanggung 

jawab sebagai pemimpin utama dan pengurusnya.  
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(3) Karakter mahasiswa. 

Biasanya untuk kampus yang mempunyai kekhasan ini, karakter 

mahasiswanya lebih homogeny. Cari tahu di mana letak kesamaan 

mahasiswa di kampus Anda lalu jadikan itu sebagai landasan dalam 

menentukan pola pendekatan dakwah. 

(4) Tata aturan yang berlaku.  

Yakni aturan kampus yang bisa mendukung atau menghambat gerak 

dakwah di kampus, seperti larangan berjilbab atau sebaliknya 

kewajiban berjilbab bagi para mahasiswi. 

(5) Menemukan Potensi pendekatan Dakwah 

Setelah mengetahui kondisi (analisa SWOC—Strength, Weakness, 

Opportunity and Challenge) terhadap kampus Anda, maka perlu 

kiranya Anda mencari potensi dakwah yang ada yang bisa menjadi 

senjata ampuh dalam berdakwah. Sebutlah, potensi kedekatan 

emosional antarmahasiswa dapat memudahkan kita mengajak 

mahasiswa untuk sholat; atau potensi pemahaman agama para 

kader yang memungkinkan dibukanya kesempatan kepada 

mahasiswa yang ingin belajar agama lebih intens. 

(6) Menentukan profil kader yang dibutuhkan.  

Profil ini untuk membantu Lembaga Dakwah membentuk kriteria 

kader yang dibutuhkan agar dakwah di kampus Anda menjadi lebh 

mudah. Sebutlah untuk di PTAI dibutuhkan kriteria kader yang minimal 

memahami kitab-kitab Islam atau memiliki hafalan Al Qur‘an 

beberapa juz. Sedangkan di sekolah olahraga, kader diharuskan 

memiliki kekuatan fisik yang baik sehingga bisa menjadi teladan 

untuk sekitarnya. 

(7) Tidak mengikuti pola dakwah pada umumnya.  

Terkadang pada kampus khusus ini, pola dakwah di kampus umum 

seringkali tidak bisa digunakan. Jadi Anda perlu berpikir keras terkait 

metode dakwah yang ideal dan tepat. Bahkan bisa jadi pola dakwah 

yang dilakukan di kampus Anda adalah pola dakwah yang belum 

pernah terpikirkan sebelumnya.  

(8) Trial and error.  

Lembaga Dakwah harus berani uji coba dan siap gagal atas 

rekayasa dakwah yang dilakukan. Dengan terus menguji sistem dan 
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kader, biasanya pola dakwah yang tepat akan ditemukan. 

Perbanyaklah pula diskusi dengan kampus sejenis. Membangun 

forum kampus yang memiliki kekhasan ini juga bisa menjadi solusi 

tambahan. 

 

 

Karena Kita Keluarga 

 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah  antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat. (Al Hujarat Ayat 10) 

 

Jika berbicara tentang 

persaudaraan (selanjutnya saya ganti 

istilahnya dengen kekeluargaan), maka 

saya langsung teringat kisah yang saya 

alami sendiri di awal perkuliahan saya 

di kampus. Kisah inilah yang menjadi 

landasan saya membangun 

kekeluargaan dalam tubuh Lembaga Dakwah Kampus ini.  

Kisah ini bermula ketika pelantikan kader muda di Lembaga Dakwah 

tempat saya beraktivtas. Pada saat itu saya diamanahkan sebagai ketua 

angkatan mahasiswa muslim. Malamnya setelah pelantikan saya bertemu 

dengan seorang kepala departemen human resorce and learning 

development, beliau biasa disapa mas Agus, sosok ustadz buat kami saat 

itu. Kebetulan itu merupakan pertemuan langsung pertama saya dengan 

beliau. Saya bertemu di warung pecel lele sembari makan malam. 

Pertemuan yang sangat singkat dan bisa dikatakan saya belum banyak 

mengenalnya karena pembicaraan kita malam itu seputar hal-hal umum 

saja.  

Satu pekan kemudian saya diuji oleh Allah dengan penyakit hepatitis A 

yang mengharuskan saya diopname di Rumah Sakit di Jakarta. Seperti 

pada umumnya seorang yang diopname, maka kehadiran seorang teman 

untuk mengunjunginya atau sekedar mengirim pesan singkat sangatlah 

dinanti. Pada suatu malam di rumah sakit itu, Allah mengajarkan pada 
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saya arti kekeluargaan. Sosok Mas Agus yang sejak pertemuan di warung 

pecel lele itu tidak pernah saya temui, tiba-tiba datang ke kamar tempat 

saya menginap. Ia datang sendiri dengan senyum hangatnya yang 

menyapa saya. Ia bercerita tentang banyak hal yang memotivasi saya 

untuk lekas sembuh. Ia juga bercerita ia baru saja tiba di Jakarta dan 

setelah pencarian cukup panjang barulah ia menemukan rumah sakit 

tempat saya menginap. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat berharga. 

Seseorang yang baru bertemu saya selama 30 menit satu pekan lalu, saat 

itu sudah bersedia menempuh 120 km perjalanan hanya untuk 

menjenguk saya. Lalu setelah sekitar 1,5 jam saling bercerita, ia 

berpamitan dan mengatakan akan kembali ke Bandung. Saya semakin 

kaget, ia benar-benar datang ke Jakarta hanya untuk menjenguk saya. 

Kejutan dan pelajaran tentang kekeluargaan itu tidak berhenti sampai 

di sana. Sekitar satu tahun kemudian saya baru mengetahui bahwa saat itu 

ia ternyata tidak langsung pulang ke Bandung, melainkan terpaksa 

menginap di Jakarta selama satu malam karena kehabisan bis untuk ke 

bandung. Subhanallah¸ sosok Agus Rendy Wijaya inilah yang banyak 

mengajarkan kepada saya tentang arti kekeluargaan. Tulisan saya pada 

bagian ini juga sepenuhnya terinspirasi oleh beliau. 

Kekeluargaan merupakan sebuah kata yang sangat mendalam pada 

aplikasi dakwah di kampus karena nuansa keluarga sejatinya memang 

berbeda dengan nuansa pertemanan. Keluarga adalah sebuah kumpulan 

orang yang saling membantu satu sama lain dan siap merasakan susah 

dan senang bersama-sama. Itulah mengapa pendiri dakwah kampus di ITB 

menamakan Lembaga Dakwah Kampus ITB dengan sebutan KELUARGA 

Mahasiswa Islam dan itu pula mengapa kami menamakan pemimpin 

kami  bukanlah ketua GAMAIS, melainkan Kepala KELUARGA Mahasiswa 

Islam. Karena memang rasa dari keluarga itu sangat menjadi hal prinsipil 

oleh kami. Karena itu pulalah, jargon atau tagline GAMAIS adalah karena 

kita keluarga. 

Sahabat semua, kekeluargaan bukanlah rasa dan nuansa yang bisa 

dipaksakan karena rasa ini bermula dari dalam individu masing-masing 

kader. Rasa ini bermula dari kebutuhan dan kecintaan terhadap lembaga 

dakwah. Kekeluargaan tidak bisa dibentuk dengan tausiyah dan rutinitas 

membaca do‘a rabithah saja, melainkan perlu dibuktikan kepada sesama. 
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Oleh karena itu, dalam membangun nuansa kekeluargaan dalam sebuah 

lembaga dakwah, semua kader harus berperan aktif menerapkan pola 

hidup kekeluargaan di komunitas Lembaga Dakwah Kampusnya.  

Membangun kecintaan kader terhadap komunitas dakwah kampus 

menjadi langkah pertama yang perlu dibangun. Kecintaan adalah buah 

dari komitmen seseorang terhadap sesuatu. Jika seseorang sudah jatuh 

cinta, maka ia akan menjaga dan membela apa yang ia cintai. Untuk 

membangun kecintaan kader terhadap lembaga dakwah, maka kita perlu 

membuat nuansa nyaman di hati semua kader. Nuansa nyaman ini bisa 

dibentuk dengan mengembangkan budaya saling senyum sapa dan 

salam sehingga sesama kader terbiasa saling menyapa dan tersenyum 

ketika bertemu. Selain itu, budaya saling mengingatkan dengan cara yang 

halus, seperti membiasakan berbagi SMS tausiyah atau saling menasihati 

dalam setiap kesempatan bertemu. Tidak hanya itu, perlu juga dibangun 

budaya apresiasi, yang membiasakan kader mengucapkan ―Tolong bantu 

saya mengerjakan ini‖, ―Terima kasih atas kerja keras kamu‖, ―Hebat, kamu 

mengerjakan agenda ini dengan baik!‖ ―Subhanallah, tausiyah tadi sangat 

menyentuh‖, dan bentuk-bentuk apresiasi lainnya yang membuat sesama 

kader saling menghargai. 

Lebih lanjut kita perlu memandang kader bukan sebagai pekerja 

dakwah, akan tetapi betul-betul sebagai anggota keluarga yang sedang 

menggapai cita-cita dakwah secara bersama. Dengan demikian proses 

yang dijalankan betul-betul dilakukan bersama serta evaluasi yang 

diadakan bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi sarana perbaikan 

dakwah ke depannya. Kecintaan juga bisa dibangun dengan memberikan 

kepercayaan kepada kader, misalnya dengan memberikan kader 

kepercayaan penuh mengemban amanah dakwah. Ini juga memberikan 

kesempatan kepadanya untuk memberikan kontribusi terbaik kepada 

lembaga dakwah. Ditambah lagi, ketika seseorang sudah merasa pernah 

memberikan suatu kontribusi besar terhadap lembaga dakwah, biasanya 

rasa memilikinya akan lembaga dakwah tersebut kian meningkat.  

Menempatkan seorang kader yang ‗heboh dan asyik‘ ditengah–

tengah tegangnya nuansa dakwah juga bisa menjadi solusi. Saya 

terkadang melihat kader dakwah yang sudah cukup qowiy menjadi agak 

sulit mencair dan bergaul kepada sesama kader. Oleh karena itu 
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dibutuhkan sekali kader yang memang bisa menyatukan hati dengan 

keceriaan dan senyum bahagia. 

Agenda aksidental yang sangat kekeluargaan. Terkadang hal 

sederhana bisa menjadi sangat bermakna jika keikhlasan menjadi 

landasan dalam melaksanakannya. Dengan mengadakan agenda yang 

bersifat kekeluaraan biasanya dapat membantu membangun nuansa 

kekeluargaan dengan baik. Bentuk agenda yang bisa dilakukan antara 

lain: 

(1) Family Day, acara kekeluargaan yang isinya hanya bersenang-

senang dan saling mengenal satu sama lain. Isi dari family day 

sangat beragam, bisa diisi dengan lomba-lomba seperti tujuhbelasan, 

lomba masak, hiking, olahraga bareng dan sebagainya. Biasanya 

family day diadakan ketika kader sudah mulai jenuh atau setelah 

melaksanakan rangkaian agenda dakwah yang padat. Di family day 

ini tidak perlu ada pembahasan dakwah dan sebagainya, biarkan 

kader sejenak melupakan beban dakwah yang ada. 

(2) Milad reminder, mengingatkan kapada semua kader akan milad 

salah seorang kader. Cara pengingatan bisa melalui pesan singkat 

atau dibuat kalender khusus yang berisikan tanggal milad kader 

setiap bulannya. Dengan itu semua kader bisa mengucapkan 

selamat dan memberi do‘a kepada orang yang milad hari itu. 

(3) Memberi hadiah, salah satu cara yang memang membutuhkan 

modal, tetapi bisa menjadi media yang cukup efektif. Memberi hadiah 

sesekali kepada sesama kader secara spontan atau mendadak 

merupakan salah satu bentuk ungkapan persaudaraan.  

(4) Bermalam bersama, dengan bermalam bersama biasanya bisa diisi 

dengan obrolan santai dan ringan. Terkadang kader juga 

membutuhkan pembicaraan yang ‗tidak berat‘ untuk refreshing. 

Berikan kesempatan kepada kader untuk saling terbuka 

mengungkapkan sesuatu. Di sinilah proses saling mengenal satu 

sama lain serta apresiasi bisa terbangun. 

(5) Perjalanan bersama, mengadakan perjalanan jauh bersama. Dalam 

perjalanan jauh bersama biasanya banyak waktu luang dan ada 

perasaan senasib. Dalam perjalanan ini bisa kita bangun nuansa 

kekeluargaan itu. Sebagai qiyadah, kita menjaga jundi dan sekaligus 
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menanamkan nilai tertentu. Saya biasanya jika mengisi pelatihan di 

luar kota, selalu membawa kader yang lain dan alhamdulillah 

selama perjalanan bisa dibangun sebuah ikatan yang kuat. 

(6) Dipersaudarakan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad kepada 

para sahabat ketika hijrah ke Madinah. Akan tetapi tentu perlu sedikit 

penyesuaian. Kader dipasangkan satu sama lain dan mereka 

dipersaudarakan dengan ikatan perjuangan dakwah. Harapannya 

mereka bisa saling menjaga dan menasihati satu sama lain. 

(7) Makan bersama, ini media membangun kekeluargaan yang telah 

terbukti efektif. Sebagai contoh, setelah shalat magrib, para kader 

dakwah selalu mengajak sesama kader yang shalat di masjid 

kampus untuk makan malam bersama. Ketika makan bersama 

biasanya kita saling bercerita tentang kejadian yang dialami selama 

satu hari. Di sana terbentuk nuansa keterbukaan antar kader. 

(8) Mengerjakan tanggung jawab teknis bersama, yang dimaksud ini 

adalah membiasakan kader untuk saling terlibat dalam setiap 

persiapan agenda dakwah, meskipun ia bukan panitia dari acara 

tersebut. Minimal dalam persiapan teknis, seperti memasang umbul-

umbul, baligo, dekorasi ruangan atau menjadi panitia lapangan saat 

hari-H. Dengan ini akan terbentuk sebuah rasa memiliki terhadap 

semua agenda dakwah. Panitia dari acara yang ada akan merasa 

bahwa memang keluarga dakwah ini saling membantu satu sama 

lain. 

Dua cara di atas bisa dikatakan sebagai cara untuk membangun 

nuansa kekeluargaan di sebuah lembaga dakwah. Terakhir saya ingin 

memaparkan bagan tentang skema berpikir konsep kekeluargaan.  
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Pada bagan di atas bisa kamu lihat bahwa kekeluargaan dapat 

dibentuk melalui tiga cara, yakni keterbukaan, kepercayaan dan apresiasi. 

Ketiga elemen ini harus dibangun sebagai landasan kekeluargaan di 

sebuah lembaga dakwah. Selanjutnya, bukti nyata dari nuansa 

kekeluargaan yang baik adalah peduli pada sesama kader dan bertindak 

atas segala permasalahan yang terjadi. Ini bisa dirangkum dalam sebuah 

kalimat sakti yang menjadi kunci dari kekeluargaan, yakni EMPATI. Makna 

empati ini sangatlah dalam. Jika setiap kader dapat saling berempati 

terhadap sesama kader lainnya, maka kekuatan kekeluargaan yang baik 

akan menghiasi perputaran roda dakwah di Lembaga Dakwahmu. 

 

Koordinasi Dakwah Ikhwan dan Akhwat 

 

―…Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan 

janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksaan-Nya―. (Al-Ma‘idah Ayat 2) 

 

Salah satu hal yang unik dari organisasi dakwah adalah adanya 

seorang koordinator akhwat yang mendampingi di sebuah 

departemen/divisi/bidang, dan sebagainya. Terkait peran khusus 

koordinator akhwat akan saya sampaikan pada bagian khusus. Pada 

bagian ini saya ingin lebih menekankan pada pola hubungan antara 

kepala departemen dengan koordinator akhwat. Isi dari tulisan ini bisa 

disesuaikan tergantung kondisi. Sebutlah ketua lembaga dakwah dengan 

ketua kemuslimahan, atau ketua panitia dengan koordinator akhwatnya. 

Pertama, Anda, baik sebagai kepala departemen (selanjutnya disingkat 

kadept) atau koordinator akhwat (selanjutnya disingkat korwat) perlu 

memahami bahwa Anda adalah seorang pemimpin bagi staf Anda. Bisa 

dikatakan pula bahwa Anda dan partner Anda adalah duo pemimpin, 

yang akan mengarahkan sebuah tim ke arah yang telah ditentukan. Untuk 

itu semua, maka diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas 

agar segala sesuatu dalam departemen berjalan dengan baik. 

Pernahkan Anda mengalami sebuah perasaan seperti ini: 
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―Kemana yah kepala departemenku? Kok ‗gak ngerti sih kondisi 

departemen lagi mendesak?‖ 

―Duh, ini korwat kok ganggu aku mulu, sih! ‗Gak bisa apa ngerjain 

sendiri!‖ 

―Apa aku salah yah, sehingga ia jadi seperti tidak mempedulikan 

pendapatku?‖ 

―Duh, ini ikhwan kok ‗gak percayaan banget sama akhwat? Masa‘ 

semua kerjaan dikerjain ikhwan!‖ 

Terkadang perasan seperti ini bisa muncul antara korwat ataupun 

kadept. Sebuah perasaan awal yang akan menjadi stimulus rusaknya 

hubungan di sebuah departemen jika tidak diselesaikan dengan cepat. 

Jika berbicara tentang pola koordinasi yang baik, saya akan memulai 

sedikit tentang karakter pria dan perempuan. Ada beberapa perbedaan 

mendasar yang saya amati antara pria dan perempuan yang mungkin 

sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola koordinasi ini.  

1. Perempuan cenderung berbicara dengan bahasa yang tidak 

langsung, sehingga terkadang sulit ditangkap oleh pria. Perempuan 

cenderung berbelit-belit dalam menjelaskan, lalu makna inti yang 

terkandung dalam ucapannya juga implisit. Sedangkan pria 

cenderung eksplisit dan to the point, termasuk dalam hal mengkritik. 

Ini juga terkadang tidak bisa diterima oleh semua perempuan karena 

bisa saja jadi menyinggung perasaan. 

2. Pria itu terkadang lambat merespon sesuatu, apakah itu SMS atau 

panggilan telepon. Walau tidak semua, namun cukup banyak juga 

pria yang menyuekkan keresahan tanggung jawab dakwah dari 

pihak korwat. Hal ini mungkin disebabkan pihak pria butuh waktu 

untuk menimbang kebijakan. 

3. Perempuan biasanya penuh pertimbangan dalam menyampaikan 

sesuatu, bahkan untuk sesuatu yang mungkin menurut pihak pria 

tidak penting. Terkadang karena terlalu lama ditimbang dan tak urung 

disampaikan, lalu kadept yang bergerak dengan naluri langsung 

mengambil kebijakan yang mungkin bertolak belakang dengan 

pendapat korwat.  

4. Pria sering menganggap ringan atau enteng hal-hal yang 

disampaikan oleh korwat. Pihak korwat sudah berpikir puluhan kali 
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untuk menyampaikan pendapatnya, sedangkan pihak kadept hanya 

merespon dengan ―Oh ‗gitu yah, itu sih biasa, dibawa santai aja‖. 

Mungkin sedikit perbedaan ini bisa menjadi kendala dalam 

menjalankan tugas dakwah yang diemban di sebuah tim. Akan tetapi 

tentunya masalah itu bukannya tanpa solusi. Untuk kendala di atas ini 

terkait bagaimana agar pola koordinasi bisa berjalan dengan baik, ketika 

saya tanya ke beberapa rekan saya, mereka semua menjawab hal yang 

sama, yakni KETERBUKAAN. Saya pun berpikir sama. Dalam sebuah 

hubungan yang intens dan rutin, keterbukaan satu sama lain menjadi hal 

yang sangat penting, yaitu menyampaikan kepada partner Anda tentang 

keresahan dakwah yang Anda rasakan atau problematika pribadi yang 

mungkin menganggu kinerja dakwah. Keterbukaan ini mengakibatkan 

adanya kepercayaan satu sama lain.  

Selanjutnya Anda juga perlu mampu memandang peran satu sama 

lain secara proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

sebuah tim. 

 Kadept memandang korwat. Korwat adalah sosok wakil atau second 

leader dalam sebuah tim. Ia akan selalu mendukung kadept. Korwat 

juga berperan sebagai sekretaris tim dan kadept yang memiliki 

notulensi progress dan laporan dari keberjalan dakwah sebuah tim. 

Korwat juga yang berperan untuk merangkul staf akhwat. Secara 

personal korwat juga diharapkan dapat menjadi motivator bagi 

kadept dan pengingat dikala ia sedang jenuh berdakwah. Kadept 

bisa juga memandang korwat sebagai belahan otak, jiwa dan raga 

(ini serius). Karena perempuan itu dikaruniai pola pikir dan sensitivitas 

yang relatif berbeda, maka korwat sangat tepat jika bisa diajak 

menjadi teman diskusi dalam pengambilan keputusan strategis. 

Korwat juga berperan sebagai representasi dan corong suara akhwat 

dalam diskusi itu, sehingga bisa bekerja saling melengkapi, 

menambah wawasan dan memperluas sudut pandang kadept. Ini 

sangat membantu terutama untuk kadept dan korwat yang memiliki 

gaya dan cara yang berbeda dalam memimpin dan mengambil 

kebijakan. 

 Korwat memandang kadept. Kadept adalah pemimpin tertinggi 

dalam sebuah tim. Ia harus dapat bertanggung jawab serta 
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mempunyai kapasitas seorang pembina. Ini perlu dimiliki oleh 

seorang kepala departemen karena bukan hanya memimpin, ia juga 

berfungsi sebagai seorang pengayom. Peran sebagai pembina 

sekaligus pencipta kondisi nyaman anggota departemen perlu 

dilakukan oleh seorang kadept. Bukan hal yang mudah tentunya, 

karena jika kadept punya kapasitas ini, berarti seorang korwat 

departemen seharusnya juga memiliki kapasitas ini untuk 

menyeimbangkan kadept.  

Membangun pola komunikasi yang baik antara kadept dan korwat 

menjadi langkah penting yang harus ditempuh. Bisa juga dengan 

membangun nuansa kekeluargaan ketimbang hanya sebatas 

persaudaraan. Nuansa kekeluargaan dapat membantu semua pihak 

untuk bisa lebih terbuka menyampaikan pendapat. Harapannya 

adalah terbentuk keterbukaan satu sama lain sehingga berdampak 

pada kepercayaan antara kadept dan korwat. Akan tetapi tentunya 

juga perlu ada batasan dalam membangun komunikasi ini agar 

keberkahan dakwah tetap terjaga. Dengan kata lain, walau ada 

keterbukaan, tetap jangan sampai ‗kebablasan‘.  

 Komunikasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu sampai 

dicari-cari kebutuhan tambahan sehingga menjadi alasan untuk 

berkomunikasi secara berlebihan. 

 Komunikasi dalam hal penyampaian pendapat dilakukan sesegera 

mungkin. Jangan ditunda apalagi tidak disampaikan. Jika masalah 

bisa disampaikan dan didiskusikan segera, akan lebih mudah untuk 

diselesaikan pula. Nantinya tidak akan ada pihak yang merasa tiba-

tiba ‗ditodong‘ oleh masalah. 

 Koordinasi dilakukan secara terbuka. Hal-hal yang memang perlu 

disampaikan sebaiknya disampaikan secara jelas dan lugas, jangan 

terlalu banyak analogi dan penjelasan yang tidak bermakna atau 

implisit. 

 Dilakukan secara dua arah. Bukan perintah dari satu pihak ke pihak 

lainnya. Sebaiknya keputusan yang ada merupakan hasil diskusi dari 

dua pihak karena pola hubungan yang dibangun adalah pola saling 

menghargai. Sejatinya tidak ada yang lebih baik antara kadept dan 
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korwat. Dengan membuat keputusan bersama, tentu akan 

berdampak positif terhadap kedua belah pihak. 

 Pembicaraan sebaiknya adalah hal-hal yang terkait dengan 

tanggung jawab saja. Hal-hal yang sifatnya pribadi sebisa mungkin 

diminimalisir. Hal-hal yang sifatnya pribadi boleh disampaikan 

dengan catatan terkait dengan amanah yang dilakukan bersama 

akhwat yang diajak berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk saling 

menjaga satu sama lain, meskipun semua ini tentu akan kembali ke 

diri masing-masing, yang paling mengetahui kemampuannya untuk 

menjaga hati sendiri dan hati partner dakwahnya. 

 

 

Merencanakan Struktur Organisasi 

 

Al-haq yang tidak ditata dengan baik akan dikalahkan oleh Al-bathil 

yang tertata dengan baik"  (Ali Bin Abi Thalib) 

 

Struktur organisasi yang ada pada sebuah lembaga adalah 

gambaran dari pemimpin lembaga tentang peran, fungsi dan posisi dari 

lembaga tersebut. Pada lembaga yang setipikal sekalipun, seperti 

Lembaga Dakwah Kampus, bentuk struktur organisasi bisa berbeda sama 

sekali. Memang tidak ada struktur baku untuk sebuah organisasi. Struktur ini 

bisa berubah setiap tahunnya, dan itu bukanlah hal yang salah. Saya 

tekankan sekali lagi, struktur organisasi adalah gambaran pemimpin 

memandang sebuah lembaga.  

Saya akan mencoba memberikan gambaran untuk mempermudah 

bagaimana menentukan sebuah struktur untuk studi kasus Lembaga 

Dakwah Kampus, sesuai dengan apa yang kita bicarakan dalam buku ini. 

Secara fungsional Lembaga Dakwah mempunyai dua peran utama, yakni 

kaderisasi dan syiar. Ini peran utama yang harus selalu ada dalam sebuah 

Lembaga Dakwah Kampus. Basis dasar dari alasan adanya dua peran ini 

adalah surat Ali Imran ayat 79 tentang keseimbangan antara dakwah 

(baca: syiar) dan tarbiyah (baca: kaderisasi). Untuk memudahkan 

pembahasaan, saya akan mengganti istilah peran dengan sektor dakwah 

(menyesuaikan dengan kebiasaan di kampus).  
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Untuk mendukung kedua sektor dakwah ini, dibutuhkan sektor 

pendukung (supporting system) dari dua sisi, yang pertama sektor 

pendukung internal yakni dana, dan sektor pendukung eksternal yakni 

jaringan. Sektor pendukung internal dalam hal ini adalah kebutuhan untuk 

menyukseskan agenda syiar dan kaderisasi dalam bentuk dana. Dana 

dalam dakwah ibarat oli yang mempermulus perputaran roda dakwah. 

Kebutuhan dana saat ini adalah hal yang mutlak. Selanjutnya sektor 

pendukung eksternal adalah jaringan. Jaringan yang dimiliki oleh lembaga 

dakwah mampu mengembangkan sayap dakwah. Dukungan eksternal ini 

dapat pula mempermudah sumber pendanaan, kredibilitas lembaga dan 

menguatkan jaringan dakwah yang ada. 

Terakhir ada 2 sektor istimewa yang bisa diadakan sesuai dengan 

kapasitas lembaga dakwah. Jika memang kapasitas lembaga belum stabil 

maka sektor ini bisa menjadi subsektor dari sektor yang ada. Sektor 

istimewa pertama adalah sektor kemuslimahan. Sektor ini berperan dalam 

mengoordiniir muslimah di kampus. Jika belum memungkinkan sebagai 

sebuah sector, maka kemuslimahan dapat fokus pada syiar muslimah 

terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi subsektor di bawah syiar. Sektor 

selanjutnya yang merupakan sektor istimewa adalah akademik dan 

profesi, yang berperan dalam mengelola dan menjaga kompetensi 

akademik dan profesi kader, serta bisa menjadi sarana untuk syiar berbasis 

kompetensi. Karena peran pembinaan sangat kental disini, maka jika 

belum memungkinkan menjadi sebuah sektor, akademik dan profesi dapat 

menjadi subsektor di bawah kaderisasi.  

Untuk menunjang aktivitas dakwah kampus diperlukan pula perangkat 

tambahan organisasi yang bertugas menunjang kinerja sektor yang ada. 

Perangkat tambahan yang pertama terkait administrasi dan koordinasi 

dakwah yang terdiri dari sekjen, administrasi/sekretaris, bendaraha, litbang, 

kajian strategis, dan tim reaksi cepat. Selanjutanya kita juga mengenal 

badan semi otonom, yang merupakan badan khusus yang dibangun 

dengan tugas khusus, dan biasanya memiliki peran yang tidak langsung 

menunjang sektor utama syiar dan kaderisasi, seperti pembinaan adik 

asuh, tim beasiswa, dan Palestina Center. 
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Dari pemaparan di atas dapat diikhtisarkan bahwa terdapat 6 sektor 

dakwah dan 2 perangkat tambahan dalam sebuah Lembaga Dakwah 

Kampus, yakni: 

1. Sektor Kaderisasi (utama) 

2. Sektor Syiar (utama) 

3. Sektor Dana (pendukung) 

4. Sektor Jaringan (pendukung) 

5. Sektor Kemuslimahan (istimewa) 

6. Sektor Akademik dan Profesi (istimewa) 

7. Badan semi otonom (perangkat tambahan) 

8. Administrasi dan koordinasi dakwah (perangkat tambahan) 

 

Dari keenam sektor ini bisa diturunkan lagi menjadi subsektor, 

tergantung kebutuhan dan kapasitas kader dalam sebuah lembaga.  

1. Sektor Kaderisasi 

a. Mentoring 
b. Kekeluargaan 
c. Kurikulum  
d. Database dan 

Manajemen Kader  
e. Pengembangan 

Organisasi 

2. Sektor Syiar  

a. Syiar Multimedia 
b. Syiar event 
c. Syiar pelayanan 
d. Humas kampus 

3. Sektor Dana  

a. Ekonomi  
b. Baitul Maal Wa Tamwil 

(BMT) 

c. Pengembangan 
ekonomi syariah 

d. Unit usaha mandiri 

4. Sektor Jaringan  

a. Humas eksternal 
kampus 

b. FSLDK 

5. Sektor Kemuslimahan 

a. Syiar muslimah 
b. Kaderisasi muslimah 
c. Jaringan muslimah  

6. Sektor Akademik dan 

Profesi 

a. Akademik 
b. Profesi 
c.  Tim IT 
d. Jaringan Baca 

  

Bagaimana cara menentukan kebutuhan struktur organisasi? 

Pengamatan saya sejauh ini menunjukkan bahwa beberapa lembaga 

menyusun struktur organisasi terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan 

visi lembaga. Secara proses, ini merupakan hal yang salah. Karena visi dan 

misilah yang nantinya akan menjadi landasan untuk menyusun struktur. 
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Jika memang visi lembaga Anda tidak membutuhkan bidang akademik 

profesi, maka tidak perlu memaksakan ada bidang ini. Proses penyusunan 

struktur adalah sebagai berikut: 

 

 

Sebagai sebuah contoh dari salah satu Lembaga Dakwah :  

 

Visi  

Satu keluarga menjadi model LDK Nasional berbasis pembinaan dan 

kompetensi, melingkupi seluruh sayap dakwah menuju Indonesia Islami. 

Misi  

 Terbentuknya kader-kader sesuai profil gamais ITB melalui pembinaan 

yang tepat dan berkelanjutan serta pengokohan ukhwah untuk 

mendukung suksesnya dakwah di ITB 

 Syiar dan pelayanan kampus yang mengakar dan menyentuh 

seluruh elemen kampus 

 Menjadikan GAMAIS sebagai LDK yang Mandiri Finansial 2010 dan 

Pelayan Ekonomi Ummat 2013 

 membentuk mahasiswa ITB yang berprestasi, mencintai ilmu 

pengetahuan, dan berkontribusi nyata.  

 Berbasiskan jaringan yang luas dan kuat, menjadikan GAMAIS ITB 

sebagai akselerator dakwah kampus nasional serta inisiator dakwah 

kampus internasional 

 Menuju muslimah ITB yang berkepribadian islami 

 

Struktur Organisasi  
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Bisa dilihat dari contoh diatas bahwa enam misi yang ada 

memunculkan 6 sektor dakwah di lembaga dakwah ini. Proses ini memang 

tidak baku, akan tetapi ketika berpikir akan rencana dakwah, kita harus 

mampu berpikir dari hal yang global baru diturunkan dalam hal yang lebih 

detail. Saya masih menggunakan istilah BJ Habibie, ―Bermula dari akhir, 

berakhir dari awal‖. Setelah ada struktur ini barulah kita menyusun program 

kerja terkait dari masing-masing sektor yang ada.  

Dalam menentukan bentuk organisasi, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain: (1) kuantitas kader dakwah, jangan sampai 

kondisi sebuah sektor tidak ideal komposisi stafnya dikarenakan terlalu 

banyak sektor yang ada. Coba bandingkan komposisi kader dengan 

program kerja agar tidak ada yang dizalimi. (2) Lingkup dakwah kampus, 

setiap lembaga mempunyai lingkup dakwah yang berbeda, ada yang 

sebatas kader, ada yang mencakup seluruh mahasiswa, ada yang hingga 

seluruh civitas akademika sebuah kampus, ada juga yang memiliki lingkup 

nasional. (3) Kapasitas internal kepala sektor, jika kepala sektor memiliki 

kemampuan yang lebih, maka bisa dibentuk beberapa subsektor pada 

setiap sektor. Namun sebaliknya jika kapasitas internal seorang kepala 

sektor tidak begitu kuat, maka tidak perlu ada subsektor.   
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Komunikasi Ikhwan dan Akhwat  

 

― Demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, 

kecuali orang yang beriman dan beramal shalih serta saling menasihati 

dalam kebenaran dan kesabaran ―( Al-Ashr Ayat 1-3 ) 

 

Inilah masalah klasik yang hampir tidak pernah usai hingga saat ini. 

Bagaimana agar komunikasi ikhwan dan akhwat berjalan baik dengan 

tetap menjaga hijab. Sampai sekarang saya masih suka berpikir kenapa 

masalah ini bisa muncul. Ketika saya mencoba merenung, saya 

menemukan bahwa kejadian ini bisa terjadi akibat idealisme yang masih 

tinggi dari para kader dakwah yang betul-betul ingin menjaga hatinya dari 

segala fitnah yang bisa merusak keberkahan dakwah. Tentu ini adalah hal 

positif bagi dakwah kampus yang kita cintai ini.  

Tetapi perlu kita evaluasi terkait apakah batasan yang terlalu rigid ini 

membuat komunikasi terhambat dan berakibat pada menurunnya 

produktivitas dakwah. Jika memang tidak berakibat negatif tentu itu 

merupakan kabar baik, dan mungkin Anda bisa memberikan solusi yang 

baik untuk mengatasi kendala ini di kampus Anda. Namun, di sini saya 

akan mencoba memaparkan pandangan saya terkait problematika ini 

dengan latar belakang saya di kampus yang di dominasi oleh pria.  

Ketika membaca buku ―Men are from Mars, Women are from Venus‖ 

saya mulai sedikit memahami karakter ikhwan dan akhwat dari segi 

psikologi. Saya mencoba melalukan beberapa pengamatan kepada 

teman-teman saya di kampus terkait fenomena ini. Rapat demi rapat, 

kepanitiaan demi kepantiaan hingga sekarang dalam badan pengurus 

harian, saya baru memahami bagaimana seorang pria berpikir tentang 

perempuan dan perempuan berpikir tentang pria.  

Untuk para pria, perlu Anda pahami bahwa perempuan relatif lebih 

peka dan sensitif ketimbang pria. Perempuan lebih tertata dalam 

menyusun agenda, maka sering kita lihat perempuan lebih rapi dalam 

segala hal karena mereka melakukan sesuatu dengan perencanaan, baik 

itu jangka pendek atau panjang. Perempuan yang bekerja biasanya lebih 

rajin ketimbang pria. Inilah yang menyebabkan mengapa kita melihat para 

perempuan mulai banyak menjadi profesional dan pejabat. Satu hal yang 
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perlu diingat oleh para pria adalah perempuan tidak suka dikhianati dan 

perempuan itu butuh kepastian.  

Untuk para perempuan, perlu saya sampaikan bahwa pria memang 

cenderung egois dan self-oriented. Seorang pria lebih bisa menghabiskan 

waktunya sendirian ketimbang perempuan. Seorang pria ketika sudah 

masuk ke ‗dunianya‘ akan sulit untuk diganggu. Sebutlah seorang pria 

yang sedang badmood dan memilih untuk sendirian agar dapat 

mengembalikan mood-nya, ia akan sangat terganggu sekali jika ada 

orang yang menggangu. Bahkan kedatangan sebuah SMS bisa membuat 

mood-nya lebih parah sehingga sering kali ia mengabaikan segala 

panggilan yang ditujukan kepadanya. Saya menyebutnya dengan: pria 

mempunyai gua sendiri yang hanya ia yang bisa memahaminya, seorang 

perempuan sepertinya harus menunggu pria ini keluar dari guanya baru 

bisa berinteraksi dengan pria ini.  

Pria relatif lebih ingin diperhatikan dan dipahami karena sedikit 

‗sentuha‘‖ saja bisa membuat seorang pria berpikir terbalik 180o. Oleh 

karena itu, seorang perempuan kiranya perlu memahani kebutuhan dasar 

pria ini agar berhasil membentuk pola komunikasi yang baik.  

Pada kasus nyata, bisa kita ambil contoh dua buah kisah. Kisah 

pertama, sekelompok ikhwan dan akhwat berada dalam sebuah 

kepanitiaan. Mereka biasa menjalankan rapat rutin untuk membahas 

segala sesuatu. Pada suatu ketika, ketua panitia dihadapi pada sebuah 

kondisi yang membutuhkan keputusan mendesak. Padahal saat itu waktu 

sudah menunjukan pukul 19.00, dan keputusan harus sudah ada malam 

itu juga. Akhirnya ketua panitia (ikhwan tentunya) memutuskan untuk 

mengumpulkan seluruh panitia ikhwan untuk membahas masalah 

tersebut. Malam itu juga, terselesaikanlah masalah itu. Esok siangnya 

seluruh panitia rapat kembali (ikhwan dan akhwat). Ketua panitia 

menceritakan kejadian malam hari itu dalam rapat. Setelah mendengar 

cerita itu, pihak panitia akhwat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan 

kebijakan. Akhwat mengeluh merasa hanya menjadi pelaksana keputusan 

dalam kepanitiaan ini.  

Pada kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa akhwat merasa dikhianati, 

dalam arti tidak diberi kepercayaan untuk ikut berpikir bersama. Akhwat 

juga merasa dilangkahi dalam pengambilan keputusan. Di lain pihak, pria 
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ketika sudah mengerjakan sesuatu relatif keasyikan sendiri, sehingga 

melupakan bahwa ada pihak akhwat yang perlu dilibatkan. 

Kisah kedua, seorang ketua muslimah di sebuah lembaga dakwah 

mencoba meng-SMS seorang ketua Lembaga Dakwah di pagi hari (sekitar 

waktu tahajud). Akhwat ini mengetahui bahwa sangat tidak ahsan meng-

SMS seorang ikhwan pada waktu tersebut. Namun karena sebuah 

masalah yang perlu dibahas segera, dengan segala pertimbangan dan 

kebulatan hati ia memutuskan untuk meng-sms ketua Lembaga Dakwah 

ini. Ia meminta diadakan rapat mendadak pagi itu untuk membahasa hal 

yang penting. Akan tetapi, dikarenakan ketua Lembaga Dakwah sedang 

dilanda masalah pribadi yang membuat dirinya tidak ingin diganggu untuk 

sementara waktu, ia tidak membalas SMS ketua muslimahnya. Mungkin 

dikarenakan berbagai missed call yang dilakukan oleh akhwat ini, ketua 

LDK akhirnya memutuskan untuk membalas SMS akhwat ini dengan asal-

asalan saja hingga seakan-akan menggantungkan keputusan. Akhirnya 

akhwat ini memberikan suatu ancaman yang membuat ketua Lembaga 

Dakwah akhirnya memutuskan untuk mengadakan rapat di pagi harinya. 

Setelah rapat berlangsung, akhwat ini meminta berbicara kepada ketua 

LDK. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan bahwa 

ketidakpastian yang ketua Lembaga Dakwah berikan membuat ia tidak 

tenang. 

Pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak suka 

ketidakpastian yang berlarut. Mereka butuh ketegasan sikap. Saya 

merekomendasi kepada para pria untuk sesegera mungkin membalas 

SMS akhwat dengan baik untuk menghindari konflik seperti di atas. Di lain 

pihak, pria yang sedang dilanda masalah tidak ingin diganggu. Bahkan 

ketika kadar masalahnya cukup tinggi, ia tidak ingin diganggu oleh 

amanah dakwah. Ia lebih memilih sendirian, tidak bertemu dengan 

siapapun untuk sementara waktu 

Dengan memahami karakter masing-masing ini, saya berharap Anda 

dapat mencoba untuk mulai mengaplikasikan pemahaman ini untuk 

mengenali kekurangan masing-masing. Bermula dari pemahaman ini, 

selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara lain membangun 

komunikasi yang baik dengan tetap menjaga batasan yang ada. 
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Hijab saat rapat 

Beberapa kampus yang pernah saya kunjungi relatif punya cara 

tersendiri dalam mengaplikasikan hijab dalam sebuah rapat. Ada yang 

membatasi pria dan perempuan dengan batas permanen seperti tembok, 

ada yang membedakan ruangan, ada yang dalam bentuk papan setinggi 

dua meter, ada pula yang cukup dengan memberikan jarak 2 meter 

antara ikhwan dan akhwat. Semua tergantung kebutuhan dan budaya di 

masing-masing kampus. Bagaimanapun bentuk hijab-nya, ada beberapa 

hal yang perlu dipenuhi, yakni: 

1. Jelasnya perkataan setiap anggota rapat. 

2. Tidak membuat ikhwan dan akhwat terkesan rapat sendiri. 

3. Pemimpin rapat bisa melihat semua peserta rapat (ikhwan dan 

akhwat). 

4. Kondisi peserta harus tetap kondusif, jangan sampai karena terpisah 

oleh tembok atau papan besar membuat peserta rapat tidur-tiduran 

karena tidak tampak oleh lawan jenis. 

5. Ada media penghubung informasi yang bisa dilihat oleh semua 

peserta, seperti papan tulis, agar tidak terjadi assymetric information 

6. Tidak menimbulkan kesan ‗angker‘ atau eksklusif bagi orang selain 

kader yang melihat proses rapat 

 

Proses Komunikasi yang Efisien 

Komunikasi yang dilakukan antara ikhwan dan akhwat perlu 

diefisienkan sedemikan rupa agar tidak terjadi fitnah yang mungkin 

muncul. Saya akan mengambil contoh SMS seorang ikhwan ke akhwat, 

dalam dua versi dengan topik yang sama, yakni mencocokkan waktu 

untuk rapat. 

 

Versi 1 

Ikhwan  :  Assalamu‘alaikum ukhti, bagaimana kabarnya? Hasil UAS 

sudah ada?   

Akhwat  :  Wa‘alaikum salam akhie, alhamdulillah baik, berkat do‘a 

akhie juga, hehehe, UAS belum nih. Uhh, deg-degan 

nunggu nilainya, tetep mohon doanya yah!! 
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Ikhwan :  Iya insya Allah didoakan. Oh ya ukhti, kira-kira kapan yah 

bisa rapat untuk bahas tentang acara? 

Akhwat  :  Hmhmhm... Kapan yah? Akhie bisanya kapan? Kalo aku 

mungkin besok siang dan sore bisa 

Ikhwan  :  Okay, besok sore aja dech. Ba‘da ashar di koridor timur 

masjid. Jarkomin akhwat yang lain yah 

Akhwat  :  Siap komandan, semoga Allah selalu melindungi antum  

Ikhwan  :  Sip sip, makasih yah ukhti, GANBATTE!! Wassalamu‘alaikum  

Akhwat  :  Wa‘alaikum salam. 

 

Versi 2 

Ikhwan :  Assalamualaikum, ukh, besok sore bisa rapat acara 

ditempat biasa? Untuk bahas acara  

Akhwat :  Afwan, kebetulan ada quis, gimana kalo besok siang aja? 

Ikhwan  :  Insya Allah boleh, kita rapat besok siang di koridor timur 

masjid, tolong jarkom akhwat, syukron, wassalamu‘alaikum. 

 

Dari dua contoh pesan singkat ini kita bisa melihat bagaimana pola 

komunikasi yang efektif dan tetap menjaga batasan syar‘i. Pada versi 1 kita 

melihat sebuah percapakan singkat via SMS antara ikhwan dan akhwat 

yang bisa dikatakan sedikit lebai (baca: berlebihan), sedangkan pada versi 

2 adalah percakapan antara ikhwan dan akhwat yang to the point, tanpa 

basa basi. Sebenarnya bagaimana kita membuat batasan tergantung 

bagaimana kita membiasakannya di lembaga dakwah kita saja. Perlu 

adanya leader will untuk membangun budaya komunikasi yang efisien 

dan ‗secukupnya‘. 

Dalam hal percakapan langsung, seorang ikhwan dan akhwat sangat 

diharapkan untuk menjauhi percapakan berdua saja, walau itu di tempat 

umum. Saya menyarankan agar salah satu ikhwan atau akhwat meminta 

muhrimnya (sesama jenis  ) untuk menemaninya. Dengan itu diharapkan 

pembicaraan menjadi terjaga dan meminimalisir kesempatan khilaf. 

Dengan melakukan pembicaraan yang secukupnya ini sebetulnya dapat 

lebih membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efektif karena setiap 

pembicaraan yang dilakukan tidak ada yang sia-sia.  
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Selain itu perlu kiranya kita mengurangi waktu ikhwan dengan akhwat 

bekerja bersama dalam waktu dan tempat yang sama pula. Sebutlah 

untuk pekerjaan mengepak sembako untuk baksos, saya 

merekomendasikan agar kegiatan dilakukan terpisah. Jangan ikhwan dan 

akhwat sama-sama melakukan sebuah aktivitas. Contohnya ikhwan dan 

akhwat bersama-sama menimbang gula; ikhwan memasuki gula ke plastik 

dan akhwat menimbang dan mengikat plastik. Saya merekomendasikan 

agar hal seperti ini tidak terjadi karena memungkinkan adanya 

kesempatan untuk khilaf. Kita tidak akan pernah mengetahui isi pikiran dan 

hati seseorang. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang tepat untuk 

menjaga kader dari hal-hal yang bisa merusak keberkahan dakwah. Untuk 

kasus kerja bersama baksos ini, bisa saja menjadi ikhwan bekerja di 

bagian pengepakkan beras dan gula, sedangkan akhwat bekerja di 

bagian pengepakkan susu dan minyak.  

 

Regulasi tidak tertulis 

Sebaiknya diadakan regulasi tidak tertulis, atau mungkin bisa tertulis 

jika memang cocok dengan budaya di LDK masing-masing. Namun 

demikian saya merekomendasikan kepada Anda agar regulasi terkait 

hubungan ikhwan dan akhwat bersifat tidak tertulis saja. Regulasi ini 

adalah ketentuan yang ‗memaksa‘ para kader untuk mengikutinya. Bentuk 

sangsi yang diberikan berupa sangsi moral saja. Bentuk regulasi ini seperti 

etika ketika rapat yang bisa dimaktubkan dalam mekanisme rapat. Salah 

satu contohnya dengan membuat beberapa ketentuan rapat, yakni terkait 

posisi dan waktu rapat yang diperbolehkan, seperti hijab dengan jarak 2-3 

meter antara ikhwan dan akhwat, rapat antara ikhwan dan akhwat tidak 

boleh dilakukan setelah maghrib, dan sebagainya. Regulasi lainnya terkait 

pembatasan hubungan ikhwan akhwat melalui pertemuan tatap muka, 

SMS, maupun telepon di atas pukul 21.00 hingga subuh, kecuali dalam 

keadaan darurat, dan lain-lain. 

Bentuk dan penerapan regulasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi 

kader di lembaga dakwah. Saya memang sedikit moderat terkait hal ini. 

Para kader baru yang jumlahnya semakin membludak memang butuh 

waktu untuk memahami persoalan ini, jadi setidaknya masih bisa 
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dimaklumi, akan tetapi bagi kader inti tentunya harus diterapkan ketentuan 

khusus.  

 

Pemanfaatan media terbuka bersama  

Media bersama yang dimaksud ini seperti mailing list (milis), papan 

komunikasi (pakom), yahoo! conference, dan lainnya. Media ini bersifat 

terbuka, bisa digunakan dan diakses bersama sehingga pembicaraan 

yang dilakukan akan seputar pada inti permasalahan. Sebutlah 

pembicaraan pemimpin ikhwan dan akhwat seputar IP kader. Dengan 

media terbuka bersama ini akan membuat mereka dapat membahas 

hanya tentang IP kader dan solusinya. Akan tetapi jika pembicaraan tanpa 

media pembatasnya, maka bisa jadi pembicaraan antara dua pemimpin 

ini menjadi curhat masalah IP mereka masing-masing. 

 

Penyesuaian dengan iklim Lembaga Dakwah 

Dari semua kebijakan dan tata etika komunikasi ikhwan dan akhwat ini 

diperlukan adanya kebijaksanaan dari pihak pemimpin untuk 

menyesuaikannya dengan kondisi masa kampus dan kader di lembaga 

dakwah. Jangan sampai komunikasi yang dilakukan antara ikhwan dan 

akhwat justru membuat objek dakwah menjadi takut untuk bergabung 

bersama kita. Ini justru memunculkan demarketisasi dari lembaga dakwah 

kita. Kebijakan yang diterapkan di kampus kami memang moderat dan 

tidak terlalu rigid terkait hal ini. Pertimbangan yang dilakukan mengingat 

LDK di kampus sedang membangun pendekatan dan kepercayaan secara 

masif kepada objek dakwah. Hal ini memang sedikit menuntut kami 

menjadi moderat akan beberapa hal yang bisa ditolerir. Seperti rapat yang 

tanpa hijab fisik, lalu ikhwan dan akhwat jika bertemu tidak selamanya 

harus saling membelakangi, cukup tidak bertatapan, dan lain-lain. 

Memang ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan kemoderatan 

ini tidak berdampak pada rusaknya keberkahan dakwah, akan tetapi kami 

berhasil membangun image  bahwa Lembaga Dakwah tidak angker dan 

eksklusif.  
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Pemilihan Ketua Lembaga Dakwah 

 

.......bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (politik, 

perang, ekonomi dan masalah-masalah kemasyarakatan lain). Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (Ali Imran Ayat 159) 

 

Prosesi pemilihan ketua lembaga dakwah adalah momen yang 

ditunggu setiap tahunnya. Setiap kader bahkan massa kampus menunggu-

nunggu siapa pemimpin mereka selanjutnya. Apakah ia seorang yang 

konvensional, moderat atau liberal. Apakah ia seorang yang pendiam, 

banyak bicara atau seadanya. Islam mengajarkan prinsip syuro dalam 

memutuskan sesuatu. Syuro ini adalah kumpulan orang-orang yang 

bermusyawarah bersama untuk memutuskan sesuatu.  

Prinsip anggota syuro ada dua: keterwakilan dan/atau kompetensi. 

Keterwakilan dari elemen atau subkelompok yang menunjang sebuah 

lembaga, dalam hal dakwah kampus, jika kelompok utama adalah LDK, 

maka subkelompok adalah LDF dan LDPS. Sedangkan kompetensi adalah 

kapasitas internal seseorang. Biasanya ada orang yang ahli fiqih, 

penghafal Qur‘an, ahli ilmu keorganisasian dan ahli strategi dakwah 

(penyesuaian dengan kebutuhan dakwah kampus). 

Satu prinsip mendasar dalam menentukan ketua lembaga dakwah 

adalah dengan syuro. Akan tetapi tentu butuh banyak penyesuaian dari 

prinsip syuro ini dengan kondisi lembaga dakwah yang ada. Penyesuaian 

ini tidak akan mengurangi esensi syuro, lalu insya Allah keputusan yang 

diberkahi Allah akan terbentuk. Perlu kiranya pemilihan ketua lembaga 

dakwah memperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan 

kebermanfaatan pemilihan. Jangan sampai pemilihan ketua lembaga 

dakwah berlangsung hanya ‗diam-diam‘ saja atau hanya bermanfaat 

untuk sesama kader saja.  

 

Persiapan sebelum pemilihan 

Persiapkan calon yang akan terpilih nantinya yang terdiri dari lebih 

dari satu kandidat agar ada komparasi dan terbangun team building di 
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antara calon. Karena pada dasarnya tidak ada kader yang benar-benar 

berambisi menjadi ketua lembaga dakwah, maka nuansa persaingan bisa 

dikatakan tidak ada. Akan tetapi dengan persiapan sebelumnya, mungkin 

sekitar 1-2 bulan sebelum pemilihan, dapat memungkinkan para calon 

mempersiapkan diri dengan baik.  

 

Publikasi calon dan hasil 

Pada dasarnya ketua 

lembaga dakwah adalah 

pemimpin umat. Pada skala 

program studi, ketua lembaga 

dakwah akan menjadi amirul 

mukminin bagi mahasiswa 

seprogram studinya, begitu 

pula dengan lembaga 

dakwah lain. Perlu saya 

tekankan pentingnya pengenalan calon dan pengumuman hasil dari 

pemilihan yang telah dilakukan. Tugas panitia pelaksana pemilihan salah 

satunya adalah memperkenalkan calon ketua lembaga agar ia bisa 

dikenal oleh umatnya.  

Dua faktor pendukung tambahan ini akan menjadi penyempurna 

konsep pemilihan yang akan dilakukan. Bagaimana prosesinya? Saya 

biasa melihat lembaga dakwah melakukan pemilihan dalam sebuah 

muktamar atau musyawarah besar. Prosesi dilakukan setelah laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya. Biasanya memang 

keduanya digabung dalam satu momen ini. Di kampus lain, saya melihat 

contoh yang berbeda, yakni momen LPJ dipisahkan dengan pemilihan 

ketua. Mereka melaksanakan LPJ dahulu, lalu diselingi dengan masa reses 

sekitar satu pekan, baru kemudian diadakan momen pemilihan ketua 

lembaga dakwah. Kedua bentuk prosesi ini tidak ada yang lebih baik dari 

yang lainnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan di lembaga dakwah Anda. 

Selanjutnya saya akan memamparkan bagaimana proses pemilihan ketua 

lembaga yang pernah saya amati. 

 

Musyawarah Majelis Syuro 
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inilah metode yang paling sering digunakan. Pertama, kepengurusan 

sebelumnya men-screening calon-calon yang layak. Setelah itu diadakan 

seleksi hingga mendapatkan sisa calon ketua yang lebih layak. Selanjutnya 

majelis syuro yang terdiri dari orang-orang yang sudah diamanahkan, 

bermusyawarah dengan data pendukung untuk memutuskan calon yang 

paling layak di antara yang lain. Metode ini dapat melatih kepercayaan 

kepada syuro. 

 

Musyawarah Peserta Forum Pemilihan 

Proses awalnya sama dengan sebelumnya. Pertama, kepengurusan 

sebelumnya men-screening calon-calon yang layak. Setelah itu diadakan 

seleksi hingga mendapatkan sisa calon ketua yang lebih layak. Lalu 

dengan dipimpin oleh seorang pemimpin sidang bersama dengan seluruh 

peserta forum pemilihan ketua, diadakan musyawarah besar untuk 

menentukan siapa yang paling layak di antara yang lainnya.  

Untuk memudahkan, biasanya forum dipecah menjadi dua, yakni pria 

dan perempuan. Setiap gender ini bermusyawarah untuk memutuskan 

satu suara. Ketika antara pria dan perempuan mengajukan calon yang 

sama, maka artinya telah terjadi kesepakatan. Akan tetapi jika belum ada 

kesepakatan, maka musyawarah diulang dengan hanya 

mempertimbangkan dua orang calon saja. Metode ini berdampak pada 

meningkatnya rasa kepemilikan karena semua anggota merasa dilibatkan 

dalam proses pemilihan 

 

Musyawarah Antara Calon 

Proses awalnya sama dengan sebelumnya. Pertama kepengurusan 

sebelumnya men-screening calon-calon yang layak. Setelah itu diadakan 

seleksi hingga mendapatkan sisa calon ketua yang lebih layak. Lalu di 

antara calon-calon yang telah terpilih, diadakan musyawarah untuk 

menentukan siapa yang paling siap di antara mereka. Metode ini dapat 

menguatkan ikatan hati antarcalon dan biasanya ada komitmen bersama 

untuk saling mendukung satu sama lain. 

 

Jejak Pendapat Seluruh Massa Kampus 
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Ini mungkin bukan metode 

yang umum, akan tetapi dapat 

dilaksanakan untuk 

mendapatkan kepercayaan dan 

aspirasi dari massa kampus. 

Setiap kader pada jenjang 

tertentu mempunyai hak untuk 

mengajukan diri sebagai calon 

kepala lembaga dakwah. Setiap 

calon ini harus sudah mencapai jenjang tertinggi di kaderisasi lembaga, 

sehingga dari segi kapasitas internal sudah dinilai layak. Setelah calon 

mengajukan diri, ia harus mengikuti semacam fit and proper test serta 

harus memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya tidak hanya dilanjutkan 

dengan kampanye langsung (hearing) pada area dan waktu yang telah 

ditentukan, tetapi juga kampanye tidak langsung melalui media untuk 

mempromosikan dirinya. Setelah itu diadakan jajak pendapat kepada 

semua masyarakat kampus untuk memilih siapa calon yang paling layak 

untuk mereka.  

Metode ini berdampak sangat positif dalam keberterimaan lembaga 

dakwah, menimbulkan citra LDK ‗terbuka untuk semua‘ dan inklusif. Di 

samping itu, pemimpin terpilih sudah dikenal dan dipilih langsung oleh 

masyarakat kampus. Akan tetapi, metode ini saya rasa baru cocok untuk 

lembaga dakwah yang sudah stabil dan memiliki sistem kaderisasi yang 

baik sehingga siapapun yang terpilih tidak akan jadi masalah karena pada 

dasarnya kapasitas mereka semua sudah sangat layak.  

 

 

Memulai Sebuah Kepengurusan 

 

Dan  orang-orang yang  menerima    seruan  Tuhannya  dan 

mendirikan  shalat,  sedang urusan mereka  dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian  dari  rezki  yang  Kami 

berikan kepada mereka. (Asy Syuura Ayat 38) 
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Awal yang baik akan memudahkan langkah di hari-hari berikutnya 

dalam memimpin sebuah lembaga dakwah. Setiap awalan akan 

menentukan keberhasilan atau kegagalan kepengurusan selanjutnya. Bagi 

seorang pemimpin, ia akan dinantikan arahan serta kebijakannya oleh 

kawan-kawannya. Yang dipimpin tentu juga bergairah menunggu 

gebrakan dan inovasi apa yang akan dilakukan oleh pemimpin pada 

periode baru ini. Memang awal dari sebuah perjalanan memiliki sensasi 

tersendiri, namun jangan sampai pula kita menghabiskan terlalu banyak 

energi di awal kepengurusan sehingga energi kita itu habis padahal 

kepengurusan belum selesai.  

Saya akan mencoba 

memberikan beberapa 

langkah atau prosedur 

terhadap apa yang harus 

dilakukan di awal 

kepengurusan, sesuai 

dengan pandangan saya 

sebagai ketua lembaga 

dakwah di tingkat kampus. 

Saya harap langkah-langkah ini bisa dijalankan oleh pemimpin LDK, 

sebagai subjek paling utama. Di sisis lain, yang dipimpin diharapkan dapat 

mendukung kebijakan yang dibentuk oleh pemimpinnya.  

Saya menganalogikan prosedur ini dengan take-off sebuah pesawat. 

Ahli penerbangan berkata bahwa fase take-off adalah fase terpenting 

dalam penerbangan. Setelah berada di udara, semua kendali pesawat 

sudah bisa dijalankan secara otomatis. Begitu pula masa awal 

kepengurusan, yang menurut hemat saya seperti fase take-off yang sangat 

penting. Jika fase awal ini sudah lewat, maka selanjutnya kepengurusan 

akan lebih mudah dikendalikan.  

Saya menamakan fase ini dengan 7 hari membangun lembaga 

dakwah. 

 

Membangun Tim Inti (hari 1) 

Kita semua berkelompok dalam menjalankan tugas dakwah ini. 

Membangun tim inti yang kuat adalah langkah awalnya. Tim inti ini akan 



83 
 

menjadi sel terkecil dalam organisasi Anda dan akan menjadi tumpuan 

terakhir bagi lembaga dakwah Anda. Usahakan tim ini mempunyai 

kapasitas yang kuat, minimal setingkat dengan Anda. Jika bisa lebih baik 

lagi kapasitasnya, maka dapat membuat tim menjadi lebih produktif.  

Membangun tim diawali dengan menyampaikan visi masing-masing 

anggota terhadap lembaga dakwah yang Anda pimpin. Ungkapkan semua 

cita-cita, perubahan, revolusi dan inovasi apa yang akan dilakukan. 

Gambarkan secara lisan bayangan Anda tentang kondisi kampus setelah 

kepengurusan selesai. Berikan kesempatan untuk mengkhayalkan pikiran 

besar ini. Komposisi tim inti juga perlu disesuaikan. Menurut hemat saya, 

tim inti sebanyak 5 orang, dengan perbandingan 3 pria dan 2 perempuan 

akan cukup optimal. 

 

Membangun Tim Utama (hari 2) 

Tentunya organisasi dakwah tidak hanya bisa dijalankan dengan 5 

orang saja. Maka diperlukan adanya tim utama yang kemudian akan 

diposisikan sebagai Badan Pengurus Harian di lembaga dakwah Anda. 

Mekanisme yang perlu dilakukan adalah (lagi-lagi) mengungkapkan visi 

besar masing-masing anggota tim utama. Berikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengungkapkan cita-cita sesuai dengan bidang 

spesifikasinya masing-masing. Termasuk salah satu hal terpenting adalah 

menyampaikan cita-cita besar Anda sebagai pemimpin agar ―suhu‖ dari 

setiap anggota tim utama sama. Setelah itu mulailah dengan perkenalan 

secara mendalam. Ketahui sifatnya, kebiasaannya, latar belakangnya, 

asalnya, ukuran sepatunya, makanan kesuakaannya, apa yang menjadi 

keahliannya dan ketidaksukaannya. Memahami satu sama lain diantara 

tim utama adalah bekal yang sangat baik untuk membangun nuansa 

kekeluargaan.  

 

Membangun Paradigma Besar Organisasi (hari 3) 

Di sini kita perlu merumuskan gambaran besar organisasi yang akan 

dibangun; apa saja cita-cita nya, gambaran visi, dan lain-lain. Jika pada 

tahap sebelumnya yang terjadi adalah pengungkapan keinginan, pada 

langkah ini kita coba menyepakati cita-cita bersama lembaga dakwah. 

Berikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk menyampaikan cita-
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citanya. Untuk memudahkan algoritma berpikir, coba kelompokkan 

pembahasan ke dalam beberapa sesi sesuai dengan sektor 

pengembangan lembaga dakwah, yakni: sektor internal (kaderisasi, 

mentoring dan kekeluargaan), sektor jaringan, sektor syiar dan pelayanan 

kampus, sektor Annisaa, 

sektor dana, sektor 

kesekretariatan, dan 

sektor akademik dan 

profesi. Output terpenting 

dari langkah ini adalah 

menentukan struktur 

organisasi yang 

dibutuhkan Lembaga 

Dakwah serta 

departemen atau divisi apa yang sebaiknya dibentuk.  

 

Bagi-bagi kue (baca: positioning kadeptt dan korwat untuk setiap 

departemen) (hari 4) 

Yakni menentukan siapa saja yang akan ditempatkan di suatu 

departemen untuk menjadi kepala departemen dan koordinator akhwat. 

Untuk menentukan posisi setiap anggota kita harus mempertimbangkan 

beberapa hal, antara lain; 

1. Track record, pengalaman beliau selama di Lembaga dakwah, 

2. Potensi dan minat yang dimiliki, 

3. Keseuaian sifat antara kadeptt dan korwat. 

Proses ini bias dilakukan dengan musyawarah, ditambahkan dengan 

fit and proper test untuk meyakinkan Anda sebagai pemimpin.  

 

Open Rekruitment staf departemen (hari 5) 

Setelah badan pengurus harian (BPH) terbentuk, barulah kita mulai 

membuka open recruitment untuk staf departemen. Open recruitment 

dimulai dengan presentasi setiap departemen tentang bidangnya. Setelah 

itu barulah calon staf diminta memilih ingin bergabung dengan 

departemen yang mana. Untuk membuat efektivitas organisasi, kita bisa 
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membuat proses seleksi berupa wawancara antara calon staf dengan 

kadept atau korwat.  

Terkait manajemen 

lainnya, bisa digunakan 

sistem kuota organisasi. Di 

lembaga dakwah kami 

misalnya, diterapkan kuota 

jumlah staf untuk efektivitas. 

Kami membuat komposisi 

ideal di setiap departemen, 

sebutlah tim kaderisasi 

membutuhkan 4 ikhwan 

dan 3 akhwat, tim dana membutuhkan 8 ikhwan dan 6 akhwat, begitu pun 

seterusnya. Untuk calon staf yang tidak masuk dalam departemen yang 

dipilihnya, ia akan langsung diamanahkan di lembaga dakwah di tingkat 

fakultas dan program studi. 

 

Musyawarah Kerja (hari 6) 

Rapat kerja untuk menentukan arahan dakwah selama satu periode 

dimulai dari penetapan visi, misi, sasaran, parameter keberhasilan, strategi 

dan program kerja serta anggaran. Mekanismenya tidak begitu diatur. 

Utamakan efektivitas rapat dan libatkan sebanyak-banyaknya kader dalam 

pembahasan agar terbentuk rasa memiliki kader terhadap rencana 

dakwah yang ada.  

Biasanya proses penyusunannya dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama 

membahas hal umum yang bersifat global terhadap keorganisasian. Sesi 

dua dikelompokkan sesuai masing-masing bidang. Selanjutnya sesi tiga 

adalah review ulang semua hasil yang telah ada. 

 

Family Day (hari 7) 

Setelah berpikir dengan keras selama satu pekan, alangkah baiknya 

kita sedikit istirahat dan menguatkan tali kekeluargaan diantara kader. 

Bentuk family day bisa berupa olahraga bareng, perlombaan, makan 

bersama atau jalan-jalan. Apapun itu, yang terpenting semua kader 

merasakan kebahagiaan, sekalian untuk refresing untuk menyongsong 
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satu periode kepengurusan mendatang. Setelah hari ketujuh ini selesai, 

Insya Allah Anda dan lembaga dakwah sudah siap lepas landas untuk 

menjalankan agenda dakwah yang ada.  

 

 

Strategi Dakwah di Kampus yang Luas dan Tidak Satu Kompleks 

 

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya  yang telah 

diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami 

ta'ati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi 

hati. ( Al Maidah Ayat 7) 

 

Beberapa kampus negeri dan swasta memang memiliki kampus yang 

luas. Contohnya kampus Universitas Indonesia Depok yang sangat luas 

dan diselingi hutan, Universitas Hasanudin Makassar yang bahkan 

angkutan umum masuk ke dalam kampus karena jarak yang jauh antara 

gedung kuliah dan jalan utama atau kampus yang memiliki lebih dari satu 

kompleks, seperti Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Institut Pertanian 

Bogor dan Universitas Dipenogoro Semarang. Saya sendiri berasal dari 

kampus yang yang kecil. Di Institut Teknologi Bandung mahasiswa hanya 

butuh waktu 5-10 menit untuk berjalan dari gerbang depan ke depan 

belakang. Hanya membutuhkan waktu 2 jam saja untuk menutup semua 

mading kampus dengan publikasi lembaga dakwah. 

Jawaban saya akan pertanyaan ini bersumber dari diskusi saya 

dengan kader dakwah dari kampus lain, terutama dari kampus yang 

pernah saya kunjungi. Tantangan yang dihadapi dalam kondisi ini 

biasanya terkait syiar kampus dan koordinasi dakwah. Dua fokus inilah 

yang akan jadi pendekatan saya menjawab pertanyaan ini. Sebelumnya 

saya akan mengklasifikasikan kondisi geografis kampus untuk 

memudahkan pendekatan, yakni: 

1. Kampus memiliki lebih dari satu kompleks yang jaraknya sangat 

berjauhan (objek pengamatan: IPB dan UNPAD) 

2. Kampus memiliki lebih dari satu kompleks, akan tetapi jarak tidak 

terlalu jauh (objek pengamatan: UNJ) 
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3. Kampus yang hanya satu fakultas saja dan terpisah dari kompleks 

kampus utama (objek pengamatan: UNAND) 

4. Kampus yang sangat luas dari segi geografis (subjek pengamatan: 

UNHAS dan UI) 

Empat klasifikasi ini menggunakan pendekatan tersendiri. Jawaban 

yang akan saya berikan merupakan gabungan dari pendapat kader dari 

kampus yang menjadi objek pengamatan serta pandangan ideal menurut 

saya pribadi. Jadi mungkin ada perbedaan dari apa yang saya tuliskan 

dengan kenyataan di kampus yang menjadi subjek pengamatan.  

 

Kampus memiliki lebih dari satu kompleks yang sangat berjauhan 

Ada kampus yang dibangun di dua kompleks atau lebih, dalam jarak 

yang berjauhan. Selain IPB, UNPAD juga memiliki 2 kampus yang 

berjauhan. Saya akan melihat dengan kondisi di IPB terlebih dahulu. Ada 

dua kampus yang berjarak sekitar 10 km dan waktu tempuh sekitar 45 

menit hingga 1 jam. IPB yang saya kenal adalah kampus yang memiliki 

kader dalam jumlah yang sangat banyak dan memiliki masa Tahap 

Persiapan Bersama (TPB) yang mengharuskan mahasiswa untuk 

diasramakan. Kebijakan yang dibangun di kampus ini adalah membangun 

dua lembaga dakwah, yang berdomisili di masing-masing komplek 

kampus. Al Hurriyah dan Al Ghifary, dua Lembaga Dakwah Kampus ini 

memiliki kebijakan dan arahan dakwah sendiri-sendiri, akan tetapi tetap 

berkoordinasi dalam Forum Silahturahim LDK IPB untuk sinergisasi gerak 

dakwah. 

Di UNPAD, satu kampus berada di daerah Jatinangor, sedangkan satu 

lagi di kota Bandung. Kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan 

lembaga dakwah di tingkat fakultas untuk mengoptimalkan gerak dakwah 

di setiap fakultas. Mereka tetap dengan satu lembaga dakwah tingkat 

kampus, akan tetapi juga memiliki penanggungjawab (PJ) LDK di kompleks 

UNPAD Bandung. PJ ini bertugas mengkordinir Lembaga Dakwah Fakultas 

yang ada di kompleks kampus tersebut. Untuk agenda syiar skala kampus 

biasanya tempat kegiatan berpindah-pindah dan bergantian antara 

kampus Jatinangor dan kampus Bandung.  
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Kampus memiliki lebih dari satu kompleks, akan tetapi jarak di antaranya 

tidak terlalu jauh 

Universitas Negeri Jakarta di daerah Rawamangun adalah kampus 

yang memiliki dua buah kompleks. Mereka menyebutnya Kampus A dan 

Kampus B. Pembagian fakultas memang tidak merata. Di kampus B hanya 

ada dua Fakultas, yakni MIPA dan Olahraga. Kebijakan yang diambil di 

kampus ini adalah tetap dengan satu komando dalam satu lembaga 

dakwah tingkat kampus yang berfungsi utama untuk mengoordinir dan 

menstimulus pergerakan di tingkat fakultas. Lagi-lagi memang untuk 

kampus yang secara geografis luas, pendekatan dengan Lembaga 

Dakwah Fakultas merupakan cara yang sangat jitu.  

Untuk agenda syiar di UNJ, biasanya diadakan di kampus A yang lebih 

banyak mahasiswanya dan juga menjadi basecamp dari Lembaga 

Dakwah Kampusnya. Untuk ‗membawa‘ massa dari kampus A ke kampus B 

tidak begitu jadi 

masalah karena jarak 

yang hanya kurang dari 

500 m saja. Media 

yang digunakan untuk 

mengajak adalah 

publikasi dan ajakan 

individu kader di 

masing-masing fakultas. 

Sejauh pengamatan 

saya, kebijakan ini berjalan dengan baik karena Lembaga Dakwah Fakultas 

(LDF) dapat menjalankan perannya dengan sangat baik. Pendekatan 

dakwah lebih intens dilakukan oleh lembaga dakwah tingkat fakultas 

dengan pengelolaan independen atas kaderisasi dan syiar. 

 

Kampus yang hanya satu fakultas saja yang terpisah dari kompleks 

kampus utama 

Biasanya ini terjadi pada kampus yang mempunyai fakultas 

kedokteran. Saya mengambil contoh UNAND dengan alasan kebetulan 

ketika menulis tulisan ini, saya sedang berada di Kota Padang. UNAND 

memiliki dua kampus. Kampus utama di atas bukit sedangkan kompleks 
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fakultas kedokteran UNAND di daerah Jati, Kota Padang. Mereka sering 

menyebutnya dengan UNAND bawah. LDK FKI Rabbani UNAND cukup 

berperan besar dalam gerak dakwah di UNAND. LDF tetap ada, tetapi 

menurut pengamatan saya, kekuatan LDK disini cukup besar sehingga 

beberapa agenda skala kampus dapat dilakukan secara rutin.  

Untuk penanganan dakwah di kampus FK, didirikan SKI (LDF) tersendiri 

yang mengelola kaderisasi dan syiar secara mandiri. Hal ini karena sejauh 

ini syiar skala kampus selalu diadakan di kampus atas, sedangkan sulit 

untuk mengajak massa non-kader dari kampus FK untuk mengikuti acara 

syiar di kampus atas.  

 

Mungkin bagian ini cocok dengan seluruh FK di seluruh Indonesia. 

Adanya FULDFK (Forum Ukhwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran) 

bisa menstimulus gerak dakwah di fakultas kedokteran yang relatif panjang 

karena masa perkuliahan ditambah pula dengan masa koas. Saya sangat 

merekomendasikan untuk menguatkan dakwah di tingkat fakultas terkait 

kondisi ini. 

 

Kampus yang sangat luas dari segi geografis 

Bagi yang baru datang ke kampus UI Depok, Anda pasti tidak akan 

langsung bisa menghafal di mana FE, di mana FT, di mana FH dan 

sebagainya karena memang begitu luasnya kampus ini. Begitu pula 

kampus UNHAS Makassar yang juga memiliki kampus yang sangat luas. 

Saya mengamati pada kampus yang luas ini kekuatan LDK dalam 

menyentuh langsung massa kampus tidak begitu kuat. Apalagi dengan 

kondisi lembaga dakwah tingkat fakultas yang sangat kuat. Memang untuk 

kondisi kampus yang besar secara geografis yang harus diutamakan 

adalah kekuatan lembaga dakwah tingkat fakultas. Lembaga dakwah 

tingkat kampus bisa mengadakan sesekali agenda dakwah skala kampus 

dan membuat sinergisasi antara LDF. Misalnya membuat arahan dakwah 

bersama, isu bersama dan lainnya. Sehingga effort yang dikeluarkan 

lembaga dakwah tingkat pusat sedikit, akan tetapi karena didukung oleh 

lembaga dakwah tingkat fakultas, gerak dakwah tetap akan terasa. Fungsi 

lembaga dakwah tingkat fakultas dapat difokuskan ke arah eksternal 
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kampus, seperti menanggapi isu-isu nasional, membantu akselerasi 

kampus lain atau membangun jaringan skala internasional. 

 

 

Peran Koordinator Akhwat (Korwat)  

 

Dan jadikanlah kami sebagai imam (pemimpin) bagi orang-orang 

yang bertaqwa. ( Al Furqon Ayat 74) 

 

Menurut seorang Kepala Annisaa di sebuah Lembaga Dakwah, 

―Akhwat mempunyai kekhasan tersendiri, oleh karena itu perlu peran serta 

lingkup yang khusus dan fokus dari pengelolaan muslimah‖. Statement 

inilah yang membuat saya menaikkan posisi sektor muslimah yang tahun 

lalu ―hanya‖ selevel divisi, menjadi sektor yang langsung dibawah 

koordinasi saya sebagai ketua LDK. Memang setelah mengamati langsung 

selama 3 tahun di kampus, muslimah mempunyai keunikan tersendiri 

dalam lingkup dakwah kampus ini. 

Terkait peran fungsi dan posisi seorang koordinator akhwat, saya 

meminta masukan dari 

beberapa korwat di 

Lembaga Dakwah saya 

beraktivitas, untuk 

melengkapi pandangan 

saya terhadap 

pertanyaan ini. Dalam 

organisasi dakwah kampus, kita mengenal istilah korwat untuk 

mendampingi seorang Kadept dalam sebuah departemen. Saya pun pada 

awalnya mempertanyakan, ‖Sebenarnya apa sih peran korwat? Apakah 

hanya sebagai notulen dan mem-forward pesan ke anggota muslimah 

yang lain?‖ 

―Tidak!!‖, begitulah jawaban para korwat tersebut. Peran korwat jauh 

lebih besar dari itu. Korwat berperan sangat signifikan dalam menjaga 

keseimbangan departemen dan sebagai penjaga nilai dari sebuah 

departemen. Terutama dalam kondisi dakwah kampus yang menjaga nilai 

adab antara muslim dan muslimah. Selain itu muslimah membutuhkan 
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pendekatan khusus dalam berdakwah, sehingga metode ―cuek‖ dan 

―terlalu rasional‖ pria terkadang tidak cocok. Maka dibutuhkan pendekatan 

―hati ke hati‖ terhadap kader muslimah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh 

seorang korwat. 

Sejauh pemahaman saya yang disempurnakan oleh hasil diskusi 

dengan dua korwat berpengalaman ini, saya bisa menyimpulkan 

beberapa hal yang menjadi peran strategis utama yang hanya bisa 

dilakukan oleh korwat. 

 

Managerial  

Peran strategis pertama adalah me-manage atau mengatur dan 

memimpin para muslimah dalam sebuah departemen atau kepanitiaan. 

Mengkoordinir muslimah, begitulah peran pertamanya. Bagaimana 

seorang korwat bisa mengenal setiap individu muslimah dalam tim serta 

membimbing mereka agar produktivitas dakwah tetap berjalan. Biasanya 

dalam kondisi butuh keputusan mendesak, dibuat dua forum dalam 

sebuah tim yang dibagi berdasarkan gender. Dan korwatlah yang 

memimpin para muslimah ini. Ia pula yang diharapkan dapat menjadi 

tempat curhat bagi para muslimah yang berada dalam timnya. Ialah yang 

selalu memberi motivasi dan ucapan selamat atas keberhasilan para 

muslimah. 

 

Upgrading 

Meningkatkan kapasitas internal setiap anggota tim yang muslimah. 

Korwat berperan sebagai guru yang memberikan pengetahuan, 

pengalaman dan saran agar para muslimah dapat menjalankan beban 

dakwah yang ada dengan baik. Peningkatan kemampuan internal ini 

adalah bagian dari kaderisasi departemen yang memang harus dilakukan. 

Harapannya, dalam kaderisasi ini seorang korwat dapat membentuk calon 

penggantinya di kemudian hari. 

 

Controlling 

Memantau kesehatan dan kebahagiaan kader muslimah dalam 

menjalankan amanah dakwah. Kesehatan yang dimaksud terkait dua hal, 

kesehatan fisik yang dipengaruhi oleh asupan gizi, lama waktu istirahat 
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dan olahraga yang dijalankan, serta kesehatan ruhiyah yang dipengaruhi 

oleh ibadah yang dilakukan, kepahaman, dan kedekatan kepada Allah 

serta tingkat kebahagiaan atau enjoyment dari kader dalam menjalankan 

agenda dakwah. Oleh karena itu seorang korwat diharapkan dapat 

memantau kader muslimah dari kedua sisi ini lalu memberikan treatment 

khusus jika ada masalah pada kader.  

 

Penampung Aspirasi 

Muslimah mempunyai taste and reference tersendiri dalam berpikir 

dan mengambil keputusan. Oleh karena itu seorang korwat dituntut untuk 

dapat memancing aspirasi yang dimiliki kader muslimah, menampungnya 

dan menyampaikannya kepada kepala departemen atau kepada publik 

untuk dibahas di rapat. Selain itu diharapkan pula seorang korwat dapat 

menyelesaikan masalah internal muslimah dengan segera. Termasuk 

dalam hal ini, menampung dan menindaklanjuti aspirasi kader pria 

terhadap kader perempuan. 

 

Komunikasi Dengan Kader Ikhwan 

Fungsi komunikasi, seperti melanjutkan pesan dari kepala departemen 

terkait rapat dan sebagainya dan menyampaikan usul-usul dari muslimah 

yang mungkin sulit untuk mengungkapkan pemikirannya. Dalam sebuah 

rapat, saya selalu memperhatikan posisi duduk seorang korwat yang selalu 

paling dekat dengan posisi duduk kader pria. Ini seperti ―penjaga‖ dari para 

muslimah dan ―pemimpin‖ dalam sebuah rapat. 

 

Memimpin eksekusi agenda khusus muslimah 

Contohnya dalam departemen kaderisasi yang memiliki program 

kaderisasi khusus muslimah. Seorang korwatlah yang akan memimpin 

rapat, eksekusi dan lain-lain. Dalam persiapan sebuah acara, kader-kader 

muslimah diminta mengerjakan tugas tertentu secara bersama. Korwatlah 

yang akan mengkoordinir dan menjadi penanggungjawab tugas tersebut. 

 

Penyeimbang dan back up kepala departemen 
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Bisa dikatakan bahwa secara informal, korwat adalah wakil ketua 

departemen yang berhak mengambil kebijakan tertinggi kedua setelah 

kepala departemen. Selain itu korwat diharapkan mampu memotivasi staf 

muslim untuk memimpin rapat untuk pengambilan kebijakan jika seorang 

kepala departemen sedang berhalangan atau bermasalah. Korwat 

diharapkan juga dapat berperan sebagai penyejuk departemen yang 

mungkin terlalu panas karena dikejar deadline dan rasionalisasi seorang 

pria. Ia diharapkan dapat menjadi penasihat moril departemen. Peran 

korwat juga ada dalam memberikan motivasi secara khusus kepada 

kepala departemen untuk memastikan bahwa roda departemen tetap 

berjalan. Dengan tetap menjaga batasan syariah, seorang korwat dapat 

menjadi teman diskusi dan berpikir seorang kepala departemen terkait 

permasalahan di departemennya. 

 

Syuro (Rapat) Efektif 

 

Tentang sesuatu  apapun  kamu  berselisih,  maka  putusannya   

kepada Allah.  itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan 

kepada-Nyalah aku kembali. (Asy Syuura Ayat 10) 

 

Rapat merupakan sebuah bentuk focus groups discussion yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah komunitas untuk 

membahas suatu kondisi atau masalah. Pada konteks lembaga dakwah 

mahasiswa, rapat sering kali menjadi momok yang melekat pada diri 

seorang kader. Istilah ahli syuro atau manusia syuro melekat pada 

beberapa orang yang gemar melakukan rapat. Pertanyaan yang muncul 
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adalah, apakah rapat yang kita lakukan sudah efektif untuk menghasilkan 

sebuah keputusan?  

Pada kenyataannya saya 

sering melihat bahwa rapat 

yang dilakukan sangat jauh 

dari nilai efektif yang 

disampaikan Allah pada surat 

Al ‗Ashr. Problematika kecil 

seperti rapat tidak dimulai dan 

diakhiri tepat waktu, agenda 

tidak jelas, pembahasan 

berkepanjangan, 

ketidaktercapaian tujuan rapat atau bahkan alokasi waktu rapat yang 

kurang tepat. Sebagai seorang kader dakwah seharusnya kita bisa 

mencontohkan bagaimana rapat yang efisien dan efektif.  

Tentu kita ingin menjalani rapat yang cepat dan menghasilkan 

keputusan yang tepat. Untuk ini perlu ada beberapa pra-syarat yang harus 

dimiliki oleh para anggota tim sebelum melakukan rapat, yakni: 

1. Adanya komitmen terhadap waktu. Penghormatan terhadap waktu 

bertujuan agar kita bisa lebih mengatur budaya waktu yang mungkin 

sudah terlalu rusak di Indonesia. Seseorang yang bisa memberikan 

dedikasinya terhadap waktu, adalah orang yang sangat menghargai 

dirinya. Lebih dari itu, bentuk kita menghormati waktu adalah bagian 

dari penghormatan kita kepada orang lain. Kita perlu sadari bahwa 

setiap orang mempunyai aktivitas lain sehingga bagi bangsa yang 

berbudaya, manajemen waktu yang baik adalah sebuah prasyarat. 

2. Fokus pada apa yang dikerjakan. Rapat sering kali menjadi tidak 

efektif karena peserta rapat tidak fokus penuh pada topik yang 

dibahas. Ketidakfokusan ini membuat ide-ide tidak mengalir sehingga 

pembahasan terhambat. Bahkan terkadang pemimpin rapat terkesan 

berbicara sendiri karena para peserta rapat hanya mencatat atau 

mengerjakan pekerjaan lain.  

3. Mempersiapkan bahan rapat dengan baik. Pembahasan rapat yang 

baik perlu didukung oleh data-data terkini dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Seorang peserta rapat diharapkan dapat 
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menyiapkan bahan rapat dan usulan agar pembahasan lebih 

komprehensif dan efisien. Ketidaklengkapan data pendukung dalam 

sebuah rapat membuat rapat jadi berbasis pada dugaan bukan pada 

kondisi nyata di lapangan. 

Ketiga poin di atas adalah prasyarat yang dibutuhkan bagi kita 

anggota rapat agar dapat membentuk rapat yang baik. Selanjutnya adalah 

tips untuk membangun rapat yang ―hidup‖ dan efektif. Seperti yang telah 

kita pahami bersama bahwa rapat adalah media penting dalam 

penyusunan strategi organisasi. Efektifnya rapat juga akan mencerminkan 

seberapa efektif kita dalam menjalankan tugas di lapangan.  

a. Pemberitahuan rapat sejak awal. Pada kondisi tidak mendadak, 

biasanya rapat sudah terencana sebelumnya. Ada baiknya bila 

pemimpin rapat memberitahu sejak dini kapan rapat akan diadakan 

dan di mana tempatnya. Pemberitahuan ini diharapkan dapat 

memberikan para anggota rapat waktu untuk memikirkan usulan 

yang bisa diberikan di rapat serta mengalokasikan waktunya untuk 

menghadiri rapat.  

b. Waktu pasti rapat. Dalam kondisi sesama kader yang sibuk, kita perlu 

sekiranya mematok waktu rapat secara tegas. Sebutlah untuk lima 

pembahasan kita memerlukan waktu 60 menit. Maka saat memberi 

info jadwal rapat, kita beritahu waktu yang dialokasikan hanya satu 

jam saja. Dengan adanya waktu yang tepat, akan terbangun budaya 

menghargai waktu di antara peserta rapat. 

c. Pemberitahuan agenda pembahasan. Agar pembahasan yang 

dilakukan dapat menghasilkan keputusan yang tepat, maka 

sebaiknya agenda apat diberitahukan bersamaan dengan 

pemberitahuan jadwal rapat. Agenda rapat tidak sekedar 

pembahasan umum seperti ―Rapat Panitia Ramadhan‖ atau ―Rapat 

Departemen Media‖, akan tetapi dengan pemberitahuan spesifik 

seperti: ―Agenda rapat: Sinkronisasi timeline antardepartemen, 

distribusi dan alokasi dana untuk 3 bulan ke depan‖ atau ―Agenda 

rapat: Penentuan penerima beasiswa organisasi‖. Ini merupakan 

contoh yang bisa digunakan sehingga peserta rapat akan berupaya 

mengeluarkan idenya sebelum rapat. Akhirnya pembahasan menjadi 

cepat dan efektif. 
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d. Memulai rapat tepat waktu. Terkadang sebagai pemimpin rapat kita 

segan memulai rapat ketika anggota masih sedikit. Di sini perlu 

adanya leader will untuk mengubah kebiasaan yang ada, dengan 

memulai rapat tepat waktu berapa pun anggota yang telah ada. 

Dengan adanya kebisaan ini, lambat laun akan muncul willingness 

dari peserta rapat untuk selalu menghadiri rapat tepat pada 

waktunya. 

e. Memanfaatkan media rapat secara efektif. Media rapat penunjang 

minimal adalah papan tulis dan spidol yang memungkinkan peserta 

rapat mengikuti pembahasan secara tepat. Jika memungkinkan juga 

disertai penggunaan media pendukung seperti laptop dan infokus 

untuk memudahkan penampilan data pendukung untuk rapat. 

Bentuk media pada dasarnya bisa apa saja, yang terpenting dapat 

memenuhi kebutuhan. 

f. Hanya satu notulensi saja. Pada sebuah rapat ada baiknya hanya 

satu orang saja yang ditugaskan sebagai pencatat agar peserta lain 

dapat fokus pada pembahasan. Jika memungkinkan, rapat direkam 

saja dalam MP3, sehingga tidak ada satupun peserta rapat yang tidak 

fokus. Penggunaan perangkat penunjang seperti laptop bisa 

digunakan agar setelah rapat selesai seluruh peserta rapat dapat 

meng-copy data hasil notulensi rapat. 

g. Dinamisasi rapat. Seorang pemimpin rapat diharapkan dapat 

mendinamisasi rapat dengan memberikan peserta rapat 

kesempatan–bahkan dipancing jika perlu—agar bisa mengungkapkan 

pemikirannya. Secara umum pola pembahasan bisa seperti berikut: 

i. Penyampaian masalah/agenda pembahasan 

ii. Pemaparan singkat data pendukung 

iii. Brainstorming analisis 

iv. Brainstorming solusi 

v. Memilih alternatif solusi 

vi. Kesimpulan 

h. Ketegasan dari pemimpin rapat. Pada dasarnya tidak ada keputusan 

yang terbaik, akan tetapi yakinlah bahwa keputusan yang diambil 

melalui sebuah musyawarah adalah hasil yang dinilai Allah sebagai 

sebuah kebaikan. Manusia ditugaskan untuk berpikir dan bertindak, 
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sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. Sebagai seorang 

pemimpin rapat diperlukan adanya ketegasan dan kebijakan untuk 

menentukan sebuah keputusan. Ketegasan ini juga akan berdampak 

secara psikologis terhadap jalannya sebuah keputusan di lapangan 

pascarapat. 

i. Kesimpulan dan pembagian tugas. Setelah semua pembahasan 

selesai, seorang pemimpin rapat atau notulen diharapkan 

mengulang kembali semua hasil pembahasan dan pembagian tugas 

yang perlu dilakukan setelah rapat berlangsung. Dengan adanya 

penjelasan ulang dan jobdesk yang jelas, aplikasi dari rapat dapat 

berjalan dengan baik. 

j. Serba aneka pendukung. Sebagai sebuah organisasi dakwah maka 

tentu ada faktor non-teknis yang diperlukan untuk mendukung rapat 

yang dilakukan. Dalam sebuah agenda dakwah keberkahan dari 

Allah adalah orientasi kita. Tentu selalu terisinya nilai samawi dalam 

diri menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita dalam menjalankan 

aktivitas dakwah. Untuk satu hal ini saya akan memberi porsi khusus, 

yakni: 

i. Adanya ketentuan untuk melakukan beberapa aktivitas 

ibadah pendukung sebelum rapat, seperti imbauan untuk 

tilawah beberapa halaman sebelum rapat atau kewajiban 

untuk qiyamulail sebelum rapat. 

ii. Rapat diisi oleh tausiyah singkat (tidak lebih dari 15% alokasi 

waktu rapat, untuk efektivitas) yang diharapkan dapat 

menjadi motivasi dan pengisi ruhiyah peserta rapat. 

iii. Rapat dimulai dengan tilawah atau tasmi untuk memberikan 

penyegaran diri di awal rapat. Lalu diakhiri dengan do‘a 

agar apa yang telah dibahas dan yang akan dilaksanakan 

mendapat kemudahan dari Allah. 
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INSPIRASI KETIGA 

 

 

Peran PUSKOMDA dalam Percepatan Dakwah Kampus 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperan di jalan-Nya 
dalam barisan yang rapi (teratur) seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh. (Shaf Ayat 4) 

PUSKOMDA atau Pusat Komunikasi Daerah FSLDK merupakan 
koordinator dakwah untuk kumpulan LDK pada daerah tertentu. Sebagai 
contohnya yaitu PUSKOMDA Bandung Raya yang bertugas mengoordinir 
sekitar 50 LDK dalam satu teritori. Ini agak berbeda dengan PUSKOMDA 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang menaungi 3 provinsi. Akan tetapi 
walau teritori dan jumlah LDK dalam sebuah PUSKOMDA berbeda, pada 
aplikasinya, metode dan gerak langkahnya bisa dikatakan tidak jauh 
berbeda. Yang membedakan hanyalah usaha yang harus diberikan dalam 
menjalankan strategi agar mampu menyentuh seluruh LDK. 

Berbicara tentang PUSKOMDA tentu kita akan berbicara pada 
bagaimana caranya mengoordinir LDK yang sangat banyak dengan 
berbagai masalah dan kendala yang dihadapinya. Bukan pekerjaan 
mudah tentunya, tetapi saya meyakini bahwa untuk menjadi PUSKOMDA 
yang baik, sebuah LDK harus mempunyai tim yang kuat serta ketekunan 
dan kesabaran dalam menjalankannya.  

Keunikan dari mengelola PUSKOMDA adalah perbedaan tingkat 
pemahaman dan kemapanan dari LDK-LDK yang ada. Dituntut adanya rasa 
toleransi dalam hal ini. Walau pada umumnya sebuah gerakan 
berorientasi pada hasil, namun pada pengelolaan PUSKOMDA ini orientasi 
pada proses dan kemajuan bersama menjadi hal yang diprioritaskan. 
Keunikan lainnya selain itu adalah siklus Sumber Daya Manusianya yang 
berbeda-beda. Terkadang pada setiap pertemuan koordinasi sebuah LDK 
tidak diwakili oleh kader yang sama, sehingga perlu ada pemberian 
pemahaman ulang mengenai hal yang terkait ke-FSLDK-an. 

 

Tim PUSKOMDA 
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Dalam pengelolaan PUSKOMDA perlu ada tim yang memang fokus 
kepada PUSKOMDA itu sendiri. Untuk posisi koordinator PUSKOMDA saya 
rekomendasikan kepala LDK langsung agar ada internaliasi FSLDK dalam 
tubuh LDK. Sangat disayangkan jika dunia FSLDK hanya dipahami oleh 
sebagian orang saja. FSLDK harus menjadi milik dari semua elemen dalam 
tubuh LDK. Maka dengan adanya kepala LDK sebagai koordinator 
PUSKOMDA, pengerahan seluruh anggota LDK untuk ikut terlibat dapat 
lebih mudah terjadi. Leader empowerment bermain disini. 

Kemudian, siapa saja yang ada di dalam PUSKOMDA? Dalam tubuh 
tim PUSKOMDA ini diperlukan kader-kader yang memang bisa fokus 
mengelola PUSKOMDA. Syarat keanggotaan tim tidaklah begitu sulit, yang 
penting ia: (1) mengerti cara membangun jaringan; (2) bermobilitas tinggi; 
(3) tidak gagap teknologi IT dasar (email, blog, Y!M); (4) sabar dan pandai 
berkomunikasi. Untuk tim inti PUSKOMDA dalam sebuah LDK, yang bisa 
dipercaya sebagai koordinator, bila terdiri dari sekitar 5-7 orang (sudah 
termasuk ketua) saja sudah bisa dikatakan cukup. Peran yang bisa 
diberikan tim inti ini antara lain: 

a. Koordinasi 
b. Administrasi 
c. Tim Pendampingan 
d. Tim SSDK (Strategi Sukses Dakwah Kampus)/pelatihan manajemen LDK 
e. Research and Development + Pusat Data Informasi 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah perlunya transfer knowledge 
yang baik dalam setiap pergantian kepengurusan. Pada beberapa 
PUSKOMDA, pengurusnya berbeda dengan pengurus LDK. Mereka hanya 
mengganti Koordinator PUSKOMDA setiap periodenya yang secara ex-
officio juga menjabat sebagai kepala LDK pula. Namun tim PUSKOMDA 
tersebut tetap sama agar tujuan keberjalanan PUSKOMDA tetap pada 
jalurnya. 

Mengenai struktur PUSKOMDA, pada umumnya strukturnya 
menyerupai struktur yang diterapkan oleh PUSKOMNAS, yakni sistem Badan 
Pengurus yang dibagi berdasarkan wilayah teritori, dan Badan Khusus yang 
mempunyai peran lebih pada spesifikasi dakwah tertentu. Jika 
digambarkan, struktur PUSKOMDA dapat menjadi seperti berikut: 
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 BK (Badan Khusus) Media berperan dalam hal pembuatan media 
bersama PUSKOMDA dan pemanfaatan media lokal untuk membawa 
isu atau pesan tertentu. Di badan ini kamu bisa membuat semacam 
buletin, web bersama, pengelolaan mailing list PUSKOMDA atau 
memberikan akses kepada kader LDK untuk menulis di media lokal 
atau siaran di radio lokal 

 BK Isu berperan dalam mengkaji dan meneruskan isu yang akan di 
bawa oleh PUSKOMDA, seperti isu anti pornografi, penyimpangan 
aqidah, sosial-politik, jilbab, dan sebagainya. Isu yang telah dikaji 
selanjutnya dikelola sedemikian rupa sehingga membentuk suatu 
opini tertentu di masyarakat yang berada dalam wilayah PUSKOMDA 

 BK Jaringan Muslimah berperan dalam optimalisasi peran muslimah 
di PUSKOMDA sebagai perpanjangan tangan Jarmus Nasional  

 BK Mentoring berperan mengadakan pementoringan di LDK yang 
membutuhkan bantuan dalam hal pengelolaan mentoring, misalnya 
seperti suplai mentor dan internalisasi konsep permentoringan. Hal 
lain yang bisa kamu lakukan dalam badan ini adalah legalisasi 
mentoring di kampus tertentu 

 BK PMLDK berperan dalam optimalisasi peran pelatihan manajemen 
LDK dalam percepatan LDK yang ada dengan mengadakan pelatihan 
manajemen LDK 

 BP Wilayah adalah LDK yang berperan dalam koordinasi LDK yang 
berada dalam wilayah teritori tertentu, agar controlling LDK akan lebih 
mudah dilakukan. Jumlah badan pengurus wilayah disesuaikan 
dengan kebutuhan wilayah yang ada 
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Setiap BP dan BK adalah LDK yang dipercaya untuk mengelola badan-
badan tersebut. Pembagian peran ini mempunyai dua tujuan, yakni: (1) 
agar distribusi tanggung jawab merata dan mencegah terbentuknya 
hegemoni satu LDK saja; dan (2) akselerasi LDK dengan pemberian 
tanggung jawab lebih. Untuk kriteria LDK yang akan dipilih menjadi BP atau 
BK, minimal ia harus sudah berada pada level madya. Hal ini dengan 
asumsi bahwa LDK madya sudah cukup stabil pengelolaannya dan 
memiliki SDM lebih untuk pengelolaan PUSKOMDA. 

 

Pembagian LDK 

Dalam menjalankan peran sebagai PUSKOMDA, setelah memiliki data 
valid tentang kondisi LDK yang ada dalam wilayah PUSKOMDA, langkah 
selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membagi LDK sesuai dengan 
kebutuhan. Kebutuhan ini antara lain pendampingan, pembagian peran di 
PUSKOMDA dan koordinasi dakwah berdasarkan wilayah. 

Berdasarkan standarnya, FSLDK membagi LDK dalam empat level, 
yakni pramula, mula, madya dan mandiri dengan ketentuan-ketentuan 
yang dikelompokkan ke dalam: (1) fokus agenda; (2) struktur; dan (3) 
pedoman operasional dakwah seperti dalam tabel-tabel berikut: 

 

 Fokus Agenda 

Pramula 

Membangun sebuah komunitas informal serta barisan 
kader inti. Pada tahapan ini diharapkan dakwah kultural dan 
personal terjadi, disertai dengan pencarian SDM dan usaha 
melegalkan LDK 

Mula 

Menyusun dan menata sebuah lembaga dakwah yang 
sudah formal dan legal. Tidak lupa penataan SDM internal, 
dengan rekrutmen massal ber-orientasikan kualitas. Syiar 
juga bergerak dengan lingkup yang lebih luas dan tertata 
dengan baik. 

Madya 

Memilki basis massa simpatisan di seluruh fakultas. Dengan 
SDM yang ada mencoba melakukan ekspansi dakwah 
sehingga basis simpatisan bisa terbentuk di seluruh fakultas. 
Pada tahapan ini diharapkan fungsi utama LDK (dakwiy dan 
khidamy) dapat berjalan dengan baik. 

Mandiri Memilki basis massa simpatisan di seluruh program 
studi/jurusan. Melakukan pola dakwah yang masif dan 
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sinergis. Dengan adanya basis massa di semua program 
studi/jurusan ini, LDK sudah mempunyai kekuatan tersendiri 
dalam membangun sebuah paradigma Islam yang lebih 
komprehensif. 

 
 

Struktur 

Pramula 
Struktur berbentuk informal, dan sudah ada koordinasi 
diantara para personal aktivis dakwah agar dakwah bisa 
terstruktur dengan baik. 

Mula 
Dengan legalnya sebuah LDK. Pada tahap ini strukur LDK 
secara sederhana bisa terbentuk. 

Madya 

Struktur LDK sudah harus mencakup semua aspek dakwah 
(dakwiy, siyasi, faniy). Sebuah LDK sudah mulai berkembang 
dan bisa mengakomodir semua lini dakwah yang bisa 
dijalankan. 

Mandiri 

Pengokohan struktur hingga stabil. Ada sebuah lembaga 
dakwah fakultas/program studi/jurusan yang berada 
dibawah koordinasi LDK. Adanya perpanjangan tangan ini 
menunjukkan struktur dakwah di sebuah kampus sudah 
terkoordinir dan terdistribusi dengan baik. 

 
 

Pedoman Operasional Dakwah 

Pramula 
Menggunakan Pedoman Dakwah Asasiyah (Al Qur‘an dan 
As Sunnah). 

Mula Sudah menyusun pedoman operasional dakwah, yakni 
AD/ART. 

Madya Memiliki GBHD (Garis Besar Haluan Dakwah) selama satu 
periode. 

Mandiri 
Adanya rancangan strategis jangka panjang dakwah 
kampus. 

 
Sumber: Risalah Manajemen Dakwah Kampus-Revised, GAMAIS ITB 

Dengan adanya pembagian yang jelas akan level-level LDK ini, maka 
proses pembagian pendampingan oleh PUSKOMDA akan lebih mudah. 
Biasanya setiap LDK dalam level yang sama dikelompokkan dalam satu 
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grup pendampingan, agar lebih mudah memberikan bimbingan kepada 
mereka.  

Perlu kita pahami bersama bahwa penetapan level ini bukan untuk 
membedakan LDK-LDK yang ada, melainkan untuk lebih memudahkan 
pendampingan dan percepatan LDK. Perhatian yang lebih justru akan 
diberikan kepada LDK pramula dan mula. Hal ini karena langkah awal 
membangun LDK merupakan fase yang sangat sulit sehingga diperlukan 
effort lebih dalam pengelolaannya. 

 

Pembagian wilayah 

PUSKOMDA mengklasifikasi LDK berdasarkan letak geografisnya, lalu 
mengelompokkannya ke dalam satu koordinasi tertentu. Setelah 
dikelompokkan, ditunjuk satu LDK sebagai koordinator, yang bisa disebut 
sebagai BP wilayah. BP wilayah ini berguna untuk memperpendek jarak 
dan memperhemat biaya transportasi dalam koordinasi dakwah. 

 

Peran khusus 

Peran khusus ini terkait BK dan BP, dipertanggungjawabkan kepada 
LDK yang minimal sudah madya. Menurut hemat saya LDK madya yang 
sedang berkembang harus diberikan tanggung jawab ini karena 
pengalaman saya mengatakan bahwa LDK yang diberi tanggung jawab 
untuk pengelolaan PUSKOMDA, PUSKOMNAS, dan sebagainya mengalami 
percepatan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan LDK tersebut sudah bisa 
memikirkan tidak hanya LDK-nya saja, tetapi juga sudah melihat 
kompleksitas masalah di luar kampusnya begitu banyak, sehingga mereka 
memompa lebih banyak energi LDK-nya agar bisa berkontribusi lebih 
banyak untuk FSLDK. 

 

Pendampingan 

Pendampingan merupakan bentuk peran PUSKOMDA yang bisa 
dikatakan paling sentral. Pola yang dilakukan memang seperti 
permentoringan, akan tetapi lingkupnya adalah LDK. Pendampingan 
biasanya berisi controlling, motivating dan upgrading. Tiga peran ini harus 
bisa dijalankan oleh LDK yang diberi tanggung jawab sebagai 
pendamping. Biasanya satu pendamping bertanggungjawab terhadap 5-
10 LDK yang tentunya secara levelisasi LDK, berada di bawah LDK 
pendamping dan memiliki kedekatan secara geografis.  

Untuk memastikan proses pendampingan berjalan dengan baik, maka 
yang bertugas untuk controlling, motivating, dan upgrading LDK 
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pendamping adalah PUSKOMDA. Pola pendampingan yang dilakukan bisa 
seperti pada gambar berikut: 

 

Dengan adanya pertemuan selang-seling seperti yang ada pada 
gambar, proses pendampingan akan bisa berjalan dengan rutin. 
Harapannya jika LDK pendamping tidak bisa menyelesaikan permasalahan 
yang ada pada LDK binaannya, maka masalah tersebut bisa dibawa ke 
forum temu koordinasi PUSKOMDA dengan LDK pendamping dan dicarikan 
solusinya.  

 

Pelatihan Manajemen LDK 

Pelatihan Manajemen LDK adalah bentuk upgrading yang diberikan 
kepada LDK dalam rangka meningkatkan kapasitas LDK dalam mengelola 
lembaganya. Bentuk pelatihan dapat disesuaikan dengan standar yang 
telah di sepakati di FSLDK. Besar harapan ke depan, agar setiap PUSKOMDA 
memiliki Training Centre (TC) khusus sehingga terdapat akselerasi untuk 
membangun simpul pengembangan LDK yang merata di seluruh 
Indonesia. Ke depannya FSLDK berencana membuat panduan standar 
nasional saja, sedangkan TC di PUSKOMDA-lah yang bertugas 
menyesuaikan panduan tersebut dengan kondisi yang ada di teritori 
masing-masing kampus. Karena setiap wilayah dakwah di Indonesia 
memiliki kekhasan dan cara dakwah tersendiri, TC harus mampu 
mengadopsi standar yang ada dan mentransformasikannya ke dalam 
bentuk yang paling ideal untuk daerah tersebut. 

Pelatihan yang diberikan dapat dalam berbagai bentuk: 

(1) Strategi Sukses Dakwah Kampus (SSDK). Bentuk pelatihan full-version 
yang menjabarkan dan membentuk algoritma berpikir dalam 
pengelolaan LDK. Pelatihan ini meliputi sektor kaderisasi dan 
pengembangan SDM, syiar dan pelayanan kampus, keuangan, 
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kemuslimahan, jaringan, akademik dan profesi, serta pengelolaan 
dakwah wilayah.  

(2) Training by request. Pelatihan yang dilakukan pada lingkup LDK saja 
yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan LDK. Saya 
merekomendasikan PUSKOMDA dapat memfasilitasi training pada 
setiap LDK setelah sebuah LDK melakukan suksesi agar ada standar 
kualitas LDK yang terus meningkat setiap tahunnya.  

 

Permentoringan 

Sebagai tulang punggung dakwah kampus, peran sentral mentoring 
belum bisa digantikan. Boleh dikatakan pula bahwa mentoring adalah 
langkah awal pembinaan yang perlu dilakukan LDK ketika baru berdiri. 
Oleh karena itu, menjadi tugas PUSKOMDA untuk memastikan bahwa 
pengurus LDK menjalankan permentoringan dengan baik. Di sini peran 
PUSKOMDA bisa beragam dan tentunya bertahap, antara lain seperti 
berikut:: 

a. Memberikan sosialisasi pengelolaan sistem mentoring (termasuk 
kurikulum materi) 

b. Menyuplai mentor dari kampus lain kepada sebuah LDK. Biasanya 
LDK yang baru berdiri belum mempunyai jumlah mentor yang 
memadai sehingga perlu meng-impor ke kampus lain. 

c. Advokasi legalitas permentoringan di kampus, yang tujuan akhirnya 
adalah mengadakan program mentoring wajib untuk mahasiswa 
(minimal ketika mengambil mata kuliah Agama Islam) dan kehadiran 
di mentoring menjadi syarat tersendiri yang mempengaruhi kelulusan 
mahasiswa. 

 

Agenda Dinamisasi 

Selain agenda rutin yang besifat memajukan LDK, ada pula agenda 
eksidental yang mempunyai tujuan memperkuat gerak bersama dan 
menguatkan PUSKOMDA FSLDK dalam struktur sosial di wilayah tempatnya  
berada. Agenda aksidental ini juga memberikan kesempatan kepada 
kader LDK dari berbagai kampus untuk saling mengenal dan berbagi 
pengalaman dalam dunia ke-LDK-an. 

 

Aksi Bersama 

Aksi damai atau pawai keliling kota yang dilakukan bersama-sama 
dalam naungan PUSKOMDA. Adanya aksi bersama ini selain untuk 
memunculkan isu tertentu, bisa juga untuk memberikan kesempatan agar 
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kader dalam naungan PUSKOMDA menjadi lebih dekat. Karena ketika kita 
sedang berjuang bersama, maka persaudaraan itu terasa lebih indah. 
Bahkan seorang ADK pernah memberikan saran, terkadang kita perlu 
mengadakan aksi dengan sengaja agar jiwa pergerakan PUSKOMDA dan 
nama PUSKOMDA di media lokal terus terjaga. 

 

Temu Kader 

Jika aksi bersama tampak lebih heroik, maka temu kader bisa 
dikatakan lebih tenang. Bentuk temu kader bisa dengan mabit, ta‘lim, rihlah 
dan sebagainya. 

 

Kepanitiaan Bersama 

Mengadakan kegiatan bersama dengan skala kota atau provinsi yang 
diikuti oleh panitia-panitia yang berasal dari berbagai kampus. Uniknya 
agenda yang dijalani oleh kader dari berbagai kampus adalah 
penyamaan perbedaan jadwal yang tak kunjung usai, penyamaan 
perbedaan pemahaman, pola pikir, ego, dan banyak sekali perbedaan-
perbedaan lainnya, sehingga bisa dikatakan sangat sulit untuk 
menjalankan agenda dengan kepanitiaan bersama ini.  

 

Dari pengalaman yang telah kami lalui, setelah menjadi PUSKOMDA, 
kepekaan kader LDK terhadap permasalahan LDK di Indonesia kian 
bertambah. Sejak menjadi PUSKOMDA ini pula, sebuah LDK baru banyak 
bisa memberikan kontribusi untuk akselerasi LDK Indonesia. Sebelumnya, 
biasanya sebuah LDK hanya lebih banyak berfokus pada pembenahan 
internal yang menurut saya selamanya tidak akan kunjung selesai. 
Kemudian dengan diberikannya kesempatan kepada sebuah LDK untuk 
menjadi penggerak dakwah di sebuah wilayah, bisa dikatakan percepatan 
sebagai LDK juga meningkat pesat. Oleh karena itu, terinsipirasi oleh 
perkataan Hasdi Putra, mantan koordinator PUSKOMNAS, seharusnya yang 
menjadi PUSKOMDA adalah LDK madya agar percepatan mereka lebih 
cepat. Sedangkan LDK Mandiri seharusnya sudah bisa berpikir skala 
nasional. Pada saat itulah kekuatan FSLDK sebagai penggerak dakwah di 
kampus menjadi nyata.  

 

 

Hubungan Lembaga Dakwah Universitas-Fakultas-Jurusan 
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dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. 
Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang 

nyata. (Ad Dukhaan Ayat 19) 

Semangat untuk berdakwah yang sangat tinggi menjadi pemicu 
persaingan antarkader di lembaga dakwah tingkat kampus, tingkat fakultas 
dan di tingkat program studi. Setiap kader ingin lembaganya berkontribusi 
besar dan memberi pengaruh di wilayahnya masing-masing. Untuk 
mempermudah pembahasaan, saya akan menggunakan istilah pusat 
untuk menggantikan lembaga dakwah tingkat kampus, dan istilah wilayah 
untuk lembaga dakwah di tingkat fakultas dan program studi. Kinerja 
antara pusat dan wilayah ini telah menjadi pembahasan di kampus saya 
selama enam bulan, untuk menemukan pembagian kerja dan wilayah 
dakwah yang jelas. 

Saya sering mendapatkan pertanyaan dan kometar terkait pembagian 
kerja antara pusat dan wilayah ini. Ada beberapa komentar seperti, ―Pusat 
tidak mengetahui caranya menyentuh massa, bisanya cuma koordinasi 
saja. Wilayahlah yang paling mengetahui karakter massa kampus‖, atau 
―Wilayah tidak mau dikoordinasikan, padahal tujuan dakwah kita sama. 
Kenapa kita harus bergerak masing-masing jika sebenarnya kita punya 
satu tujuan dan bisa bergerak bersama?‖. Saya tidak menjustifikasi 
pendapat mana yang salah dan mana yang benar. Pada dasarnya kedua 
pendapat ini benar adanya. Memang wilayah lebih mengetahui karakter 
objek dakwah, dan memang benar pula pusat lebih memiliki pandangan 
global dan memiliki kapasitas untuk memimpin gerak dakwah satu 
kampus.  

Dalam berkembangnya dakwah, terdapat dua pola perkembangan 
lembaga dakwah. Pada kampus yang besar secara geografis, LDF atau 
LDPS (wilayah) didirikan terlebih dahulu, dan LDK (pusat) dibangun 
belakangan. Hal ini terkadang membuat kedudukan dan kredibilitas LDK 
lemah, karena wilayah telah lebih dahulu beroperasi tanpa butuh 
dukungan dari LDK. Sedangkan pada kampus yang secara geografis kecil, 
biasanya kedudukan LDF dan LDPS justru lebih lemah sedangkan kekuatan 
LDK jauh lebih besar. Hal ini juga mengakibatkan ketimpangan distribusi 
kader dan pengaruh syiar di kampus.  

Kita akan mencoba merekayasa bagaimana agar terbentuk harmoni 
antara pusat dan wilayah untuk sebuah tujuan dakwah bersama dan 
gerak yang saling mendukung satu sama lain. Langkah awal yang perlu 
dibangun dalam membina hubungan ini adalah menentukan sebuah 
kesepakatan bersama terkait pembagian peran dan sebagainya. Bisa 
diadakan semacam musyawarah besar untuk merampungkan hal ini. 
Setelah itu barulah dibuat sebuah buku panduan yang menjelaskan 
secara jelas hasil kesepakatan yang ada sehingga tujuan dakwah 
bersama dapat dijalankan oleh generasi-generasi dakwah selanjutnya.  



109 
 

 

Perbandingan antara Syiar dan Kaderisasi 

Perbandingan kerja yang jelas, itulah poin pertama yang perlu 
dibahas. kamu harus melihat bagaimana potensi serta kendala yang 
dimiliki oleh pusat dan wilayah, barulah kemudain kamu bisa menentukan 
pembagian peran. Berbagai analisis dasar seperti kecenderungan 
berkegiatan, karakter Sumber Daya Manusia  yang ada, kekuatan daya 
dukung birokrasi, serta analisis daya pengaruh lembaga dakwah. Dari 
beberapa kampus yang saya amati, ada sebuah keywords yang bisa 
menjadi benang merah untuk menyelesaikan perbedaan ini. Pada 
dasarnya lembaga dakwah bergerak di dua hal, yakni kaderisasi dan syiar. 
Maka kata kuncinya adalah perbandingan syiar dan kaderisasi yang 
menguntungkan kedua belah pihak. Saya menilai bahwa perbandingan 
ideal yang bisa dilakukan untuk kaderisasi adalah 70% pusat dan 30% 
wilayah, sedangkan untuk syiar 30% pusat dan 70% wilayah.  

Mengapa saya menilai hal ini ideal? Dari sisi kaderisasi, saya 
beranggapan bahwa kader harus memiliki pandangan yang luas. Istilah 
think globally act locally dapat digunakan di sini. Pandangan global akan 
dakwah serta akan memunculkan kemampuan untuk mencetak kader 
yang memiliki kualitas. Ini bisa dipertanggungjawabkan kepada lembaga 
dakwah pusat. Sedangkan lembaga dakwah wilayah menjalankan 
kaderisasi yang bersifat khusus seperti tutorial akademik, kaderisasi pasca 
kampus, dan sebagainya. Untuk sisi syiar, kita semua sepakat bahwa 
memang fakultas yang lebih mengenal siapa objek dakwahnya. 
Kedekatakan kader wilayah terhadap objek dakwah membuatnya bisa 
menyentuh objek dakwah dengan pengorbanan yang ringan. Sedangkan 
lembaga dakwah pusat, biasanya kurang bisa menyentuh secara langsung 
kebutuhan personal dari objek dakwah sehingga agenda yang diadakan 
biasanya hanyalah agenda dakwah yang besar dan butuh pengorbanan 
banyak. Saya mencoba memilah ini dengan seksama, lembaga pusat 
menjalankan syiar yang besar saja dan untuk seluruh massa kampus, 
dengan tujuan sebagai corong opini dan propaganda. Hasil syiar ini 
kemudian akan di-follow up oleh wilayah. Wilayah sebaliknya, bertugas 
menjalankan agenda syiar berskala medioker dan lebih intens. Pusatlah 
yang bertugas memberikan dukungan dan bantuan dari segi jaringan dan 
pendanaan. 

 

Antara Pusat dan Wilayah 

Perbandingan yang jelas ini akan memudahkan pemahaman antara 
pusat dan wilayah sehingga sinergisme dakwah terjadi. Berikut saya 
berikan contoh pembagian peran antara pusat dan wilayah yang bisa 
diterapkan.  
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 LDP LDF/S LDPS 

Lingkup 
Kerja 

Kampus, lokal, 
regional, nasional, 
dan internasional 

- Fakultas, baik di 
tingkat kampus, 
lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional 

- Tingkat 1 dan 2 
- Untuk LDF/S yang 

tidak memiliki LDPS, 
lingkup program 
studi di-handle oleh 
LDF/S bersangkutan 

Program studi, baik di 
tingkat kampus, lokal, 
regional, nasional, 
maupun internasional 

Peran Wajah Dakwah 
Universitas 

Elemen Lembaga 
Dakwah di tingkat 
fakultas/ sekolah 

Elemen Lembaga 
Dakwah di tingkat 
program studi 

Fungsi - Mengelola dakwah 
di lingkup kerjanya 

- Pusat koordinasi 
semua elemen 
Lembaga Dakwah 

- Mengelola dakwah 
di lingkup kerjanya 

- Mengelola dakwah 
Tingkat 1 dan 2 

- Mengelola dakwah 
di lingkup kerja-nya 

Objek Khusus: 

Civitas akademika 
kampus lintas 
fakultas/ sekolah dan 
program studi di 
tingkat kampus, lokal, 
regional, nasional, 
maupun internasional 

Umum: 

Masyarakat umum di 
tingkat lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional 

Khusus: 

- Civitas akademika 
satu fakultas di 
tingkat kampus, 
lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional 

- Mahasiswa Tingkat 
1 dan 2 

Umum: 

- Civitas akademik 
kampus lintas 
fakultas/sekolah 
dan program studi 
di tingkat kampus, 
lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional 

- Masyarakat umum 
di tingkat lokal, 
regional, nasional, 
maupun 

Khusus: 

Civitas akademika 
satu program studi di 
tingkat kampus, lokal, 
regional, nasional, 
maupun internasional 

 

Umum: 

- Civitas akademik 
kampus lintas 
fakultas/ sekolah 
dan program studi 
di tingkat kampus, 
lokal, regional, 
nasional, maupun 
internasional 

- Masyarakat umum 
di tingkat lokal, 
regional, nasional, 
maupun 
internasional 
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 LDP LDF/S LDPS 

internasional 

Ciri khas - Heterogen 
- Representasi LDK 

Universitas 

- Mahasiswa Tingkat 
1 dan 2 

 

- Kental akan 
keilmuan dan 
keprofesian 

- Kultural 

Potensi - Jaringan yang luas 
- Multi kompetensi 
- Massa yang 

banyak 

- Kesamaan kultur 
objek dalam 
lingkup fakultas/ 
sekolah 

- Memiliki posisi 
yang strategis 
untuk Mahasiswa 
Tingkat 1 dan 2 

- Kesamaan kultur 
objek dalam 
lingkup program 
studi 

- Kedekatan dengan 
objek dakwah 

- Mampu bersinergi 
dengan himpunan 

- Koordinasi lebih 
mudah 

 

Tabel di atas merupakan gambaran secara umum, dan bisa 
diturunkan kembali ke pembagian peran antara pusat dan wilayah per 
sektor dakwah (internal, syiar dan pelayanan kampus, jaringan, dana, 
annisaa, dan akademik profesi). Dengan pembagian yang jelas, serta 
dibukukan ke dalam sebuah buku panduan dakwah, kita akan lebih 
mudah membangun hubungan pusat dan wilayah yang sinergis dan 
harmonis. 

 

Control System 

Mekanisme yang dilakukan adalah pemantauan dan penjagaan per 
sektor atau departemen yang sebidang. Ini dilakukan untuk 
mempermudah koordinasi. Sebagai contoh ketua LDF dan LDPS 
berkoordinasi langsung dengan kepala LDK dalam sebuah musyawarah 
pimpinan secara rutin. Ketua kaderisasi/pembinaan/tarbiyah/manajemen 
SDM pusat mengkoordinir ketua 
kaderisasi/pembinaan/tarbiyah/manajemen SDM wilayah. Dengan 
pemantauan per sektor ini akan lebih mudah menggerakkan dan 
mengkoordinir wilayah. Sedangkan peran pemimpin wilayah akan 
terdistribusikan kepada masing-masing ketua sektor pusat. Hal ini tentunya 
membuat daya pengaruh dan semangat kebersamaan antara pusat dan 
wilayah terbentuk.  

 

Temu Kader Terpusat 
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Ini merupakan sebuah sarana tersendiri untuk mempertemukan dan 
memberikan arah gerak dakwah untuk seluruh kader dakwah di kampus. 
Bisa dijalankan setiap sebulan sekali di awal bulan. Isi dari temu kader 
terpusat ini adalah arahan dakwah bulanan oleh kepala Lembaga 
Dakwah, taujih dari dewan syariah atau majelis syuro, pengumuman 
penting terkait dakwah selama satu bulan ke depan dan muhasabah. Ini 
merupakan sebuah momen bagi seluruh kader kampus untuk menyatukan 
hati agar siap bergerak bersama di masing-masing wilayah dakwah. 
Semangat dan visi setiap orang diharapkan meningkat setelah temu kader 
terpusat. Selain itu temu kader terpusat merupakan sebuah momen untuk 
mendidik ‗satu komando, satu perjuangan‘. 

 

Teknik Negosiasi Sponsor 

 

―Katakanlah : ‗Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-
orang yang tidak berilmu?‖‘ (Az-Zumur Ayat 9) 

Teknik bernegosiasi adalah sebuah teknik yang sangat penting dimiliki 
oleh seorang kader dakwah. Kemampuan kader untuk menguasai teknik 
ini sangat berarti untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan 
meyakinkan orang lain, kemampuan pengendalian emosi dan 
membentuk jiwa optimis dalam berjuang. Terkesan berlebihankah? 
Mungkin bagi beberapa orang iya, akan tetapi itulah yang saya rasakan 
ketika saya berhasil melewati sebuah proses panjang negosiasi dengan 
sebuah perusahaan. Saya akan mencoba memaparkan bagaimana teknik 
negosiasi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya bersama dua saudara 
perjuangan saya ketika masih tingkat 1 di ITB, Muhammad Luthfi Nur Imam 
dan Gumilar Rahmat Hidayat.  

Kami bertiga berhasil memperjuangkan negosiasi sponsorship dengan 
sebuah provider seluler dalam sebuah kegiatan TRY OUT SPMB tahun 
2006. Saat itu kami berhasil menggaet sponsor tunggal dengan total 
kerjasama hingga Rp.60.000.000,00. Inilah pencapaian terakhir dan 
terbesar bagi saya, karena setelahnya saya lebih banyak fokus di bidang 
kaderisasi Lembaga Dakwah Kampus.  

 

Persiapan Pribadi 

Langkah awal adalah menyiapkan pribadi kamu sebelum memulai 
sebuah proses negosiasi yang panjang. Pengalaman saya berbicara 
bahwa tenggang waktu untuk kerjasama sponsorship adalaha sekitar 1 
hingga 3 bulan. Oleh karena itu secara pribadi perlu kiranya kamu 
menyiapkan diri sebaik mungkin. 
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1. Kemampuan komunikasi dan presentasi. Inilah syarat utama dan 
pertama bagi seseorang yang akan bernegosiasi dengan sebuah 
perusahaan. Kemampuan komunikasi ini tidak sebatas kamu mampu 
berbicara di depan umum, akan tetapi sejauh mana kamu bisa 
mengeluarkan kalimat yang efektif dan dengan artikulasi dan intonasi 
yang tepat hingga kamu bisa meyakinkan lawan bicara Anda. 
Meyakinkan orang lain tidak cukup pula dengan olah suara yang 
baik. Kemampuan eye contact dan body language kamu juga akan 
membantu proses meyakinkan lawan bicara. Cara paling mudah 
untuk mengetahui bahwa kamu sudah cukup layak melakukan 
negosiasi adalah dengan latihan di depan cermin panjang yang 
memungkinkan kamu melihat diri kamu dari ujung kepala hingga 
ujung kaki. Perbanyak latihan akan sangat membantu persiapan 
Anda. 

2. Posisikan diri kamu di atas lawan bicara Anda. kamu dan lembaga 
dakwah kamu TIDAK BUTUH UANG, kamu hanya menawarkan sebuah 
bentuk kerjasama yang akan menguntungkan perusahaan lawan 
bicara Anda. Ini adalah sugesti diri yang perlu dibangun. Ketika 
sepersekian detik saja kamu sempat berpikit bahwa kamu butuh 
uang, maka saat itulah kamu sudah kalah. Jangan pernah berada 
dalam kondisi defensif dalam bernegosiasi. Selalulah muncul dengan 
ide dan usulan kerjasama yang lebih menguntungkan kamu dan 
lembaga dakwah Anda. 

3. Optimis untuk mendapat yang terbaik. Buat target berapa juta rupiah 
yang akan kamu bawa pulang setelah negosiasi. Dengan tetap 
berfokus pada target, kamu akan terus berusaha mendapatkan 
nominal tersebut, atau tidak sama sekali. Trik ini bagus untuk 
membangun kepercayaan diri serta harga diri yang kuat saat 
negosiasi. Saya teringat ketika negosiasi dulu kami menolak tawaran 
Rp.30.000.000,00 karena memang fokus kami kerjasama di atas 
Rp.50.000.000,00. Tetapi keyakinan kami ini mampu dibaca dan 
dihargai oleh pihak perusahaan hingga negosiasi berakhir dengan 
kesepakatan yang kami inginkan. 

4. Penampilan yang baik. Ini adalah salah satu syarat yang perlu 
dipenuhi dan akan menunjang semua syarat sebelumnya. 
Penampilan kamu adalah bentuk penghargaan kamu terhadap diri 
kamu dan adalah nilai awal pihak perusahaan terhadap seberapa 
berharganya diri kamu untuk diajak berkerjasama. Penampilan 
mampu membuat kamu dihargai dan dinilai secara positif. Gunakan 
pakaian terbaik Anda, yang rapi dan bersih serta beralaskan sepatu. 
Semir sepatu dan rapikan rambut Anda. Hindari penggunaan jaket. 
Gunakan sesuatu yang sederhana tetapi menunjukkan citra elegan 
diri Anda. Ini adalah bentuk penyesuaian dengan kondisi 
perusahaan, agar kamu tidak tampak sebagai seorang asing di 
perusahaan tersebut.  
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Proses Negosiasi 

Saya mencoba membagi fase negosiasi ini ke dalam empat tahap, 
yakni (1) tahap pengajuan proposal, (2) tahap penindaklanjutan proposal, 
(3) tahap negosiasi, dan (4) tahap kesepakatan kontrak kerjasama. Ini 
adalah proses yang biasa dijalankan dalam negosiasi sponsorship dari 
awal hingga deal, yang ditegaskan dengan ditandatanganinya kontrak 
kerjasama.  

 

Tahap Pengajuan Proposal.  

Sebelum mengajukan proposal kamu diharapkan dapat memiliki list 
calon sponsor. Sesuaikan perusahaan yang kamu ajak kerjasama dengan 
kegiatan yang akan diadakan. Buat list dengan nama dan nomor kontak 
yang akan dihubungi. Sebisa mungkin kamu memiliki kenalan salah 
seorang dari perusahaan tersebut untuk mempermudah kerjasama, akan 
tetapi bisa juga melalui jalur biasa, yakni mengajukan langsung ke bagian 
marketing atau pemasaran dari perusahaan tersebut.  

Anda bisa membuat janji dengan kenalan kamu untuk bertemu dan 
memberikan proposal pengajuan kerjasama. Jelaskan secara umum saja 
tentang kegiatan yang akan dilakukan. Biasanya kamu akan diminta 
menunggu terlebih dahulu. Rentang waktu ini bertujuan agar pihak 
perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari proposal yang 
kamu ajukan. Tanyakan kepada pihak perusahaan kapan kamu bisa 
menghubungi perusahaan itu kembali untuk mendapatkan kepastian. 
Tegaskan tanggal dan waktu yang telah disepakati untuk meyakinkan 
kedua belah pihak, sekaligus untuk penegasan komitmen bersama.  

Jika kamu mengajukan proposal tanpa kenalan, pesan saya, jangan 
pernah titipkan ke bagian keamanan. Pastikan kamu bertemu dengan 
orang yang tepat, apakah itu bagian penjualan, pemasaran atau humas. 
Kenalanlah dengan bagian tersebut dan catat nomor teleponnya. 
Tanyakan pula kapan kamu bisa menghubungi kembali untuk kepastian 
selanjutnya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri kamu dan 
memberikan gambaran umum kegiatan yang akan dilakukan. 

  

Tahap penindaklanjutan proposal 

Ini adalah tahap yang sangat tidak jelas karena semua tergantung 
dari pihak perusahaan, kamu hanya bisa berdoa agar diberikan yang 
terbaik oleh Allah. Setelah mengajukan proposal, kamu telah sepakat 
untuk menghubungi perusahaan kembali pada waktu yang telah 
ditentukan. Pastikan kamu menghubungi pihak perusahaan pada waktu 
yang sangat tepat. Ketepatan waktu ini membuktikan kedisiplinan diri kamu 
di mata pihak perusahaan. Mulailah percakapan dengan sedikit berbasa-
basi dan memperkenalkan diri, lalu barulah bertanya tentang kelanjutan 



115 
 

proposal yang telah diajukan sebelumnya. Ada tiga jawaban yang 
mungkin akan kamu dapatkan: 

a. ―Maaf, kebetulan perusahaan kami belum bisa menerima kerjasama 
yang ditawarkam‖. Jika jawabannya seperti ini, maka kamu bisa 
mencoret perusahaan ini dari list Anda. Jangan patah semangat, 
cobalah lanjutkan ke lain perusahaan. 

b. ―Maaf, manager kami baru pulang dari luar kota, jadi belum sempat 
dibaca. Bagaimana kalau besok lusa kamu menghubungi lagi?‖. Jika 
jawabannya seperti ini, berarti masih ada harapan. Tugas kamu 
selanjutnya adalah menghubungi kembali perusahaan pada waktu 
yang telah ditentukan. 

c. ―Ya Mas, kami tertarik dengan kerjasama ini. Kapan kira-kira kita bisa 
bertemu untuk membahas lebih lanjut?‖. Jika jawabannya seperti ini, 
berarti 50% dari proses sudah terlewati. Berikan kesempatan kepada 
perusahaan untuk menentukan waktu pertemuan, dan kamu harus 
siap untuk memenuhi permintaan perusahaan. Hal ini dilakukan 
untuk menunjukkan bahwa kamu ready steady kapanpun untuk 
kerjasama ini. Ini merupakan sebuah poin plus di mata perusahaan.  

 

Tahap negosiasi 

Setelah ada kesepakatan untuk audiensi, maka kemampuan negosiasi 
kamu yang sesungguhnya diuji. Pastikan kamu bersama pemegang 
kebijakan strategis lembaga ketika bernegosiasi, karena ada kemungkinan 
kerjasama yang dilakukan akan melibatkan lembaga secara keseluruhan. 
Hal yang perlu kamu siapkan adalah poin-poin detail dari kerjasama yang 
ada. Siapkan jawaban dari kemungkinan pertanyaan yang bisa diajukan 
oleh pihak perusahaan, seperti kesiapan panitia, target peserta 
real¸kemungkinan kegiatan berhasil, dukungan rektorat, dan lainnya. Selain 
itu siapkan pula bahan khusus untuk kerjasama lanjutan, yang 
memberikan paradigma bahwa pihak perusahaan akan untung besar 
dengan kerjasama yang akan dibuat. Saya dulu membuat slide presentasi 
dengan total slide sebanyak 21 lembar yang terdiri dari 18 slide 
keuntungan untuk sponsor, dan 3 slide berisi hal yang kami harapkan bisa 
dipenuhi oleh pihak perusahaan. Ini sebuah trik yang mampu membuat 
sugesti bahwa perusahaan mendapatkan banyak hal dibandingkan yang 
kita minta, dan semuanya sebanding dengan apa yang mereka 
investasikan. Pastikan kedudukan kamu selalu di atas pihak perusahaan 
dari segi psikologis, jangan tunjukkan bahwa kamu butuh uang!  

Proses negosiasi ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, dan 
butuh beberapa kali audiensi, oleh karena itu siapkan stamina dan ide ide 
serta solusi kerjasama cerdas yang dapat menguntungkan kedua belah 
pihak dan tentunya lebih menguntungkan untuk kegiatan Anda. Proses 
negosiasi ini berakhir ketika terjadi sebuah kesepakatan antar kedua belah 
pihak. 
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Tahap kesepakatan kontrak kerjasama 

Tahap terakhir, ketika tanda tangan sudah dibubuhkan, maka 
negosiasi sukses. Pelajari kontrak dengan baik karena kontrak merupakan 
alat hukum. Pastikan tidak ada multi interpretasi makna yang dapat 
merugikan pihak Anda. Setelah semua clear, kontrak dapat ditandatangani. 
Tugas selanjutnya adalah memenuhi segala persyaratan yang ada. Ketika 
kepercayaan pihak sponsor sudah diberikan, maka jangan kecewakan 
mereka dengan ketidakprofesionalan kamu dan lembaga Anda. 

 

Membangun Usaha Mandiri 

 

―Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya fi sabiilillah (di 
jalan Allah) seperti sebutir gandum yang tumbuh 7 batang dan setiap 

batang terdapat 100 butir.‖ ( Al-Baqarah Ayat 261) 

Saya sangat sepakat dengan pernyataan bahwa respon dari 
perusahaan untuk kerjasama dengan kegiatan dakwah mahasiswa sedikit 
berkurang. Analisis inovatif saya menilai bahwa beberapa kecewa dengan 
kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya. Kurang profesionalnya 
mahasiswa dalam menjalankan kerjasama menjadi pemicu utama. Oleh 
karena itu kita harus berpikir keras agar mampu meng-outsource sumber 
dana yang bisa menjadi tambahan masukan bagi lembaga dakwah. Atau 
bahkan sebagai sumber utama dari pemasukan kas dakwah.  

Sebagai seorang kader kita dituntut untuk dapat mandiri dalam hal 
financial. Kemandirian finansial ini akan membuat lembaga dakwah 
menjadi independen, tidak bergantung pada pihak lain. Kekuatan finansial 
pula yang saat ini harus kita akui membuat dunia timpang sebelah. Ada 
negara adidaya, negara teknologi maju, negara berkembang dan negara 
miskin. Dalam paradigma yang digunakan negara adidaya, dengan 
kekuatan uang kamu akan dapat lebih mengembangkan pengaruh dan 
mempengaruhi yang lain. Analogi yang sedikit kapitalis ini akan saya 
gunakan. Uang akan mampu membuat dakwah lebih berkembang. Uang 
akan membuat kita dapat berinvestasi lebih pada pengembangan potensi 
kader, uang memungkinkan kita membuat media yang tersebar ke pelosok 
kampus, uanglah yang membuat agenda syiar dapat berjalan tanpa harus 
‗mengencangkan ikat pinggang‘ dan uang pula yang membuat kita 
mampu berinvestasi dalam pengembangan usaha lain kedepannya.  

Membangun usaha mandiri adalah masa depan bagi dunia dakwah 
kampus. Kita akan membangun kekuatan dakwah dengan kekuatan 
finansial yang independen. Kekuatan finansial bersumber dari modal kader 
mengembangkan usaha yang bertahan lama. Ini akan menjadi 
pemasukan pasif bagi lembaga dakwah 3-5 tahun mendatang. Sebuah 
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pertaruhan besar tentunya dalam membangun usaha ini karena harus 
ada keberlanjutan usaha agar menguntungkan. Tidak ada kuntungan yang 
cepat dalam berusaha, bisnis itu butuh proses, awalnya mungkin akan rugi, 
akan tetapi jika bisa melewati masa sulit ini dengan sabar, barulah bisa 
dinikmati keuntungannya. 

Setelah berbagai pengamatan dari kunjungan ke berbagai kampus, 
saya akan memaparkan beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh 
lembaga dakwah dengan potensi yang ada. Sebagai tips awal, dalam 
membangun usaha mandiri ini, tempatkan seorang businessman pada 
posisi bagian keuangan/dana/ekonomi pada lembaga dakwah Anda. 
Berikut beberapa contoh usaha mandiri yang bisa dilakukan. 

 Penjualan kue dan donat. Biasanya mahasiswa jarang sarapan pagi, 
dan hanya membutuhkan makanan ringan setiap pagi. kamu bisa 
mengoptimalkan seluruh kader untuk jualan kue di kelas masing-
masing. Memang keuntungan secara retail kecil, akan tetapi jika bisa 
dilakukan rutin dan dalam jumlah distribusi penjual yang besar akan 
berdampak pada keuntungan yang lumayan pula. Buat mekanisme 
bagi hasil dengan kader yang menjual kue sehingga dapat menjadi 
pemasukan juga untuk kader yang membutuhkan. 

 Rental infokus, harga infokus saat ini sudah cukup murah. Dengan 
7.000.000 kamu sudah bisa membeli sebuah infokus dengan kualitas 
baik. Alat ini berguna setiap hari di kampus dan di lingkungan 
sekeliling kampus. Mainkan harga dengan mematoknya sedikit di 
bawah standar. Carilah tingginya frekuensi penggunaan infokus untuk 
disewa. Gunakan tambahan fasilitas screen sebagai bonus dan 
added value bagi lembaga dakwah kita dalam menyewakan infokus 
ini. 

 Fotokopi, jasa fotokopi adalah usaha yang tidak akan terlepas dari 
kampus. Di dekat kampus pasti akan dibutuhkan jasa fotokopi ini. 
Membangun usaha ini memang membutuhkan effort banyak. Biaya 
alat fotokopi yang mencapai 15.000.000 merupakan tantangan 
tersendiri, akan tetapi keuntungan yang didapat lebih pasti. 

 Bundel catatan dan soal, mahasiswa biasanya enggan mencatat saat 
kuliah dan lebih memiliki belajar poin-poin pentings aja saat ujian. 
kamu bisa menjual bundel catatan dan soal mata kuliah tertentu 
untuk pemasukan dakwah. Catatan bisa kita ambil dari kader yang 
paling rajin di suatu program studi atau dari kawan kamu yang 
gemar mencatat. Untuk bundel soal, memang akan membutuhkan 
effort untuk menjawab soal yang ada. Keuntungan dari usaha ini 
sangat besar, apalagi jika kamu bisa memonopoli penjualan bundel 
catatan dan soal. Ribuan mahasiswa yang baru masuk akan menjadi 
primary target market.  
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 Rumah Makan, saya pernah melihat usaha ini di Universitas 
Hasanudin. Mahasiswa di sana membuka usaha rumah makan. 
Usaha ini bisa memberikan kesempatan lapangan kerja tentunya. 
Ada hal unik di UNHAS ini, yakni bahwa panitia yang sedang 
membutuhkan dana dapat ‗bekerja‘ di rumah makan tersebut dan 
keuntungannya dapat menjadi pemasukan panitia. Hal ini yang 
mempertahankan semangat pegawai yang notabenenya juga 
mahasiswa. 

 Buku, membuat buku yang ditulis dari kader lembaga dakwah yang 
dicetak dan diterbitkan oleh penerbit. Dana loyalti dapat menjadi 
pemasukan untuk lembaga dakwah. Usaha ini juga memicu 
kemampuan kader untuk menulis. 

 Pulsa, berjualan pulsa cellular phone atau distributor pulsa. Usaha ini 
bisa lebih menguntungkan dengan disertai beberapa kebijakan 
tambahan, seperti adanya kebijakan agar kader membeli pulsa di 
sini, atau membangun jaringan agen pulsa oleh mahasiswa di 
kampus. Untuk membangun usaha ini langkah awal yang perlu 
dilakukan adalah membangun jaringan pelanggan tetap. 

 Agribisnis, bermodalkan sepetak tanah yang bisa ditanami. Usaha ini 
menjanjikan di masa datang, terutama untuk kampus yang memilki 
jurusan yang berhubungan dengan agrikultur. Tentunya kampus ini 
bisa menemukan formula terbaik dalam mengembangkan bisnis ini. 
Mahasiswa berperan dalam permodalan dan pengembangan 
konsep. Untuk pelaksana harian, kamu dapat memberikan 
kesempatan kepada yang membutuhkan pekerjaan.  

 Wartel, warnet dan rental komputer, usaha yang juga tidak bisa lepas 
dari dunia kampus. Memang usaha ini membutuhkan modal cukup 
besar, namun BEP dari usaha ini cukup cepat sehingga 1-2 tahun 
dapat sudah meraih keuntungan.  

 Laundry, mahasiswa biasanya kos ketika kuliah. Mahasiswa biasanya 
juga malas atau bahkan tidak bisa mencuci. Jasa cuci kiloan saat ini 
menjadi bisnis yang digemari, karena kebutuhannya berbanding lurus 
dengan jumlah mahasiswa. 

 Kos-kosan, kamu dapat saja membeli atau menyewa sebuah rumah 
dan memetakkannya untuk dijadikan kos-kosan. Cari tempat yang 
strategis dan sewakan dengan harga yang menguntungkan bagi 
lembaga dakwah. Buat sasaran peruntukan kos, apakah untuk tingkat 
menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kos ini juga dapat 
dimanfaatkan sebagai tempat pembinaan kader. 

 Bimbingan belajar, mahasiswa punya kemampuan untuk mengajar 
siswa SD, SMP, SMU. Buat sebuah lembaga bimbingan belajar di 
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bawah lembaga dakwah. Staf pengajar bisa berasal dari kader atau 
mahasiswa lain. Buat sistem mengajar yang baik disertai dengan 
mekanisme pengaturan pengajar dan publikasi yang baik. Dengan 
demikian siswa akan cepat mendaftar. Usaha ini cukup cepat 
menghasilkan keuntungan. 

 Jasa desain, menjual desain produk atau desain visual dari kaos, pin, 
jaket, logo dan media publikasi. Usaha ini memanfaatkan keahlian 
mendesain kader. Harga jual sebuah desain tidak terbatas. Bisa 
dibuat inkubasi ide desain di antara kelompok kader ini. Di kampus, 
terdapat puluhan kegiatan setiap bulannya. Jasa desain tentunya 
akan sangat dibutuhkan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini.  

 Percetakan, menyediakan jasa untuk memproduksi barang-barang 
media, seperti pin, spanduk, umbul-umbul dan baligo. Sasaran utama 
adalah lembaga mahasiswa lainnya. Tawarkan harga yang lebih 
murah untuk mahasiswa sehingga akan banyak pelanggan yang 
datang. 

 Konsultan dan Training, untuk Lembaga Dakwah Kampus yang sudah 
memiliki pengalaman dan kader yang kompeten di bidang 
manajemen dakwah, usaha ini bisa dilakukan. Kebutuhan akan 
trainer dan konsultan dakwah berkembang pesat seiring 
meningkatnya kebutuhan percepatan lembaga dakwah. Pemasukan 
berasal dari fee yang diberikan kepada trainer.  

 Bekam, jasa bekam saat ini mulai berkembang dan mahasiswa 
sudah mulai bisa melakukan pengobatan bekam ini. Bisa 
dikembangkan usaha ini sebagai jasa kesehatan yang lumayan 
menguntungkan. Modal yang dibutuhkan hanya alat bekam saja.  

 Penerbit, percetakan buku, sebuah usaha yang membutuhkan waktu 
yang cukup lama dan jaringan distribusi yang besar. Pada awalnya 
kamu dapat bekerjasama dengan percetakan tertentu karena alat 
pencetak buku relatif mahal. Akan tetapi harga jual buku dapat kamu 
sesuaikan, dengan penerbit dari lembaga dakwah Anda. Jumlah 
keuntungan juga lebih besar ketimbang memasukkan buku ke 
penerbit lain. 

 Konveksi, menyediakan jasa untuk memproduksi jaket, kaos dan 
lainnya. Sasaran utama adalah lembaga mahasiswa lainnya. 
Tawarkan harga yang lebih murah untuk mahasiswa sehingga 
banyak pelanggan yang akan datang. 

 Translator, dengan memanfaatkan kemampuan bahasa Asing kader, 
kamu dapat membuka jasa menerjemahkan tulisan ke bahasa 
Indonesia. Ini merupakan pengembangan usaha mandiri dengan 
memanfaatkan potensi kader. 
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 Usaha berbasis kompetensi, setiap proogram studi mempunyai 
kekhasan tersendiri dan keunggulan masing-masing. Gunakan 
potensi akademik kader untuk mencari dana untuk dakwah, apakah 
dengan proyek atau dengan produk.  

Tentu masih banyak lagi contoh yang belum disebutkan. Saya 
memang hanya menyampaikan bentuk akhirnya saja. Saya berkeyakinan 
jika kamu telah mengetahui hasil akhir dari sebuah usaha, kamu akan 
dapat berinovasi untuk memenuhi target keuangan. Saat ini usaha yang 
sangat diharapkan berkembang adalah usaha ilmu atau jual-beli 
pengetahuan dan teknologi. Manfaatkan segala potensi internal yang 
dimiliki LDK untuk membangun usaha mandiri.  

 

 

Cara Membuat Proposal Sponsorship 

 

Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Pemurah! Yang mengajar dengan 
kalam." (Surat Al'Alaq Ayat 3-4) 

Penggalangan dana melalui donasi atau sponsorship sudah menjadi 
sebuah cara yang cukup digemari di antara lembaga dakwah. Usaha ini 
membutuhkan sedikit effort berupa waktu, tenaga, dan SDM. Hanya 
dengan bermodalkan proposal, membuat list perusahaan, menghubungi 
dan membuat janji, negosiasi lalu ditandatanganinya kontrak kerjasama, 
sepekan kemudian dana sponsor sudah tiba di rekening Anda. kamu pasti 
berkata ―Yusuf ini pasti bercanda, tidak semudah itu mencari dana dengan 
sponsorship‖. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat kamu benar, tapi 
saya akan mengatakan bahwa memang mencari dana dengan sponsor 
‗semudah itu‘. Dua kunci utama dalam menggaet sponsor adalah tools 
dan communication. Ya, alat yang digunakan dalam hal ini adalah 
proposal dan perangkat pendukungnya, serta kemampuan komunikasi 
kamu untuk meyakinkan diri dan pihak sponsor bahwa kerjasama yang 
kamu ajukan adalah hal yang menguntungkan. 

Pada bagian ini saya akan menjawab dan memaparkan dari segi 
tools saja, untuk kunci kedua atau komunikasi akan saya coba bahas pada 
kesempatan lain. Proposal, jika mendengar kata ini apa yang akan kamu 
pikirkan pertama kali? kumpulan kertas, uang, kontrak, kegiatan, atau apa? 
kamu boleh berpikir apapun tentang proposal, tapi saya mempunyai 
pandangan tersendiri mengenai proposal, dan saya harap kamu bisa 
mengikuti terlebih dahulu pola pikir saya. Proposal adalah media, 
penghubung antara satu pihak dengan pihak lain. inilah fungsi utama 
proposal, ialah yang akan mengkomunikasikan atau menyampaikan 
pesan yang akan kita sampaikan kepada pihak sponsor. Jika salah 
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mengemas media ini, maka akan berdampak kontraproduktif terhadap 
hasil yang diharapkan. 

Coba bayangkan diri kamu seorang CEO atau Direktur Pemasaran dari 
sebuah perusahaan. kamu duduk di sebuah kursi empuk dalam ruangan 
khusus Anda. Di depan kamu ada sebuah meja kerja yang dilengkapi 
dengan komputer pada satu sisi, lalu di sisi lainnya ada tumpukan kertas 
yang bukan lain adalah tumpukan proposal pengajuan kerjasama yang 
perlu kamu pelajari dan kamu putuskan segera, mana yang akan 
ditindaklanjuti. Dalam kondisi seperti ini, kira-kira proposal seperti apa yang 
akan kamu ambil dari puluhan proposal yang ada? ―Proposal yang 
menarik‖, ―Proposal yang unik‖, dan ―Proposal yang tipis‖. Tiga jawaban 
inilah yang saya dapat dari beberapa kali diskusi dengan bagian 
pemasaran sebuah perusahaan.  

Peran strategis proposal yang baik akan sangat bermanfaat agar ide 
kegiatan yang kita bawa membuat pihak perusaahan tertarik dengan 
kegiatan kita dan berminat untuk melakukan dialog. Walau pada tahap ini 
belum ada kesepakatan yang dibuat, tapi yakinlah, ini sudah mencapai 
50% dari total langkah kamu mencapai sebuah kesepakatan kontrak 
kerjasama. Saya akan menyampaikan pandangan saya dalam dua 
bagian. Bagian pertama terkait isi proposal dan bagian kedua terkait 
pengemasan proposal.  

 

Isi Proposal 

Membuat proposal untuk sponsorship berbeda dengan proposal 
pada umumnya. Pada proposal biasa, kita menuliskan banyak hal di 
dalamnya. Kata-kata disusun dengan indah, dan hasil akhirnya berupa 
proposal yang sangat tebal. Ini sangat bertentangan dengan minat pihak 
perusahaan yang lebih memilih proposal yang tipis dan to the point. Oleh 
karena itu, isi dari proposal bisa dibatasi menjadi beberapa hal dengan 
tampilan isi yang disesuaikan. 

Pendahulan 

Berisikan dalil pendahuluan untuk mencitrakan bahwa proposal berasal 
dari lembaga dakwah. Lalu dilanjutkan dengan latar belakang kegiatan 
dan alasan yang mendasari mengapa kegiatan berlangsung. Serta sedikit 
profil lembaga Anda. Pada bagian ini maksimal terdiri dari 3 paragraf. 

Tujuan 

Berisikan tujuan mengapa sebuah kegiatan diadakan. Maksimal 1 
paragraf. 

General Information 
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Berisikan informasi umum yang perlu diketahui oleh pihak perusahaan 
terkait kegiatan yang diajukan. Terdiri dari tempat dan waktu kegiatan, 
sasaran kegiatan dan target peserta kegiatan. 

Acara 

Berisikan acara-acara yang akan ada dalam kegiatan yang diajukan. 
Sebagai contoh untuk kegiatan Try Out SPMB. 

----------------------Acara------------------------- 

Super Try Out 

Training 

Games 

Bazaar 

Talkshow 

Doorprize 

 

Pengisi Acara  

Menyebutkan siapa saja yang akan menjadi pengisi acara. Baik itu MC, 
pemateri, narasumber, tokoh, artis atau mungkin pejabat publik.  

Anggaran 

Anggaran tidak perlu ditampilkan secara mendetail hingga berapa jumlah 
selotip yang akan digunakan beserta harganya. Cukup tampilkan hal-hal 
umum saja yang sudah diakumulasikan. Sebagai contoh: 

 

----------Anggaran---------- 

Venue  Rp. 30.000.000 

Produksi  Rp. 20.000.000 

Konsumsi  Rp. 5.000.000 

Publikasi  Rp. 15.000.000 

Transportasi  Rp. 5.000.000 

Perlengkapan  Rp. 10.000.000 

Administrasi  Rp. 2.000.000 

TOTAL  Rp. 92.000.000 

 

Kategori Sponsor 
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Kategori sponsor jangan ditampilkan dalam bentuk tulisan panjang 
dengan penjelasan yang berkepanjangan. Tampilkan dalam bentuk tabel 
yang mudah dibaca dan dipahami. Berikut contohnya: 

-----------Kategori Sponsor----------- 

Kontrapertasi Platinum Gold Silver Bronze 

Penyandingan nama sponsor 
dengan kegiatan 

V - - - 

Baligo (5 buah) XL L M S 

Poster (2000 buah) XL L M S 

Leaflet (10.000 buah) XL L M S 

Tiket XL L M S 

Kaos (1000 buah) XL L M S 

ID Card XL L M S 

Commercial break oleh MC V V V V 

Publikasi media pendukung V V V V 

Jingle perusahaan saat break V V V V 

Hak memberikan brosur V V V V 

Pendirian stand Exclusive Front gate Inner area Outer area 

Pemasangan spanduk perusahaan 50 40 30 10 

Publikasi on air V V V V 

Biaya 92.000.000 46.000.000 23.000.000 12.000.000 

 

Tampilan seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh pihak 
perusahaan karena sederhana dan tidak menghabiskan banyak waktu 
untuk membolak-balikan halaman. 

Paket Sponsor 

Ini adalah bagian untuk menampilkan tawaran kerjasama yang 
bersifat lebih bebas. Biasanya untuk jumlah sponsor yang kecil, atau 
dibawah tawaran sponsorship bronze. Ini bisa diajukan untuk perusahaan 
medioker. Perusahaan ini akan mendapat kontrapertasi sesuai dengan 
pilihan yang ia ajukan setelah dikonversi dengan standar yang kita ajukan. 
Sebagai contoh:  

---------Paket Sponsor--------- 

No Kontrapertasi Jumlah kerjasama (Rupiah) 

1 Baligo (5 buah ukuran S) 5.000.000 

2 Poster (2000 buah ukuran S) 4.000.000 
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3 Leaflet (10.000 buah ukuran S) 4.000.000 

4 Kaos (1000 buah ukuran S) 3.000.000 

5 Pemasangan spanduk dan umbul-umbul perusahaan (10 buah) 2.000.000 

6 Pendirian stand 1.000.000 

7 ID Card (ukuran S) 1.000.000 

8 Tiket (ukuran S) 1.000.000 

9 Jingle perusahaan 500.000 

 

Co-partnership 

Ini merupakan ajuan bentuk kerjasama yang bersifat lebih bebas dan 
sedikit terlepas dari seputar media dan publikasi. Bentuk kerjasama 
tambahan ditampilkan di bagian ini, misalnya seperti pengadaan konsumsi 
panitia, barter promo, pemberian produk perusahaan, kerjasama jasa 
perusahaan, pemberian bantuan sosial untuk acara baksos, dan lainnya. Di 
bagian ini pula disampaikan bahwa bentuk kerjasama lainnya dapat 
dibicarakan lebih lanjut dan panitia sangat senang dapat berdiskusi 
dengan pihak perusahaan terkait kerjasama lain yang bisa dilakukan. 

 

Penutup 

Berisikan sebuah harapan dan keyakinan panitia bahwa kegiatan yang 
dilakukan sangat bermanfaat dan akan berhasil. Serta sebuah ucapan 
terima kasih kepada pembaca proposal. 

 

Contact person 

Berisikan alamat, email, dan nomor telepon yang bisa dihubungi 
perusahaan terkait 

penindaklanjutan 
proposal yang telah 
diajukan. Usahakan 
memiliki CP lebih dari satu 
orang, dan dengan 
provider handphone yang 
berbeda. 

 

Pengemasan  

Pengemasan proposal 
perlu direncanakan dengan baik agar menghasilkan yang terbaik pula. 
Butuh modal yang cukup besar untuk mengemas proposal ini, tapi 
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yakinlah ini akan berdampak pula pada tingkat keberhasilan pemanfaatan 
proposal. Hanya ada dua tips yang bisa saya berikan dalam mengemas 
proposal sponsorship, yakni proposal sebaiknya eye catching dan mudah 
dibaca. Eye catching yang dimaksud adalah unik, kreatif, dan membuat 
orang tertarik untuk membaca dan memilih proposal kamu di antara 
tumpukan proposal-proposal lainnya. Mudah dibaca mencakup komposisi 
tulisan dan warna yang membuat orang lain mudah membaca dan 
merasa nyaman saat mengamati dan memahami isi proposal tersebut. 
Komposisikan tulisan dan warna sedemikan rupa serta tambahkan gambar 
atau variasi tertentu yang dapat menambah estetika proposal. 

Bentuk dari proposal sendiri sangat bervariasi. Saya pernah 
menemukan beberapa bentuk proposal yang sangat unik, antara lain: 

1. Dikemas dalam kertas glossy dan tidak lebih dari 8 halaman. 
Proposal dibuat sedikit lebar agar ukurannya tidak seperti kertas pada 
umumnya. Warna kertas dibuat biru cerah yang menarik perhatian. 

2. Dikemas dalam sebuah CD yang diprogramkan dengan software 
macromedia flashTM. Ini menimbulkan kesan high tech dan ramah 
lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Dengan CD kamu bisa 
mengemas isi tampilan lebih advance karena akan ditampilkan di 
computer. Isi proposal juga bisa lebih banyak. Tambahkan profil 
lembaga untuk meyakinkan pihak perusahaan. 

3. Gulungan kain seperti gaya pengumuman kerajaan masa lalu atau 
jurus rahasia kungfu. Sebuah gulungan kain yang diikat dengan pita 
yang sangat cantik. Isi proposal hanya pada sebuah kain atau kertas 
daur ulang sepanjang 40–50 cm saja. Ini sangat membuat 
seseorang tertarik karena tampilannya yang tidak biasa, seperti 
tabung lonjong. Sangat jauh berbeda dari bentuk proposal yang 
pada umumnya.  

4. Proposal berisikan kertas yang tidak dibukukan, beberapa lembar 
kertas dimasukkan dalam sebuah kotak yang sangat estetis, kertas 
hanya berukuran A5 dan untuk membacanya seperti bermain kartu. 
Kita akan membacanya dengan mengambil kertas satu persatu. 

5. Proposal sederhana dengan potongan kertas berbentuk lingkaran 
serta dikemas dengan baik. Halaman depannya dibuat pop up 
sehingga mnejadi daya tarik tersendiri bagi proposal tersebut. 

Variasi bentuk akan berkembang seiring waktu. Semakin lama semakin 
banyak seniman yang pandai mengemas desain proposal yang menarik 
untuk dibaca. Sesuaikan pula desain dengan budaya yang ada di daerah 
setempat dan kemampuan dari SDM yang ada. Tetaplah berpegang pada 
tips menarik dan mudah dibaca dalam mengembangkan inovasi bentuk 
proposal.  
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Membangun Ikatan Alumni Dakwah Kampus 

 

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan 
dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali silaturahmi." 

(HR Bukhari) 

Kekuatan alumni saat ini memang sangat dibutuhkan dalam 
perkembangan dakwah di kampus karena bagaimanapun alumni dakwah 
kampus telah memiliki sense of belonging terhadap dakwah kampus. 
Mereka bisa dikatakan ‗besar‘ karena dakwah kampus ini. Oleh sebab itu 
jika ada kesempatan untuk bisa sharing kepada dakwah kampus, maka 
pastilah mereka berada di garda terdepan. Bisa dikatakan sebagai upaya 
balas budi.  

Selain itu para alumni yang telah sukses ini juga memiliki keinginan 
untuk bertemu dengan ‗teman seperjuangan‘ di kampus, sehingga sangat 
memungkinkan memanfaatkan potensi besar ini untuk menghimpun para 
alumni dalam sebuah wadah. Dengan demikiana bantuan yang diberikan 
kepada dakwah kampus bisa terpusat melalui ikatan alumni yang ada. 

Sejatinya memang yang menginisiasi ini bukanlah kita para 
mahasiswa, melainkan justru harus dibangun dari kesadaran para alumni 
yang ada. Akan tetapi mahasiswa di sini punya peran untuk 
mempertemukan dan menginisiasi para alumni dalam mewujudkan 
adanya ikatan alumni dakwah kampus. Manfaat besar yang saya rasakan 
di GAMAIS dengan IA GAMAIS (Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Islam) 
adalah hubungan yang harmonis dan slaing mendukung. Bisa dikatakan 
kekuatan dukungan alumni yang diberikan kepada GAMAIS 1-2 tahun 
terakhir memberikan banyak sekali kemajuan untuk perkembangan 
dakwah di GAMAIS ITB. 

Ada 8 (delapan) langkah yang saya coba urut dalam membangun 
jaringan alumni ini, yakni: 

(1) Membuat database alumni 

Database alumni terdiri dari nama, jurusan, angkatan, alamat, nomor 
telepon, email, pekerjaan serta jabatannya saat ini. Database ini 
sebisa mungkin dimutakhirkan setiap tahunnya dan diwariskan 
kepada pengurus lembaga dakwah selanjutnya. Jika ternyata 
kesulitan untuk mencari data alumni dakwah kampus era lama (lebih 
dari 10 tahun yang lalu), kamu bisa memulainya dengan mencari 
tahu dari alumni-alumni tertua yang kamu kenal. Pencarian database 
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alumni ini memang butuh kerja keras dan ketekunan karena 
pencarian ini ibarat pencarian orang. Jika database alumni bisa 
rampung dan tersusun dengan baik, maka pemanfaatannya akan 
sangat banyak. 

(2) Silaturahim alumni 

Setelah database alumni disusun dengan baik, maka langkah 
selanjutnya adalah mengunjungi alumni yang ada di dalam data. 
Tujuan kunjungan adalah untuk membangun kembali perasaan 
dakwah kampusnya dan membuat para alumni merasa diperhatikan 
oleh adik-adik mahasiswa. Ini merupakan sebuah kebahagiaan 
tersendiri untuk mereka karena ini memberikan kesempatan untuk 
para alumni agar mengenang kembali masa perjuangan di kampus. 
Untuk alumni yang sudah jauh dari kota tempat kampus kamu 
berada, silaturahim melalui pesan singkat atau surat dapat menjadi 
solusi. Ketika bersilaturahim, wacanakan adanya wadah alumni 
dakwah kampus. Identifikasikan alumni mana yang sangat antusias 
terhadap inisiasi wadah alumni ini. Beliau bisa dijadikan penggerak 
utama dalam pembangunan wadah alumni dakwah kampus. 

(3) Ada PJ per angkatan atau per generasi 

Selanjutnya adalah mencari penanggung jawab (PJ) alumni per 
angkatan atau per generasi (jika usia LDK sudah sangat tua). Untuk PJ 
angkatan sebaiknya memang kepala lembaga dakwahnya langsung 
atau orang yang berpengaruh di angkatannya. Kebetulan di GAMAIS 
ITB kami menginisiasi wadah alumni setelah 19 tahun berdiri 
sehingga kami hanya memiliki penanggung jawab generasi, alumni 
muda dan alumni tua. Tujuan adanya penanggung jawab ini adalah 
untuk memudahkan komunikasi dan supaya mereka bisa membantu 
mencari alumni lain yang mungkin belum terdaftar dalam database. 

(4) Membuat sebuah wadah bertemu di dunia maya (mailing list, forum 
online, website) 

Media bersama seperti mailing list dapat memberikan kesempatan 
bagi para alumni untuk berdiskusi dan bernostalgia. Sesekali kita bisa 
menyampaikan pesan dari kampus kepada alumni berupa 
pengumuman acara di kampus, tawaran untuk donasi dan 
sebagainya. Harapannya, dengan adanya media bersama ini maka 
alumni dapat mulai merasakan kebutuhan untuk mendirikan wadah 
alumni sesegera mungkin.  

(5) Mengadakan sarasehan atau temu alumni sederhana 

Pertemuan di dunia maya tentu tidak cukup. Jadi perlu diadakan 
pertemuan tatap muka atau kopi darat para alumni yang biasa 
berjumpa di dunia maya. Sarasehan ini diadakan secara sederhana, 
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dengan tujuan utama mengumpulkan para alumni dalam satu waktu 
dan satu tempat. Manfaatkanlah momen penting seperti milad 
lembaga dakwah, halal bi halal, buka puasa bareng dan sebagainya.  

(6) Mulai mengadakan kerjasama atau meminta bantuan kepada 
alumni secara personal  

Setelah kehadiran di sarasehan ini, barulah kita mulai mengetahui 
mana alumni yang cukup concern terhadap dakwah kampus. 
Mulailah adakan kerjasama dengan alumni, apakah kerjasa 
sponsorship dengan perusahaannya, meminta mereka menjadi 
pemateri di acara kita atau meminta bantuan materil kepada mereka 
agar merasa terlibat dan telah memberikan kontribusi kepada 
dakwah kampus. Hubungan kerjasama ini bersifat personal saja dan 
sebisa mungkin meminta ke beberapa alumni, jangan hanya ke satu-
dua orang saja. 

(7) Inisiasi ikatan alumni dakwah kampus 

Membangun ikatan alumni secara lembaga merupakan langkah 
penting. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh para alumni langsung; 
urusan kita sebagai mahasiswa berhenti di sini. Harapannya memang 
para penanggung jawab angkatan serta alumni yang datang ke 
sarasehan dapat menginisiasi hal ini. Membangun wadah alumni 
memang butuh energi lebih karena perlu ada sebuah kongres 
khusus, pengesahan AD/ART dan pemilihan ketua ikatan alumni untuk 
memudahkan koordinasi. Untuk posisi ketua alumni, sebisa mungkin 
sipilih dari generasi tua, agar bisa mewadahi pula generasi alumni 
muda.  

(8) Adanya program dan alokasi dana dari ikatan alumni untuk 
kemajuan dakwah kampus 

Bila wadah alumni sudah terbentuk, tinggal bagaimana mahasiswa 
mengusulkan kepada para alumni untuk mengadakan program bagi 
mahasiswa, seperti program pengembangan diri, informasi beasiswa, 
career sharing dan sebagainya. Usulkan pula sarana alokasi dana 
dari alumni yang diberikan langsung kepada lembaga dakwah untuk 
menjalankan roda dakwah di kampus.  

 

Delapan langkah ini memang tidak terput oleh waktu. Bisa saja 
memakan waktu lama, atau sebaliknya. Semua tergantung ketekunan kita 
sebagai kader dan respon dari alumni itu sendiri. 

 

Peran Dakwah Kampus Terhadap Dakwah Sekolah 
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Sesungguhnya  Kami  telah  memberikan  kepadamu  kemenangan  
yang  nyata , (Al Fath Ayat 1) 

Perkembangan dakwah sekolah dalam 8 tahun terakhir ini 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perubahan struktur sosial akibat 
keberadaan ROHIS (Rohani Islam) atau DKM (Dewan Kesejahteraan Masjid) 
mulai terasa, seperti diberlakukannya jilbab, baju muslim, penolakan 
terhadap acara yang penuh hura-hura dan sebagainya. Pihak-pihak yang 
intens memikirkan dan menjalankan dakwah sekolah juga semakin 
banyak dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Saat ini bisa dikatakan 
hampir seluruh SMA di Indonesia telah memiliki ekstrakulikuler ROHIS atau 
DKM di sekolahnya. Bahkan pada kota besar seperti di Jakarta, dakwah 
SMP juga sudah mulai terasa dan mampu membuat pengaruh yang positif 
terhadap sekolahnya.  

Selama 8 tahun ini pulalah, dakwah kampus selalu menikmati output 
dari dakwah sekolah. Kampus disuplai secara cuma-cuma dari sekolah 
yang mengirimlan kader dakwahnya yang telah memiliki pemahaman 
dakwah yang kuat serta siap untuk berkontribusi besar untuk dakwah 
kampus. Alhasil, pengelola dakwah kampus hanya perlu ‗memoles‘ sedikit 
kader dakwah sekolah ini untuk kemudian menjadi dinamo dakwah di 
kampus. Akan tetapi ironisnya, belum ada peran strategis dan terencana 
dari dakwah kampus untuk memajukan dakwah sekolah. 

Di sinilah sebetulnya saya ingin mengutarakan sebuah ‗balas budi‘ 
dari dakwah kampus (DK) terhadap dakwah sekolah (DS). Sebagai 
penikmat output dakwah sekolah, setiap tahunnya kita perlu pula 
memberikan yang terbaik untuk memajukan sekolah-sekolah yang 
menjadi supplier siswa terbanyak ke kampus kita, maupun ke sekolah-
sekolah yang berada dekat dengan kampus kita. Dua kriteria inilah yang 
akan menjadi target pertama dan utama dari kontribusi DK ke DS. Jika 
semua kampus bisa mengayomi dan memajukan DS dengan kriteria di 
atas, maka akan terbentuk jaringan pengembangan DS dengan kampus 
sebagai sumbu utamanya. Karena kampus biasanya dibangun dengan 
basis distribusi geografis, maka besar kemungkinan jika semua kampus 
bisa menjalankan peran ini dengan baik semua DS dapat berkembang 
dengan baik pula. 

Gambar di samping merupakan 
ilustrasi dari bagaimana DK 
membuat pengaruh terhadap DS. 
Pola ini mencoba menjelaskan 
bagaimana sebuah kampus 
memberikan pendampingan dan 
pembinaan kepada sekolah yang 
banyak mengirimkan alumninya ke 
sebuah kampus tersebut atau 
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berdekatan secara geografis.. Saya coba memberikan contoh, ITB banyak 
memperoleh supply mahasiswa dari SMU 3 Bandung, SMU 5 Bandung, 
SMU 8 Jakarta dan SMU 70 Jakarta. Aecara geografis juga ada sekolah 
yang dekat dengan ITB, seperti SMU 1 Bandung, SMU 2 Bandung, SMU 10 
Bandung, SMU Darul Hikam dan beberapa sekolah lainnya. Dengan 
terdefinisinya sekolah yang terkoordinasi dalam payung sebuah kampus, 
maka barulah kampus itu bisa memberikan kontribusinya terhadap 
sekolah-sekolah tersebut. Bagaimana bentuk kontribusi kampus untuk DS? 
Sebelum menjawab pertanyaan ini saya ingin sedikit memaparkan urgensi 
dari DS itu sendiri serta bagaimana korelasinya terhadap DK, bahkan tidak 
hanya DK di kampus kita, tetapi juga hingga terhadap kampus lainnya.  

Sekolah merupakan masa di mana seseorang dalam tahap pencarian 
dirinya, sehingga jika ia dapat tersentuh nilai Islam pada masa sekolah, ini 
akan menjadi bekal yang sangat baik dan kuat bagi dirinya. Selain itu, 
sama seperti DK, DS juga mempunyai tujuan untuk mensupplai alumni 
sekolah yang berafiliasi terhadap Islam sehingga nantinya bisa menjadi 
input bagi perguruan tinggi. Perlu diingat juga bahwa banyak sekali 
perguruan tinggi yang perlu diisi oleh siswa-siswi yang telah memiliki 
pemahaman Islam yang kuat. 

 

Bisa kamu lihat dari gambar bahwa DS memiliki peran pula untuk 
mengarahkan para siswanya yang sudah terkondisikan ke semua jenis 
perguruan tinggi. Perlu disadari pula bahwa kita perlu pula kader yang 
mampu berdakwah di bidang militer atau sekolah tinggi negara yang saat 
ini membutuhkan banyak kader dakwah untuk mengubah kondisi kampus 
tersebut menjadi lebih bernilai Islami.  

Oleh sebab itu ada berbagai cara bagi dakwah kampus untuk 
memajukan dakwah sekolah ini, antara lain:  

1. Berperan sebagai pengelola dakwah sekolah. Biasanya ini bisa 
dimulai oleh alumni salah satu sekolah untuk membuka dakwah di 
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sekolahnya tesebut. Pendekatannya dapat melalui pihak sekolah atau 
melalui OSIS sekolah. Jika memang tidak ada alumni satu sekolah, 
bisa saja kampus mengutus salah satu kadernya yang memang 
mempunyai kecenderungan terhadap dakwah sekolah untuk 
mengelolanya.  

2. Sebagai mentor. Cara ini sering dilakukan dan memang mudah 
untuk dilaksanakan. Kampus mencoba memberikan kader-kadernya 
untuk mengisi mentoring rutin di sekolah-sekolah yang sudah 
terkondisikan. Kesempatan mengisi mentoring ini bisa menjadi latihan 
mengisi mentoring bagi mentor mula untuk mahasiswa tingkat awal.  

3. Sebagai pemateri atau pengisi acara. Banyaknya interaksi antara 
mahasiswa dengan siswa dapat menjadi wawasan tambahan bagi 
siswa, seperti informasi mengenai perguruan tinggi, akses beasiswa 
untuk kuliah, tantangan pasca kampus, atau yang lebih luas mungkin 
seperti tantangan masa depan Indonesia. Dengan memberikan 
informasi yang luas terhadap siswa sejak dini, maka ia akan bisa 
mempersiapkan diiri sejak awal untuk menghadapi tantangan masa 
depannya. 

 

Manajemen Aksi Massa Damai 

 

Jika Allah menghendaki kebaikan seorang penguasa, maka diberinya 
pembantu (menteri) yang baik (jujur), jika lupa diingatkan dan jika ingat 

dibantu. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah 
memberi padanya pembantu (menteri) yang jelek (tidak jujur), jika lupa 

tidak diingatkan, jika ingat tidak dibantu. [HR. Abu Dawud] 

Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta 
penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi 
massa secara damai. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara 
yang dilegalkan. Oleh karena itu Lembaga Dakwah Kampus juga harus 
berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. 
Mengapa cara yang dipilih adalah aksi? Aksi berdampak pada dua sisi, 
yakni sisi ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta 
penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Karena inilah aksi masih menjadi 
cara yang relevan untuk dilakukan. 

Penggunaan kata aksi lebih akrab dan lembut ketimbang demonstrasi 
yang terkadang dinilai negatif oleh berbagai pihak. Sedangkan damai 
adalah untuk mencirikan bahwa lembaga dakwah mempunyai etika ketika 
beraksi, berupa tidak mengganggu hak dari masyarakat lainnya. Citra 
Lembaga Dakwah Kampus yang selalu damai dan tertib dalam melakukan 
aksi adalah keunggulan tersendiri bagi kita. Inilah yang membuat pesan 
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yang disampaikan dalam aksi dapat sampai dengan jelas kepada pihak 
yang dituju.  

Pada bagian ini saya akan mengutarakan cara sederhana untuk 
mengadakan aksi massa damai yang bisa dilakukan oleh Lembaga 
Dakwah Kampus. Biasanya Lembaga Dakwah Kampus bermain dalam isu 
terkait sosial masyarakat, dan isu keislaman. Dua isu ini bisa berkembang 
menjadi berbagai isu turunan lainnya. Saya akan membagi pembahasan 
menjadi 3, yakni tahap pra-aksi, saat aksi, dan pasca aksi untuk 
memudahkan pemahaman kamu semua.  

  

Tahap Pra Aksi 

Persiapan sebelum aksi adalah bagian yang tidak bisa ditentukan 
lama waktunya karena jarak isu dengan aksi yang akan dilakukan bisa 
sangat panjang, bisa pula hanya berselang 1-2 hari saja. Oleh karena itu, 
saya akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum aksi agar 
aksi dapat berjalan dengan baik.  

(1)       mempersiapkan dan mematangkan isu 

Kita sebagai mahasiswa perlu memiliki kekuatan pemikiran, termasuk 
terhadap isu yang akan dibuat. Kajilah sebuah isu dengan mendalam 
serta didukung data yang akurat agar pesan dan tuntutan yang 
disampaikan berbobot dan jelas. Buat semacam focus group 
discussion dengan beberapa mahasiswa untuk menentukan dan 
memantapkan isu.  

(2) membuat press release 

Press release berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah 
dibahas sebelumnya. Sebisa mungkin pesan yang akan disampaikan 
harus terfokus dan jangan melebar jauh. Sebutlah aksi damai 
menentang kemiskinan, jangan ditambahkan dengan dukung 
pergerakan Palestina. Ini membuat pesan yang disampaikan menjadi 
blur sehingga masyarakat tidak bisa menerima pesan aksi secara 
jelas.  

(3) mengumpulkan massa 

Karena aksi butuh massa, dan salah satu parameter keberhasilan aksi 
adalah semakin banyaknya massa yang hadir dalam aksi, maka 
proses pengumpulan massa akan menjadi penentu force power bagi 
kita untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang telah memahami 
isu yang dibawa dan turut berperan dalam menyuarakan isu tersebut. 
Cara mengumpulkan massa sangat banyak. Tetapi sebagai inisiator 
aksi, kamu perlu memahami peserta aksi agar aksi yang akan 
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diberlangsungkan memiliki ‗jiwa‘. Ibaratnya, peserta tidak hanya 
sekedar ―tong kosong nyaring bunyinya‖.  

(4) menghubungi media 

Agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan kepada banyak 
orang, maka kita perlu mengundang media agar dapat melakukan 
peliputan aksi yang dilakukan. Undanglah media cetak, audio dan 
visual agar aksi ini mendapat perhatian dari masyarakat luas. Media 
biasanya membutuhkan press release untuk kebutuhan pelaporan 
berita.  

 

 

(5) mempersiapkan perangkat aksi 

Perangkat aksi yang dibutuhkan antara lain: spanduk atau baligo 
berisi pesan aksi, bendera lembaga yang mengusung aksi, press 
release untuk masyarakat luas, perangkat dokumentasi, poster untuk 
dibawa oleh peserta aksi, media publikasi tambahan untuk dibagikan 
ke masyarakat—seperti leaflet atau pamflet, pengeras suara—seperti 
toa dan sound system mobil, dan identitas peserta aksi. Perangkat 
terakhir ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa aksi tidak disusupi. 
Identitas dapat berbentuk ikat kepala atau jaket. Selain itu sebagai 
dinaminasi bisa juga disiapkan yel-yel atau lagu yang berisikan pesan 
perjuangan mahasiswa selama aksi berlangsung. Aksi teatrikal untuk 
menambah menariknya aksi bisa juga dilakukan. 

(6) Skenario dan pembagian peran 

Pada tahap ini, kita menentukan arah dan rute aksi serta apa saja 
yang akan dilakukan. Apakah ini hanya aksi penyampaian pesan 
atau hingga mengadakan audiensi kepada pihak yang dituju dan 
menghasilkan sebuah keputusan bersama. Pembagian peran di 
antara inisiator perlu juga dilakukan; siapa yang akan berperan 
sebagai komandan lapangan, humas, P3K, dinamisator, orator dan 
menangani dokumentasi. Adanya pembagian peran diharapkan 
dapat membuat aksi lebih terarah dan tertib. 

(7)      Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan 

Setelah semua perencanaan aksi tuntas, maka kamu perlu 
melaporkan aksi yang akan dilakukan ke pihak kepolisian agar 
mendapatkan perizinan. Pihak kepolisian pun dapat membantu 
mengamankan peserta aksi dengan baik. 

 

Tahap Saat Aksi 
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Saat aksi adalah fase yang bisa dikatakan fase pembuktian dan 
perjuangan karena segala sesuatu dapat berubah ketika sudah berada di 
lapangan. Karena itu peran komandan lapangan sebagai ‗dirigen‘ aksi 
sangat dibutuhkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Banyak hal 
yang bisa terjadi secara tidak terduga, seperti jadwal aksi yang tidak tepat 
waktu, massa yang tidak sesuai target, logistik aksi yang telat tiba dan 
lainnya. Pesan dari kakak tingkat saya ketika saya pertama kali menjadi 
peserta aksi adalah, ―Apapun yang terjadi nanti, the show must goes on‖. 
Ya. Aksi harus terus berlanjut dengan segala hambatan yang ada.  

Yang bisa dilakukan saat aksi antara lain: 

(1) Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet. 
Tempatkan orang khusus untuk terus membagikan pesan ini kepada 
masyarakat yang ditemui di jalan. 

(2) Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir. Orasi adalah 
bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas. Selain 
itu orasi yang dilakukan saat perjalanan bisa berfungsi sebagai 
dinamisator massa agar terus bersemangat. 

(3) Yel-yel dan menyanyikan lagu. Ini berguna untuk penyemangat 
massa aksi dan menarik simpati dari masyarakat luas. Melakukan aksi 
teatrikal juga bisa dilakukan untuk dinamisasi dan menjadi media 
interaktif penyampai pesan aksi. 

(4) Audiensi ke pihak yang dituju, apakah itu pemerintah atau pihak 
lainnya. Biasanya perwakilan dari peserta aksi, yang tentunya adalah 
pemimpin dari aksi tersebut, melakukan dialog kepada pihak yang 
dituju untuk menyampaikan tuntutannya. Jika diskusi dan negosiasi 
berjalan lancar, bisa dicapai sebuah keputusan bersama 

(5) Pembacaan press release. Hal ini biasanya dilakukan pada akhir aksi 
dan diharapkan dapat diliput media agar pesan yang kita bawa 
dapat tersampaikan kepada khalayak luas.  

 

Pasca Aksi 

Langkah terakhir dari aksi adalah pemulangan peserta. Biasanya aksi 
tidak bubar pada tempat dibacakannya press release untuk menimbulkan 
kesan ‗bubar setelah aksi‘. Biasanya peserta berjalan kembali ke tempat 
lain, baru membubarkan diri di tempat tersebut.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aksi yang mengusung 
nama dakwah kampus antara lain: peserta berjalan dengan tertib, tidak 
ada sampah berserakan saat aksi berlangsung, kata-kata yang digunakan 
adalah kata-kata yang baik dan sopan serta tidak merusak fasilitas umum 
dan menganggu hak masyarakat. Setelah aksi selesai, sebisa mungkin 
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diadakan evaluasi aksi terkait ketersampaian pesan dan evaluasi teknis 
untuk menentukan langkah selanjutnya terkait perjuangan isu atau pesan 
yang disampaikan.  

 

 

Membangun Jaringan Tokoh 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl Ayat 90) 

Membangun jaringan adalah sebuah langkah maju untuk 
mengembangkan lembaga dakwah. Jaringan yang dimaksud di sini 
adalah pihak lain yang bisa kita jadikan partner dalam bekerjasama 
membesarkan lembaga dakwah kita. Jaringan ini bisa juga berperan 
sebagai supporter dari lembaga dakwah. Paradigma yang perlu dibangun 
adalah, membangun jaringan bukan berarti ekspansi dakwah, melainkan 
dalam rangka membangun external support system bagi lembaga dakwah 
kita.  

Membangun jaringan ke tokoh, inilah yang akan kita bahas dalam 
kesempatan ini. Tokoh dalam definisi saya adalah orang yang mempunyai 
pengaruh luas terhadap masyarakat pada tingkat tertentu dikarenakan 
potensi atau kekuasaan yang dimilikinya. Membangun jaringan ke tokoh 
publik bagi sebuah lembaga dakwah juga perlu dilakukan dalam rangka 
menguatkan kedudukannya di mata publik.  

Suatu lembaga yang diakui secara moral, sosial, maupun politik oleh 
publik, mempunyai gain power yang bisa digunakan untuk menguatkan 
pengaruh sebuah lembaga. Sebagai gambaran tokoh publik apa saja 
yang bisa dijadikan objek membangun jaringan, antara lain: tokoh seni 
dan olahraga, tokoh sosial dan agama, tokoh politik, tokoh intelektual, duta 
besar, pengusaha dan pejabat pemerintahan.  

Pada persiapan awal butuh disiapkan secara individu kader yang akan 
membangun jaringan ini. Memang dalam membangun jaringan akan ada 
tim yang berfokus pada jaringan ini, akan tetapi kemampuan dan kesiapan 
personal dalam tim tersebut tetap harus dipersiapkan dengan baik.  

1. Setiap kader jaringan memiliki perangkat pembangun jaringan dan 
identitas lembaga (seperti kartu nama atau jaket lembaga dakwah). 

2. Memiliki database pribadi untuk mendokumentasikan jaringan yang 
akan dibangun. 
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3. Tertanam pemahaman jaringan yang berjaringan. Dengan kata lain, 
jaringan yang ada merupakan sumber penemuan jaringan 

berikutnya. 

4. Memiliki kemampuan intrapersonal, adaptif, komunikasi, retorika, 
etika, negosiasi dan inisiatif yang baik. 

5. Tertanam bahwa jaringan yang dibangun akan dapat mendukung 
gerak lembaga dakwah. 

Sebagai individu, perlu dibangun nilai-nilai yang disebutkan di atas. 
Bentuk persiapan bisa dengan dua hal, yakni training atau sharing dengan 
kader yang lebih berpengalaman. Kemampuan membangun jaringan 
perlu dilatih dan diasah. Tidak cukup hanya dengan pandai berkomunikasi 
maka ia sudah bisa dikatakan ahli jaringan. Seorang kader perlu punya 
kemampuan lebih dari itu, ia harus berkemampuan adaptif dengan baik, 
beretika yang bisa diterima oleh publik serta memiliki kemampuan 
intrapersonal yang baik. 

Selanjutnya, saya akan memaparkan langkah-langkah dalam 
membangun jaringan ke tokoh. Makna jaringan di sini tidak sekedar kamu 
mempunyai nomor telepon atau email dari seorang tokoh, tapi tokoh 
tersebut juga sudah memiliki kepercayaan terhadap Anda. 

1. Sebagai seorang kader jaringan seyogyanya memiliki sense untuk 
mengetahui informasi yang beredar di kalangan stakeholder dakwah. 
Cobalah mulai me–mix and match-kan agenda dakwah yang ada 
dengan kebutuhan mencari jaringan. Kita memulai membangun 
jaringan tokoh ini dengan berorientasi pada kebutuhan untuk 
mendukung agenda dakwah atau hanya sekedar silaturahim saja 
lalu ditindaklanjuti. 

2. Ketika sudah mengetahui ada agenda dakwah yang berpotensi untuk 
menambah jaringan, maka hal yang mesti disiapkan adalah: 

a. Menyiapkan tools jaringan. 

b. Membuat list alternatif tokoh yang bisa hubungi. 
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c. Menghubungi tokoh untuk membuat jadwal bertemu. Berilah 
kesempatan kepada tokoh untuk menentukan jadwal yang 
sesuai untuknya, kita menyesuaikan saja. 

d. Datang on-time dan berpakaian rapi. 

3. Tetapkan sasaran strategis untuk agenda pertemuan ini. Rencanakan 
kerjasama apa saja yang bisa dimanfaatkan kepada tokoh tersebut. 
Misalnya kesediaannya menjadi pemateri, memberikan link ke tokoh 
lain, bantuan dana atau endorsement. 

4. Berangkat dengan keyakinan bahwa tokoh yang akan didatangi akan 
merespon dengan baik kedatangan Anda. Oleh karena itu kamu pun 
perlu untuk: 

a. Menyiapkan mental dan penampilan fisik dengan baik. 

b. Berpikir positif terhadap diri. 

c. Berpikir positif kepada tokoh yang akan diajak bertemu. 

5. Setelah bertemu kamu harus: 

a. Murah senyum. 

b. Bicarakan hal-hal yang ia tekuni, geluti atau senangi sebagai 
pembukaan pertemuan. 

c. Bicarakan inti tujuan kedatangan dan harapan kepada beliau. 

d. Berikan waktu kepadanya untuk bicara, jangan potong 
pembicaraan. 

6. Setelah berinteraksi, minta dan simpanlah kartu namanya. Beri kartu 
nama kamu dan katakan bahwa kamu senang sekali bertemu 
dengan beliau dan akan menghubunginya lagi untuk 
menindaklanjuti pembicaraan yang telah dibuat. Tanyakan kembali 
kapan kamu bisa menghubungi atau bertemu dengannya kembali. 
Buat agar sang target mengenal baik diri kita. 

7. Ingatkan kembali jadwal pertemuan melalui SMS. 

8. Berharap hanya kepada Allah agar jaringan terbentuk dan 
dokumentasikan apa yang telah didapat. Laporkan kepada lembaga 
dakwah bersangkutan serta kirim data terbaru kepada tim data 
lembaga dakwah. 

9. Menjaga hubungan dengan selalu mengirim pesan berupa 
undangan untuk menghadiri kegiatan. Berikan laporan kegiatan yang 
telah dijalankan serta kirimkan kartu ucapan atau SMS ketika ada hari 
raya atau ketika beliau berulang tahun. 
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10. Kerjasama dapat dilakukan seterusnya dalam kadar yang tepat, tidak 
terlalu sering, akan tetapi tetap keep in touch.  

Dampak positif dari membangun jaringan ke tokoh adalah tokoh 
membawa kekuatan lembaga atau instansi yang ia pimpin. Seorang 
ulama memimpin pesantren, seorang pengusaha mempunyai sebuah 
perusahaan, seorang pejabat pemerintahan memimpin sebuah instansi 
pemerintah, seorang tokoh politik mempunyai partai politik yang ia pimpin 
dan seterusnya.  

Manfaat dari pembangunan jaringan ini terkadang tidak bisa di terka. 
Dari pengalaman kami dalam membangun jaringan biasanya 
pemanfaatannya pada saat yang tidak terduga. Sebutlah, ketika sedang 
membutuhkan tempat untuk diklat, dengan jaringan ulama, pesantrennya 
dapat digunakan untuk diklat. Seorang pejabat pemerintah karena percaya 
kepada lembaga kami dengan mudah memberikan bantuan dana untuk 
kegiatan kami. Seorang tokoh lainnya memberikan link kepada kami 
kepada pihak-pihak yang bisa diajak untuk kerjasama sponsorship.  

. Membangun jaringan adalah awal dari melebarkan jaringan itu 
sendiri. Membuka sebuah jaringan akan memberikan kesempatan untuk 
membuka berbagai peluang membangun jaringan lainnya 
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INSPIRASI KEEMPAT 

 

Publikas i  yang Efekt i f  

  

―Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) 
yang tidak mempunyai ‗uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang 
yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 
satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala 

yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk dengan pahala yang besar‖ [An Nisaa' Ayat 95] 

Dakwah dalam artian bahasa 
berarti menyampaikan. Dalam bahasa 
Inggris dapat diterjemahkan dalam kata 
marketing. Sebuah makna yang 
menurut hemat saya sangatlah tepat 
karena pada konteks dakwah di 
kampus, apa yang kita lakukan 
memang adalah memasarkan dakwah 
itu sendiri. Sebenarnya terdapat 
berbagai varian metode publikasi yang 
bisa kita manfaatkan, tak lupa dengan 
mempercantik pengemasan isinya.  

Beruntunglah Islam diturunkan oleh 
Allah dalam keadaan sesempurna 
mungkin sehingga isi dari dakwah yang 
kita lakukan sudah tercantum dalam Al 
Qur‘an dan As Sunnah. Tinggal bagaimana kita sebagai da‘i pandai 
merekayasa metode yang tepat agar objek dakwah tertarik dan mudah 
memahami isi dari dakwah yang kita sampaikan. 

Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan dalam memasarkan 
dakwah adalah cara dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga dakwah. 
Buatlah publikasi agar objek dakwah mendapat kesan yang tepat tentang 
Islam itu sendiri. Seperti yang sering di perlihatkan di media massa, Islam 
sering kali dikorelasikan dengan fundamentalis, teroris dan anti-kedamaian. 
Itu semua merupakan buah dari suksesnya media mempermainkan Islam 
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sehingga sudah menjadi 
tanggung jawab bagi kita 
sebagai seorang da‘i untuk 
bisa mengantitesiskan 
paradigma Islam yang 
salah dengan merekayasa 
media. Dengan ini 
diharapkan akan ada 
perubahan opini tentang 
Islam di masyarakat. 

 Di sini bisa kita lihat 
bahwa membuat publikasi 
yang efektif men-syiar-kan 

Islam adalah sebuah cara tersendiri untuk membangun citra Islam. 
Publikasi berperan dalam memainkan opini dan propaganda pada 
sebuah komunitas. Sebutlah dalam konteks kampus, lembaga dakwah bisa 
mengadakan publikasi terkait opini tertentu, misalnya seperti gerakan 
mengenakan jilbab untuk muslimah. Ada eskalasi permainan kata-kata 
dan gambar pada propaganda ini sehingga objek dakwah bisa mengikuti 
opini yang digerakkan.  

 ―Hari gini ‗gak pake jilbab?‖ 
 ―Karena diriku berharga, maka jilbab menjadi pilihanku.‖ 

Saya berpendapat bahwa Lembaga Dakwah Kampus harus bisa 
menampilkan Islam yang humble sehingga objek dakwah akan lebih 
tertarik. Permainkanlah opini dengan menggunakan gambar yang 
menampilkan komposisi warna dan kata yang tepat. Bisa juga kamu 
adakan sebuah agenda spesial seperti ―Jilbab and Koko Day‖ yang di-
brand-kan dengan ―J-Co Day‖. Dengan citra yang baik ini tentu resistensi 
objek dakwah akan jauh berkurang. Kemudian ketika objek dakwah sudah 
―jatuh hati‖ dengan citra yang dibangun, maka selanjutnya akan lebih 
mudah menanamkan nilai Islam kepada mereka.  

Bentuk lain dari permainan opini dan propaganda adalah ―Ujian 
Bersih‖. Ini bisa dilakukan menjelang pekan UAS atau UTS. Bentuk 
medianya bisa beragam, dari yang berbentuk fisik hingga maya. 
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Memang terkadang untuk publikasi atau promosi dibutuhkan dana 
yang tidak sedikit. Di salah satu kampus, sebuah LDK dapat menghabiskan 
sekitar 40% dari total dana untuk promosi dan publikasi karena memang 
inilah yang menjadi poin penting dalam membangun basis massa 
simpatisan. 

Peran publikasi lainnya adalah untuk menginformasikan sebuah 
kegiatan kepada masyarakat kampus. Hal penting yang perlu kamu 
perhatikan selain desain dan pemilihan kata adalah isi dari publikasi itu 
sendiri, seperti: (1) waktu, (2) tempat, (3) acara, (4) contact person, dan (5) 
kelebihan acara. Kelima unsur publikasi acara ini harus ada dalam setiap 
publikasi agar tidak terjadi asymmetric information pada objek dakwah. 

Berikut adalah beberapa contoh publikasi acara yang telah dikemas 
dengan baik dan telah terbukti berhasil mendatangkan simpatisan objek 
dakwah. 

       

Pemilihan media publikasi 

1. Poster 

Poster merupakan sebuah 
media fisik yang biasanya 
menggunakan kertas 
berukuran A4, A3 atau A2 yang 
ditempel di tempat umum. 
Keuntungan poster adalah 
dapat dicetak dalam jumlah 
banyak dan jika ditempatkan di 
lokasi-lokasi strategis, mampu 
membentuk atmosfer tertentu. 
Poster bisa kamu cetak hitam-
putih atau berwarna, sesuaikan 
saja dengan kebutuhan dan 
kondisi keuangan lembaga 
dakwah kamu.  

Varian dari poster sangat 
beragam. Bentuk poster yang 
tidak harus persegi empat juga bisa menjadi bahan kreasi. Poster 
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berbentuk segitiga atau lingkaran juga sangat eye catching. Ragam 
lainnya bisa pula dengan memodifikasi tempat menempel. 
Misalnya pada mading kampus, sebelumnya seluruh papan 
ditempel terlebih dahulu dengan kertas putih, lalu di tengah-
tengahnya baru ditempeli satu buah poster yang full color. Cara ini 
akan membuat kesan berbeda. 

    

2. Baliho 

Sarana publikasi ini berukuran besar 
dengan bahan yang berkualitas. Baliho 
mempunyai keunggulan dari segi 
ukuran dan menimbulkan kesan ―wah‖ 
pada suatu agenda. Karena biasanya 
baliho hanya dipasang satu—atau 
maksimal dua—buah saja di kampus, 
maka desain yang diberikan haruslah 
yang terbaik. Isi pesan harus tepat. 
Kesan yang ditimbulkan dengan 
permainan warna, desain serta ukuran 
juga akan berdampak pada objek 
dakwah. Keuntungan lainnya, baliho 

bisa memberikan kesan hegemoni atau dominasi terhadap 
dakwah.  

   

 

3. Pamflet/Leaflet 

Inilah sarana publikasi dalam 
ukuran kecil. Varian dari pamflet 
atau leaflet sangat beragam, 
dapat dibentuk dalam rupa kertas 
tausiyah, pembatas buku, kartu 
ucapan, stiker, dan sebagainya. 
Walau memang bentuk dasar 
pamflet adalah semacam brosur 
dan bentuk dasar leaflet adalah 
poster dalam ukuran kecil. Pamflet 
dan leaflet didesain untuk 
diberikan kepada seluruh objek 
dakwah, yang artinya bersifat 
lebih personal. Jadi media ini 
dapat kamu produksi dalam 
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jumlah yang sangat banyak, disesuaikan dengan jumlah objek 
dakwah yang ada. 

 

 

4. Banner 

Jenis media ini bisa 
bercabang menjadi dua jenis, 
yakni vertical banner atau 
sering dikenal dengan umbul-
umbul, dan horizontal banner 
yang sering disebut dengan 
spanduk. Saat ini harga 
produksi spanduk dan umbul-
umbul dengan kualitas 
printed sudah sangat 

terjangkau. Harga spanduk sekitar Rp 100.000,00 per buah dan 
umbul-umbul sekitar Rp 20.000,00 per buah. Selain itu karena 
kemudahan teknologi printing ini, alangkah baiknya jika spanduk 
dan umbul-umbul didesain full color dengan komposisi gambar 
dan foto untuk memberikan kesan 
dakwah yang elegan.  

 

 

5. Instalasi 

Inilah bentuk media kreatif yang 
sangat nyeni. Bisa berbentuk semacam 
patung dari kertas dan bambu, balon 
udara, lampion, seni dari sampah atau 
botol bekas, dan lain-lain. Memang 
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untuk membuat instalasi dibutuhkan ketekunan dan bakat seni. Jadi 
dibutuhkan pula kader yang mempunyai sense of art yang baik. 
Varian dari instalasi sangat beragam, tetapi pastinya instalasi adalah 
sesuatu yang bisa dipajang. 

 

6. Buletin 

Buletin adalah media tertulis yang 
memuat banyak tulisan dan pesan. 
Biasanya buletin bertransformasi dari 
bentuk kertas A4 dilipat dua, lalu 
terdiri lebih dari satu lembar A4 yang 
ditumpuk sehingga tampak seperti 
buku. Hasil akhirnya menjadi seperti 
sebuah majalah. Terkait bulletin, 
sangat banyak varian isi yang bisa 
dikembangkan seperti rubrik khusus, 
komik, profil kader, TTS, tips ‗n trick, 
kisah, humor, tausiyah dan berbagai 
rubrik lainnya. Referensi untuk buletin 
bisa didapat dari majalah dan tabloid umum yang beredar. Coba 
adopsi hal-hal yang menjadi menjadi daya tarik tersendiri dalam 
penyampaian pesan Islam kepada objek dakwah. 

 

7. Multimedia 

Pemanfaatan dunia maya sebagai 
media publikasi seperti dengan 
website, blog, CD interaktiif, slide 
powerpoint, film, musik, animasi 
dan lainnya. Multimedia saat ini 
sedang berkembang pesat. Jika 
lembaga dakwahmu bisa 
memanfaatkan ini dengan baik, 
maka ini akan menjadi competitive 
advantage tersendiri bagi lembaga 
dakwahmu. Keuntungan dari 
multimedia adalah biayanya yang murah, bahkan cenderung bisa 
gratis, hanya memang dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa 
membuat media advance ini. 

 

Pengelolaan Publikasi 

1. Content 
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Isi atau value yang akan disampaikan, 
biasanya ini tidak menjadi terlalu sulit 
karena pedoman kita dalam berislam 
sudah sangat jelas dan tegas, 
sehingga kamu hanya tinggal perlu 
mengemasnya dengan baik. Ada 
sebuah catatan tambahan tentang 
prinsip syiar di kampus, yakni give 
what they need, berikan apa yang 
objek dakwah butuhkan. Terkadang 
lembaga dakwah sering kali 
menjalankan agenda syiar yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan dari objek 
dakwah sehingga terjadi miss match 
antara demand and supply. Akibatnya objek dakwah menjadi tidak 
tertarik terhadap agenda yang diadakan.  

Berdasarkan pengalaman, saya melihat bahwa terkadang kita perlu 
berpikir sebagaimana objek dakwah. Jadi konsekuensinya adalah 
kita perlu menurunkan sedikit standar keislaman kita untuk bisa 
memahami kebutuhan objek dakwah. Kamu tidak bisa langsung 
memberikan materi yang berat kepada objek dakwah, harus 
dimulai dari sesuatu yang ringan terlebih dahulu.  

 

2. Packaging 

Pengemasan disini meliputi 
beberapa hal, antara lain:  

(1) Pemilihan kata 
yang sangat penting untuk membuat 
opini tertentu. Gunakan kata-kata 
yang mudah dipahami dan diingat. 
Dengan menggunakan istilah yang 
sedang ―in‖ di masyarakat bisa jadi 
mempermudah objek dakwah 
mengingat pesan yang kita 
sampaikan. 

(2) Pemilihan desain, 
pilihlah desain yang lembut dan 
tenang sehingga objek dakwah bisa 

melihat citra Islam yang bersahabat. Pilih pula warna yang 
sesuai, warna cerah bisa menjadi solusi untuk membuat citra 
menyenangkan. 
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(3) Pemilihan bentuk media, media yang kamu gunakan juga harus 
sesuai, coba pilih media yang sekirannya unik dan memiliki 
daya tarik tersendiri bagi objek dakwah. 

 

3. Branding 

Penamaan dalam sebuah publikasi sangat penting, sebagai contoh 
di GAMAIS ITB, biasanya memiliki nama tersendri untuk setiap 
agendanya dan bisa berubah setiap tahunnya, semua dilakukan 
untuk me-refresh citra yang telah ada. Kecuali untuk beberapa 
agenda yang sudah menjadi tradisi selalu kami gunakan 
penamaan yang sama.  

Sebagai contoh penamaan atau branding: 

 Mentoring diberi brand Islamic Learning Group 
 Penyambutnan Mahasiswa Baru diberi brand Look Inside my 

Environment 
 Syiar Ramadhan diberi brand Ramadhan Festival atau 

METAMORPHISIS 
 Agenda Idul Adha diberi brand BBQ (bagi-bagi Qurban) 
 Agenda sumbangan sosial diberi brand PAY 1 GET 2 
 Agenda pembinaan kader diberi brand OASIS, GAMAIS 

Integrated Training, GAMAIS Super Camp, Youth Islamic Student 
Camp, Diklat Mahasiswa Muslim, Syahrut Tarbiyah GAMAIS. 

 

4. Positioning 

Setelah membuat media beserta 
isinya, yang perlu diperhatikan 
selanjutnya adalah penempatan 
media itu sendiri. Penempatan 
media ini jangan terlalu banyak 
dan jangan terlalu sedikit 
jumlahnya. Perhatikan rasio antara 
media publikasi dengan objek 
dakwah. Perhatikan pula rasio 
keterjangkauan objek dakwah, 
rasio jarak perjalanan di kampus, 
rasio ruang kuliah dan pusat 
massa, range waktu mobiliasi 
mahasiswa, rute utama sirkulasi 
mahasiswa, gedung kuliah utama 
dan sekunder, dan kondisi sosial budaya dari mahasiswa di 
kampusmu. 
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5. Impact 

Pertimbangkan 
hasil atau dampak 
dari publikasi yang 
kamu jalankan. 
Jika publikasi 
bersifat 
pembentukan isu 
atau opini, maka 
dampak yang 
diharapkan 
adalah adanya 
perubahan opini 
di objek dakwah. 
Jika publikasi yang 
dilakukan bersifat informasi acara maka parameter keberhasilannya 
adalah dengan jumlah yang hadir dalam acara tersebut. Buat 
perangkat penilaian khusus atas dampak yang terjadi. Untuk 
publikasi isu bisa menggunakan perangkat angket untuk menilai 
keberhasilan publikasi, sedangkan perangkat lembar absensi acara 
bisa digunakan untuk menilai keberhasilan publikasi yang bersifat 
informasi acara. 

 

Sinergisas i  Sy iar  dan Kader isas i  

 

―Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 
dan cabangnya (menjulang) ke langit,  pohon itu memberikan buahnya 

pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 

ingat.‖ [Ibrahim  Ayat 24-25] 

Syiar dan kaderisasi, dua peran utama lembaga dakwah kampus. 
Saya sering menemukan pertanyaan seperti di atas, di mana lembaga 
dakwah kampus belum mampu mensinergisasikan dua agenda ini 
dengan harmonis. Keudanya berjalan masing-masing dan cenderung 
bertentangan. Permasalahan seperti, tidak ada follow up syiar, agenda 
syiar dan kaderisasi bentrok, ketika syiar meningkat maka kaderisasi 
kewalahan, dan sebaliknya, jika ada agenda kaderisasi maka syiar tidak 
ada. 
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Padahal keduanya akan mampu berjalan secara sinergis dan saling 
mendukung satu sama lain. Mari kita coba memandang secara umum, 
bagaiamana peran dakwah itu ditinjau dari tingkatan segmentasi objek 
dakwah yang kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan peran 
dakwah ditinjau dari proses yang terjadi.  

 

Gambar di atas bisa memperlihatkan bahwa dakwah/syiar berperan 
dalam perubahan fungsi objek dakwah menjadi kader. Pada mulanya 
seseorang antipati pada Islam. Ia menolak atau bersikap tidak peduli pada 
ajaran Islam. Syiar berperan untuk mencerahkan objek dakwah ini agar ia 
menjadi simpatisan Islam yang dilihat dari kepeduliannya akan agenda 
keislaman serta sikapnya yang mulai berafiliasi terhadap nilai-nilai Islam.  

Pada perannya sebagai simpatisan, orang ini mulai berkontribusi 
dalam dakwah, tetapi tidak terikat dengan lembaga dakwah yang ada. Ia 
sering terlibat sebagai peserta dalam berbagai kesempatan agenda syiar. 
Terakhir, syiar akan berperan dalam mentransformasikan para pendukung 
dakwah atau simpatisan tersebut agar menjadi kader dakwah yang aktif 
sebagai subjek dakwah di kampus.  

Dari matriks terlihat bahwa syiar berperan pada tahap pertama 
dakwah, yakni untuk memperkenalkan Islam. Tahap perkenalan ini adalah 
tahap yang paling penting karena pada tahap ini kita akan menentukan 
kuantitas kader di masa yang akan dating. Semakin banyak kader yang 
terekrut dalam agenda syiar, maka akan semakin banyak kader yang akan 
aktif dan semakin baik pula agenda syiar kedepan. Secara tidak langsung 
akan semakin banyak lagi kader yang terekrut.  

Syiar dan kaderisasi sebagaimana matriks di atas adalah sebuah 
proses. Agenda syiar juga merupakan sebuah ladang latihan beramal bagi 
kader. Jadi bisa kita lihat bagaimana harmonisnya syiar dan kaderisasi 
pada lembaga dakwah kampus.  
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Bagaimana caranya menindaklanjuti agenda syiar? Saya akan 
ilustrasikan dalam sebuah contoh agenda ta‘lim. Di sebuah kampus 
diadakan sebuah ta‘lim yang dihadiri oleh 50 orang peserta. Ta‘lim ini 
menuai respon positif dari para peserta yang puas akan ilmu dan 
pelayanan yang mereka dapatkan (diketahui melalui lembar evaluasi 
peserta). Panitia lalu membuat sebuah daftar hadir, yang berisi identitas 
peserta serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebagai tindak lanjut 
dari kegiatan ini, panitia mengadakan ta‘lim lanjutan 2 pekan kemudian 
dengan mengundang secara khusus peserta yang datang pada ta‘lim 
sebelumnya. Ternyata lebih dari setengah peserta ta‘lim pertama hadir 
pada ta‘lim kedua. Panitia melihat kesempatan besar ini sehingga pada 
akhir ta‘lim kedua, mereka mengumumkan adanya pembinaan agama 
rutin bagi yang berminat dalam bentuk 
mentoring dan ajakan untuk menjadi 
panitia ta‘lim selanjutnya. Di sini panitia 
menggunakan dua pendekatan kepada 
simpatisan untuk menjadi kader, yakni 
melalui mentoring dan atau menjadi 
panitia. Tentunya pendekatan ini akan 
mampu menarik segmentasi simpatisan 
yang berbeda.  

Bisa kita lihat dalam ilustrasi di atas 
bahwa tindak lanjut syiar untuk masuk ke 
dalam fase kaderisasi adalah dengan 
mengajak target langsung, baik itu secara 
masif seperti yang dicontohkan di atas, 
atau secara individual. Tim kaderisasi 
harus mampu melihat peluang yang ada, 
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tidak bisa hanya menunggu orang untuk menjadi kader. Tim kaderisasi 
harus mampu melihat setiap kesempatan pada setiap agenda syiar yang 
ada karena kita tidak akan pernah mengetahui kapan seseorang akan 
mendapatkan hidayah dari Allah.  

Terkait keseimbangan agenda syiar dan kaderisasi, saya sering melihat 
bahwa ketika sebuah lembaga dakwah menjalani banyak agenda 
dakwah, kegiatan kaderisasi terbengkalai sehingga kasus seperti 
kejenuhan kader, kurangnya sense  kader dalam berdakwah, dan 
sebagainya muncul. Pengalaman mengatakan bahwa hal ini terjadi akibat 
ketidakseimbangan besarnya agenda syiar dengan jumlah kader yang 
ada, serta kegagalan tim kaderisasi dalam menjalankan sistem 
pemantauan kader dan kaderisasi rutin.  

 

Grafik di atas merupakan gambaran mengenai bagaimana kita 
memposisiskan performa syiar dan kaderisasi. Terkadang agenda syiar itu 
fluktuatif. Ketika ada momen besar, maka tim syiar akan mengadakan 
agenda besar, sedangkan ketika tidak ada momen penting, tim syiar 
biasanya menyesuaikan dengan mengadakan syiar yang sederhana 
seperti pembuatan media dan ta‘lim rutin saja. Ketika syiar sedang dalam 
kondisi tinggi, maka sebaiknya kaderisasi eksidental dikurangi atau 
ditiadakan sehingga kader juga bisa fokus pada agenda syiar. Jadikan pula 
agenda syiar sebagai latihan beramal kader yang juga masuk dalam 
tahapan kaderisasi. Sedangkan saat syiar sedang menurun, maka agenda 
kaderisasi seperti diklat, outbound dan lainnya dapat lebih dimaksimalkan. 
Untuk kaderisasi rutin, seperti mentoring, SMS tausiyah, sistem penjagaan 
kader, dan lainnya harus tetap dijalankan secara rutin dengan kadar yang 
stabil.  

Pembagian peran serta waktu ini dapat membuat agenda syiar dan 
kaderisasi berjalan beriringan. Syiar sebagai latihan beramal, dan 
kaderisasi sebagai persiapan untuk syiar yang lebih besar. Bisa dilihat di 
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sini bahwa keduanya akan saling mendukung keberhasilan pelaksanaan 
rencana aktivitas-aktivitas dakwah yang lebih besar. 

Saya menyarankan adanya temu tim syiar dan kaderisasi secara rutin 
untuk saling mendukung kegiatan satu sama lain. Tim kaderisasi harus 
mampu menjaga kader yang beraktivitas serta memberikan materi yang 
dibutuhkan untuk syiar, sedangkan tim syiar juga diharapkan mampu 
menyesuaikan agendanya terhadap kapasitas kader yang ada.  

 

Penyambutan Mahasiswa Baru 

 

―Katakanlah (hai Muhammad): ‗Inilah jalanku. Aku dan orang-orang 
yang mengikutiku berdakwah  kepada Allah dengan hujah yang nyata. 
Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik‖. 

(Yusuf Ayat 108). 

Penyambutan 
mahasiswa baru 
(maba) bisa dikatakan 
sebagai momen emas 
bagi semua lembaga 
dakwah, bukan 
lembaga dakwah saja 
menurut saya, 
lembaga 
kemahasiswaan lebih 
tepatnya. Setiap 
lembaga mempersiapkan yang terbaik, tim terbaik, dana terbanyak untuk 
agenda penyambutan Maba ini. Dakwah kampus tidak boleh ketinggalan 
momen penting yang juga merupakan kesempatan untuk rekruitmen 
anggota baru.Di bulan Juni dan Juli ini sudah puluhan pesan melalui sms 
maupun email kepada saya yang bertanya tentang bagaimana agenda 
PMB yang baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan 
sebaiknya, berdasarkan apa yang telah dan akan dilakukan di kampus 
saya dan hasil diskusi dengan kawan-kawan di kampus lain.  

Persiapan panitia sejak 3 bulan sebelum penyambutan adalah 
langkah pertama yang perlu dilakukan. Mengapa perlu persiapan sejak 
lama, melihat urgensinya agenda ini maka kita perlu mempersiapkan sejak 
matang. Jika perlu, waktu liburan kita isi dengan aktivitas kepanitiaan. 
Kebanyakan agenda PMB adalah agenda multi-event, atau dengan kata 
lain terdiri dari rangkaian kegiatan. Rangkaian ini biasanya dimulai sejak 
pertama kali mendaftar ulang hingga beberapa pekan setelah kuliah 
berjalan. Saya akan mencoba memberikan bagaimana rangkaian PMB ini 
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kita jalankan. Saya akan membagi agenda PMB dalam tiga klaster, yakni, 
branding, event, dan services. 

 

Branding (pencitraan) 

Kesempatan awal bagi kita 
untuk mengenalkan Lembaga 
Dakwah kita adalah di momen PMB. 
Pencitraan ini berhubungan dengan 
tampak visual dari Lembaga 
Dakwah kita. Apakah dalam bentuk 
poster, umbul-umbul, baligo, leaflet, 
buletin, dan media lainnya. 
Pencitraan yang dibangun adalah 
kehangatan dari Lembaga Dakwah, 

dan bagi Lembaga Dakwah yang sudah stabil bisa juga ditonjolkan sisi 
kebesaran Lembaga Dakwah. Kita mencoba membuat Maba 
menjustifikasikan bahwa Lembaga Dakwah adalah lembaga terbesar di 
kampus. Dengan banyaknya simbol Lembaga Dakwah yang tampak di 
mana mana. Gambar di atas atas logo dari agenda PMB-Ramadhan yang 
akan di tonjolkan selama 5 pekan awal masa perkuliahan. Pemahaman 
teknik propaganda ini akan sangat bermanfaat dengan menyesuaikan 
dengan kondisi kampus, dari segi geografis, dan karakter mahasiswanya.  

Pencitraan selanjutnya adalah pencitraan kader kita. Kita perlu 
menyiapkan kader agar siap sedia untuk memberikan kesan yang terbaik 
bagi seluruh mahasiswa. Kesan yang ditimbulkan bisa yang sangat 
sederhana saja, seperti kesan penolong, dan ramah. Kader harus siap 
membantu Maba yang bingung ketika pertama kali masuk kampus. 
Memberikan informasi dan lain-lain,atau untuk hal yang sangat sepele 
seperti menunjukkan di mana suatu gedung atau toilet. Yakinlah setiap 
usaha kecil yang kita lakukan untuk melayani umat akan berbuah sebuah 
konsekuensi logis yakni keberterimaan dakwah di kampus. 

 

Event (acara) 

Terkait event saya akan memberikan beberapa usul agenda yang 
pernah saya ketahui sukses di kampus. 

Tasyakuran akbar 

Ini merupakan bentuk kegiatan yang mengumpulkan seluruh 
mahasiswa baru dengan menampilkan yang berisikan talkshow dengan 
tema seperti kiat sukses kuliah, temu mahasiswa berprestasi, lalu 
mempertemukan seluruh mahasiswa dengan kakak tingkat yang siap 
membantu mereka. Tujuan dari agenda ini adalah untuk mensyukuri 
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diterimanya mahasiswa di suatu kampus. Sub-acara pendukung lain seperti 
pembagian Al Qur‘an gratis, makan siang bersama, pembukaan 
mentoring, atau bazar buku kuliah murah bisa menjadi daya tarik 
tambahan di acara ini. 

Talkshow Mahasiswa Berprestasi 

Talkshow ini beriskan diskusi dengan mahasiswa yang memiliki 
kelebihan secara akademik maupun non-akademik, seperti mahasiswa 
yang terancam cum laude atau Presiden BEM, atau mungkin mahasiswa 
yang mengikuti pertukaran pelajar, dan lain-lain. Tujuan dari acara ini 
adalah memberikan motivasi awal bagi mahasiswa di awal perkuliahan 
dan menjadi momen untuk sharing pengalaman. Agenda ini bisa juga 
dilaksanakan pada skala program studi atau fakultas agar bisa 
memberikan tips hingga per mata kuliah. Kita bisa juga mengundang 
dosen sebagai pembicara untuk memberikan materi terkait perkuliahan 
dan cara sukses menurut sisi dosen. 

Muhasabah Akbar 

Bentuk agenda yang mencoba menyentuh sisi emosional mahasiswa, 
yakni mencoba ―membersihkan‖ diri di awal perkuliahan dengan 
muhasabah. Muhasabah biasanya bisa membuat seseorang tertarik 
dikarenakan citra muhasabah yang telah dinilai positif. 

Self Development and learning Training 

Sebuah pelatihan yang berisikan materi pengembangan diri dan 
untuk mengoptimalkan diri sebagai mahasiswa yang berprestasi. Setiap 
mahasiswa butuh adaptasi pada masa awal perkuliahan. Kita bisa 
mengundang trainer yang sudah terbiasa dan mempunyai sistem yang 
baik dalam hal ini, tinggal disesuaikan dengan kondisi karakter mahasiswa. 

City tour 

Pada kampus yang banyak mahasiswanya berasal dari luar kota, 
agenda ini bisa menjadi daya tarik, karena mereka juga ingin mengenal 
bagaimana kota yang akan mereka diami selama minimal 4 tahun 
mendatang. Ini bisa menjadi semacam wisata rohani juga jika kita pandai 
mengemasnya. Keliling kota menggunakan bis dan dengan pemandu 
untuk menjelaskan daerah yang dilewati. Tempat yang dilewati bisa 
beragam, apakah itu landmark, tempat bersejarah, tempat belanja atau 
beli buku, tempat ibadah (kalau dibandung seperti daarut tahid), atau 
tempat rekreasi.  

Tutorial  

Tutorial akademik bisa menjadi sebuah pelayanan tersendiri, tutorial 
ini berisikan latihan soal kuliah dan ditambah tips sebauh kuliah, agenda 
ini bisa juga di mix-kan dengan ta‘lim sebagai penutup. 
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Turnamen olahraga / olahraga bareng 

Olahraga bisa menyatukan mahasiswa, bahkan dunia. Kita bisa saja 
menjadi EO dari turnamen olahraga yang sederhana seperti sepakbola 
atau basket khusus mahasiswa baru. Dengan agenda ini bisa membuat 
maba mengenal kita sebagai lembaga yang bisa diterima oleh siapa saja 
dan tidak kaku 

Kemuslimahan 

Agenda khusus muslimah tentunya, sejenis kajian yang diperuntukkan 
bagi muslimah, dirangkai saja dengan tema yang menggelitik dan ―kena‖ 
dengan maba. Ini merupakan jejaring yang bisa menyentuh hati muslimah, 
bangun kedekatan antara kader dan mahasiswa baru. 

Studium General 

Agenda sejenis talkshow yang mengundang tokoh nasional yang 
menjadi daya tarik tersendiri. Agenda ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran luas akan kehidupan, sasaran pasar dari agenda ini adalah 
maba yang senang isu sosial politik kemasyarakatan. Kita mencoba 
memperkenalkan bagaimana pola pemikiran ―cara mahasiswa‖ yang 
belum pernah mereka temui di SMU.  

Open house 

Open house lembaga dakwah, bisa dengan mendirikan stand selama 
satu atau dua pekan untuk memberikan kesempatan kepada maba untuk 
mengenal lembaga dakwah Kamu dan mendaftar sebagai anggota. 

 

Services (pelayanan) 

Dalam bentuk pelayanan ini perlu disiapkan dengan baik, karena 
pelayanan yang baik akan mendukung hadirnya peserta pada agenda 
lain yang direncanakan. Antara pelayanan dan event adalah setali dua 
uang, di mana ia akan saling bergantungan dan mendukung satu sama 
lain. Bentuk pelayanan yang bisa diberikan antara lain. 

Fasilitas mentoring agama saat fasa orientasi mahasiswa (Ospek) 

Biasanya setiap kampus mempunyai orientasi awal sebelum 
perkuliahan. Agenda ini pada umunya dilaksankan oleh BEM. LDK bisa 
berperan dengan mengadakan mentoring agama untuk 
menyeimbangkan konten materi Ospek agar ada nilai spiritual di 
dalamnya. Dengan mentoring ini, kita bisa memberikan nuansa 
ketenangan dan kebahgiaan di tengah prosesi ospek (yang pada umunya) 
cukup menegangkan dan mencengkram. Di sini mentoring agama ibarat 
oase bagi maba yang sedang ospek. 

Pelayanan shalat berjamah saat fasa orientasi mahasiswa (Ospek) 
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Masih seputar ospek, Lembaga Dakwah juga bisa memberikan 
pelayanan shalat berjamaah dengan membuat instalasi wudhu dan 
tempat shalat yang memadai. Peran pelayanan ini dan membuat peserta 
ospek merasa ―diselamati‖ oleh kader kita yang memberikan pelayanan 
shalat yang merupakan kebutuhan mendasar seorang muslim 

Posko informasi 

Bagian terpenting dalam 
pelayanan, posko ini berisikan 
informasi terkait perkuliahan, 
seperti di mana membeli buku 
murah, di mana fotokopi buku, di 
mana tempat jual CD program, 
atau tempat membeli buku text 
fotokopi, atau tempat membeli 
alat tulis. Selain itu seperti tempat 
perkuliahan, perkenalam kampus, 
dan lain-lain. Informasi untuk 
hidup seperti tempat kost yang 
dibutuhkan, atau koneksi ke 
asrama mahasiswa dan beasiswa, 
tempat membeli pakaian dan 
keperluan hisup seperti sabun dan 
lemari. Informasi kegiatan kampus 
yang bisa dihadiri oleh maba. 
Dengan pelayanan ini saya yakin, 

banyak maba yang terbantu, disinilah salah satu poin penting dalam 
pelayanan. Posko ini bisa dibuka sejak pendaftaran ulang mahasiswa 
hingga beberapa pekan sesudah kuliah. Posko ini tidak hanya bermanfaat 
untuk mahasiswa, bahkan orang tua juga bermanfaat. 

Bazaar buku second hand 

Buku text terkadang tidak digunakan lagi setelah lulus suatu mata 
kuliah, atau mungkin mahasiswa yang telah lulus tidak membutuhkan 
buku atau catatan mereka. Kita bisa mengumpulkan buku ini dan 
membagikan secara gratis atau menjualnya secara murah ke maba yang 
membutuhkan. Ini merupakan bantuan yang amat sangat berarti 
mengingat mahalnya buku text. 

CD dan Booklet 

Berisikan hal hal penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru, 
seperti pengenalan lingkungan kampus, terkait di mana saja kantin 
kampus dengan variasi harganya, toilet di mana saja, tempat perkuliahan, 
tempat belajar, perpustakaan, hot spot, dan lainnya. Pengenalan kota 
seperti tempat makan murah, tempat beli buku, tempat bersenang senang, 
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tempat rekreasi dan lainnya. Bisa juga diisi dengan pengenalan lembaga 
dakwah. CD dan Booklet ini bisa dibagikan ke semua mahasiswa secara 
Cuma Cuma dan bisa jadi bentuk pelayanan yang sedikit mahal. CD ini di 
buat dalam program Flash MacromediaTM sehingga tampak high-tech dan 
mudah dan menarik untuk digunakan. Booklet pun dikemas dengan 
colorfull dan full image serta praktis untuk dibawa kemana-mana.  

 

Agenda Sy iar  Ramadhan 

 

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan  Al Qur'an 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda . Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir  
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa 
sakit atau dalam perjalanan , maka , sebanyak hari yang ditinggalkannya 
itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu.  Dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah 
atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (Al 

Baqarah Ayat 185) 

Ramadhan bulan penuh keberkahan. 
Bulan ketika setan dan iblis dibelenggu di 
neraka dan pintu kebaikan dibuka lebar 
oleh Allah. Bulan ketika pahala 
dilipatgkamukan. Bulan yang sangat indah 
bahkan untuk yang tidak berpuasa 
sekalipun. Di Indonesia nuansa Ramadhan 
sangat terasa. Televisi menyesuaikan 
acaranya, radio dipenuhi ceramah dan 
lantunan ayat Al Qur‘an, para selebritis 
mengenakan pakaian yang menutup aurat, 
hingga restoran yang ditutup di waktu 
siang.  

Ramadhan adalah momen yang 
mahal, yang membuat semua orang 

merasa lebih dekat dengan Allah, shalat lebih rajin, tilawah mulai 
dijalankan, shalat malam mulai dilatih dan sense ber-Islam yang 
meningkat secara umum. Ini merupakan momen yang harus disiapkan 
secara matang oleh LDK karena momen berharga ini bisa menjadi ladang 
amal bagi kita.  

Sebelum saya memberikan beberapa usulan agenda, saya ingin 
mengingatkan satu hal. Komposisikanlah agenda Ramadhan dengan baik 
agar seluruh civitas akademik dapat tersentuh sedangkan panitia tidak 
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merasa ―kering‖ karena waktu ibadahnya berkurang. Yakinlah, setiap amal 
dakwah yang Kamu lakukan akan Allah nilai lebih dengan keikhlasan yang 
Kamu miliki. Dalam pembahasan variasi agenda ramadhan ini, saya akan 
membagi menjadi tiga poin utama, yakni propaganda, acara dan 
pelayanan. 

 

Propaganda 

Propaganda yang dilakukan terkait seruan untuk meningkatkan 
ibadah dan memperbanyak amal. Menggunakan kalimat atau rangkaian 
kata halus yang mengajak menjadi kunci dalam propaganda ini. Bentuk 
progkamu dengan tulisan yang digoreskan dalam poster, umbul-umbul 
atau leaflet bisa berupa ajakan untuk shalat malam sebelum sahur, tilawah 
setiap hari, bersedekah, tebar senyum dan kebaikan, ajakan shalat sunnah 
dhuha, tidak menyontek saat ujian dan lain-lain. Ajakan ini disebarluaskan 
secara merata di seluruh penjuru kampus agar terasa suasana 
Ramadhannya.  

Selain itu bisa pula dengan pemanfaatan media buletin untuk 
menyampaikan pesan terkait Ramadhan seperti keutaamaan Ramadhan, 
tips berpuasa, hal-hal yang perlu diketahui terkait puasa, apa yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan selama berpuasa, makanan sehat untuk sahur 
dan berbuka bagi mahasiswa, cara meningkatkan konsentrasi belajar saat 
berpuasa, membuat ramadhan jadi bermakna dan lainnya. Agenda 
propaganda lain bisa berupa hari khusus baju koko dan jilbab setiap hari 
Jumat. Cobalah menggaungkan propaganda dengan bahasa yang sangat 
diterima sehingga saudara kita menjadi terbiasa menjalani ajakan ini. 
Bentuk lain dari propkamu bisa dengan memakai stiker yang bisa 
dipasang di berbagai tempat untuk mempublikasikan Ramadhan di 
kampus atau jadwal imsakiyah versi Lembaga Dakwah.  

Propaganda saat Ramadhan diusahakan merata di seluruh kampus. 
Gunakan media yang bervariasi, namun tetaplah sampaikan pesan 
dengan jelas dan menggugah untuk dijalankan.  

 

Acara  

Ta‘lim dan ifthar bareng 

Buka puasa bareng dalam berbagai skala selalu menjadi acara wajib 
saat puasa. Kita bisa mengemas acara ta‘lim ini secara rutin dengan 
mengatur kurikulumnya. Sebisa mungkin agenda ta‘lim dengan berbagai 
tema diadakan setiap hari dengan harapan objek dakwah dapat belajar 
Islam kapanpun ia menginginkannya. 

Buka bareng se-kampus 
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Inilah agenda unggula saat Ramadhan. Agenda yang bisa menyerap 
hingga ribuan mahasiswa dalam buka puasa bareng. Di sini Lembaga 
Dakwah berperan dalam memberikan kesempatan kepada seluruh 
mahasiswa dari berbaga program studi untuk gathering di sebuah titik 
sembari berbuka puasa. Agenda ini bisa diisi dengan tausiyah dan 
pagelaran seni sehingga mahasiswa tidak jenuh. 

Sahur on the road 

Agenda ini biasanya bisa menarik massa kampus untuk bergabung 
sebagai subjek pelaksana. Acaranya sangat sederhana, kita 
mengumpulkan dana untuk membeli sejumlah nasi bungkus. Lalu sekitar 
dini hari, denan menggunakan kendaraan pribadi secara missal, kita 
bagikan makanan sahur ini untuk masyarakat yang tinggal di jalan. Acara 
ditutup dengan sahur bareng di sebuah tempat. 

Lomba kreativitas 

Selenggarakanlah lomba pada umumnya, tapi bisa dengan jenis 
perlombaan yang unik seperti fotografi, videografi, grafiti, instalasi, puisi, 
karya tulis, kaligrafi, dan lain-lain. 

I‘tikaf 

Pada sepuluh hari menjalang akhir bulan Ramadhan, keutamaan 
i‘tikaf sangat ditekankan oleh Rasulullah. Kita bisa memfasilitasi i‘tikaf di 
masjid kampus sehingga mahasiswa bisa melakukan ibadah dan kuliah 
dengan seimbang, 

 

Muhasabah 
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Rencanakanlah pula muhasabah bersama, sebutlah dengan tema 
―Kampus Berzikir‖, sebagai varian pengganti ta‘lim dan buka bareng. 

 

Charity 

Kesempatan untuk beramal terbuka lebar saat Ramadhan. LDK bisa 
memfasilitasinya dalam bentuk penggalangan bantuan kepada massa 
kampus dengan donasi keliling. Sumbangannya kemudian diberikan 
kepada yang membutuhkan. Bentuk lain bisa dengan mengadakan buka 
bareng anak yatim. Biasanya massa kampus senang dengan kegiatan 
yang berhubungan dengan anak-anak. Selain itu bisa pula dengan 
mengadakan penggalangan dana melalui pargelaran musik tradisional. 

 

Pelayanan 

Tilawah spot 

Biasanya seorang akan enggan jika melakukan sesuatu sendirian, 
apalagi jika ia orang pertama yang melakukan, misalnya ber-tilawah. 
Dengan menyediakan spot khusus di beberapa titik kampus untuk tilawah, 
seseorang akan bisa belajar dan mengaji bersama orang-orang yang juga 
mengaji. Ini juga merupakan bentuk propaganda untuk mengaji Al Qur‘an 
secara rutin. 

 

Pembagian ta‘jil 

Berbuka adalah hal yang paling ditunggu saat berpuasa. Kita bisa 
mengadakan pembagikan ta‘jil gratis setiap hari sebelum berbuka atau 
menjualnya dengan harga murah kepada massa kampus yang masih 
beraktivitas di kampus.  

. 

Kamu bertanya-Ustadz Menjawab 

Ini adalah semacam fasilitas untuk menjawab pertanyaan seputar 
Ramadhan, puasa dan Islam. Dibimbing oleh ustadz yang berkompeten, 
atau oleh dewan syariah Lembaga Dakwah untuk menjamin validitas 
jawaban. Varian lain bisa dengan membuka fasilitas SMS Panduan 
Ramadhan dengan mendaftar terlebih dahulu, misalnya ketik ―SMS 
Ramadhan Kampus‖, kirim ke XXXX. Ini menjadi pemanfaatan media 
elektronik yang baik. Selain menggunakan SMS bias pula dengan 
menggunakan jasa web LDK atau blog agar lebih mudah diakses tidak 
hanya oleh kampus kita, tetapi juga oleh kampus lain. 
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Siaran radio menjelang berbuka 

Dengan bekerjasama dengan radio kampus kita bisa menyiarkan 
acara menjelang berbuka yang diisi oleh kader dakwah yang 
berkompeten. Pembicaraannya seputar Ramadhan dan puasa tentunya. 

 

Sahur wake up call 

Ini adalah fasilitas membangunkan objek dakwah untuk sahur atau 
shalat tahajud. Bisa menggunakan telepon atau SMS. Pada intinya kita 
memfasilitasi mereka untuk bangun agar tidak telat sahur. 

 

Jadwal imsakiyah 

Pelayanan jadwal imsakiyah ini dibutuhkan oleh seluruh muslim. 
Membuat jadwal imsak dan waktu shalat untuk objek dakwah dengan 
versi LDK ini berfungsi juga sebagai propaganda. Dibuat untuk seluruh 
mahasiswa sehingga setiap ia melihat jadwal puasa ia akan teringat akan 
lembaga dakwah kita.  

 

Berbicara dar i  Hati  

 

Ketika mendapatkan pertanyaan ini, saya seketika teringat oleh 
Saudara saya Adrian Fetriska, mantan Ketua LDK FKI Rabbani UNAND. Saya 
teringat presentasi beliau tentang syiar dengan hati. Oleh karena itu untuk 
pertanyaan ini, izinkan saya untuk menjawab dengan pedoman slide 
presentasi Adrian tentang syiar. 

Telinga dapat disentuh dengan mulut, mata dapat disentuh dengan 
mata, kulit bisa disentuh dengan kulit. Tetapi karena kita berbicara tentang 
dakwah, yang bersinggungan dengan hati atau perasaan objek dakwah, 
maka hati lah yang bermain, dan  hati hanya dapat disentuh dengan hati. 

Memahami apa yang dirasakan dan diharapkan orang lain 
membutuhkan hati yang selalu hidup, karena hanya hati yang bisa 
membaca hati. Syiar merupakan suatu proses penyampaian pesan 
tertentu, baik dengan perkataan atau perbuatan, untuk mendorong orang 
lain memenuhi ajakan tersebut. Pesan-pesan yang dimaksud adalah 
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pesan yang telah disedikan oleh Allah dalam Al Qur‘an dan didukung oleh 
perkataan Rasul. Sebenarnya sebagai aktivis dakwah kita sangat beruntung 
karena konten dakwah sudah ada. Cara untuk melakukan serta koridornya 
pun sudah jelas. Sisanya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikannya 
dengan kondisi objek dakwah. 

Salah satu keunggulan Rasulullah dalam berdakwah adalah 
kelembutan hatinya. Dalam sebuah kisah, Rasul selalu rajin menyuapi 
seorang Yahudi tua yang buta setiap pagi. Padahal Yahudi tua ini selalu 
menghina Rasul dan mencerca agama Islam. Namun Rasul tetap saja 
menyuapinya tanpa pernah terlewat seharipun. Ketika Rasul meninggal, 
sahabat Abu Bakar berinisiatif menggantikan peran beliau menyuapi 
Yahudi tua ini setiap pagi 

Yahudi tua :  ―Kamu siapa? Orang yang biasa menyuapiku 
sangat lembut dan menenangkan.‖ 

Abu Bakar :  (terdiam) 

Yahudi tua :  ―Kamu siapa? Ke mana orang yang biasa 
menyuapiku?‖ 

Abu Bakar  :  ―Saya Abu Bakar, orang yang terbiasa 
menyuapimu telah meninggal dunia, Muhammad Rasulullah telah tiada.‖ 

Yahudi tua :  (menangis) 

Setelah kejadian ini orang tua tersebut akhirnya menyatakan dirinya 
masuk Islam. Ini merupakan sebagian dari contoh kebaikan hati Rasul 
terhadap umatnya, bahkan terhadap orang yang membenci dirinya. Lagi-
lagi kekuatan hatilah yang mampu mengubah seseorang, membukakan 
hatinya dan menjadi kunci sukses dakwah. 

Dalam konteks dakwah kampus, peran kader sebagai individu dalam 
menyampaikan risalah dakwah memiliki peran yang signifikan. 
Keteledanan, budi pekerti dan tutur kata yang baik adalah profil yang 
diharapkan ada dalam diri setiap kader. Sebagai lembaga dakwah, perlu 
juga menampilkan sisi Islam yang Ar Rahman dan Ar Rahiim, sisi Islam 
yang sangat disenangi oleh semua orang.  

Mengajak objek dakwah secara personal oleh kader juga merupakan 
bentuk berbicara dengan hati. Jangan terlalu sering memanfaatkan media 
―benda mati‖ seperti leaflet, poster atau baligo untuk mengajak karena 
pada dasarnya mereka tidak bisa berbicara. Optimalkan setiap potensi 
kader untuk berbicara dan mengajak dengan hatinya mengenai setiap 
penggalan risalah Islam yang mulia ini.  

Adrian Fetriska dalam presentasinya menyampaikan tips bagaimana 
syiar dengan hati ini dijalankan. Beliau menamakannya ―Adrian Theory‖. 
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Saya akan menjabarkan teori ini menurut intrepretasi saya sendiri 
berlkamuskan pengalaman saya selama menjalankan dakwah kampus. 

A = Amati objek dakwah.  

Amati dan pahamilah karakter objek dakwah serta apa yang ia 
butuhkan karena setiap medan dakwah mempunyai kekhasan dan 
keunikan tersendiri. 

D = Dekati dengan pendekatan terhadap objek.  

Objek dakwah punya keinginan dan harapan tertentu terhadap kader. 
Pada dasaranya mereka hanya butuh disapa dan didekati. Banyak 
keinginan objek dakwah terhadap kita, akan tetapi terkadang kita justru 
menutup diri dan tidak mendekat dengan alasan ―tidak nyambung‖. Dalam 
dakwah, terkadang kita perlu sedikit ―berkorban perasaan‖ dengan 
mengikuti ―gaya‖ objek dakwah yang tentunya masih dalam batas syariah. 
Seperti kebanyakan mahasiswa yang terbiasa menggunakan celana jeans, 
misalnya. Dengan menanggalkan celana bahan yang menjadi identitas 
aktivis dakwah dan menggantinya dengan celana jeans, kita lebih mungkin 
bisa diterima oleh objek dakwah. 

R  = Respon kebutuhannya.  

Cepatlah tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah. 
Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan massa kampus biasanya 
membutuhkan jadwal imsakiyah, ta‘jil berbuka, informasi tentang puasa 
dan kesempatan untuk beramal lebih. Lembaga dakwah sekiranya cepat 
merespon kebutuhan ini untuk mendapatkan hati para mahasiswa. 

I    = Inisiatif secepatnya.  

Jangan terlalu lama berada dalam tahap perencanaan. Segeralah 
cepat merespon kebutuhan yang ada. Jangan sampai keterlambatan 
respon ini membuat objek dakwah kehilangan semangat atau bahkan 
berpindah haluan sehingga hilang kesempatan kita untuk menyentuh 
mereka. 

A = Kamu gunakan bahasa mereka.  

Bahasa di sini, selain berupa bahasa lingual juga terkait bahasa tubuh 
dan materi yang disampaikan. Secara lingual, kita bisa menggunakan 
bahasa keseharian objek dakwah, apakah itu ―aku‖ dan ―kamu‖ atau ―gw‖ 
dan ―loe‖ atau ―saya‖ dan ―Kamu‖. Tidak perlulah kita terobsesi dengan 
bahasa Arab seperti ―ana‖ dan ―antum‖ atau ―afwan‖ dan ―tafadhol‖, tetapi 
justru menjadikan kita ―makhluk planet‖ karena menggunakan bahasa 
yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Secara materi, 
sampaikan sesuatu yang dianggap sesuai dengan pemahaman objek 
dakwah saat itu. Sebutlah untuk materi ―Mengenal Allah‖, pada tahap 
awalnya bisa kita sampaikan hal yang sederhana tapi tepat, seperti 
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―Asmaul Husna‖ atau ―Tkamu-tkamu Allah di Alam‖. Penyampaian materi 
yang tepat akan memudahkan objek dakwah memahami apa yang kita 
maksud. 

N  = Ndak bacilemak peak.  

Dalam bahasa Minang, ini berarti tidak berantakan atau terstuktur 
dengan baik. Haruslah ada perencanaan yang matang, analisis objek 
dakwah yang baik, proses yang dimonitor dengan rapi serta evaluasi untuk 
perbaikan ke depannya. Selain itu, tidak berantakan ini juga terkait dengan 
pengemasan kita. Terkadang kita terlalu menganggap enteng hal yang 
sederhana, sehingga penyampaian acara seakan ―seadanya‖ dan 
―dipaksakan‖. 

 

Referensi : slide powerpoint ―Berbicara dari Hati‖ oleh Adrian Fetriska 

 

Parameter  Keberhas i lan Sy iar  

 

Melimpahnya keberkahan dari sisi Allah Yang di tangan-Nya lah 
segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (Al Mulk: Ayat 1) 

Mulai saat ini kita akan memulai segala sesuatu dengan parameter 
keberhasilan untuk mengukur sejauh mana agenda yang telah dilakukan 
memenuhi target. Parameter keberhasilan adalah turunan dari strategi dan 
program yang akan dijalankan. Dalam konteks dakwah kampus yang 
professional, parameter keberhasilan adalah sebuah input yang sangat 
penting dalam evaluasi dakwah. Parameter ini perlu didukung dengan 
indikasi tertentu untuk mempermudah penilaian.  

Syiar adalah proses menyampaikan risalah Islam kepada umat 
dengan metode yang tepat. Berbagai agenda syiar yang kita kenal seperti 
talkshow, outbound, camping, wisata rohani, bakti sosial dan sebagainya 
telah banyak kita jalankan. Akan tetapi pada beberapa kampus saya 
mengamati agenda syiar setiap tahunnya tidak jauh berbeda, bahkan lebih 
tepatnya, sama. Ini menkamukan tidak ada proses evaluasi yang 
dijalankan pengurus setiap tahunnya. Akibatnya lembaga dakwah tidak 
hayawi (baca: dinamis).  

Dalam menentukan parameter keberhasilan syiar ada point of view 
yang bisa diamati. Pertama dari sisi samawi, dan yang kedua dari sisi ardhi. 
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parameter

samawi

kedekatan kader 
kepada Allah

tercerahkannya 
objek dakwah

ardhi

cashflow

appreciation

participation

value

doumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samawi Point of View 

Pola pkamung ini merupakan pola pkamung dari sisi fana, tidak bisa 
dilihat langsung oleh mata. Hanya Kamu sebagai pribadi dan Allahlah 
yang bisa menilai apakah parameter ini sudah terpenuhi atau belum. Poin 
turunan dari pola pkamung ini ada dua, yakni: 

a. Kedekatan kader kepada Allah. Kamu coba evaluasi diri dan 
minta kader Kamu untuk mengevaluasi diri mereka, apakah 
setelah menjalankan sebuah agenda dakwah ia semakin 
dekat dengan Allah. keyakinannya pada Islam meningkat, 
ibadah hariannya semakin berkualitas dan semakin 
mendekati sosok yang berjiwa rabbani? Walau hal ini tidak 
bisa dinilai langsung, faktor kedekatan kader pada Allah 
adalah syarat mutlak keberhasilan dakwah. Hal ini juga 
menentukan datangnya kemudahan dan pertolongan Allah 
dalam perjuangan dakwah kita semua. Oleh karena itu perlu 
kiranya seorang pemimpin selalu mengingatkan kadernya 
untuk selalu menjaga niat karena Allah dan menjaga kualitas 
ibadahnya. 

b. Tercerahkannya objek dakwah. Dalam hal ini maksudnya 
adalah adanya perubahan secara individu dari objek 
dakwah. Perubahan ini tidak bisa dievaluasi langsung, dan 
bukan sekedar berapa banyak yang hadir dalam sebuah 
agenda dakwah. Perubahan yang diharapkan terjadi seperti 
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seorang yang tidak pernah shalat, setelah mengikuti sebuah 
kajian, ia menjadi rutin shalat; atau seorang yang biasanya 
tidak pernah puasa di bulan Ramadhan berubah menjadi 
menjalankan puasa Ramadhan. Inilah yang saya maksud 
dengan tercerahkan. 

 

Ardhiy Point of View 

Ini adalah pola pkamung dari sisi duniawi, yang bisa dilihat dengan 
kasat mata dan lebih mudah dievaluasi. Pola pkamung ini lebih 
menekankan pada kualitas manajemen organisasi dakwah. Pola pkamung 
yang digunakan yakni: 

a. Cash flow. Dalam perencanaan keuangan pada agenda syiar 
haruslah berpedoman pada balance cashflow atau bahkan surplus 
cashflow. Pendanaan yang 
baik akan membuat syiar 
kita tidak terkesan 
dipaksakan dan bisa 
menjadi optimal. Syiar yang 
baik tidak harus mahal. 
Tetapi sebaiknya cocok dan 
sesuai dengan kebutuhan 
objek dakwah. Di sinilah 
perencanaan syiar harus 
memikirkan dana. Jangan 
sampai dana yang ada terlalu besar, walau memang dengan rencana 
anggaran yang besar bisa menjadikan kader dakwah kreatif dalam 
menggalang dana. Sebuah lembaga dakwah kampus seharusnya bisa 
menghasilkan uang dalam jumlah besar. Kebebasan finansial membuat 
sebuah lembaga dakwah mandiri serta independen dari semua pihak. Jika 
memungkinkan bangunlah sebuah paradigma bahwa event syiar 
bukanlah momen untuk menghabiskan uang, melainkan sebagai momen 
untuk menghasilkan uang. Kita bisa menggunakan perangkat pendukung 
akunting untuk memudahkan pembukuan anggaran. 

 

b. Appreciation. Maksudnya adalah tanggapan atau respon dari 
semua stakeholder yang terkait dengan agenda yang diadakan. Apresiasi 
pertama dilihat dari perserta atau sasaran dari agenda yang dibuat karena 
tujuan syiar ini adalah mentransformasi objek dakwah yang masih belum 
tahu menjadi tahu. Puaskah mereka dengan agenda yang disusun? 
Penilaian termudah dalam melihat apresiasi adalah dengan adanya 
orang-orang yang tergabung dalam simpatisan dakwah. Dalam hal ini 
data berperan sangat penting dan berfungsi dalam melakukan evaluasi. 
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Apresiasi dari stakeholder lainnya seperti pengisi acara, pihak yang diajak 
bekerjasama, donatur dan sebagainya juga sangatlah penting. Tanpa 
mereka agenda dakwah ini tidaklah akan berjalan dengan lancar. 
Perangkat yang digunakan untuk menilai hal ini bisa dengan observasi 
langsung terhadap stakeholder terkait. 

 

c. Participation. Partisipasi dari massa kampus atau objek dakwah 
akan agenda kita bisa dilihat dari cara mereka merespon dan mendukung 
keberlangsungan agenda. Apakah sekedar sebagai pengunjung, ikut 
memberikan dukungan lainnya ataukah bahkan ada kesediaan untuk 
mengikuti pembinaan dari lembaga dakwah. Perangkat angket atau 
kuesioner bisa digunakan untuk menilai keoptimalan partisipasi massa. 

 

d. Value. Selalu ada pemikiran yang akan disampaikan dalam setiap 
gerak syiar kita. Penyebaran pemikiran risalah Islam ini menjadi sebuah 
misi dalam dakwah kita. Nilai yang kita bawa sejatinya bisa menjadi 
corong opini dan mengubah pola pikir objek dakwah kita. Dengan selalu 
berpegang pada value yang akan disampaikan, dakwah ini akan 
senantiasa selalu berada pada asholah-nya. Pentingnya penentuan value 
juga harus diperhatikan. Jangan sampai nilai atau pesan yang 
disampaikan kontraproduktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan objek 
dakwah. Angket bisa digunakan untuk menilai apakah objek dakwah 
sudah mendapatkan pesan yang ingin kita sampaikan. 

 

e. Documentation. Dokumentasi menjadi hal yang sangat mahal 
namun kebiasaan diantara 
kita semua, dokumentasi 
justru sering kali terlupakan 
sehingga tidak ada hal 
yang bisa diturunkan ke 
penerus kita di lembaga 
dakwah. Ada dua hal yang 
harus terdokumentasi 
dengan baik. Pertama, 
dokumentasi data seperti 
notulensi rapat, proposal, 
ide-ide dan lain-lain. Kedua, 
dokumentasi foto dan film kegiatan. Penyimpanan data ini juga haruslah 
terorganisir dengan baik sehingga bisa menjadi warisan penting bagi 
penerus dakwah kita di masa yang akan datang. Perangkat pendukungnya 
bisa berupa sebuah database yang dikoordinir oleh tim data lembaga 
dakwah. 
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INSPIRASI KELIMA 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap  mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. (An Nisaa Ayat 9) 

Manajemen Pr ior i tas Amanah 

"Orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu  pengetahuan 
tentang itu, bagaikan orang yang melangkahkan kaki tetapi tidak meniti 
jalan yang benar. Orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki 
pengetahuan tentang sesuatu itu, maka dia akan membuat kerusakan 

yang lebih banyak daripada perbaikan yang dilakukan. Carilah ilmu 
selama ia tidak mengganggu ibadah yang engkau lakukan. Dan 

beribadahlah selama ibadah itu tidak mengganggu pencarian ilmu 
pengetahuan. Karena ada sebagian kaum Muslimin yang melakukan 

ibadah, tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka 
keluar dengan pedang mereka untuk membunuh umat Muhammad saw. 
Kalau mereka mau mencari ilmu pengetahuan, niscaya mereka tidak akan 

melakukan seperti apa yang mereka lakukan itu. ( Hasan Al Basri) 

Bila berbicara tentang prioritas, saya langsung teringat buku ―Fiqh 
Aulawiyat‖ karangan ulama besar masa kini, Yusuf Qardhawi. Dalam buku 
ini dipaparkan dengan jelas apa itu fiqih prioritas dan bagaimana 
memandang prioritas itu sendiri. Sebagai seorang kader dakwah masa kini 
yang memiliki tuntutan dakwah yang lebih besar ketimbang jumlah kader 
yang ada, maka pemahaman kita terhadap aplikasi dari fiqih prioritas ini 
dalam kehidupan berdakwah di kampus menjadi sebuah kebutuhan 
tersendiri.  

Subbab manajemen prioritas dalam konteks peran tanggung jawab 
dakwah di kampus adalah memilih di antara dua pilihan yang baik dari 
beberapa tanggung jawabmu di banyak tempat. Dari semua tanggung 
jawab tersebut kamu harus menentukan tanggung jawab mana yang 
harus didahulukan dan mana yang harus diberikan alokasi waktu dan 
perhatian yang lebih.  

Manusia memang pada dasarnya selalu hidup dalam dilematika 
pilihan. Memang itulah fitrah manusia. Menjadi tanggung jawab bagi kita 
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semua untuk mampu membuat prioritas yang paling bermanfaat bagi diri 
kita agar bisa mencapai tujuan hidup kita. Saya akan memaparkan 
jawaban dari pertanyaan ini dengan menggunakan paradigma peran dan 
prioritas. 

Kader dakwah kampus yang tentunya juga mahasiswa, mempunyai 
berbagai peran dalam hidupnya. Ia berperan sebagai mahasiswa, asisten 
akademis, sebagai seorang anak, seorang pemimpin atau staf kepanitiaan 
dan organisasi, seorang mentor, dan ia juga berperan di berbagai tempat 
lain. Dari sini bisa kamu lihat bahwa banyak sekali peran yang harus kamu 
jalankan sebagai kader dalam waktu bersamaan. Cobalah menuliskan 
dalam secarik kertas apa saja peran yang kamu emban saat ini. Dengan 
mulai mengetahui apa saja peranmu dalam waktu bersamaan, maka 
akan lebih mudah bagimu untuk merencanakan langkah-langkah 
selanjutnya. 

Terlepas dari berbagai peran yang kamu miliki saat ini, saya 
memandang bahwa seorang kader dakwah kampus dalam konteks 
perannya sebagai kader diharapkan memiliki tidak lebih dari 4 tanggung 
jawab dakwah, yang ke depannya kita sebut saja dengan ―amanah‖. 
Amanah yang idealnya ada pada setiap kader dakwah adalah sebagai 
mentor, akademis (asisten dosen/praktikum), serta dua buah amanah 
organisasi. Contoh dari dua amanah organisasi dalam waktu bersamaan 
adalah selain kamu sebagai ketua divisi di LDK, kamu juga berperan 
sebagai pimpinan redaksi majalah di himpunan mahasiswa program studi. 
Adanya dua amanah organisasi dalam satu waktu menurut hemat saya 
masih sangat relevan mengingat mahasiswa memiliki kapasitas yang 
besar. 

Buatlah list seperti ini: 

(1) Amanah Organisasi 1  : Kepala Lembaga Dakwah Kampus 
(2) Amanah Organisasi 2  : Staf ahli kaderisasi Himpunan Mahasiswa 
(3) Mentor  : 1 kelompok mentoring angkatan 2007 
(4) Akademis  : Asisten praktikum mata kuliah tingkat 2 

Bagi kader-kader yang mempunyai kapasitas pribadi yang besar, ia 
bisa jadi memiliki amanah organisasi yang lebih banyak.. Semua itu 
kembali ke kapasitas pribadi masing-masing. Saya ingin menekankan 
penjelasan selanjutnya pada bagaimana sebaiknya kamu memandang 
lebih dari satu amanah yang kamu miliki.  

Ketika kamu sudah memilih dan memutuskan untuk mengambil lebih 
dari satu amanah organisasi dalam satu waktu, maka kamu harus 
memikirkan konsekuensi dari keputusanmu itu, yakni yang berupa 
pengorbanan. Kamu dituntut untuk bisa bersikap profesional dan tidak 
menjadikan banyaknya amanah sebagai alasan untuk tidak berbuat 
maksimal dalam amanahmu yang lain. Jika memang kamu tidak sanggup 
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dan keberatan mengemban lebih dari satu amanah, maka ada dua 
pilihan, yakni meningkatkan kapasitas dirimu atau melepas salah satu 
amanahmu.  

Saya mencoba memandang kader saya, baik yang berada pada level 
kepala atau staf departemen, ia selalu bisa bersikap profesional dan 
bertanggung jawab terhadap arahan dan tugas yang saya berikan. 
Meskipun saya mengetahui bahwa ia juga beraktivitas di tempat lain, saya 
mencoba berpikir positif bahwa ia memilih banyak amanah karena ia 
mengetahui bahwa dirinya mempunyai kapasitas diri yang besar. Saya 
selalu meyakinkan diri saya bahwa ia akan bisa menjalankan arahan dan 
tugas yang saya berikan dengan baik.  

Ketika kamu berada dalam forum organisasimu, maka kamu dituntut 
untuk selalu mengerahkan 100% pikiran dan tenaga untuk organisasi 
tersebut. Sekali lagi, jangan jadikan kesibukan lain kamu sebagai alasan 
untuk tidak tuntas menjalankan amanah dengan baik. Jika itu kamu 
lakukan, maka ada dua konsekuensi yang akan kamu hadapi, yakni kamu 
telah mengecewakan dan menzalimi saudara seperjuanganmu serta 
menelantarkan tanggung jawab akhiratmu di hadapan Allah.  

Saya sering mendengar istilah ―prioritas amanah‖ dari banyak kader. 
Mereka membuat prioritas pertama, prioritas kedua, dan seterusnya 
terhadap amanah-amanah yang ia miliki. Akibatnya adalah amanah 
prioritas pertama memang yang paling ia utamakan sehingga bisa 
berdampak pada terzaliminya amanah-amanah lainnya. Padahal di 
amanah prioritas kedua, misalnya, ia juga mempunyai peran yang juga 
sangat diandalkan oleh kawan-kawannya. Inilah contoh kasus jika 
amanah dipandang sebagai list urutan prioritas secara vertikal. 

Saya mencoba memandang list amanah dakwah ini secara 
horizontal. Artinya, dari sekian banyak amanah yang kamu miliki, 
proporsikan seluruhnya dengan seimbang dan jalankan secara maksimal. 
Dampaknya adalah terbentuknya optimalisasi kinerja kamu sendiri. Hal ini 
bisa terjadi karena memang dalam hal ini kamu memandang semua 
amanahmu itu penting. Di lain pihak, kamu juga memandang dirimu 
berperan penting dalam amanah-amanahmu ini. Prioritas berperan hanya 
untuk mengatasi jika ada dua amanah bentrok dalam satu waktu. Akan 
tetapi pola penentuan prioritasnya juga tidak bisa selalu sama. Sebutlah 
amanah A selalu lebih penting ketimbang amanah B. Lalu sewaktu, 
misalnya, kamu mengalami bentrok jadwal antara rapat amanah A dan 
tanda tangan kerjasama kontrak sponsor amanah B, maka dalam kondisi 
ini kamu bisa memilih amanah B karena tanda tangan kamu tidak bisa 
diwakili, sedangkan rapat bisa didelegasikan kepada pengurus lain 
dengan arahan yang jelas. Jadi, yang menjadi pertimbangan prioritas 
adalah kebermanfaatan dirimu dalam satu waktu tersebut.  
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Di sinilah kemampuan delegasi dan kepercayaan pada rekan kerja 
menjadi sangat penting. Kamu bisa mulai belajar memberikan 
kepercayaanmu ke rekan kerja, sementara kamu sendiri mengerjakan hal 
lain, dengan catatan, ada arahan dan bekal yang jelas. Jika semua hal 
bisa disampaikan dengan baik, maka menurut saya masalah 
keterbengkalaian amanah dapat diminimalisir.  

Selain itu, kamu juga perlu mengumpulkan keberanian untuk 
mengatakan TIDAK kepada orang yang akan memberikan amanah 
tambahan jika kamu merasa sudah tidak mampu menerimanya. Lebih baik 
tidak usah berjanji untuk bersedia menjalankan amanah, ketimbang 
mengecewakan dan menzalimi saudaramu di kemudian hari karena kamu 
tidak sanggup melaksanakan amanahmu dengan baik.  

Penerapan manajemen prioritas ini bukannya tidak memiliki kendala. 
Biasanya dengan melakukan ini, kita akan sering menghadapi masalah 
yang datang dari dirimu sendiri. Misalnya merasa tidak enakan dengan 
rekan dakwah, ambisi pribadi, ego dan emosi yang diturutkan, serta 
kegagalan manajemen waktu. Kendala lain yang  juga dapat muncul dari 
sisi eksternal adalah kondisi force majeur yang tidak pernah bisa kita duga, 
serta tekanan kader lain terhadap diri kita.  

Berpeganglah pada keyakinan akan kapasitas dirimu. Ketika kamu 
sudah bisa mengukur kapasitas pribadi dan memiliki manajemen waktu 
yang baik, maka amanah yang kamu emban akan bisa kamu 
pertanggungjawabkan dengan baik di dunia dan akhirat. 

 

Menjaga Kualitas Kader  

"... karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (al-
Qashash Ayat 26) 

Jika kamu merasa bahwa fenomena ini terjadi pada kampus kamu 
saja, jangan khawatir, fenomena ini terjadi hampir di seluruh kampus di 
Indonesia. Akan tetapi, sejatinya saya melihat bahwa kualitas kader tidak 
menurun. Yang terjadi adalah semakin banyaknya jumlah kader yang 
bergabung dalam dakwah sehingga konsekuensi dari jumlah yang besar 
ini adalah kualitas mereka belum tentu merata. Apalagi jika pola 
manajemen kaderisasi belum rapi dan berkelanjutan.  

Kader adalah aset yang sangat berharga untuk lembaga dakwah 
karena kaderlah yang akan menggerakkan dan mengembangkan 
pergerakan dakwah yang ada di kampus. Sering kali kita mendapat 
sebuah pertanyaan, mana yang lebih penting dalam sebuah lembaga 
dakwah, apakah sistem, ataukah kader? Seseorang yang berpikir pendek 
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akan mengatakan bahwa kader lebih penting. Padahal untuk mewujudkan 
dakwah yang berkelanjutan, sistem yang mampu menunjang 
pembentukan kader dengan kualitas baiklah  yang perlu dimiliki.  

Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan memaparkan 
kebutuhan apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang kader, serta metode 
apa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Seorang kader yang 
berkualitas memiliki tiga hal ini: menguasai teori, memiliki maknawiyah 
yang stabil, serta memahami medan amal dakwah dengan baik. Ketika 
seorang kader mampu dibina untuk memiliki hal-hal ini, maka ia akan 
memiliki immune terhadap segala tantangan dakwah. Oleh karena itu, 
sebagai tim kaderisasi yang akan menjalankan pembinaan ke kader, 
pemberian pemahaman serta latihan untuk memenuhi ketiga hal tersebut 
adalah sebuah cara yang baik agar kualitas kader dakwah kampus 
senantiasa terjaga.  

 

Menguasai Teori 

Biasanya permasalahan yang dialami para kader adalah kejenuhan 
dalam berdakwah, ―virus merah jambu‖, dan kecewa terhadap dakwah 
atau jamaahnya. Maka untuk mempertahankan kualitas kader, pahamilah 
dahulu hal-hal yang dapat menghambat perkembangan dirinya ini. Dalam 
konteks kader sebagai individu, ia diharapkan dapat memahami pondasi-
pondasi dasar yang bisa menguatkan dirinya dalam menjalankan Islam. Ia 
juga diharapkan memiliki alasan yang hakiki mengapa ia berdakwah. 
Adanya pemahaman dasar ini akan membantumu dan kader yang 
bersangkutan untuk menentukan kebijakan diri serta semangat geraknya.  

Metode yang tepat untuk menyampaikan teori adalah ta‘lim dengan 
orang yang memahami secara komprehensif materi yang disampaikan. 
Bentuk metode tambahan lainnya dapat disampaikan dalam pembinaan 
rutin seperti mentoring. Hal-hal yang kiranya perlu kamu sampaikan 
sebagai bekal bagi kader antara lain adalah bagaimana memahami 
prinsip Islam, pedoman Islam, dan memahami fikroh dakwah dan amal 
jama‘i. 

Seorang kader diharapkan dapat memahami hal-hal yang sangat 
mendasar dari Islam itu sendiri. Bermula dari memahami makna dan 
urgensi syahadat sebagai pintu gerbang umat Islam, mengenal Allah 
sebagai Rabb dengan segala sifat-sifatnya, mengenal Rasul untuk 
diteladani, dan Al Qur‘an sebagai pedoman hidup. Seorang kader dengan 
prinsip yang kuat akan memiliki militansi yang kuat pula. Kelompok kader 
dengan prinsip yang kuat akan menjadi kelompok yang solid. Selain itu, 
keikhlasan dalam menjalankan agenda dakwah yang ada hanya untuk 
Allah semata, hanya dapat dibangun dengan dasar prinsip Islam yang 
kuat. 
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Sebagai seorang da‘i yang akan menyampaikan nilai-nilai Islam, tentu 
kita membutuhkan ilmu untuk disampaikan. Biasanya untuk dakwah 
kampus, perbanyaklah diskusi tentang agama sekitar masalah aqidah dan 
alasan mengapa kita harus menganut agama Islam. Tentu, kita sangat 
berharap kader dakwah kampus bisa menjadi ―perpustakaan berjalan‖ 
untuk menjadi tempat bertanya massa kampus seputar Islam. Terkadang 
pula, massa kampus menilai dan mengikuti bagaimana menjalankan 
aturan Islam dengan mencontoh apa yang ia lihat dan dengar dari kader 
dakwah kampus.  

Dua pedoman utama dan hakiki seorang muslim dalam menjalankan 
hidupnya adalah Al Qur‘an dan Al Hadits. Seorang kader diharapkan dapat 
memahami kedua pedoman ini dengan baik. Metode yang sering 
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ini adalah dengan tahsin, 
yaitu belajar bagaimana membaca Al Qur‘an dengan tajwid yang benar; 
tahfidz, yaitu belajar menghafal Al Qur‘an, dan tatsqif, yaitu kajian Al Qur‘an 
dan Al Hadits untuk lebih memahami makna yang lebih mendalam dari 
kedua pedoman ini.  

Seorang kader dakwah dituntut untuk selalu dekat dengan Al Qur‘an. 
Banyaknya interaksi kader dengan pedoman Islam ini akan memberikan 
banyak dampak positif seperti keberkahan dakwah, peningkatan kualitas 
maknawiyah kader, kemampuan meyakinkan dan mempengaruhi orang 
lain, penjagaan asholah dakwah, serta membangun kebiasaan untuk 
selalu melandaksan kebijakan berdasarkan syariah.  

Sebuah pertanyaan yang harus dapat dijawab seorang kader 
sebelum berdakwah adalah ―Mengapa saya harus berdakwah?‖. Kader 
diharapkan dapat memahami landasan mengapa sebagai seorang 
muslim ia harus berdakwah, dan mengapa metode dakwah dari lembaga 
dakwahlah yang ia gunakan. Ia diharapkan mampu melihat visi besar 
dakwah jangka panjang. Pemahamannya terhadap pemikiran dakwah 
yang dilakukan diharapkan dapat membangun paradigma bahwa apapun 
tanggung jawab yang diberikan pemimpin kepada dirinya adalah bagian 
dari menjalankan agenda dakwah yang sudah Allah amanahkan kepada 
seluruh manusia.  

Terkait pada amal jama‘i atau beramal bersama, karena dakwah yang 
dilakukan dalam lembaga dakwah dikerjakan bersama-sama, maka 
seorang kader juga perlu kamu beri pengertian tentang prinsip al qiyadah 
wal jundiyah (pemimpin dan pasukan). Prinsip ini memberikan kader 
kemampuan yang baik saat ia memerankan seorang pemimpin, maupun 
saat ia berperan sebagai pasukan. Bentuk penanaman kemampuan ini 
bisa dengan melibatkan langsung kader dalam organisasi yang disertai 
latihan beramal.  
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Memiliki Maknawiyah yang Kuat 

Kedekatan kader terhadap Allah adalah bahan bakar utama dalam 
menjalankan amanah dakwah. Apalagi dalam setiap hal yang kita lakukan, 
pertolongan Allah adalah sesuatu yang menjadi faktor kesuksesan. 
Pertolongan Allah hanya diberikan kepada umatnya yang berusaha dan 
berdoa secara seimbang. Maknawiyah ini dapat kamu latih dengan 
beribadah mahdah secara individual. Misalnya shalat wajib, shalat sunnah, 
puasa sunnah, qiyamul lail, dan sebagainya. Untuk memicu dan 
membiasakan ibadah-ibadah ini biasanya dapat digunakan perangkat 
mutabaah amalan yaumiah (pengecekkan amal ibadah harian) yang 
diberikan kepada seluruh kader. Tentunya ini juga perlu kamu awali 
dengan pemahaman tentang apa itu ibadah mahdah serta bagaimana 
tata cara untuk melaksanakannya.  

Ketika seorang kader memiliki maknawiyah yang kuat, ia akan 
memiliki tekad dan kemauan yang kuat dalam menjalankan amanah 
dakwah karena ia memandang dakwah sebagai bagian dari hidupnya. Ia 
memahami bahwa surga hanya bisa ditebus dengan usaha yang kuat. 
Salah satunya, dengan menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat 
luas. Orang yang memiliki maknawiyah yang kuat juga memiliki loyalitas 
yang kuat kepada jamaah dakwah. Ia memandang apa yang ia lakukan 
dalam dakwah hanyalah untuk Allah semata. Ia siap menaati dan siap 
melayani segala kebutuhan dakwah, siap memimpin dan dipimpin, dan ia 
tidak melakukan aktivitas ini untuk manusia. Dengan demikian ketika salah 
seorang kader lain menyinggung atau mengecewakan dirinya, ia tidak 
akan kecewa atau mundur dari dakwah. Selama lembaga dakwah masih 
berorientasi rabbaniyah maka ia akan terus bergabung dan ikut berjuang 
bersama.  

 

Memahami Amal Dakwah 

Kader dalam menjalankan agenda dakwah memerlukan strategi yang 
baik dengan memahami apa yang sedang ia lakukan dan apa 
manfaatnya untuk dakwah. Beberapa hal yang perlu kamu pahami terkait 
amal dakwah antara lain: (1) memahami tujuan dakwah, (2) memahami 
peran diri dalam dakwah, (3) memahami potensi diri, (4) memahami 
medan dakwah (objek dakwah), dan (5) memahami makna pengorbanan 
dan kesungguhan dalam beramal.  

Kelima pemahaman terkait amal dakwah ini bisa kamu bangun 
dengan latihan langsung dalam beramal dakwah, serta distimulus dengan 
kaderisasi pasif (kaderisasi yang diisi oleh peserta yang secara pasif 
mendengarkan/mengikuti program, misalnya seperti ta‘lim). Kader dakwah 
yang memiliki pemahaman yang baik terkait amal dakwah biasanya 
memiliki visi besar terhadap dakwah itu sendiri. Ia punya cita-cita terhadap 
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dakwah, ia punya orientasi dan visi yang jelas terhadap tanggung jawab 
yang diembannya, dan berusaha memberikan dampak semangat yang 
gigih untuk mencapai tujuan yang ia dan lembaga dakwahnya harapkan.  

Bila kamu sudah memahami urgensi dakwah dan mengetahui visi 
dakwah jangka panjang, kamu akan mempunyai energi lebih untuk 
bergerak terus menerus dalam mewujudkan cita-cita mulia ini. Selain itu 
kamu juga memiliki semangat pengorbanan, baik berupa pengorbanan 
harta, waktu, perasaan, bahkan pengorbanan hak dirimu sendiri, seperti 
waktu beristirahat, karena ingin memberikan yang terbaik untuk dakwah.  

Walau semakin banyak jumlah kader kini, kualitas kader harus tetap 
dijaga karena inilah yang membuat kualitas serta asholah dakwah tetap 
terjaga. Menjadi tanggung jawab bagi kita yang memahami urgensi 
dakwah ini untuk menjaga kualitas kader dan membangun sistem yang 
memungkinkan terbentuknya kader berkualitas, meskipun jumlah kader 
semakin bertambah. 

Percaya Diri Dalam Berargumentasi  

"... Nabi (mereka) berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya 
menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu pengetahuan yang luas dan 

tubuh yang perkasa..."(al-Baqarah Ayat 247) 

Sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa perbudakan 
pemikiran jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan perbudakan fisik. 
Kebebasan pemikiran selalu menjadi bahaya bagi mereka yang takut akan 
kebenaran dan secara membabi buta mencari pegangan pada masa 
lampau. Pikiran bebas terkadang membutuhkan banyak pengorbanan. 
Socrates dihukum mati karena berketetapan hati untuk menjadi seorang 
‗pengganggu‘. Galileo disiksa dan Bruno dibakar di atas unggukan kayu 
bakar karena menentang kepercayaan-kepercayaan yang umum dianut 
pada masa itu. Bahkan hingga Nabi Isa dan Nabi Ibrahim pun yang telah 
Allah berikan pola pikir yang luar biasa, tak luput menjadi sasaran pihak-
pihak yang menyukai status quo. Kebesaran pemikiran mereka baru diakui 
setelah waktu telah berjalan puluhan tahun hingga berabad-abad 
lamanya.  

Lebih lanjut dalam sejarah Islam pertengahan, banyak pula ulama 
maupun pemikir Islam yang berkembang dan menyampaikan 
gagasannya. Sejarah membuktikan pula berpikir dan berargumen memiliki 
kekuatan untuk meyakinkan banyak pihak akan sesuatu. Setiap orang yang 
pandai berbicara di depan umum dan menyampaikan sesuatu sampai 
detik ini masih dinilai sebagai seorang yang ‗lebih baik‘ ketimbang 
manusia pada umumnya. 

Memang perlu diketahui bahwa jumlah orang yang cukup percaya 
diri dan berani berargumen di depan umum jauh lebih sedikit ketimbang 
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yang tidak berani. Bahkan cenderung seseorang lebih bisa mengkritik dan 
menyalahkan pihak tertentu tanpa memberikan argumen baru yang lebih 
dapat diterima. Sebagai seorang kader dakwah, tentu kemampuan ini juga 
perlu kita miliki. Kader harus mampu memahami sesuatu dan berargumen 
untuk meyakinkan banyak pihak. Ini menjadi kekuatan yang dibutuhkan 
dalam gerak dakwah kita.  

 

Walau tak bisa dipungkiri, saat ini kita miris melihat kondisi kader 
dakwah yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, lemah dalam 
beragumen, takut berdebat, tidak percaya diri menyampaikan sesuatu 
dengan dalih ―belum siap, khawatir kaburo maktan‖ atau ―takut disangka 
ujub‖. Saya justru melihat mereka bukannya belum siap, melainkan 
memang malas membaca dan menjadi tidak pernah paham akan 
sesuatu. Saya juga melihat bukannya takut disangka ujub karena 
kerendahan hatinya, justru itu merupakan penyakit tawadhu yang salah 
tempat. 

Ketika ada seorang kader dakwah yang bisa mengatakan itulah 
alasan kenapa ia tidak berani menyampaikan argumen, maka kita perlu 
melatih dan membiasakan kader kita untuk bisa menjadi pemikir dan 
seorang yang argumentatif. 

―Kita harus mengajar para intelektual yang muda-muda, yang pada suatu 
saat akan menggantikan kita untuk meneruskan cita-cita bangsa ini. 

Mendidik bangsa ini agar menjadi bangsa yang rasional dan 
berpengetahuan. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk mewujudkan 

suatu keadaan di mana diri kita dan kader-kader kita akan menjadi pemikir, 
pejuang dan pemimpin bagi agama, bangsa dan kemanusiaan. Ini adalah 

janji kepada tanah air. Ini merupakan soal prinsip. Soal kehormatan suatu 
bangsa‖ (Muhammad Hatta). 

 

Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah sebuah kunci sukses seseorang dalam 
menggapai cita-cita. Kita bisa melihat banyak orang sukses ditentukan oleh 
faktor ini. Pengusaha bisa sukses karena ia memiliki kepercayaan diri akan 
strategi pemasarannya. Seorang model bisa sukses ketika ia yakin bahwa 
ia memiliki inner dan outer beauty. Seorang pembalap F1 akan sukses jika 
ia yakin bahwa ia memiliki mobil yang baik serta memahami sirkuit balap 
dengan baik. Begitu pula dalam berdakwah, kita perlu memiliki kekuatan 
kepercayaan diri yang akan menjadi bekal kita dalam berdakwah. 
Meyakinkan diri sendiri bahwa kamu dan dakwah kamu akan sukses dan 
mempercayai bahwa dirimu mampu menggapai cita-cita dakwah yang 
mulia akan menyukseskan gerak dakwahmu.  
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Namun pada kenyataannya, seperti yang saya paparkan di atas, 
banyak kader saat ini yang hilang kepercayaan dirinya, terutama untuk hal-
hal yang berkaitan dengan popularity dan public interaction. Akibatnya 
lenyap pulalah cita-cita besar dakwah itu karena kepercayaan diri yang 
sirna. 

Beberapa tips singkat untuk meningkatkan kepercayaan diri kader 
adalah: 

(1) Percaya bahwa kamu mampu! 

Meyakini diri kamu bahwa kamu mampu melakukan sesuatu. 
Percaya pada potensi yang sudah Allah berikan dan percaya 
bahwa kamu memiliki banyak teman dan sahabat yang akan selalu 
siap mendukung gerak dakwahmu. Seseorang biasanya menjadi 
tidak percaya diri ketika ia tidak cukup yakin akan kemampuannya. 
Jadi, meningkatkan kemampuan, pemahaman dan pengalaman 
diri menjadi cara yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan 
pada kemampuan diri. 

(2) You are special!! 

Setiap manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 
Allah juga memberikan potensi serta bakat yang berlimpah ruah. 
Tetapi manusia sering kali berfokus hanya pada 
ketidakmampuannya. Cobalah memfokuskan perhatian kamu pada 
hal yang menjadi keunggulan dirimu. Lalu katakan pada dirimu, 
―Saya adalah cipataan Allah yang Mahamemiliki segalanya‖. 
Jadikan pengelolaan potensi diri sebagai kekuatan untuk 
menemukan hal istimewa dalam dirimu  

(3) Jauhi keraguan! 

Sikap ragu bisa terbentuk karena beberapa hal, salah satunya 
karena terlalu banyak pertimbangan. Ini disebabkan oleh terlalu 
banyaknya informasi yang tidak semestinya kamu perlukan. 
Sebutlah kamu akan belajar motor, jika kamu berdiskusi tentang 
motor dengan orang yang pernah mengalami kecelakaan motor 
atau ditilang polisi, maka itu akan menjadi kekhawatiranmu. Lebih 
baik jauhi orang semacam itu, lalu cobalah berdiskusi dengan 
pihak yang pernah sukses mengendarai motor. Jadikan informasi 
yang kamu peroleh sebagai inspirasi dan motivasi untuk 
mengambil langkah selanjutnya. 

(4) Belajar dari orang lain 

Pasti ada orang yang luar biasa dan memiliki kepercayaan diri yang 
kuat dalam berargumentasi. Belajarlah dari mereka. Saya sangat 
yakin setiap orang yang saat ini memegang gelar public speaker 
dulunya pernah mengalami masa ketika ia tidak berani berbicara di 
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depan umum. Tetapi ia berjuang keras untuk mendapatakan 
kepercayaan diri. Belajar dari orang sukses akan memberikan 
inspirasi bagimu. 

 

Berpikir Kritis 

Berpikir kritis digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, 
menyintesis, dan mengevaluasi informasi. Tidak semua informasi yang ada 
dapat dijadikan pengetahuan yang diyakini kebenarannya dan panduan 
dalam bertindak. Informasi perlu dikaji terlebih dulu dengan berpikir kritis. 
Terdapat berbagai kriteria dalam mengkaji informasi ini, seperti kejelasan, 
ketelitian, ketepatan, reliabilitas, kemamputerapan, bukti-bukti lain yang 
mendukung, argumentasi yang digunakan dalam menyusun kesimpulan, 
kedalaman, keluasan, serta dipertimbangkan kewajarannya (Jenicek, 
2006). 

Kemampuan berpikir kritis ini menjadi landasan seorang kader 
dakwah dalam menyampaikan suatu argumentasi. Kita tidak hanya 
mendidik seorang kader untuk bisa menyampaikan pendapat saja, tetapi 
harus disertai dengan kualitas isi dan landasan yang kuat dalam 
berargumen. Dengan demikian orang lain pun akan melihat bahwa kader 
memiliki pemahaman dan kematangan dalam berkata. Akhirnya mereka 
bisa dipengaruhi dengan apa yang disampaikan. 

Oleh karena itu seorang kader harus mampu dan dilatih agar 
mampu: 

a. Memahami argumentasi orang lain. 
b. Mengevaluasi dan mengkritisi suatu pendapat. 
c. Mengembangan dan mempertahankan argumentasi dengan 

landasan yang kuat. 

  

Kemampuan Argumentasi 

Untuk itu semua, seorang kader harus memiliki kekuatan AL FAHMU 
(kepahaman) yang oleh revolusioner Mesir terkemuka, Hasan Al Banna, 
ditempatkan dalam posisi pertama dari arkanul baiat (10 hal yang harus 
dimiliki seorang kader). Pemahaman akan sesuatu yang dibicarakan bisa 
dibangun dengan budaya berdiskusi dan berdebat produktif pada sesama 
kader. Saya sering merasa sedih karena budaya ini sudah mulai hilang di 
antara kader. Kita lebih senang mendengarkan ceramah dari seorang 
muwajih dan menerimanya begitu saja. Pertanyaan yang diajukan juga 
sering kali hanya pertanyaan basa basi yang tidak berisi sama sekali.  

Beberapa langkah kecil untuk berpikir kritis yang dapat menjadi bekal 
dalam berargumentasi antara lain: 
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(1) Menentukan fokus pembahasan. Sebutlah bidang aqidah, bidang 
kesejahteraan masyarakat, atau bidang keadilan dan perhukuman. 

(2) Kumpulkan sumber informasi dari berbagai pihak. Sumber sebisa 
mungkin variatif dan dapat menjadi landasan kuat kita dalam 
berargumen. Cari dalil dari pandangan Islam, pandangan tokoh 
masa lalu dan tokoh kontemporer dari berbagai ideologi untuk 
komparasi. 

(3) Tanyakan landasan atau asumsi yang dipakai oleh orang yang 
menyampaikan pendapat. Tujuannya adalah untuk membuat 
hipotesis berpikir dan mengetahui alasan suatu pendapat 
dikemukakan sehingga kita bisa merekayasa bahan argumentasi. 

(4) Membuat pola algoritma berpikir sederhana mengenai hubungan 
topik yang dibahas dengan berbagai hal lain. Coba hubungkan 
kasus yang dibahas dengan kaitannya pada bidang atau kasus lain 
sehingga kita bisa menemukan korelasinya. 

(5) Tanyakan dan diskusikan kepada beberapa orang lain setelah kita 
membuat pandangan sementara. Diskusi ini bertujuan untuk uji 
materi dan pematangan konsep, serta mencari masukan dari pihak 
lain. 

(6) Utarakan pemikiran kamu dalam bentuk tulisan atau mimbar 
terbuka. Lalu lihat bagaimana respon masyarakat terhadap 
argumentasi yang kamu buat. 

(7) Menyiapkan antitesis untuk sangkalan yang mungkin muncul. 
Semakin banyak yang memberikan kritikan maka akan semakin 
banyak perbaikan konten dari gagasan yang kamu ajukan.  

(8) Uji kebenaran dan kemampuan kamu di depan umum. Lakukan 
dalam forum terbuka atau pada kesempatan lain yang 
memungkinkan.  

 

Tar ik -menar ik Kader 

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan 
jangan membuat mereka lari." (HR Bukhari) 

Tidak bisa dipungkiri memang kebutuhan akan kader dalam Lembaga 
Dakwah saat ini masih kurang dari yang dibutuhkan. Alasan utama hal ini 
bisa sampai terjadi adalah karena kurang berhasilnya proses kaderisasi 
untuk mencetak kader dalam jumlah yang cukup. Ketergantungan kita 
pada kader yang sudah matang juga kadang terlalu berlebihan sehingga 
peran kaderisasi dalam Lembaga Dakwah tidak berjalan. Lembaga 
Dakwah lebih senang mendapatkan kader yang sudah jadi atau matang, 
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ketimbang membina kader baru dari awal hingga ia menjadi kader yang 
kuat secara pribadi dan berpengaruh dalam struktur sosial kampus.  

Kebiasaan seperti ini harus mulai ditinggalkan dalam dunia dakwah 
kampus. Bagaimanapun juga kita perlu kembali ke hakikat peran lembaga 
dakwah, yakni kaderisasi dan syiar. Ketika salah satu dari peran ini saja 
tidak ada, maka LDK tidak bisa dikatakan sebagai lembaga dakwah. 
Terlepas dari segala peran yang belum optimal, kita pun perlu 
menyelesaikan masalah tarik-menarik ini sesegera mungkin karena 
bagaimanapun jika tidak diselesaikan dengan segera, masalah ini akan 
berakibat pada beberapa hal, seperti keretakan ukhwah antar dua 
lembaga dakwah, kebingungan pada kader dakwah, dan pembunuhan 
karakter kader yang tampak seperti mesin dakwah yang bebas dipindah-
pindahkan. 

Kader dengan peran yang diberikan ibarat tumbuhan dengan 
habitatnya. Kaktus hanya bisa hidup di padang pasir dan rumput laut 
hanya bisa hidup di laut. Begitu pula kader, seorang kader akan bisa 
berperforma dengan baik jika ia ditempatkan di tempat yang sesuai 
dengan potensi dan minat yang ia miliki. Permasalahan yang sering terjadi 
dalam tarik-menarik ini biasanya antara lembaga dakwah pusat dengan 
lembaga dakwah wilayah.  

Kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan 
database yang valid. Biasanya sistem administrasi yang tidak baik akan 
berdampak pada pendataan kader yang tidak baik pula. Data yang dimiliki 
terpisah-pisah, dan lembaga dakwah berasumsi bahwa kader yang 
dimaksud hanya aktif di lembaga dakwahnya saja. Akibatnya lembaga 
dakwah menjadi tidak mengetahui bahwa ternyata ia memiliki kader yang 
memiliki peran di mana-mana. Dengan memiliki database yang lengkap, 
valid dan mutakhir, solusi kunci dari permasalahan ini bisa terselesaikan. 

 

Nama NIM Telp Prodi Angkatan Amana
h #1 

Amana
h #2 

Amana
h #3 

Ridwansyah 
Y 

154046 +62812 
84111 

PL 2005 G1 HMP LDF 
MUSA 

M. Yunus 132099 +62856 
98888 

PN 2005 KMPN LDPS ISA LDF TMD 

Ruly 
Resfiandi 

123088 +62815 
73211 

GL 2005 Kongres GEA LDF ITB 

Contoh database 

Data yang ada ditambahkan dengan peran atau amanah yang 
diemban saat ini dan diurutkan tergantung prioritas dan minat yang 
diingingkan kader. Dengan adanya database yang lengkap dan meliputi 
seluruh kader dakwah di kampus, maka masalah informasi asimetris akan 
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peran kader dapat teratasi. Setelah pencegahan dilakukan, barulah kita 
bisa masuk ke dalam penyelesaian instan masalah tarik-menarik kader jika 
masalah ini telah terlanjur terjadi.  

 

Miliki Kemampuan Identifikasi Minat dan Potensi Kader 

Pemahaman pemimpin akan kadernya sangat diperlukan dalam 
menyelesaikan persoalan tarik-menarik kader. Seorang pemimpin atau 
setidaknya koordinator manajemen SDM dituntut untuk mengetahui apa 
yang kader senangi dan lingkungan dakwah mana yang membuat dirinya 
menjadi lebih bermanfaat dan produktif.  

Terkadang kader akan lebih banyak berkarya jika ia senang dengan 
apa yang ia kerjakan dan nyaman dengan lingkungan tempat ia 
berdakwah. Ada kader yang senang membahas sesuatu dalam lingkup 
makro (kampus), ada pula kader yang senang membahas dalam lingkup 
mikro (program studi). Dengan mengetahui apa yang menjadi minat kader, 
maka permasalahan ini akan selesai dengan mengembalikan 
penyelesaian persoalan ke minat dan potensi kader itu sendiri. Walau 
dalam beberapa kasus diperlukan kebijakan khusus jika permasalahannya 
terkait kebutuhan dakwah.  

 

Adakan Forum Tim Manajemen Kader  

Forum tim manajemen SDM diperlukan untuk memetakan kebutuhan 
dan distribusi kader di semua lembaga dakwah. Di pertemuan tim 
manajemen kader ini dibahas proyeksi, evaluasi kinerja dan distribusi kader 
yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dakwah ke 
depannya. Harapannya memang tim ini juga yang akan membahas profil 
kader serta cara untuk mematangkan kader secepat dan sebaik mungkin. 
Seperti yang dipaparkan di atas, solusi pencegahan yang bisa pula 
dilakukan adalah mencetak sebanyak-banyaknya kader yang berkualitas 
baik.  

  

Menetapkan Fokus Amanah Kader  

Tentukanlah fokus amanah kader dengan membuat carrier path sejak 
dini. Sebutlah seorang kader pada mulanya bebas berdakwah di lebih dari 
satu lembaga dakwah. Akan tetapi pada tingkat dua ia mulai difokuskan 
pada lembaga tertentu, misalnya LDK. Kemudian pada tingkat selanjutnya 
ia mulai difokuskan pada bidang lain, misalnya kaderisasi, sehingga ketika 
menjadi top management di sebuah lembaga, ia telah memiliki 
pengalaman yang matang.  
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Proses yang ia jalani ini ibarat pembinaan dengan jalur karir dalam 
dunia pekerjaan. Ia mengalami pengalaman magang, tergabung dalam 
low management, middle management lalu top level management. 
Biasanya seseorang yang sudah memiliki kecenderungan dan 
pengalaman di lembaga tertentu, akan memiliki pendirian dalam karir 
dakwahnya. Perlu diingat pula masalah tarik-menarik kader dakwah sering 
terjadi pada kader yang belum punya pendirian tetapi memiliki banyak 
peran di berbagai lembaga dakwah.  

 

Tentukan Kuota Ideal Kader  

Tentukanlah kuota ideal kader dalam setiap lembaga. Kuota ideal ini 
adalah angka yang membuat sebuah lembaga dakwah bisa berjalan 
dengan baik dengan kerja keras kader yang ada. Misalnya pada 
departemen kaderisasi Lembaga Dakwah yang hanya membutuhkan 6 
ikhwan dan 4 akhwat sebagai staf. Jumlah ini bisa dikatakan ideal karena 
tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Dengan adanya kuota 
dalam sebuah departemen atau lembaga dakwah, kita juga bisa 
memprioritaskan kader untuk beraktivitas pada tempat-tempat lain 
tergantung kuotanya.  

Di sini juga sebaiknya dilatih efisiensi kader yang berdakwah. Sering 
kali sebuah lembaga terlalu ‗bernafsu‘ untuk memiliki banyak kader. 
Namun jika ternyata kinerjanya tidak efisien dan terlalu banyak yang 
menggangur, maka lebih baik beberapa kader di sana diberikan ke 
lembaga lain.  

  

Biasakan Memberi Amanah kepada Kader ―Baru‖ 

Hal ini bisa dikatakan masih langka dan sulit dilakukan. Kita masih 
lebih senang dan terbantu dengan kader yang sudah matang secara 
pemahaman dan pengalaman. Jadi kita tidak perlu memoles terlalu 
banyak karena kader sudah siap bergerak. Kesalahan fatal dalam hal ini 
adalah tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada kader yang 
masih pemula, sehingga ia juga tak kunjung paham dan berpengalaman. 
Oleh karena itu, ada baiknya bila kita mulai terbiasa bekerja keras 
membina dan mendidik setiap kader kita dengan memberikan ia 
kesempatan untuk beramal sehingga ia dapat menjadi kader yang 
produktif.  
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Metode Kader isas i  Pendukung 
  

Ibn Mas'ud r.a.  berkata,  "Engkau  tidak  layak  menyampaikan sesuatu  
yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka. Jika tidak, maka 

engkau akan menimbulkan fitnah pada  sebagian orang itu." 

Mentoring memang merupakan tulang punggung pembinaan bagi 
lembaga dakwah kampus karena merupakan metode pembinaan yang 
efektif dan andal. Mentoring memberikan kesempatan bagi seorang 
pengkader untuk bisa memberikan nilai secara rutin dan berkala terhadap 
jumlah objek kaderisasi yang kecil (5-10 orang per kelompok). Akan tetapi 
pada perjalanannya ternyata mentoring saja dinilai tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pembinaan kader.  

Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimanapun mentoring memiliki 
keterbatasan, salah satunya adalah kapasitas dari mentor yang tidak 
merata, serta kompetensi mentor yang berbeda-beda. Bagi mentor yang 
memiliki kompetensi di bidang Al Qur‘an, maka pola ia membina tentu 
akan banyak menekankan pada pengenalan dan pemahaman Al Qur‘an. 
Ada pula mentor yang memiliki kecenderungan aktif beramal, maka 
binaannya akan diarahkan untuk terus beramal. Sedangkan mentor yang 
study oriented bisa jadi akan cenderung mengarahkan binaannya untuk 
menjadi asisten atau koordinator praktikum sebagai sarana untuk 
berdakwah. 

Oleh karena itu diperlukan adanya perangkat pembinaan tambahan 
yang dikelola secara terpusat dengan sasaran seluruh peserta mentoring 
(seluruh kader). Tujuannya adalah untuk memberikan kompetensi dan 
kesamaan pemahaman kader dakwah. Perangkat pembinaan ini dapat 
menjadi additional tools bagi kader, dan diadakan secara eksidental 
dalam keberjalanan pembinaannya. Perangkat pembinaan tambahan ini 
biasanya menjadi back up untuk meningkatkan pemahaman dan 
kompetensi terkait:  

 tsaqofah Islamiah lanjut 
 manajemen dakwah 
 latihan fisik 
 wawasan umum dan kompetensi khusus 
 ruh dakwah 

Kelima hal di atas terkadang tidak bisa diberikan oleh mentor di 
mentoring, sehingga lembaga dakwah perlu menyerahkan kepada ahlinya 
agar dapat menyampaikan materi ini kepada binaan dengan baik.  

Berikut adalah alternatif perangkat pembinaan yang bisa kita 
selenggarakan untuk mendukung kegiatan permentoringan. 
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Diklat 

Diklat merupakan pola pembinaan berbentuk rangkaian pelatihan 
dan simulasi dalam satu jangka waktu tertentu (biasanya 3-5 hari). Dalam 
diklat peserta diharuskan menginap dengan harapan bisa fokus pada 
materi yang akan diberikan. Keunggulan dari diklat adalah peserta 
terkondisikan dan memungkinkan bagi penyelenggaranya untuk 
mengadakan variasi metode dalam satu diklat, seperti training, outbound, 
muhasabah, qiyamulail berjamaah, simulasi, workshop, dan lain 
sebagainya.  

Diklat sebaiknya diadakan di tempat yang jauh dari lingkungan 
kampus, dengan tujuan ada nuansa dan lingkungan baru yang membuat 
peserta lebih nyaman dan siap untuk menerima materi. Diklat biasanya 
dibuat dalam satu tema seperti diklat calon pengurus, diklat inisasi struktur, 
diklat Al Qur‘an, diklat manajemen dakwah kampus, diklat kepemimpinan, 
dan lain sebagainya. Dengan membawa satu tema besar, maka materi 
yang diberikan akan membahas seputar tema tersebut. Varian yang akan 
diberikan pun dapat lebih menunjang. Contohnya seperti berikut: 

 

Diklat Manajemen Dakwah Kampus 

Materi Sistem Kaderisasi, Pengelolaan Syiar dan Pelayanan 
Kampus, Pemasaran Dakwah Kampus, Be a Strong 
Leader, Fiqih Prioritas Kader Dakwah Kampus, Rekayasa 
Sosial 

Variasi 
metode 

Training, workshop, bedah buku, membuat tulisan, 
focus group discussion, dan team building.  

 

Tafakur Alam 

Merupakan metode pembinaan yang bertujuan untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah melalui metode mengenal alam. 
Kebanyakan dari kita mengenal tafakur alam hanya sebatas pergi ke 
tempat alam bebas dan mencoba memaknainya dengan kemegahan 
ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Akan tetapi tafakur alam sebetulnya 
merupakan media yang sangat sains jika kita bisa mengembangkannya 
dengan variasi kegiatan seperti berikut: 

(1) Meneropong bintang, melihat kemegahan galaksi bimasakti. Kita 
bisa melihat keagungan Allah dengan melihat ciptaannya di 
angkasa. 
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(2) Kunjungan ke suku pedalaman yang memberikan kesempatan 
pada kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan serta 
menumbuhkan empati. 

(3) Olahraga ekstrem seperti bungee jumping¸ paralayang, terjun 
parasut dan arum jeram. Media ini memungkinkan kita 
mendekatkan diri pada Allah dengan mencoba merasakan 
bagaimana rasanya ketika nyawa terancam. 

(4) Scuba diving, mencoba mengenal ciptaan Allah yang Mahakaya 
dan unik di dalam laut. Biasanya ketika manusia sudah melihat 
―kerumitan‖ ciptaan Allah, maka ia akan semakin yakin bahwa Allah 
memang Maha Agung. 

 

Kunjungan 

Mengunjungi tokoh atau tempat tertentu memberikan kita banyak ilmu 
dan hikmah. Kunjungan bisa bertujuan untuk mengambil ilmu langsung 
dari ahlinya, sebutlah untuk belajar tentang ilmu tasawuf ke ulama di 
pesantren tertentu, belajar tentang entrepreneurship ke pengusaha, atau 
belajar dasar politik ke pejabat politik. Biasanya setiap tokoh punya 
pengalaman yang ―hanya‖ dia yang memiliki. Oleh karena itu sebagai 
seorang kader yang haus ilmu, sangat diharapkan dapat mendapat ilmu 
dan pengalaman berharga dari orang-orang yang telah sukses secara 
langsung.  

Dalam konteks kelembagaan, kunjungan juga bisa dilakukan ke 
lembaga dakwah di kampus lain, dengan tujuan studi banding ke 
Lembaga Dakwah (yang lebih berpengalaman) atau berbagi ilmu untuk 
menambah feel dakwah skala nasional dengan mengunjungi Lembaga 
Dakwah lain (khususnya ke Lembaga Dakwah yang muda). 

 

Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit) 

Mabit merupakan perangkat pembinaan yang berfokus pada 
peningkatan kekuatan ruhiyah dan maknawiyah kader. Mabit yang baik 
biasanya diisi dengan metode yang mendekatkan diri kepada Al Qur‘an 
seperti menghafalkannya, qiyamulail berjamaah, dan ceramah tentang Al 
Qur‘an. Selain itu mabit juga bisa berfungsi sebagai sarana konsolidasi 
Lembaga Dakwah yang mungkin sedang memiliki masalah besar yang 
perlu diselesaikan bersama. Mabit juga berperan sebagai media perekat 
ukhuwah karena kader memperoleh kesempatan untuk mengenal lebih 
dalam sesama rekan dakwahnya dengan bermalam bersama. Pada 
kegiatan ini akan tampak sifat asli kader, dan dengan inilah kader akan 
mencoba memahami satu sama lain dengan baik. 
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Outbound dan Kemah 

Untuk membina fisik dan kesehatan (terkadang mental juga) dari 
seorang kader dapat dilakukan pembinaan melalui kegiatan outbound 
dan kemah. Varian outbound sangat banyak, mulai dari yang bersifat 
―aman‖, alias diadakan pada tempat khusus outbound dengan alat-alat 
pendukung seperti tracking, flying fox, paint ball dan lain-lain, hingga 
outbound yang lebih menantang seperti survival di hutan atau berkemah 
alias camping. Bagaimanapun bentuk outbound dan kemah yang 
diadakan tentu harus menyesuaikan dengan kondisi peserta, apakah 
peserta lebih nyaman dengan kondisi tempat yang menantang atau yang 
―pasti-pasti saja‖.  

Selain itu outbound dan kemah bisa bermanfaat juga untuk melatih 
nyali kader dan melatih untuk berani melawan ketakutan terhadap 
tantangan dunia. Terkadang media seperti ini butuh diadakan sesekali 
karena bermanfaat pula untuk memicu ruhul istijabah (baca: kesigapan 
dan ketaatan) dari kader yang mungkin melemah karena berbagai sebab.  

Tempo yang tinggi biasanya diterapkan dalam outbound dan kemah, 
sehingga nilai disiplin bisa menjadi titik tekan kejaran dari media 
pembinaan ini. Agenda ini biasanya memakan waktu lebih dari satu hari 
sehingga dapat memberikan kesempatan kepada sesama kader untuk 
saling mengenal dan berlatih saling tolong menolong.  

 

Latihan Olahraga 

Latihan olahraga secara rutin bertujuan untuk melatih kesehatan fisik 
kader yang bisa jadi terjebak dalam rutinitas dakwah dan akademis yang 
membuat tubuh tidak banyak bergerak. Kader biasanya sering 
meninggalkan olahraga karena menilai bahwa olahraga tidak penting. 
Padahal kesehatan kader yang bermasalah akan berdampak pada 
dakwah itu sendiri. Sakitnya seorang da‘i tidak hanya berpengaruh pada 
dirinya, tetapi juga pada umat sekitarnya. Oleh karena itu, membiasakan 
kader berolahraga rutin bisa menjadi solusi. Mulailah dengan hal yang 
sederhana seperti jogging, latihan sepak bola rutin, renang atau olahraga 
aerob lainnya. Bagi kader yang berlebih kemampuan finansialnya, fitness 
bisa dijadikan olahraga pilihan. Tim kaderisasi lembaga dakwah bisa pula 
memberikan kebijakan khusus untuk mewajibkan kader berolahraga 
minimal 30 menit setiap harinya. 

 

Malam Agitasi 
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Malam agitasi adalah sebuah metode dakwah yang selama saya di 
kampus baru dua kali di lakukan. Sebuah malam dinamisasi dan agitasi 
kepada kader jika para pemimpin dakwah menilai kondisi kader dari segi 
militansi dan soliditas sedang bermasalah. Pembinaan malam ini biasanya 
diadakan secara mendadak dan diinformasikan kepada kader hanya 
beberapa saat sebelum diadakan dengan pesan yang membuat kader 
tergugah untuk menghadirinya.  

Pada kegiatan ini, kader akan diminta hadir di suatu tempat tertentu. 
Pilihlah tempat yang mempunyai makna terhadap kader atau dakwah 
kampusmu Setelah itu barulah dimulai malam agitasi yang berisikan 
pembinaan semi-militer dengan tempo yang sangat keras. Berbagai 
dinamisasi dan agitasi bisa dilakukan. Malam ini berlanjut dengan 
muhasabah sebagai bagian dari introspeksi diri kader, dan diharapkan 
kader dapat mengorientasikan kembali niatnya dalam berdakwah dan 
membangun kembali kekuatan ukhuwahnya dengan sesama kader. 

 

Pelatihan 

Pelatihan atau sering dikenal dengan training ini merupakan media 
pembinaan yang cukup sering dilakukan. Pelatihan biasanya memiliki 
berbagai macam tema seperti diniyah, manajemen dakwah, dan 
Qur‘aniyah. Beri kesempatan kepada pemateri yang berpengalaman dan 
inspiratif untuk menjelaskan dengan baik nilai dan ilmu tertentu agar kader 
mudah menerimanya. Saat ini pelatihan juga telah memiliki banyak varian. 
Salah satunya dengan pengadaan simulasi. 

 

Penugasan 

Media pembinaan dapat pula dengan memberikan penugasan 
langsung kepada kader. Contohnya dengan meminta kader membaca 
buku tertentu, membuat resume, membuat tulisan tentang sesuatu, 
kunjungan ke suatu tempat, belajar langsung dari seorang pakar, atau 
tugas lainnya. Selain dapat menambah ilmu dan pemahaman akan suatu 
hal, penugasan ini juga melatih ketaatan dan kesetiaan kader.  

 

Latihan Beramal 

Latihan beramal merupakan pola pembinaan yang memberikan 
kesempatan kepada kader untuk memahami langsung cara berdakwah 
dengan baik dan benar. Pembelajaran paling berbekas adalah dari 
pengalaman. Pembinaan jenis ini memberikan kesempatan kader untuk 
beramal, baik dengan menjadi mentor, pembicara, mengisi pelatihan, 
maupun terlibat dalam proyek atau kepanitiaan dakwah. Biasanya seorang 
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kader akan mendapat banyak hal dengan belajar dari pengalaman. 
Semakin kader berpengalaman dalam agenda dakwah, maka akan 
semakin dewasalah dirinya dalam berdakwah dan berjamaah. 

 

Menumbuhkan Rasa Kepemil ikan 

Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah 
ditetapkan oleh Alloh bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah 
kepada Alloh orang-orang beriman harus bertawakal (At Taubah Ayat 51) 

Dakwah membutuhkan kader yang solid dalam tim dan militan secara 
individual. Kombinasi kekuatan inilah yang nantinya akan menunjang 
aktivitas dakwah seorang kader dalam melakukan agendanya. Seorang 
kader yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu saat ini sangat dibutuhkan. 
Ia melakukan segala aktivitas dakwah hanya untuk Allah semata. Ia sangat 
meyakini risalah Islam ini merupakan sesuatu yang mulia sehingga 
dengan keyakinannya inilah ia berjuang untuk menyebarkan kebaikan 
Islam.  

Komitmen itu bukanlah sebuah mukjizat dari Allah, tetapi merupakan 
suatu bentuk karakter yang bisa dibangun dengan dukungan lingkungan 
yang kondusif. Komitmen dibentuk atas dasar kebutuhan dan tekad untuk 
memberikan yang terbaik bagi lingkungan, dalam hal ini lembaga tempat 
seseorang beraktivitas. Sedangkan rasa kepemilikan akan sebuah lembaga 
adalah konsekuensi logis dari perasaan nyaman dan perasaan dihargai 
yang dirasakan oleh seorang kader. Inilah kunci menumbuhkan rasa 
memiliki kader terhadap lembaga dakwah.  

Dampak dari komitmen dan rasa memiliki seorang kader terhadap 
kinerjanya akan saya coba jelaskan melalui ilustrasi berikut:  
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Adanya komitmen merupakan tonggak awal seseorang bersedia 
beradaptasi terhadap sebuah lingkungan dengan segala tata nilainya. 
Keberhasilan beradaptasi ini akan menimbulkan tanggung jawab seorang 
kader untuk berkontribusi dan akhirnya menumbuhkan rasa memiliki kader 
tersebut terhadap lembaga dakwahnya. Bisa kita simpulkan bahwa ia 
sudah mencintai aktivitas yang dilakukannya. 

Menumbuhkan Komitmen Dakwah 

Komitmen dakwah dibentuk dengan menumbuhkan orientasi 
terhadap dakwah dan kebermanfaatan yang didapat dari melakukan 
aktivitas dakwah. Seseorang yang telah mempunyai gambaran akan 
tujuan akhir dari apa yang dilakukannya akan lebih memiliki arah gerak 
yang jelas. Begitu pula jika ia sudah mengetahui manfaat yang akan ia 
dapatkan dari apa yang dilakukannya, maka ia akan bersungguh-sungguh 
untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, ketika kamu sedang lapar tentu 
kamu akan berusaha mencari tempat yang menyediakan makanan 
sesegera mungkin. Dengan melihat dua pertimbangan awal terbentuknya 
sebuah komitmen, maka dapat kita pahami bahwa komitmen dibentuk 
atas kesadaran diri dari dalam diri masing-masing individu.  

 

Mengenal Allah  

Dakwah yang kita lakukan hanyalah untuk Allah semata. Semua yang 
kita jalankan dalam perjuangan dakwah ini diniatkan juga hanya karena 
Allah, sehingga langkah pertama untuk menumbuhkan komitmen adalah 
mengenal dengan baik untuk siapa kita berdakwah. Dengan mengenal 
untuk siapa kita berdakwah, tentunya seorang kader akan mempunyai 
tujuan yang jelas dalam melakukan segala aktvitas dakwah. 

 

Memahami Orientasi Dakwah 

Orientasi dakwah seorang kader adalah untuk Allah dan agama-Nya 
semata. Di sini kader ditekankan bahwa bukan dakwah yang 
membutuhkannya, akan tetapi kaderlah yang membutuhkan dakwah ini. 
Bagaimanapun berat dan panjangnya jalan dakwah ini, yakinlah bahwa ini 
tetaplah jalan terpendek menuju surga. Kader dengan orientasi dakwah 
yang jelas, akan lebih tahan terhadap ancaman kekecewaan dan 
kejenuhan karena ia melakukan aktivitas dakwah bukan untuk lembaga 
dakwah atau pemimpin lembaga dakwah. Lembaga dan pemimpin hanya 
fasilitator baginya untuk menjalankan dakwah secara berjamaah.  

 

Menumbuhkan Keikhlasan 
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Keikhlasan seseorang dalam menjalankan aktivitas dakwah tidak 
hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk keberkahan 
lembaga dakwah secara umum. Keikhlasan kader dalam berdakwah akan 
berdampak positif pada lingkungan lembaga dakwah. Akan tercipta 
lingkungan yang saling memahami, toleransi, jauh dari ambisi pribadi, tidak 
ada arogansi individu, ketaatan pada pemimpin serta kekuatan tim yang 
saling mendukung satu sama lain. 

 

Menumbuhkan Rasa Memiliki 

Seseorang akan merasa memiliki sebuah komunitas ketika ia merasa 
terlibat dalam komunitas tersebut. Di dalamnya ia merasa mempunyai 
peran yang signifikan dalam pengambilan kebijakan yang menentukan 
masa depan komunitas. Ia merasa terapresiasi oleh pemimpin dan kawan-
kawannya dalam komunitas tersebut. Ketika seorang kader sudah merasa 
menjadi bagian dari lembaga dakwah, ini akan berdampak pada 
totalitasnya dalam berjuang. Ia menjadi rela berkorban serta bersedia 
memberikan yang terbaik untuk kemajuan lembaga dakwah bersama. 
Tentunya kamu menginginkan setiap kader secara merata memiliki hal ini 
agar lembaga dakwahmu berkembang dengan baik. 

 

Adanya Nuansa Apresiasi 

―Terima kasih‖, dua buah rangkaian kata yang sangat mudah 
diucapkan, akan tetapi berdampak sangat besar bagi yang menerimanya. 
Memberi apresiasi kepada sesama kader dalam segala kesempatan 
(bahkan momen kecil seperti membereskan karpet sekalipun) bisa 
dibiasakan untuk membangun nuansa positif dalam komunitas dakwah. 
Jika seorang kader ternyata lalai dalam amanah, ucapan pujian atas 
usahanya perlu pula disampaikan untuk membesarkan hatinya, serta 
meyakinkan bahwa kesalahan yang ia lakukan sangat mungkin untuk 
dilakukan oleh siapa saja. Bentuk penghargaan simbolik juga diperlukan 
untuk menstimulus kader dalam beraktivitas, sehingga ia terpacu untuk 
memberikan yang lebih baik pada setiap amanah yang diembannya.  

 

Adanya Kepercayaan dari Pemimpin 

Kepercayaan adalah modal utama dalam berorganisasi. Tidak 
mungkin seorang pemimpin melakukan segala urusan sendirian. Perlu ada 
delegasi dari pemimpin ke kader yang selain bertujuan untuk membuat 
organisasi sehat, juga memanfaatkan peran kaderisasi. Seseorang yang 
diberikan kepercayaan lebih akan merasa potensi dirinya diakui sehingga 
ia akan membalas kepercayaan pemimpin dengan berkontribusi secara 
optimal melakukan tanggung jawabnyaya. Memang pada awalnya 
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seorang pemimpin biasanya mengalami dilematika. Mungkin ia belum 
percaya kepada kader untuk mengemban sebuah amanah, tetapi mau tak 
mau ia harus ‗tega‘ memberikan kepercayaan ini. Rasakanlah sensasi yang 
kamu alami saat pertama kali memberikan kepercayaan kepada kader 
yang paling tidak kamu percayai, namun di lain pihak kamu harus yakin 
dan tetap memotivasinya secara rutin. Ketika dia ternyata dapat 
menjalankan amanah itu dengan baik, dilematika yang kamu rasakan 
akan hilang seketika dan tergantikan oleh rasa kepuasan dalam hatimu. 

 

Memberikan Kesempatan  

Saya memandang bahwa inti kreativitas dan inovasi dari sebuah 
lembaga dakwah bukan berada pada top management, akan tetapi pada 
middle management-nya. Peran badan pengurus hanya sebatas membuat 
arah gerak dan koridornya, sedangkan ranah inovasi dan kreativitas 
diharapkan dapat terbangun pada diri kader. Biasanya seseorang akan 
lebih senang dan tertantang dengan hal yang berasal dari idenya sendiri. 
Dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk berkreasi, akan 
terbentuk sebuah budaya perbaikan secara terus menerus. Selain itu, 
dengan melibatkan kader dalam pengambilan kebijakan, dapat terbangun 
pula tanggung jawabnya yang lebih terhadap lembaga dakwah.  

 

Meningkatkan Intensitas Pertemuan Semua Kader 

Pertemuan kader terpusat yang menghadirkan semua kader dakwah 
dalam waktu dan tempat yang sama memberikan kesempatan kepada 
kader untuk saling berbagi pengalaman dan mentransfer semangat. Selain 
itu dengan adanya temu kader terpusat, akan menimbulkan perasaan 
dalam dirinya bahwa ia tidak berdakwah sendirian. Perasaan ini sangat 
penting untuk membangun semangat amal jama‘i dalam benak kader.  

 

Membuat Sis tem Kader isasi  

Dan sungguh jika bertanya kepada mereka, siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi?‖ Niscaya mereka menjawab ― Alloh‖. 

Katakanlah ― maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru 
selain Alloh, jika Alloh hendak mendatangkan kemudaratan (kesusahan) 

kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan 
kemudarratan itu; atau jika Alloh hendak memberi rahmat kepadaku, 

apakah mereka dapat menahan rahmat Nya?‖ Katakanlah, ― Cukuplah 
Alloh bagiku‖ Kepada Nya lah bertawakal orang-orang yang berserahdiri 

(Az Zumar Ayat 38) 



193 
 

Berbicara tentang bagaimana sistem kaderisasi berarti kita akan 
berbicara tentang algoritma berpikirnya. Sistem kaderisasi akan baik jika 
pelaksananya memahami apa yang ia lakukan dan mengetahui 
bagaimana keluaran dari sistem yang akan ia bangun. Adanya sebuah 
sistem kaderisasi yang komprehensif dan bertahap adalah bagian dari 
usaha kita untuk terus menerus membentuk kader yang kompeten.  

Disadari atau tidak, kebutuhan akan kader yang kompeten tidak bisa 
dibendung lagi. Kita akan memikirkan bagaimana agar seorang awam 
yang bergabung dengan dakwah untuk mempelajari agama, kemudian 
dengan diikutkan dalam kaderisasi yang telah kita buat, ia bisa menjadi 
seorang da‘i yang produktif dan militan. Kamu tidak bisa mengandalkan 
input yang baik saja untuk mendapatkan kader yang kompeten. Sudah 
saatnya lembaga dakwahlah yang membentuk kader yang memiliki 
kompetensi itu. Seseorang yang telah memasuki alur kaderisasi yang ada 
berarti telah siap mengikuti pembinaan berkelanjutan untuk 
pengembangan potensi dirinya.  

Sebagai seorang pengkader kita perlu memahami bagaimana peran 
kaderisasi dalam skematik dakwah kita. Saya akan menggambarkannya 
dalam gambar tahapan dakwah berikut: 

 

Pada skema ini kita bisa melihat bahwa dari 4 tahap dakwah, 
kaderisasi memegang peran sebesar ¾ bagian dari keseluruhannya. Pada 
tahap perkenalan untuk rekrutmen kader, peran syiar sangat berpengaruh, 
tetapi pada tahap selanjutnya kaderisasilah yang memegang peran. Oleh 
sebab itu banyak yang sering menyebut lembaga dakwah adalah 
lembaga kaderisasi. Memang karena pada dasarnya dakwah yang 
dilakukan adalah untuk membina objek dakwah agar dapat menjadi kader 
yang kuat dan amanah.  

Selanjutnya dalam berpikir bagaimana membuat sistem kaderisasi, 
kita akan selalu memulai dari bagaimana output yang kita harapkan, yang 
karakter dan kompetensinya sesuai dengan yang kita harapkan setelah 
kader mengikuti alur kaderisasi ini. Prof. Zuhal dalam ―Meningkatkan Daya 
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Saing Bangsa‖ menceritakan tentang konsep berpikir bermula dari akhir 
dan berakhir dari awal. Saya pikir konsep ini bisa kita aplikasikan dengan 
baik untuk membuat sistem kaderisasi. 

Pada tahapan awal membuat sistem kaderisasi kita perlu menentukan 
profil (karakter dan kompetensi) kader lembaga dakwah kita. Sebutlah 
untuk kebutuhan kader dakwah kampus, kita membutuhkan kader yang 
qur‘ani, intelek, profesional, inklusif, dinamis, dan sehat. Maka 6 profil ini 
akan selalu menjadi pegangan kita dalam menentukan alur dan materi 
yang akan dibuat. Selanjutnya kita menentukan berapa lama proses 
kaderisasi ini akan dijalankan. Pada umumnya masa kuliah adalah 4 
tahun, maka kita menentukan bahwa lama jenjang kaderisasi ini adalah 4 
tahun, terhitung dari pertama kali masuk hingga lulus.  

 

Setelah mengetahui lama alur ini, kita perlu melihat kembali jenjang 
karir lembaga yang akan ada, sebutlah: 

a. Maganger  
b. Staf 
c. Kepala Departemen/Kepala Sektor 
d. Kepala Lembaga Dakwah 

Dengan empat jenjang karir ini kita bisa melihat akan menjadi apa 
kader, dan pada tingkat berapa itu terjadi. Diperlukan juga penentuan 
kapan seseorang akan memimpin sebuah lembaga, barulah kita bisa 
menentukan yang lainnya. Contoh: 

a. Kepala lembaga (semester 6 dan 7) 
b. Kepala departemen (semester 4 dan 5) 
c. Staf (semester 2-3) 
d. Maganger (semester 1) 

Ini merupakan contoh hirarki angkatan dalam kepemimpinan 
lembaga dakwah, dengan efektivitas 3 angkatan untuk menjalankan roda 
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dakwah. Dengan penentuan ini maka kita juga bisa menentukan jenjang 
kader yang akan dibuat. Jenjang kader dibutuhkan untuk memudahkan 
pengelompokkan pembinaan yang akan dilakukan sehingga terbentuk 
cluster pembinaan pada setiap jenjang ini. Perlu diingat bahwa adanya 
jenjang ini bukan bermaksud untuk membedakan, melainkan agar ada 
keseimbangan antara pemahaman kader dengan beban tanggung jawab 
yang akan dibangun.  

Sejauh pengamatan saya ada beberapa tipe persyaratan kenaikan 
jenjang bagi kader, yakni: 

a. Penjenjangan berbasis tahun. Setiap kader akan menaiki jenjang 
tertentu seiring dengan kenaikan tingkat pendidikan akademisnya. 

b. Penjenjangan berbasis diklat. Seorang kader dapat menaiki jenjang 
tertentu setelah mengikuti diklat tertentu. 

c. Penjenjangan berbasis profil. Setiap kader bisa menaiki jenjang 
tertentu ketika sudah memenuhi profil tertentu. Sebutlah, dari sisi 
profil Qur‘aniyah, dengan jenjang kader 4 tahap. Pada tahap satu ia 
harus hafal 1/4 juz dalam Al Qur‘an, pada tahap 2 ia harus hafal 
2/4 juz, dan seterusnya. 

Jenjang pengaderan ini lalu disesuaikan dengan jenjang karir dalam 
lembaga dakwah. Dengan adanya sinkronisasi antara jenjang kader 
dengan jenjang karir dakwah, maka kita akan memiliki kader yang betul-
betul telah memenuhi kriteria untuk sebuah tanggung jawab tertentu. 
Contoh: 

 

tingkat 4

tingkat 2&3

tingkat 1

pengurus inti

kadep/korwat

staff
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Sebagai tambahan, perlu ada penamaan pada setiap jenjang yang 
ada. Contohnya: 

Setelah kita menentukan alur yang akan kita gunakan, selanjutnya kita 
akan menentukan materi apa yang akan diberikan pada setiap jenjang. 
Dalam menentukan materi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

1. Eksistensi kader 
2. Kebutuhan dasar kader 
3. Output yang diharapkan 
4. Kondisi akademis di kampus 
5. Tantangan dan kebutuhan ke depan 

Materi yang ditentukan juga perlu kita sesuaikan dengan profil yang 
akan dibentuk dengan paradigma bahwa kita adalah orang yang sedang 
mengikuti alur ini. Kamu harus bisa berasumsi bahwa kamu adalah 
seorang kader yang mengikuti alur, sehingga apa yang akan lembagamu 
susun bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh lembaga, melainkan 
berdasarkan atas apa yang kader butuhkan. Materi pun perlu ditentukan 
tingkatan prioritasnya, mana yang harus disampaikan, mana yang bisa 
tidak disampaikan, mana yang disampaikan hanya pada kondisi tertentu 
atau hanya pada kader tertentu saja.  

Materi yang diberikan diharapkan dapat meliputi beberapa hal, antara 
lain: 

1. Aspek diniyah (fiqih, akhlak, sirah, dan lain-lain) 
2. Aspek Qur‘aniyah (tahsin, tahfidz, tafsir) 
3. Aspek pengembangan potensi diri (leadership, negosiasi, 

komunikasi, pribadi visioner) 
4. Motivasi diri  
5. Akademis (tutorial, persiapan pasca kampus) 
6. Pemahaman dakwah kampus 
7. Softskill (menyetir, memasak, multimedia) 

Ketujuh poin ini sebisa mungkin diberikan secara seimbang sehingga 
kader memperoleh banyak input dan kesempatan untuk terus 
mengembangkan diri. Dengan ini kader juga dapat memiliki pengetahuan 
yang komprehensif. Inilah yang dapat menjadi modal penting bagi dirinya 
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dalam menjalankan beban amanah dakwah dengan baik. Terkait 
penentuan materi, saya merekomendasikan untuk dicari dari berbagai 
buku referensi maupun dari permintaan kader sendiri.  

Penentuan metode menjadi tahap selanjutnya dalam menyusun 
sistem kaderisasi. Metode adalah sebuah cara atau sarana yang 
digunakan untuk menyampaikan materi tertentu. Bisa jadi digunakan satu 
metode untuk beberapa materi, atau satu materi membutuhkan beberapa 
metode untuk disampaikan, tentunya dengan catatan, bahwa isi materi 
tersampaikan dengan tepat. Penentuan metode ini perlu diperhatikan 
karena sering saya melihat penyampaian metode yang monoton (sebutlah 
dengan ceramah saja). Ini membuat kader jenuh dan penyampaian materi 
menjadi tidak efektif. Beberapa contoh metode yang bisa dilakukan antara 
lain: mentoring, seminar, focus group discussion, penugasan, membaca 
buku, rihlah, membuat tulisan, outbound, kemah, olahraga, talkshow, 
mimbar bebas, menemui tokoh, bakti sosial dan kaderisasi aktif.  

Sebagai seorang pengkader diperlukan mix and match antara materi 
dan metode. Perlu dipastikan bahwa setiap materi mempunyai pasangan 
metode yang tepat. Pengembangan metode biasanya bisa sangat 
bervariasi. Untuk satu contoh metode talkshow misalnya, bisa 
menggunakan satu pembicara, dua pembicara, debat antar pembicara, 
kupas tuntas hingga puas atau diskusi. Imajinasi dan kreativitas dari 
pengelola kaderisasi perlu dikembangkan di sini. Ada baiknya pula, 
menurut saya, seorang pelaksana kaderisasi mengikuti pola pembinaan 
atau pengembangan diri dari lembaga selain lembaga dakwah yang 
diikutinya. Karena variasi metode belajar yang tersedia sekarang semakin 
banyak dan berkembang pesat. 

Tahap akhir dari penyusunan sistem kaderisasi adalah meng-overlay 
atau menyinkronisasikan alur, jenjang, materi dan metode yang telah ada 
dalam skema atau alur yang bisa dipahami dengan mudah. Adanya 
skematik ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman dari 
pelaksana maupun kader yang menjalani pola ini. Dengan adanya sistem 
yang komprehensif dan bertahap, diharapkan lembaga dakwah bisa 
produktif membentuk kader dakwah yang merupakan aset sangat 
berharga untuk perbaikan dakwah di kampusmu. 

 

Mengatas i  Kejenuhan Dakwah 

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah 

turun , dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang 
atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara 

mereka adalah orang-orang yang fasik. (Al Hadid Ayat 16) 
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Kader yang jenuh bisa dihadapi di hampir seluruh kampus. Kejenuhan 
yang melanda ternyata tidak hanya pada satu atau dua kader saja, tapi 
ibarat penyakit yang mewabah. Penularan penyakit kejenuhan dalam 
dakwah sangat cepat dikarenakan pola amal jama‘i yang kita terapkan di 
dakwah kampus, yang membuat kader relatif bergantung antara satu 
sama lainnya dalam hal aktivitas dakwah. 

Ketika seorang kader sudah mempunyai alasan mengapa kejenuhan 
ia alami, alasan ini dapat pula menjadi alasan bagi kader dakwah yang 
lain. Karena kita membicarakan tentang penyakit dalam dakwah, maka kita 
perlu menyelesaikan problematika ini secara medis pula. Kita mungkin 
sering mendengar semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati. 
Metode ini pula yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan 
problematika ini.  

Saya akan memulai pembahasan dari sebuah pertanyaan sederhana. 
Mengapa seseorang bisa jenuh dalam berdakwah? Berbagai macam 
alasan sering saya temui terhadap kader yang memutuskan untuk berhenti 
berdakwah. Dimulai dari akademis yang turun, urusan keluarga, tidak 
diizinkan oleh orang tua, kecewa pada jamaah dakwah di kampus, 
merasa diperkerjakan, tidak merasakan indahnya ukhwah, terlalu sibuk dan 
sebagainya. Memang, jika melihat alasan tersebut, kita akan berkata, ―Saya 
juga kuliah, saya juga kerja, saya juga punya orang tua yang harus saya 
urus, tapi saya masih melakukan aktivitas dakwah‖.  

Tetapi kamu perlu juga memahami bahwa memang alasan itu apa 
adanya. Seseorang jenuh dengan alasan yang telah ia paparkan. Itulah 
bentuk dari perasaan dia ketika itu. Lalu mana pemahaman kader dakwah 
pada janji Allah yang akan membalas semua amal kita?  

Pada masa dakwah era terbuka, kuantitas menjadi sebuah orientasi 
tersendiri dalam dakwah. Peningkatan kuantitas atau jumlah kader adalah 
suatu poin yang penting karena memang dakwah kita kini membutuhkan 
banyak kader untuk memenuhi semua pos dakwah yang kian bertambah. 
Pada era ini, banyak yang menilai bahwa pemahaman kader berkurang. 
Ya, kita memang harus menerima konsekuensi bahwa dengan 
bertambahnya jumlah kader yang tidak diiringi dengan daya rangkul 
(Yakan, 2000) ini akan berdampak pada penurunan tingkat pemahaman 
kader.  

Oleh karena itu, sebagai seorang kader inti kita tidak bisa 
mengeneralisasi semua kader dalam pemahaman yang sama. Perlu 
kiranya kita juga membuat tingkatan kader berdasarkan pemahamannya. 
Sebutlah: 

 Kader inti 
 Kader pendukung 
 Kader simpatisan 
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Setiap tingkatan ini mempunyai pola pendekatan yang berbeda dan 
tentunya masing-masing juga mempunyai pandangan terhadap dakwah 
yang berbeda-beda.  

Kembali ke mengapa seseorang bisa jenuh dalam berdakwah. 
Biasanya seseorang meninggalkan suatu aktivitas dikarenakan ia merasa 
tidak mendapatkan manfaat apa pun dari aktivitas itu. Pada kondisi ini bisa 
kita diagnosis bahwa mungkin memang dakwah tidak memberikan 
manfaat apa pun kepada kader. Kejenuhan ini bisa jadi juga karena terjadi 
kekecewaan dalam diri mereka. Mereka merasa dikhianati oleh dakwah, 
yang sebelumnya diyakini akan memberikan banyak ilmu agama 
kepadanya, namun yang didapatinya hanyalah tanggung jawab dan 
beban yang membuat nilai kuliahnya menurun.  

Paradigma yang salah tentang kader biasanya menjadi alasan utama 
pengkader gagal menata para kader dengan baik. Kader bukanlah 
pekerja, kader adalah orang yang akan dibina. Saya berani bertaruh, 
hampir seluruh Lembaga Dakwah ketika melakukan penerimaan 
mahasiswa baru atau penerimaan anggota baru akan berpikir, ‖Berapa 
banyak kader yang bisa beramanah di sini?‖, bukan, ―Berapa banyak kader 
yang bisa aku bina dengan baik disini?‖. 

Dapat dilihat bahwa basis tarbiyah yang dilakukan oleh para 
pengkader adalah job-oriented learning atau pembinaan berbasis 
amanah. Ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
kader. Kader pada mulanya bergabung dalam jamaah dakwah 
mengharapkan adanya pembinaan pasif yang membuatnya bisa belajar 
terlebih dahulu. Sedangkan tanggung jawab yang akan diberikan 
hanyalah sebatas untuk magang saja.  

Kejenuhan pun juga bisa disebabkan oleh kekecewaan, baik itu 
kekecewaan yang disebabkan oleh problematika pribadi, seperti masalah 
keluarga, IP, keadaan ekonomi, konflik percintaan maupun kekecewaan 
terhadap problematika eksternal seperti lingkungan dakwah yang tidak 
sesuai, pemimpin yang tidak bisa mengayomi, konflik pendapat, atau 
merasa tidak dihargai. Pada kondisi ini, komunikasi dan rasa saling 
menghargai tidaklah muncul. Dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh 
untuk mengatasi penyakit ini. Jika tidak segera diatasi, maka akan cepat 
menular ke kader lain, dan jika sudah akut maka akan sulit lagi untuk 
menyelesaikannya karena ―penyakit‖ ini berpotensi mewabah membentuk 
sebuah culture tersendiri di sebuah lembaga.  

 

Membangun Komunikasi yang Sehat dalam Lembaga Dakwah 

Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai individu dengan 
perbedaan program studi, pola pikir, prioritas, dan tujuan hidup, ada 
sebuah lingkage yang harus terus ada, yakni komunikasi. Komunikasi 
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dalam bahasan ini tidak sebatas penyampaian pesan saja, tetapi juga 
komunikasi yang sifatnya lebih mendalam atau empatik. Bentuk dari 
komunikasi dalam kelompok dapat diterjemahkan menjadi tiga poin yang 
sekiranya perlu dipahami bersama dan dilaksanakan, yaitu menghargai, 
terbuka, dan memahami.  

Seseorang akan merasa nyaman bila ia merasa dihargai di 
lingkungannya. Ungkapan tolong, terima kasih, atau semangat! bukanlah 
sebuah ungkapan yang sekedar basa basi saja. Ungkapan ini adalah 
sebagai rasa untuk menghargai pekerjaan seseorang. Kamu mungkin bisa 
membayangkan, atau mengingat—jika kamu pernah melakukannya—ketika 
kamu dimintai tolong seorang ibu untuk menyeberangkannya ke seberang 
jalan. Teringatkah kamu dengan ucapan terima kasih yang ia berikan? Atau 
mungkin ucapan terima kasih dari orang tua lain atas bantuan kamu 
kepadanya, ―Makasih nak, semoga sukses‖. Ini adalah bentuk ekspresi 
yang tulus berasal dari hati.  

Sebuah ekspresi yang ingin seorang ibu ungkapkan untuk seorang 
pemuda yang telah membantunya menyeberangi jalan. Coba sekali lagi 
kamu ingat bagaimana perasaan kamu saat mereka menyampaikan rasa 
terima kasihnya. Tentu kamu akan merasa bak pahlawan atau seseorang 
yang telah berbuat sebuah tindakan mulia. Kamu pun termotivasi untuk 
melakukan lagi hal yang serupa bahkan kalau bisa lebih baik. Begitu 
pulalah yang akan dirasakan oleh kader kita ketika kita sebagai pemimpin 
atau mungkin rekan kerja memberikan penghargaan kepada dirinya. 

Keterbukaan adalah impact dari kepercayaan. Keterbukaan pula yang 
memicu adanya rasa nyaman dalam berkelompok. Keterbukaan pula yang 
membuat seseorang bisa cepat menyampaikan perasaan atau isi hati atas 
ketidaknyamanan yang ia rasakan.  

Dalam membangun keluarga, orangtua saya sering menyampaikan 
hal ini. Beliau mengatakan bahwa dalam berkeluarga, keterbukaan 
menjadi sangat penting. Kalau ada masalah, jangan disembunyikan, 
apalagi dibicarakan di belakang. Segeralah disampaikan agar bisa 
diselesaikan secepatnya daripada masalahnya menjadi berkepanjangan. 
Biasanya dalam keterbukaan itu juga akan terbentuk kepercayaan antar 
anggota keluarga sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga. 
Demikian pula dalam keluarga dakwah (baca: kelompok/jamaah dakwah), 
perlu dibangun kondisi ini untuk membuat kader bisa merasa berada 
dalam sebuah ―keluarga‖ ketika beraktivitas. 

Kamu perlu memahami kebutuhan dan keinginan kader untuk 
merangkai sebuah hubungan simbiosis mutualisme antara dirinya dan 
dakwah. Terkadang sering ada paradigma sinekdok pars prototo, bahwa 
ketika seorang pemimpin tidak memahami seorang kader, maka itu artinya 
jamaah dakwah juga tidak memahami dirinya. Memahami adalah sebuah 
proses untuk mengetahui apa yang menjadi landasan dan pola kamu 
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dalam berpikir. Pada dakwah kampus yang memiliki banyak tantangan, 
maka kebutuhan untuk memahami satu sama lain akan dapat menunjang 
aktivitas yang dilakukan. Seorang peserta rapat diharapkan dapat 
memahami bagaimana pola pikir pemimpin rapatnya, maksudnya bukan 
untuk selalu memahaminya, akan tetapi agar tepat dalam menyampaikan 
pendapat. Seorang pemimpin rapat juga diharapkan dapat memahami 
keinginan atau aspirasi dari peserta rapat agar tidak semena-mena dalam 
mengambil keputusan. Ketika proses komunikasi ini dapat berjalan dengan 
baik, maka kader akan merasa nyaman menjalankan aktivitas dakwah, 
nyaman terhadap sesama kader, dan nyaman dengan lingkungan 
dakwah sehingga dapat mencegah kejenuhan.  

 

Memberi Tanggung Jawab Sesuai dengan Proporsi Kader 

Setiap kader memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. 
Bisa dikatakan bahwa kader mempunyai kapasitas yang berbeda dengan 
segala ciri khasnya. Setiap kapasitas ini memiliki keterbatasan yang sangat 
bervariasi dan tentu juga memiliki value tertentu yang ia jadikan sebagai 
landasan dalam menentukan sesuatu.  

Bisa jadi seorang kader mempunyai tanggung jawab akademis yang 
besar sehingga ketika IP-nya turun 0,1 saja ia akan langsung depresi 
sehingga ini bisa dijadikannya alasan merasa jenuh dalam berdakwah. 
Ada juga seseorang yang sangat tidak peduli pada IP sehingga walau IP-
nya hanya 2,00 saja ia sudah cukup tenang dan tidak merasa begitu 
khawatir.  

Setiap kader juga memiliki spesifikasi keahlian tertentu. Ada kader 
yang senang rapat, ada kader yang hanya senang kerja teknis, ada kader 
yang senang tampil di depan umum, ada kader yang ahli mengonsep 
agenda dakwah, atau ada pula kader yang senang mencari uang. 
Spesifikasi ini sering diabaikan begitu saja oleh pengelola dakwah. Masih 
banyak pandangan bahwa kader harus multi-talent. Saya memang 
sepakat bahwa seorang kader harus punya banyak keahlian, akan tetapi 
jangan sampai mematikan keahlian utama. Biarkanlah keahlian lain hanya 
berfungsi sebagai pendukung saja.  

Sebagai seorang pengelola dakwah, atau dalam hal ini pemimpin, 
kamu perlu mengetahui kondisi kader dengan baik. Sebaiknya 
departemen kaderisasi melakukan pendataan dengan baik. Adanya 
pemahaman akan kondisi kader ini membuat kamu yang adalah seorang 
pendistribusi amanah, dapat memposisikan kader dengan baik. Acapkali 
saya temui, seorang kader tidak merasa cocok dengan apa yang 
diamanahkan kepadanya. Akibatnya dia berpikir, ―Yang penting tugas saya 
selesai‖. Pandangan ini membuat matinya kreativitas dan inovasi kader 
dalam menjalankan amanah. Yang paling dikhawatirkan adalah hal ini 
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akan membuat kader jenuh dalam menjalankan tugasnya sehingga ia 
berpikir untuk berhenti berdakwah setelah menyelesaikan sebuah agenda 
yang mesti ia laksanakan. 

Dengan pemberian tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan 
porsi yang tepat, efisiensi dan produktivitas kerja akan terbentuk. Kamu juga 
perlu memperhatikan kemampuan manajemen waktu kader dan 
bagaimana hubungan tanggung jawabnya terhadap nilai kuliah. Pada 
kondisi ini akan diuji tentunya kemampuan kepemimpinan seorang 
pemimpin. Jangan sampai kamu menyalahkan kader atas kegagalan 
eksekusi dakwah. Tetapi cobalah mengevaluasi kebijakan yang kamu 
lakukan dalam mendistribusi porsi tanggung jawab kader. 

 

Keseimbangan Antara Pembinaan dan Amanah 

Ketika saya melihat formulir pendaftaran kader baru untuk bergabung 
dalam LDK, saya melihat hampir 80% menuliskan harapan ketika 
bergabung dengan LDK adalah mendapat pembinaan keislaman, 
menambah wawasan Islam, mendapat lingkungan Islami, dan sejenisnya. 
Dari sini bisa diambil benang merah bahwa tujuan utama seorang kader 
bergabung adalah untuk mendapatkan pembinaan. Pembinaan yang bisa 
membuat ia lebih baik, lebih memahami Islam, dan menjadi muslim yang 
lebih Rabbani. Sebagai sebuah lembaga dakwah yang amanah maka kita 
perlu berusaha mewujudkan kebutuhan kader ini dengan memberikan 
porsi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Memang sebagai 
lembaga dakwah yang dinamis, diperlukan juga kader yang bergerak 
untuk memutar roda dakwah. Karena itu kita memandang bahwa kader 
adalah aset yang sangat berharga bagi lembaga dakwah. 

Namun sebagai seorang pengelola dakwah, kamu juga perlu 
memperhatikan keseimbangan tanggung jawab yang diberikan kepada 
kader dengan jumlah pembinaan yang dilakukan. Bagaimana kita menilai 
keseimbangan itu? Dalam hal ini, saya ajukan dua macam pendekatan. 

a. Pertama, pendekatan output, yaitu ketika seorang kader merasa 
―tercukupkan‖ setelah mengikuti sebuah agenda dakwah, ia 
menjadi kembali bersemangat untuk beramal lebih banyak.  

b. Kedua, pendekatan waktu, sebutlah seorang kader harus 
menjalankan tanggung jawab dakwah (rapat dan teknis) selama 
sekian jam per pekan, maka minimal pembinaan yang ia dapati 
adalah separuh dari waktu tersebut per pekan.  

Pembinaan yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk pembinaan 
yang bersifat pasif saja, tetapi juga termasuk auto tarbiyah yang dilakukan 
secara pribadi. Keseimbangan ini membuat kader akan merasa ter-charge 
secara cukup, dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan mulanya 
bergabung dalam lembaga dakwah. Dengan demikian, kader akan 
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dengan sukarela berkontribusi setelah mendapatkan asupan ilmu yang 
cukup. Sebetulnya, pembinaan yang dilakukan adalah bentuk dari 
pemberian katalis atau stimulator bagi kader. Ketika ia usai menjalankan 
sebuah pembinaan, ia akan siap untuk beramal dalam medan dakwah. 

 

Pemahaman Urgensi Dakwah dan Pembinaan Secara Rutin 

Banyak yang mengatakan bahwa kader saat ini mengalami apa yang 
disebut dengan disorientasi dakwah. Kader saat ini banyak yang 
mempunyai misi pribadi dalam menjalankan amanah dakwah ketimbang 
misi jamaah dakwah yang ada. Ketika bergabung dalam sebuah lembaga 
dakwah ia mulai berharap mendapatkan posisi tertentu, atau keuntungan 
lain, seperti mendapatkan pasangan hidup yang sesuai atau lainnya.  

Disorientasi dakwah saya kira mulai merebak di kalangan kader 
pendukung. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang ia miliki 
atas sebuah pertanyaan, kenapa saya harus berdakwah? Pemahaman 
akan jawaban pertanyaan ini perlu ditekankan sejak dini agar kader tetap 
berada pada koridor dakwah yang tepat dan terarah, kader tetap Allah-
oriented dalam menjalankan amal ini. Pemahaman ini bisa mereduksi 
kekecewaan yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan dakwah. Kader 
akan mengembalikan segala masalahnya kepada Allah dan memetik 
hikmah yang bisa ia ambil atas sebuah kejadian.  

Memang penurunan kualitas akan terasa ketika kita gagal memantau 
lingkungan kader. Sepemahaman saya, buku novel Islami dan lagu Islami 
dibuat untuk merangkul massa umum dan massa mengambang. Tetapi 
saat ini, kader pun menikmatinya bahkan lebih menikmati novel Islami 
atau cerita Islami yang ringan ketimbang membaca buku dari ulama 
terdahulu atau masa kini. Kader bahkan lebih hafal lagu Islami ketimbang 
ayat-ayat Al Qur‘an. 

Sebagai seorang pemimpin, kamu perlu memantau hal ini. Perlu 
kiranya diadakan transformasi bertahap akan kebiasaan dan kebutuhan 
kader ini. Dengan itu kader akan merasa bahwa apapun yang terjadi 
dalam lika-liku dakwah hanya terjadi atas izin Allah.  
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Meningkatkan Kredibi l i tas  Kader  

 

―Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan padahal kamu 
lupa terhadap dirimu sendiri sedangkan kamu sendiri membaca kitab 

Tuhan. Apakah kamu tidak berpikir.‖ (Al-Baqarah Ayat 44) 

Dalam riwayat Rasulullah dan sahabat pada masa perjuangannya, kita 
mengenal ada sebuah kesamaan di antara mereka sebelum masuk Islam, 
termasuk Rasul sendiri sebelum Allah menurunkan wahyu pertama 
kepadanya. Hampir semua dari mereka adalah sosok yang telah diakui 
oleh lingkungan sosialnya. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang 
dipercaya oleh masyarakat Mekkah hingga ia dijuluki Al Amin. Kita 
mengenal Abu Bakar As Shiddiq yang merupakan saudagar dan orang 
yang dihormati di Mekkah. Umar ibnu Khattab sebelum mengucapkan 
syahadat dalam keadaan emosional adalah seorang panglima perang 
yang sangat disegani. Paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul 
Muthalib adalah orang yang ahli bermain pedang, yang merupakan 
simbol kekuatan untuk masyarakat saat itu. Khalid ibnu Walid yang 
kemudian dijuluki pedang Allah dan dikenal sebagai panglima yang tidak 
pernah kalah, dulunya juga merupakan seorang panglima yang dipercaya 
memimpin pasukan multi-kabilah ketika Perang Uhud. Bahkan seseorang 
yang sangat simpatik pada Islam walau ia tidak memeluk Islam, yaitu 
paman Nabi Muhammad, Abu Thalib yang merupakan seorang tokoh 
sosial politik Quraisy. Dengan kekuatannya ia mampu melindungi umat 
Muslim dari penolakan masyarakat Mekkah saat itu.  

Sejarah pun membuktikan peran mereka yang sangat besar dalam 
percepatan dan perluasan perkembangan Islam. Ada sebuah benang 
merah yang menjadi persamaan dari nabi dan sahabat yang saya 
paparkan di atas, yakni mereka semua diakui oleh masyarakat, bahkan 
oleh non-Muslim sekalipun. Ketokohan ini digunakan dengan baik untuk 
memberikan dampak meningkatnya kredibilitas dakwah dan 
mempengaruhi banyak orang untuk mengajak masuk Islam. 

Konsep ini masih sangat relevan untuk digunakan di kondisi seperti 
saat ini. Seorang kader dakwah kampus sangat diharapkan dapat memiliki 
kredibilitas dan pengakuan publik pada skala tertentu, tergantung kapasitas 
pribadinya. Saya sangat yakin seorang kader pasti memiliki kapasitas 
pribadi yang memungkinkannya diakui masyarakat. Menilik masyarakat 
Indonesia yang masih bergantung pada sosok figur dalam proses 
membuat keputusan, kekuatan ketokohan kader adalah senjata tersendiri 
dalam membangun basis kader dan simpatisan dakwah yang baru. 

Setiap kader mempunyai potensi untuk ditokohkan. Kamu bisa 
memanfaatkan potensi ini untuk menyebarkan ketokohan kader. Pada 
dasarnya ketokohan ini tidak bisa dibuat-buat, ia akan muncul dari sebuah 
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kepercayaan publik terhadap kinerjamu. Itu kuncinya. Berikan yang terbaik 
atas setiap yang kamu lakukan, maka masyarakat akan secara otomatis 
menilai dirimu sebagai sosok yang layak untuk diteladani. Lembaga 
dakwah juga diharapkan dapat mendistribusikan ketokohan kader di 
semua lini yang memungkinkan. Saya akan membahas topik bagaimana 
menokohkan kader ini dengan membaginya sesuai lini yang 
memungkinkan kader untuk menokoh  

 

Akademis dan Profesi 

Peran sentral mahasiswa adalah akademis dan profesi. Dalam sebuah 
kampus, pengakuan yang paling diakui pada struktur sosial masyarakat 
kampus adalah kapasitas kompetensi akademis seseorang. Seseorang 
yang memilki IPK di atas 3,00 akan lebih dinilai sukses oleh—minimal—
kawan satu program studi dan dosen tentunya. Seorang asisten 
laboratorium atau asisten praktikum juga mempunyai pengaruh terhadap 
peserta praktikum. Ia akan disegani sebagai sosok yang memiliki 
pemahaman akan sebuah mata kuliah. Seseorang yang menjuarai lomba 
penelitian pada tingkat nasional juga akan menjadi kebanggaan bagi 
mahasiswa lain dan dosen. Ia akan dikenang sebagai mahasiswa yang 
menyumbangkan prestasinya untuk universitas. Contoh lain, seorang 
mahasiswa tingkat lanjut yang sering terlibat dalam proyek atau penelitian 
dosen atau alumni, akan dinilai sebagai orang yang telah mampu 
mengaplikasikan ilmu kuliah dan memiliki jaringan yang luas.  

Seorang mahasiswa berprestasi secara akademis tanpa aktivitas non-
kulikuler adalah yang lumrah karena memang waktunya sudah terdedikasi 
penuh untuk akademis. Akan tetapi seorang mahasiswa berprestasi 
akademis dan memiliki pula waktu untuk berorganisasi serta mengikuti 
pembinaan keagamaan, ini barulah sebuah pengakuan lebih bagi dirinya. 
Seorang kader dakwah yang memang rajin dan pandai dalam akademis 
dapat mengisi peran ini di setiap program studi. Diharapkan di setiap 
program studi pada setiap angkatan ada minimal satu kader yang memiliki 
kapasitas ketokohan akademis dan profesi. 

 

Kesenian dan Olahraga 

Kesenian dan olahraga merupakan sebuah kelebihan yang tidak 
semua manusia memilkinya. Daya jangkau ketokohan dari dua bidang ini 
sangat luas karena bisa menyentuh semua tipikal manusia. Baik 
mahasiswa yang kuper atau gaul, mereka menilai bahwa orang yang 
pandai dalam hal kesenian (khususnya musik) dan olahraga adalah orang 
yang dinilai keren. Mesti diakui bahwa seni dan olahraga pulalah yang 
bisa menyatukan masyarakat dari berbagai asal dan dasar pemikiran. 
Seseorang yang memiliki prestasi olahraga akan dielu-elukan oleh teman-
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temannya sebagaimana seorang musisi yang dapat menghibur temannya 
dengan kemampuan musikalnya. 

Inilah sisi ketokohan yang masih sedikit di kalangan kader. Padahal 
jika dianalisis secara instan, ketokohan ini dapat merangkul lebih mudah 
masyarakat yang menggemarinya. Seseorang yang gemar seni dan 
olahraga biasanya adalah orang yang bisa mengisi waktu luang dengan 
hal positif. Ia juga bukan orang yang menolak agama secara ekstrim (pada 
umumnya seperti itu). Sehingga untuk pendekatan personal maupun 
figuritas akan lebih mudah dilakukan. 

 

Sosial Politik Kampus 

Kampus juga sebuah wahana dan lingkungan latihan untuk berpolitik. 
Banyak yang mengatakan kampus adalah miniatur Indonesia. Ada 
golongan yang memperjuangkan prinsipnya, ada pihak yang berkuasa, 
ada oposisi, ada yang menolak demokrasi, ada yang berpikir nasionalis, 
religi, anarkis, sosialis, kapitalis dan sebagainya. Dalam setiap kampus pasti 
ada beberapa orang yang mampu ―menghipnotis‖ massanya dengan 
kapasitas pribadinya dari segi kemampuan menstrukturkan pemikiran, 
kekuatan pemahaman prinsip, mobilisasi dalam bergerak, semangat 
membela rakyat dan kemampuan komunikasi yang kharismatik. Orang 
seperti ini dikenal sebagai seorang pemimpin mahasiswa dalam lembaga 
yang saat ini kita kenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. 

Kader dakwah memang tidak perlu sebuah jabatan untuk 
memunculkan ketokohannya. Ia bisa mencari kesempatan untuk hadir 
dalam kesempatan yang melibatkan banyak massa lalu menyampaikan 
pemikirannya di sana. Ia bisa menjadi orang yang selalu aktif dalam setiap 
kepanitiaan kampus, orang yang selalu menyapa masyarakat kampus 
dengan kehangatannya dan juga diakui statusnya sebagai ―aktivis 
mahasiswa‖ oleh teman-temannya. Tipikal ketokohan ini bisa menyentuh 
masyarakat yang memiliki ideologi yang kuat. Dengan kemampuannya 
memahami apa yang ada di pikirannya, memungkinkan dirinya untuk 
mendapat kepercayaan dari orang banyak. 

 

Religi 

Sosok santri atau ulama tidak bisa lepas dari struktur sosial Indonesia. 
Bagaimanapun kondisi bangsa ini, sosok ulama atau santri tetap memiliki 
tempat tersendiri selama ia masih bisa berkomunikasi dengan baik dan 
bermanfaat bagi lingkungan. Peran ini sebetulnya bisa menjadi lumbung 
ketokohan kader, namun sejauh pengamatan saya, masih sangat sedikit 
kader yang mampu atau bahkan mau menonjolkan kapasitas religinya. 
Kader sering malu mengakui bahwa ia seorang aktivis masjid, dengan 
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berbagai alasan tentunya. Padahal ia bisa menjadi sosok da‘i yang 
diterima oleh masyarakatnya karena kemampuannya mengarahkan 
massa ke arah yang lebih baik. Dibutuhkan dua hal dalam ketokohan ini, 
yakni pemahaman yang baik tentang Islam dan kemampuan komunikasi. 
Kader saat ini lebih nyaman menyampaikan materi atau risalah Islam ke 
sesama kader saja. Ia masih malu (dan entah sampai kapan) 
menyampaikannya ke seorang teman yang mungkin masih jauh dari nilai 
Islam.  

 

Entrepreneur 

Mahasiswa biasanya mengakui secara khusus seorang mahasiswa 
yang mampu berpenghasilan saat masih kuliah. Kekaguman dan rasa 
salut pun muncul, karena tidak semua mahasiswa mampu melakukan hal 
ini. Kemampuan entrepreneur adalah sebuah kemampuan yang berasal 
dari minat dan diasah dengan mencoba langsung terjun ke lapangan.  

Biasanya kader dakwah cukup banyak yang mulai merintis usaha 
sejak kuliah. Entah paradigma apa yang ada, sehingga banyak kader yang 
ingin menjadi wiraswasta. Ini merupakan sebuah keunggulan tersendiri 
bagi kader. Ia bisa menyontohkan bagaimana cara mencari uang sendiri, 
hidup tanpa tergantung orang tua dan mungkin bisa sedikit berbagi rezeki 
kepada kawan-kawannya. 

 

Grass Root Society 

Orang yang merakyat, demikian biasanya ia disebut. Yakni seseorang 
yang rela dan senang berkumpul bersama orang-orang lain 
membicarakan berbagai hal yang mungkin menurut sebagian orang ―tidak 
penting‖. Ia juga orang yang mau bergabung dalam kepanitiaan kampus. 
Tanpa meminta jabatan, ia mau membantu atau memberikan jaringan 
kepada lembaga apapun di kampus. Ia biasanya orang yang penuh 
stamina dan multi talenta. Orang seperti ini sangat disayang dan diakui 
totalitasnya oleh seluruh tipikal mahasiswa, dengan kata lain, orang 
bertipikal ini dapat menyentuh mahasiswa. Sangat jarang bahkan hampir 
tidak ada kader dakwah kampus dengan tipikal ketokohan ini. Saya rasa 
lembaga dakwah butuh seorang kader yang dapat memanfaatkan 
ketokohan dari sisi ini.  

Dalam membangun basis ketokohan ini, tidak perlu terlalu 
direncanakan secara formal. Mulailah dari meng-outsource potensi kader. 
Biarkan ia memilih akan beraktivitas di mana, dan ketika potensi 
ketokohannya mulai muncul di salah satu lini di atas, barulah arahkan dia 
dengan baik untuk kepentingan dakwah.  
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Ada berbagai cara untuk memanfaatkan ketokohan ini. Secara 
kelembagaan, ketokohan akan berdampak positif pada pencitraan 
lembaga dakwah. Secara personal, kader yang telah tertokohkan dapat 
mengajak langsung objek dakwahnya untuk beribadah, belajar Islam atau 
bahkan aktif dalam kegiatan lembaga dakwah.  

 

Optimasi Alumni Dakwah Sekolah (ROHIS, DKM, SKI & IRMA) 

―(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allahlah hati 

menjadi tenteram.― (Ar Radu Ayat 28) 

Alumni dakwah sekolah (DS) saat ini sangat berkembang pesat dari 
segi kuantitas dan kualitas. Kemajuan dakwah sekolah dalam 1 dekade 
terakhir yang juga diikuti oleh bertambahnya suplai alumni DS ke kampus 
menjadi sebuah bukti tersendiri. Perlu kita coba pahami bersama bahwa 
alumni DS memiliki banyak kelebihan sebagai kader dakwah. Minimal 
pemahaman mereka terkait aqidah, ibadah dan urgensi dakwah sudah 
bisa dikatakan baik sehingga biasanya ketika tiba di kampus mereka tidak 
perlu lagi mendapatkan banyak pembinaan. Mereka hanya perlu ―dipoles‖ 
sedikit, lalu kemudian mereka sudah siap tempur di medan dakwah 
kampus.  

Akan tetapi seringkali proses perpindahan dari SMA ke kampus tidak 
semulus yang dibayangkan. Terkadang tidak semua SMA mempunyai link 
ke kampus yang memungkinkan alumni DS ini melanjutkan pembinaan di 
kampus. Atau, bisa jadi alumni DS ini yang justru menjauh dari dunia 
dakwah karena merasa sudah bebas dan tidak berminat melanjutkan 
aktivitas dakwah di kampus. Permasalahan ini sering kali terjadi di kampus 
sehingga banyak sekali alumni DS yang tidak terindentifikasi dan berakibat 
pada ―lepasnya‖ mereka dari jalan dakwah ini. 

Sungguh sangat disayangkan jika potensi besar ini tidak segera 
dikondisikan dengan baik. Apalagi jika alasan tidak dikondisikannya 
mereka hanya karena alasan teknis belaka. Oleh karena itu, sekiranya 
perlu bagi LDK untuk mengondisikan alumni DS sesegera mungkin di awal 
perkuliahan sehingga mereka dapat menemukan lingkungan dakwah 
baru di kampus.  

Tulisan saya pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana pola 
identifikasi, yang di ITB sering dikenal dengan proses screening serta 
pengelolaan alumni DS agar mereka dapat beraktivitas sesegera mungkin 
di kampus dan tentunya mendapat pembinaan rutin dengan baik.  
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Identifikasi Tahap I: Pembentukan Tim 

Proses tahap pertama adalah membentuk tim identifikasi dan 
pembinaan alumni dakwah sekolah (ADS). Tim ini bisa berdiri di bawah 
departemen kaderisasi atau bisa dibuatkan satu departemen khusus syiar 
mahasiswa baru. Tim ADS terdiri dari bidang-bidang tertentu, antara lain 
bidang identifikasi, pusat data dan informasi, dan kaderisasi ADS. Langkah 
yang bisa kamu lakukan sebelum mahasiswa baru masuk tentunya adalah 
menginfokan keberadaan tim ini kepada kader dakwah di kampusmu. 
Dengan demikian kader bisa menginformasikannya ke sekolah tempat 
mereka berasal. Sebisa mungkin tim ini juga mulai menjajaki sekolah yang 
banyak menyuplai mahasiswa ke kampusmu. Adanya jaringan sekolah ini 
memungkinkanmu mengidentifikasi ADS bahkan sebelum mereka masuk 
ke kampusmu. 

Identifikasi Tahap II: Pendaftaran Ulang 

Fase pendaftaran ulang menjadi tahap kedua dari identifikasi, yakni 
dengan membuat stand di tempat pendaftaran kuliah atau menempatkan 
kader sebagai staf administrasi pendaftaran. Di sini mereka bisa menilai 
seseorang adalah ADS atau bukan dari sikap, cara berpakaian dan 
gelagatnya. Menempatkan kader muslimah bisa menjadi cara yang baik 
pula karena seorang ADS muslimin jika melihat seorang muslimah 
tentunya akan menundukkan pandangannya. Bentuk lain dari 
pemanfaatan momen pendaftaran adalah dengan membagikan buletin 
atau pamflet tentang Lembaga Dakwah Kampus yang di dalamnya bisa 
disisipkan promosi acara temu alumni ROHIS. Semua alumni ROHIS bisa 
mendaftar ke nomor telepon yang telah ditentukan. 

Identifikasi Tahap III: Form Seleksi 

Tahap selanjutnya adalah pada masa OSPEK dan masa penyambutan 
mahasiswa baru. Biasanya dibuat semacam form seleksi khusus kepada 
semua mahasiswa muslm. Dalam form tersebut ditanyakan pertanyaan-
pertanyaan yang menjurus kepada identifikasi ADS, seperti pandangan dia 
terhadap Islam, tokoh Islam yang ia kenal, keaktifannya di dakwah sekolah, 
pola pembinaan Islam yang pernah diikutinya dan sebagainya. Form ini 
bisa kamu bagikan pada masa OSPEK atau pada acara penyambutan 
mahasiswa baru, baik skala kampus, fakultas maupun program studi. Buat 
semacam parameter tertentu yang membuat seseorang dapat terindikasi 
kuat sebagai ADS. 

Identifikasi Tahap IV: Wawancara 

Setelah mendapat data seleksi ADS dari form seleksi, maka kamu akan 
memasuki seleksi tahap lanjut, yakni wawancara langsung. Kamu perlu 
memanggil semua calon indikasi ADS untuk mengikuti wawancara. Di 
wawancara ini ditanyakan tentang dirinya dan sebagainya sehingga bias 
kamu ketahui apakah ia seorang ADS atau bukan. 
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Identifikasi tahap VI: Crosscheck Akhir 

Di tahap ini kamu mencoba melakukan crosscheck ulang data hasil 
wawancara dengan megonfirmasi ke sekolah asal atau ke kader dakwah 
LDK yang berasal dari sekolah yang sama, untuk menemukan kebenaran 
indikasi ADS ini. Dengan ini diharapkan nantinya kamu bisa mendapatkan 
data ADS yang valid. 

Identifikasi tahap VII: Temu Alumni Dakwah Sekolah 

Pada tahap ini para ADS dipertemukan dalam satu pertemuan yang 
bisa diberi tema ―Temu Alumni ROHIS‖. Diharapkan mereka dapat 
menemukan kembali lingkungan dakwah mereka di kampus, yang 
tentunya berbeda dengan sekolah.  

Setelah tim ADS memiliki data valid terkait siapa saja mahasiswa baru 
yang terindikasi kuat sebagai ADS, maka langkah selanjutnya adalah 
memulai proses pengondisian dan pembinaan untuk para ADS ini. Tujuan 
utama dari pembinaaan yang dilakukan adalah menjadikan para ADS 
sebagai penggerak dakwah awal di angkatannya.  

Pembinaan I: mentoring 

Hal yang harus kamu lakukan pada proses pembinaan ini tentunya 
adalah mengelompokkan para ADS dalam kelompok-kelompok 
mentoring. Dengan mengelompokkan para ADS sesegera mungkin, 
pembinaan rutin untuk mereka akan cepat berjalan. Biasanya seorang ADS 
sangat menanti kelompok mentoring baru di kampus untuk mereka. 
Pilihlah beberapa mentor yang bisa membimbing para ADS ini dengan 
baik, terutama untuk adaptasi awal di kampus dan pengenalan dakwah 
kampus untuk mereka. 

Pembinaan II: Forum Angkatan  

Perlu kamu bentuk pula semacam paguyuban atau forum ADS 
angkatan, yang nantinya dapat bertransformasi menjadi forum kader 
angkatan. Dengan adanya paguyuban angkatan ini penjagaan sesama 
ADS akan menjadi lebih mudah. Mereka akan saling mengenal satu sama 
lain. Di paguyuban angkatan bisa pula kamu inisiasi sebuah gerakan 
dakwah di angkatan, seperti ROHIS kelas dan agenda angkatan lainnya. 
Pilihlah seorang pemimpin dan koordinator akhwat untuk memudahkan 
komunikasi dan koordinasi. 

Pembinaan III: Tarqiyah 

Pembinaan tambahan seperti tatsqif, diklat dan sebagainya untuk 
memberikan asupan ilmu dan pengalaman kepada para ADS. Pembinaan 
selain mentoring yang bersifat aksidental ini dikhususkan untuk para ADS. 
Output yang diharapkan tentunya adalah menjadikan para ADS ini siap 
untuk berdakwah di kampus.  
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‗ 

INSPIRASI KEENAM 

Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi sertaapa yang terdapat 
antara keduanya (QS Al-Maidah Ayat 18). 

DAKWAH KAMPUS SIYASI 

Salah satu bentuk diskursus dakwah kampus yang dapat menjadi 
miniatur dari dunia pasca-kampus adalah upaya rekayasa dakwah dalam 
bidang gerak siyasi. Siyasi dalam konteks yang kita bicarakan disini dapat 
diartikan dengan politik, lebih khususnya politik kampus. Seperti yang kita 
alami bersama di dalam organisasi kemahasiswaan sebuah kampus 
terdapat Himpunan Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa di 
tingkat Universitas dan di tingkat Fakultas, serta ada pula Unit Kegiatan 
Mahasiswa.  

Setiap lembaga kemahasiswaan ini tentu memiliki kebutuhan untuk di-
dakwah-i pula, agar sentuhan dakwah tidak hanya berada di Masjid 
Kampus saja, melainkan juga di seluruh organisasi yang terdapat 
mahasiswa di dalamnya. Sentuhan dakwah ini diharapkan dapat 
mendorong terwujudnya lingkungan Islami di seluruh penjuru kampus. 
Strategi ini perlu dilakukan agar proses membangun masyarakat Islami di 
kampus dapat segera terwujud. 

Tentu untuk menjalankan dakwah kampus siyasi, kita akan 
membutuhkan rekayasa dakwah yang tepat pula, ada perbedaan 
karakteristik antara dakwah di dakwiy dan siyasi, dan pastinya akan ada 
perbedaan profil ADK yang ditempati di ranah siyasi. Tanpa bermaksud 
meng-eksklusifkan dakwah siyasi, saya memiliki pandangan bahwa 
dakwah siyasi adalah tahap lanjutan setelah tahap dakwiy. Artinya dakwah 
di siyasi bisa dikatakan lebih menantang dan lebih membutuhkan 
persiapan yang matang. 

Bila saya mencoba mendefinisikan secara sederhana apa itu dakwah 
kampus siyasi, maka saya akan menuliskan kalimat berikut; salah satu 
strategi penyebaran nilai Islam di kampus melalui rekayasa berbagai 
upaya meningkatkan kepemimpinan dan ketokohan sosial kader serta 
mendorong kader untuk menempati posisi strategis -baik secara fungsi 
maupun massa- di organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk 
mendorong terwujudnya lingkungan Islami di sebuah  kampus. 

Dari definisi ini, kita dapat melihat bahwa ada beberapa poin penting 
dalam membangun dakwah siyasi, yakni : 
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1. Value atau nilai yang di bawa (nilai Islam) 
2. Rekayasa berbagai upaya (strategi/siasat) 
3. Kemempininan dan Ketokohan sosial (syaksiyah barizah) 
4. Menempati posisi strategis (penguasaan) 
5. Lingkungan Islami (pengaruh) 

Dari definisi inilah bab ini akan dikembangkan sebagai sebuah 
langkah untuk berbagi inspirasi mengenai strategi dakwah siyasi yang 
nantinya dapat di adaptasikan dan dikembangkan di kampus masing-
masing.  

Transformasi Nilai Islam ke dalam Kebijakan dan Tata Aturan 
Kemahasiswaan 

Ingatlah, sesungguhnya  memalingkan dada mereka untuk 
menyembunyikan diri daripadanya  . Ingatlah, di waktu mereka 

menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala isi hati (Huud Ayat 5) 

Pendekatan dakwah yang di lakukan dalam siyasi memang cukup 
berbeda dengan apa yang dilakukan di dakwiy. Perbedaan mendasar 
adalah bentuk dari dakwah itu sendiri, seringkali dakwah dalam siyasi 
terkesan abstrak atau bahkan tidak jelas. Tetapi yakinlah, sesuatu yang 
abstrak dan tidak jelas, bila dilakukan dengan konsisten akan berdampak 
besar pula pada akhirnya.  

Mengisi sayap dakwah siyasi adalah bagian dari tahapan 
membangun dakwah kampus yang komprehensif. Pendekatan yang 
dilakukan memang bernuansa politis, namun itu adalah bagian dari 
persiapan kita menghadapi dunia politik di luar kampus. Wilayah siyasi 
dalam bahasan ini meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan 
Mahasiswa Jurusan serta Unit Kegiatan Mahasiswa. Ketiga organisasi 
kemahasiswaan ini perlu untuk kita sentuh dengan nuansa dakwah, agar 
penyebaran nilai Islam dapat dirasakan di seluruh penjuru kampus. 

Semangat yang coba kita angkat dalam menjalankan dakwah siyasi 
adalah agar setiap mahasiswa dapat merasakan indahnya Islam 
dimanapun dia beraktivitas. Selain itu, kita tentu juga berharap dengan 
adanya dakwah siyasi, sebagai seorang aktivis dakwah, kita akan mampu 
mengembangkan diversifikasi strategi dakwah yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi dari kampus kita masing-masing. Sehingga bisa kita 
ambil kesimpulan sederhana, bahwa dakwah siyasi adalah sebuah pola 
dakwah yang sangat tidak konvensional, berbagai upaya rekayasa, dan 
siasat sangat dibutuhkan dengan tujuan agar semakin banyak mahasiswa 
dalam sebuah kampus yang tersentuh oleh nilai Islam. 
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Kadang, ada yang bertanya, kenapa seorang aktivis dakwah perlu 
menjadi seorang Ketua Himpunan Mahasiswa atau Presiden Badan 
Eksekutif Mahasiswa. Jawaban saya sangat sederhana sekali, ‖bila bukan 
kita, maka siapa lagi?‖, dalam konteks ini saya ingin membuka wacana 
bahwa bila posisi strategis tersebut di isi oleh seorang yang tidak memiliki 
visi peradaban yang komprehensif, maka apakah organisasi 
kemahasiswaan tersebut akan berkembang sesuai dengan mimpi yang 
kita yakini ?.  

Keberadaan aktivis dakwah dalam posisi tersebut diharapkan dapat 
mendorong kebijakan-kebijakan serta program kerja yang menunjang 
dakwah itu sendiri. Lebih dari itu juga, keberadaan seorang pemimpin 
dalam lingkungan yang heterogen akan memberikan kesempatan bagi 
seorang aktivis dakwah untuk menyebarkan nilai Islam melalui 
kepemimpinannya tersebut. Ia sangat dituntut untuk dapat memberikan 
keteladanan, dan menunjukkan perbedaan qualitas antara pemimpin dari 
aktivis dakwah dengan pemimpin yang bukan merupakan aktivis dakwah. 

Manfaat lain dari mengisi ruang-ruang kepemimpinan dalam 
organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengoptimalkan sumber daya 
(manusia, jaringan, serta dana) untuk kebutuhan perwujudan mimpi 
dakwah. Akses informasi yang dapat di kelola oleh pemimpin organisasi 
kemahasiswaan dapat juga di manfaatkan dengan seksama untuk 
kebutuhan pengembangan diri aktivis dakwah dan juga kebutuhan 
bersama. 

Namun, tentu kita tidak hanya bisa berpikir se-sempit itu ketika 
memimpin sebuah organisasi kemahasiswaan. Massa kampus tentu akan 
melihat sejauh mana kualitas kita dari pencapaian yang kita raih. Seperti 
yang saya utarakan sebelumnya, mampukah kita membuat perbedaan 
ketika memimpin ?. Perbedaan yang positif tentunya, serta dibutuhkan pula 
perbedaan yang signifikan ketimbang ketika bukan aktivis dakwah yang 
memimpin. 

Dari mana massa kampus menilai kualitas kita ? 

Mereka menilai dari apa yang mereka rasakan, itulah fitrah seorang 
yang dipimpin. Bukan tentang apa yang pemimpin janjikan, tetapi 
melainkan bukti dan apa yang telah mereka rasakan. Meski menurut kita, 
kita telah bekerja dengan keras, namun bila massa kampus menilai kita 
belum optimal, maka kita harus berlapang dada menerima kritikan yang 
ada serta berusaha untuk terus membuktikan kapasitas kepemimpinan kita.  

Inilah yang menjadi tantangan bagi dakwah siyasi, karena ketika ada 
seorang aktivis dakwah kampus yang ditokohkan, maka ia akan secara 
langsung dikenal sebagai aktivis dakwah, sehingga segera beban moral 
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dan tanggung jawab ke-Islam-an melekat pada dirinya. Tak pelak, 
memastikan ADK yang ditokohkan memenuhi kualifikasi kapasitas tertentu 
menjadi mekanisme yang perlu disiapkan dengan cermat. Jangan sampai 
ADK yang ditokohkan justru menjadi bumerang bagi dakwah kampus 
karena ia tidak bisa merepresentasikan dakwah dengan penuh kredibilitas. 

Ketokohan tentu akan menjadi sia-sia tanpa kinerja, inilah yang juga 
perlu disiapkan dengan baik oleh para ADK yang memimpin organisasi 
kemahasiswaan. Mereka perlu dibekali oleh segala kapasitas dan 
pengetahuan yang dapat menunjang dan menjadikan ia dapat 
memberikan perbedaan ketika memimpin. Bila itu bisa di wujudkan, maka 
akan sangat berdampak sangat signifikan dalam dakwah. Kita dapat 
memberikan pembuktian serta citra bahwa dengan keberadaan 
kepemimpinan di tangan ADK adalah sebuah hal yang baik.  

Dalam segi program atau kebijakan, dengan keberadaan dakwah 
siyasi, kita dapat menyisipkan berbagai agenda dakwah kita ke dalam 
agenda atau wahana formal kemahasiswaan. Seperti contohnya, kita bisa 
mendorong adanya kegiatan keagamaan di dalam kegiatan kaderisasi 
mahasiswa, atau dapat juga melalui memastikan tingkat ke-syar‘i-an 
sebuah agenda, seperti tidak adanya kegiatan yang menonjolkan aurat 
perempuan.  Dengan keberadaan pemimpin kemahasiswaan dari ADK, 
menjadi sebuah tuntutan bagi kita untuk memastikan keberadaan kita juga 
bermanfaat untuk membangun lingkungan yang Islami. Memulai segala 
hal dengan tepat waktu dan di dukung oleh etos kerja yang profesional 
juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan yang 
Islami di kampus.  

Selain itu, keuntungan yang dapat dimanfaatkan apabila ADK yang 
menguasai organisasi kemahasiswaan adalah dengan mendorong 
penempatan ADK di berbagai lini strategis di organisasi kemahasiwaan 
tersebit. Seperti bidang kaderisasi, sosial politik atau bidang lain yang dapat 
memberikan pengaruh bagi perkembangan dakwah.  

Segala proses dan upaya mewujudkan kampus yang Islami tentu 
membutuhkan waktu dan keberlanjutan. Konsistensi dalam pemenangan 
dakwah siyasi serta regenerasi yang efektif menjadi kuncu utama agar 
dakwah siyasi ini dapat bermanfaat dan berdampak besar. Seperti yang 
saya utarakan di awal, bahwa dakwah siyasi ini cukup abstrak hasilnya bila 
kita hanya melihatnya dalam jangka waktu yang pendek. Namun, bila kita 
memandang dakwah siyasi adalah sebuah langkah yang berkelanjutan, 
maka yang abstrak tersebut akan menemukan titik cerahnya. 
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Strategi Propaganda Opini dan Isu di dalam Kampus 

Maka karena itu serulah   dan  tetaplah   sebagai  mana  diperintahkan 
kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : 

"Aku beriman kepada semua Kitab  yang  diturunkan Allah dan aku 
diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami 
dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal   

kamu.   Tidak  ada  pertengkaran  antara  kami  dan  kamu,  Allah 
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali  

 (Asy Syuura Ayat 15) 
 

Membangun opini ketinggian Islam adalah salah satu tujuan dari 
dakwah kampus yang menurut pandangan saya cukup krusial. 
Bagaimanapun, masyarakat kita saat ini sangat bergantung pada informasi 
atau dalam konteks ini opini. Masyarakat semakin menanti, info terbaru 
apa yang akan muncul atau isu apa yang akan berkembang dari waktu ke 
waktu. Bila kita berbicara dalam tema dakwah siyasi, tentu opini yang kita 
bicarakan bukan tentang opini Islam ansih. Namun kita membicarakan 
bagaimana isu isu kemasyarakatan, sosial, politik, dan kemahasiswaan 
yang akan kita angkat –tentunya berlandaskan dengan tujuan dakwah 
kampus- dapat diterima oleh massa kampus. 

Ingat, komunikasi tanpa adanya perubahan pemikiran dan sikap 
bukanlah komunikasi yang berhasil. Sehingga parameter utama dari upaya 
membangun opini adalah, bagaimana agar massa kampus tergerak untuk 
melakukan sesuatu yang kita suarakan. Dalam dakwah siyasi, membangun 
opin tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena aspek yang 
perlu di perhatikan cukuplah menantang, yakni : 

 Pesan yang berkualitas 
 Metode penyampaian yang efektif 
 Penyampai pesan yang kredibel 
 Citra dari lembaga yang menyampaikan pesan 
 Potensi kelompok yang anti-tesis atau Demarketisasi opini  
 Massa penerima pesan yang cair dan cenderung pasif 
 Konsistensi dalam menyampaikan opini 

Setidaknya ada tujuh aspek yang perlu kita perhatikan dalam 
membangun opini di dalam sebuah kampus. Pada bagian ini, kita akan 
coba untuk mengupas kedelapan aspek ini dengan seksama, agar 
nantinya kita dapat mengembangkan opini dengan efektif, efesien dan 
handal. 

Pesan yang Berkualitas 

Memilah dan memilih pesan yang tepat dalam membangun opini 
menjadi bagian pertama yang perlu disiapkan. Hal ini tidak hanya 
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berkaitan dengan ―tema apa‖ tetapi juga dengan ―dari perspektif apa‖ dan 
―kapan‖. Sebutlah tema mengenai korupsi di Indonesia. Tema ini cukup 
luas, tetapi kita bisa memfokuskan pada isu yang strategis,seperti 
contohnya korupsi yang berkaitan dengan BBM, karena BBM sangat 
berkaitan erat dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan 
mengangkat opini dari perspektif yang tepat, kita akan lebih mudah juga 
untuk meyakinkan dan menyentuh pemikiran masyarakat pada 
umummnya. 

Mengenai ―kapan?‖, ini juga perlu di perhitungkan dengan matang 
dengan melihat momentum apa yang tepat dan waktu kapan yang sesuai 
agar opini tersebut dapat berkembang dengan signifikan. Sebutlah, kita 
mengangkat isu pendidikan di momen hari pendidikan atau mengangkat 
opini mengenai integritas akademik saat menjelang UAS. Dengan 
mempertimbangkan ―apa‖, ―perspektif‖, dan ―kapan‖, maka kita akan dapat 
membangun sebuah opini yang berkualitas, dan dengan opini yang 
berkualitas kita akan dapat lebih mudah untuk mengembangkan 
selanjutnya. 

Metode Penyampaian yang Efektif 

Metode penyampaian pesan ini perlu di rencanakan dengan matang 
jelas, metode ini bisa melalui satu metode saja atau kombinasi dari 
bebeberapa metode yang akhirnya membentuk rangkaian metode 
penyampaikan yang efektif.  

Pada umumnya, kita memanfaatkan metode yang bersifat publikasi 
sebagai andalan, seperti pemasangan poster, pembagian leaflet atau 
belakangan cukup marak dengan menampilkan informasi melalui jejaring 
dunia maya. Namun, bila hanya mengandalkan metode satu arah, maka 
penyebaran opini tersebut akan memiliki limitasi hanya pada mereka yang 
membaca publikasi kita. Membangun opini sama seperti menjual sebuah 
barang, sederhananya, bagaimana agar setiap orang dapat menjadi agen 
penyebar opini kita, dalam bahasa komunikasi sering dikenal dengan 
urban spread, atau dalam bahasa infotaintment gossip.  

Kita perlu memanfaatkan potensi dan hobi manusia dalam berbicara 
dan membicarakan sesuatu, bila sebuah opini itu cukup penting dan seksi  
bagi mereka, maka mereka dengan sendirinya akan memulai dan 
menyebarkan opini tersebut. Sebutlah opini mengenai keterlibatan 
pengurus partai dalam korupsi sebuah proyek pemerintah. Bisa 
dibayangkan, masyarakat sendirilah yang mengembangkan opini tersebut, 
mereka tanpa di minta memasang status di facebook atau twitter mereka, 
atau mereka membuka thread  di forum komunikasi dunia maya dan 
saling berdiskusi. Bila gejokal pembicaraan ini terus berkembang, maka 
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opini yang akan kita angkat dapat menjadi happening di kalangan yang 
menjadi objek tujuan kita. 

Opini juga sangat berkaitan dengan repetisi atau pengulangan, 
sehingga sangat penting bagi kita untuk dapat juga konsisten mengulang 
dan mengulang opini yang akan dikembangkan. Repetisi ini akan 
mendorong terbangunnya lintasan pikiran di objek tujuan opini dan 
lintasan pikiran ini akan mendorong terbangunnya gagasan. Dan saat 
gagasan itu bertransformasi menjadi tindakan, saat itulah opini kita dapat 
dikatakan berhasil. 

Penyampai Pesan yang Kredibel 

Bila opini disampaikan oleh seorang individu, maka kita perlu dengan 
cermat memilih individu mana yang akan menyampaikan pesannya. 
Karena kondisi masyarakat kita yang saat ini lebih melihat ―siapa‖ yang 
berbicara ketimbang ―apa‖ yang dibicarakan. Kredibilitas dan integritas 
penyampai pesan akan sangat penting untuk dipertimbangkan. Sebutlah, 
kita berbicara mengenai isu pendidikan yang berkelas dunia, namun yang 
berbicara adalah seorang yang secara akademik bermasalah, tentu akan 
hanya memberikan persepsi negatif terhadap kita.  Pemimpin di organisasi 
kemahasiswaan diharapkan adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan 
karismatik sebagai seorang pemimpin. Dengan itu, opini apapun yang 
akan diangkat dapat dipercaya oleh massa kampus yang menjadi objek 
tujuan opini.  

Citra dari Lembaga yang Menyampaikan Pesan 

Tidak berbeda jauh dengan kredibilitas seorang penyampai pesan, 
organisasi yang menyampai pesan harus membuktikan rekam jejak yang 
terpercaya juga. Terpercaya dalam konteks organisasi kemahasiswaan 
sangat berkaitan dengan netralitas dari organisasi, kapasitas pemimpin 
organisasi, kualitas kajian dan diskursus yang dikembangkan oleh 
organisasi, serta bagaimana organisasi tersebut melakukan komunikasi 
publik.  

Citra lembaga yang bersih, profesional dan ber-etika perlu dibuktikan 
tentunya, tidak mudah untuk membangun citra lembaga agar lembaga 
tersebut dapat dijadikan corong dan rujukan opini. Kadang, karena satu 
kelalaian saja, citra tersebut dapat terdegradasi dan membuat opini 
apapun yang kita coba angkat menjadi tidak di hiraukan oleh massa 
kampus. Tak pelak, citra lembaga merupakan representasi dari citra indvidu. 
Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa ADK yang 
mengisi sebuah organisasi kemahasiswaan adalah mereka yang memiliki 
kapasitas dan kredibilitas baik. 



219 
 

Potensi Kelompok yang Anti-tesis atau Demarketisasi Opini  

Sebelum mengangkat sebuah opini, kita perlu juga memahami peta 
relasi kelompok yang kontraproduktif dengan gerakan kita. Pemetaan ini 
bertujuan untuk mlihat potensi kelompok yang akan meng-anti-tesis opini 
yang akan kita angkat. Kelompok ini cenderung selalu ada di setiap 
kampus dan kita perlu menyikapi dengan bijak bila mereka 
mendemarketisasi opini yang kita angkat. Bentuk antisipasi yang dapat 
dilakukan adalah dengan menyertakan data sebagai landasan dalam 
membangun sebuah isu, selain itu perkuat juga basis debat dari para 
pemimpin kemahasiswaan agar dapat menyerang balik bila mereka 
melakukan upaya demarketisasi.  

Massa penerima pesan yang cair dan cenderung pasif 

Inilah tantangan terbesar dalam membangun opini di kampus, yakni 
massa kampus itu sendiri yang kini kian pasif, dan bahkan bisa dikatakan 
tidak peduli dengan urusan selain kuliah. Perlu upaya yang serius dan 
kreatif agar mereka dapat tertarik setidaknya untuk mau peduli dengan 
opini yang akan kita angkat. Strategi yang perlu diperhatikan dalam 
menyikapi hal ini adalah melalui branding yang menarik. Saat ini banyak 
sekali produk desain atau publikasi yang sangat menarik, meski pesannya 
berat, tetapi bila dikemas dengan baik akan memberikan manfaat yang 
besar.  

Konsistensi dalam Menyampaikan Opini 

Opini tidak akan terbangun hanya dengan secarik kertas yang 
ditempelkan di papan pengumuman. Opini adalah rangkaian informasi 
yang di sebarkan secara berkelanjutan dan dengan jangka waktu yang 
relatif panjang. Konsistensi menjadi sangat penting dalam membangun 
opini, siapa yang mampu bertahan lama dalam menyampaikan opini, 
dialah yang akan memenangkan pertarurang opini yang terjadi.  

 

Strategi Pemenangan Ketua / Pemimpin Organisasi 
Kemahasiswaan 

Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan 
kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (Shad Ayat 20) 

Dalam pemenangan kepemimpinan di ranah siyasi, berbagai 
persiapan, rencana dan konsolidasi perlu dilakukan sejak dini dan terukur. 
Dalam menyiapkan strategi pemenangan ini, setidaknya ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan, yakni : 
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1. Calon yang akan di usung 
2. Tim promotor yang akan dikenalkan 
3. Konten atau gagasan yang akan di angkat 
4. Tim Marketing yang handal 
5. Strategi atau siasat yang akan di jalankan 

Menyiapkan Calon 

Tak pelak, bila berbicara mengenai pemenangan pemilu, maka kita 
akan berbicara mengenai siapa yang akan menjadi ―wajah‖ dakwah 
kampus untuk dicalonkan. Meski dalam konteks dakwah, kita tidak 
berbicara mengenai memenangkan seseorang, akan tetapi dalam konteks 
kompetisi kepemimpinan, maka sosok dan karakter seseorang sangat 
menjadi perhatian. Menyiapakan sosok yang tepat perlu dilakukan sejak 
dini, agar seseorang yang akan di majukan tersebut tidak dalam posisi 
―terpaksa dimajukan‖, melainkan ―disiapkan dan menyiapkan diri untuk 
dimajukan‖. 

Calon yang akan di usung perlu memiliki kapasitas pribadi yang kokoh 
serta pengaruh yang besar. Memang akan sangat sulit menemukan sosok 
yang dapat memenuhi kedua kriteria ini dengan seimbang. Untuk itu, 
dakwah kampus perlu menyiapkan sebuah rencana kaderisasi dan 
penokohan yang baik sejak kader tingkat pertama. Calon yang diusung 
perlulah memahami dakwah kampus secara komprehensif, memahami isu 
kampus dan bangsa, serta memiliki kemampuan komunikasi yang handal. 
Ia juga diharapkan memiliki krebilitas dan integritas yang baik, serta 
mampu menjadi penggerak yang efektif dan menebar pengaruh secara 
masif. 

Calon pemimpin di ranah siyasi tentu berbeda dengan di wilayah 
dakwiy, di ranah ini seorang kader diharapkan mampu memahmi konteks 
tempat dan waktu yang ada. Ia dituntut untuk mampu ―membahasakan‖ 
dakwah dalam bahasa yang di pahami oleh masyarakat kampus, dan ia di 
harapkan mampu bersikap inklusif, berpikiran terbuka serta mampu 
mengkolaborasikan potensi yang ada dalam wilayah siyasi yang 
heterogen.  

Dalam menyiapkan calon setidaknya ada beberapa hal yang dapat 
dilakukan, antara lain : 

1. Penyiapan bakal calon sejak 6 bulan hingga 1 tahun 
sebelum pencalonan.  

Penyiapan sejak lama ini bertujuan agar dakwah kampus 
memiliki banyak alternatif dalam memajukan seorang sosok, serta 
bermanfaat juga untuk mendidik beberapa orang dengan 
kapasitas yang tidak jauh berbeda. Selain itu, dengan adanya 



221 
 

penyiapan sejak awal, para bakal calon dapat menyiapkan 
kapasitas diri maupun meningkatkan popularitas, dan elektabilitas 
masing-masing. 
2. Survey Popularitas dan Elektabilitas 
Kita juga perlu mengakui bahwa angka elektabilitas setiap kader 
akan berbeda. Dan kita tidak bisa berbohong mengenai angka 
elektabilitas ini bila survey dilakukan secara akademik dan 
bertanggung jawab. Perlunya menimbang faktor ini adalah agar 
kita juga menimbulkan kesan bahwa dakwah kampus tidak 
hanya mengandalkan mesin politik (kader) saja, melainkan juga 
memiliki kader yang memang memiliki kapasitas secara personal 
maupun sosial. 
3. Membangun jejaring 
Ini bagian penting setelah seorang kader terpilih sebagai seorang 
calon yang akan di usung. Ia perlu meningkatkan jejaring 
pribadinya kepada tokoh di kampus atau di kampus. Jejaring ini 
dapat dibangun melalui pendekatan personal, menghadiri 
seminar atau silaturahmi langsung. Dengan memiliki jejaring, ia 
akan juga berkesempatan untuk mendapatkan ilmu serta 
wawasan baru dan juga dapat bermanfaat sebagai kekuatan 
yang dimiliki calon saat memenangkan pemilihan. 

Pada akirnya, seorang calon perlu juga menyiapkan kapasitas dirinya 
dengan sebaik mungkin. Ia tidak hanya bisa bergantung pada persiapan 
yang diberikan oleh dakwah kampus. Sebagai seorang pribadi, keyakinan 
dan percaya diri seorang calon sangatlah diperlukan untuk menujang 
proses pemenangan yang akan dilakukan.  

Tim Promotor 

Tim promotor adalah sekelompok orang yang akan dikenalkan 
sebagai pendukung utama dari seorang calon yang akan dimajukan. 
Biasanya terdiri dari para tokoh atau pemilik dari simpul massa. Tim 
promotor tidaklah perlu terlalu banyak, asalkan ia seorang yang mampu 
bergerak secara progresif memperkenalkan calon beserta gagasan yang 
akan diangkat. Baik juga bila kita memiliki tim promotor yang nantinya 
akan menjadi bagian dari tim pengurus harian kedepan. Sehingga proses 
pemilihan ketua dapat sekalian dijadikan sebagai kesempatan untuk 
menguatkan tim dan kedekatan emosional.  

Gagasan 

Berbicara mengenai gagasan, maka tidak akan terlepas dari sejauh 
mana visi yang akan dibawa. Gagasan bukan hanya sekedar narasi kata-
kata indah yang di isikan di kolom visi dan misi. Tetapi, gagasan adalah 
mimpi besar yang akan di inspirasikan oleh sebanyak calon yang akan di 
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usung. Dalam menyiapkan gagasan ini setidaknya ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan, yakni : 

 Lingkup, berkaitan dengan seluas atau selebar apa gagasan yang 
akan kita angkat. Perlu diyakini bersama bahwa menyesuaikan 
lingkung gagasan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dari calon 
pemilih. 

 Segmentasi, dalam bahasa visi biasanya tidak ada segmentasi 
yang dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam bahasa misi, kita perlu 
menyiapkan beberapa segmentasi yang menjadi sasaran dari visi 
kita. Sebutlah untuk kelompok mahasiswa pecinta seni, gagasan 
yang kita angkat adalah dengan mempromosikan potensi 
kesenian mahasiswa di tingkat dunia. 

 Trend yang berkembang, tak pelak bahwa gagasan jangan terlalu 
utopis, ia haruslah membumi dan mampu menyesuaikan dengan 
trend yang berkembang. Sebagaimana Allah menurunkan Mukjizat 
kepada Rasul, dimana sangat sesuai dengan kebutuhan 
zamannya, contohnya Nabi Isa yang diturunkan pada zaman 
dimana ilmu pengobatan sedang berkembang, maka ia diberikan 
mukjizat untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kita 
perlu cukup cermat membaca trend yang berkembang agar 
gagasan kita dapat diterima oleh massa kampus.  

 

Tim Marketing 

Pemenangan pemilihan Ketua Organisasi Kemahasiswaan ibarat 
perperangan penjualan produk di dunia bisnis. Kalau dalam bahasa 
marketing, ini berbicara mengenai bagaimana kita mengemas, dan 
menjual. Mengemas calon dan gagasannya menjadi narasi yang indah 
atau ilustrasi yang estetis, serta menjual secara masif calon serta 
gagasannya secara konsisten dan dengan strategi yang handal. Pada 
akhirnya, saya meyakini bahwa kemampuan tim marketing dalam 
―menjual secara langsung‖ calon dan gagasan yang di usung sangatlah 
krusial.  

Tim marketing ini dapat dibagi dan disebarkan berdasarkan basis atau 
kantung massa yang ada, apakah berbasis fakultas, jurusan atau bahkan 
kelas. Semakin sempit kantung massa yang menjadi tanggung jawab tim 
marketing akan semakin efesien pula hasil dari proses ―penjualan 
tersebut‖. Tim marketing ini juga perlu dibekali dengan informasi yang 
sangat akurat mengenai calon dan gagasan yang akan diangkat, karena 
ia akan menjadi perpanjangan tangan calon di kantung massa tertentu. 
Tim marketing baiknya juga di dukung ole infrastruktur organisasi yang 
kokoh, dengan manajemen yang rapih serta kedisiplinan yang baik.  
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Siasat Pemenangan 

Berbagai strategi atau siasat dapat dikembangkan untuk mewujudkan 
pemenangan, meski demikian pemilihan siasat ini haruslah mengikuti 
konteks lokal di kampus masing-masing. Ada berbagai siasat yang bisa 
diberikan, seperti : 

 Memecah belah kelompok kompetitor 
 Mendorong banyak calon yang akan dimajukan 
 Mengutus mata-mata/double agent ke kelompok kompetitor 
 Memajukan lebih dari satu calon dari kelompok dakwah kampus 
 Anti-thesis / Demarketisasi gagasan kompetitor secara ekstrem 
 Demarketisasi calon kompetitor dengan penyebaran opini 

Terkadang dalam menyusun siasat, kita perlu juga melihat kaidah 
syariah, jangan sampai kebablasan dan membuat siasat kita menjadi tidak 
berkah. Namun kita juga perlu cermat, bahwa fiqih yang berlaku dalam 
ranah siyasi adalah fiqih perperangan, dimana Rasul pun juga melakukan 
berbagai siasat yang sangat lihai. Hal terpenting dalam menentukan siasat 
adalah kekuatan data dan fakta yang dapat menunjang kita mengambil 
keputusan.  

 

Profil Kader Siyasi 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu 

(Al Baqarah Ayat 45) 

Karakter kader dakwah siyasi memang akan cukup berbeda dengan 
kader di wilayah lain, atau bisa jadi memang setiap ranah dakwah akan 
memiliki kebutuhan kapasitas dan karakter yang berbeda. Perbedaan ini 
adalah konsekuensi logis dari perbedaan tantangan dan kesempatan 
yang terdapat di masing-masing ranah dakwah.  

Karakter sangat menentukan keberhasilan dari dakwah, karena pada 
akhirnya keberhasilan dakwah adalah keberhasilan dari para kader 
dakwah merekayasa dakwah di ranah masing-masing. Karakter kader 
siyasi memang cukup unik, unik dalam konteks ini adalah kader siyasi 
dituntut dapat membaur dan dipercaya oleh mahasiswa yang heterogen 
dengan berbagai perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan pandangan 
politik. Bila kader siyasi tidak dapat membuktikan dirinya adalah seorang 
yang memiliki kapasitas dan dapat mempengaruhi orang banyak, maka 
akan berdampak pada tidak optimalnya gerakan dakwah yang akan 
dibangun. Pada bagian ini, kita akan mengupas secara cerdas, karakter 
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apa yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang gerak dakwah kader di 
ranah siyasi. 

Pemahaman Akan Fiqh Siyasah 

Sebagai bagian awal yang perlu dipahami oleh kader siyasi adalah 
pemahaman akan dakwah siyasi itu sendiri. Pemahaman ini tentu harus 
dimulai dari pemahaman akan fiqh atau syariat yang berlaku dalam 
dakwah siyasi. Arti dari fiqh siyasah pemahaman yang mendalam terhadap 
urusan-urusan ummat baik internal maupun eksternal, pengurusan dan 
penjagaan urusan-urusan ini dalam visi dan petunjuk hukum syara‘. Tujuan 
dari pemahaman ini adalah agar para kader dakwah dapat menjalankan 
roda kepemimpinan dan pergerakan dakwah siyasi sesuai dengan koridor 
dan mimpi besar peradaban Islam.  

Memahami fiqh siyasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, 
yakni membaca referensi dari buku para ulama kontemporer, 
merefleksikan kembali kebijakan serta pergolakan politik yang terjadi di 
zaman Rasul dan Sahabat, serta melalukan diskusi mendalam dengan 
para ulama atau politisi yang masih berlandaskan fiqh siyasah dalam 
berpolitik.  

Bila kita membaca buku-buku dari para ulama besar atau tokoh 
pergerakan Islam di dunia maupun Indonesia, maka kita akan sangat 
banyak menemukan berbagai strategi, siasat, serta rencana yang sangat 
handal dari mereka. Lebih dari itu, kita bisa memahami apa yang ada di 
benak para orang-orang besar ini dalam memikirkan dakwah Islam, 
mensinergikan antara dakwah dan politik, bersikap sebagai seorang 
penuh keteladanan dan dipercaya oleh banyak pihak. Beberapa tokoh 
nasional seperti M Natsir, Wali Songo, HOS Tjokroaminoto dapat kita coba 
dalami agar mendapat perspektif bagaimana dakwah di masa pra 
kemerdekaan dan awal kemerdakaan dan bagaimana mereka berjuang 
untuk memastikan keberadaan Islam dalam konstelasi sosial-ekonomi-
politik di Indonesia. 

Selain pemikir dan penggerak di Indonesia, kita juga bisa mendalami 
pergerakan politik yang dilakukan Hasan Al Banna atau Ayatulloh 
Khomeini. Apa yang telah mereka kembangkan di pergerakannya masing-
masing telah berbuah pada banyak sekali perubahan di dunia ini. Kita bisa 
juga membandingkan keadaan yang terjadi di negara kita dengan apa 
yang terjadi di negara lain sebagai best practice yang dapat kita 
adaptasikan di kampus masing-masing. Ingat, bahwa fiqh siyasi akan 
sangat bergantung pada situasi dan lokasi, sehingga akan sangat bijak bila 
kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang ada. 
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Pergerakan siyasi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin juga 
sangat menarik untuk didalami, bagaimana Rasul melakukan diplomasi, 
kenapa Perjanjian Hudaibiyah di sepakati, bagaimana Kota Mekkah bisa 
dikuasai dengan strategi yang sangat indah, atau tentang bagaimana 
ekspansi yang Islam lakukan hingga pada akhirnya mampu menguasai 
2/3 daratan Asia-Eropa-Afrika. Semua itu dilakukan dengan berbagai 
strategi dan siasat yang sangat handal.  

Dengan memahami fiqh siyasi dan kisah-kisah yang pernah terjadi di 
masa silam, seorang kader dakwah diharapkan nantinya mampu memiliki 
kapasitas pemahaman yang mendalam mengenai dakwah siyasi. 
Pemahaman ini akan menanamkan nilai-nilai yang akan di perjuangkan 
dalam dakwah siyasi di kampus.  

Keteladanan Sosial 

Salah satu profil yang perlu di miliki oleh seorang kader siyasi adalah 
keteladanan sosial. Keteladanan ini dapat diartikan juga sebagai pengaruh 
yang ia dapat tebar atas kapasitas dirinya. Seorang yang memiliki 
keteladanan sosial akan semakin efektif bila menjadi seorang pemimpin. 
Kita mencoba menyiapkan kader siyasi kedepan, bukan hanya dengan 
pemahaman akan fiqh saja, atau hal yang berkaitan dengan kapasitas 
ruhiyah, melainkan juga seorang kader yang dapat memberikan pengaruh 
besar kepada sekelilingnya.  

Keteladanan sosial ini sangat berkaitan dengan kemampuan dirinya 
untuk menjadi seorang teladan ekstrem (keteladanan di segala aspek) 
yang nantinya mampu memberikan pengaruh bagi rekan-rekannya. 
Dengan keteladanan dan pengaruh sosial, seorang kader nantinya 
diharapkan mampu menyebarkan narasi, gagasan serta ide mereka ke 
rekan-rekan sesama mahasiswa dengan cara yang tidak memaksa. 

Politik elegan, istilah ini sangat cocok untuk diterapkan oleh para 
aktivis dakwah. Kita harus menunjukkan bahwa ―perperangan‖ politik yang 
kita bangun bukan dengan cara kotor, mengotori atau bahkan destruktif. 
Kita perlu menunjukkan kepada masyarakat luas, bahwa Politik dalam 
Islam sungguh sangat indah dan beretika. Hal inilah yang perlu dipahami 
dan dikembangkan oleh para kader dakwah di siyasi. Permainan politik 
yang bersih, dan elegan akan melahirkan keteladanan sosial yang efektif 
pula. Saat itulah kita sebagai kader dakwah dapat menyebarkan nilai Islam 
dengan baik di lingkungan kampus. 

Kapasitas Intrapersonal 

Menjadi pribadi yang rendah hati, ramah dan terbuka. Tiga kata ini 
dapat mewakili kebutuhan intrapersonal kader dakwah siyasi di kampus. 
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Selama ini –sejauh pengamatan saya-, cukup banyak kader dakwah siyasi 
yang tampak ―sangar‖ dan ―arogan‖. Mungkin pribadi seperti itu tidak salah, 
tetapi alangkah baiknya bila tidak semuanya seperti itu. Perlu juga ada 
kader siyasi yang bisa diterima oleh semua kalangan dan dari berbagai 
latar belakang dan gaya hidup.  

Perkembangan pola hidup mahasiswa yang semakin variatif dan 
cenderung meningkat secara kelas ekonomi membuat kader dakwah tidak 
bisa tampil apa adanya dan tanpa mempertimbangkan permintaan 
―pasar‖. Permintaan ―pasar‖ yang dimaksud adalah trend atau perspektif 
mahasiswa pada umumnya terhadap aktivis mahasiswa itu sendiri. Mereka 
membutuhkan profil aktivis yang ramah, terbuka dan mau mendengarkan 
serta kerjasama dengan semua pihak. Tidak bisa lagi konsep ―hanya satu 
golongan‖ atau ―kehendak golongan saya harus dipenuhi‖, dan bukan 
zamannya lagi kita menilai rendah kelompok lain. 

Ini momennya kolaborasi dan kerjasama, momen dimana pribadi 
yang mampu diterima oleh banyak pihak menjadi ujung tombak dakwah. 
Saya bukan mengajak untuk menjadi kader dakwah yang ―lembek‖, tetapi 
saya menekankan poinnya adalah menjadi pribadi yang diterima oleh 
semua kalangan. Dalam menyampaikan gagasan kita perlu rendah hati, 
tidak perlu dengan kesombongan atau intonasi tinggi, cukup perkuat 
dengan data dan fakta pendukung agar gagasan kita bernilai dan dapat 
mempengaruhi. Bila bertemu dan menyapa sesama mahasiswa, berikan 
senyuman dan sapaan terbaik. Buang segala perspektif yang dapat 
merusak hubungan antar pribadi. Serta dalam menerima masukan,aspirasi, 
dan kesempatan kerjasama dengan terbuka.  

Kapasitas intrapersonal yang baik akan memudahkan seorang kader 
juga untuk membuka dan mengembangkan jaringan ke berbagai jejaring 
yanga ada. Kapasitas sosial ini adalah modal yang sangat strategis yang 
perlu di miliki oleh kader dakwah. Kelihaian, kegesitan, dan kepiawaian 
yang mereka miliki akan membuat para kader siyasi ini mampu 
mengkapitalisasi jejaring mereka di dalam maupun di luar kampus.  

Dinamis dan Mampu Membaca Situasi 

Mampu membaca situasi yang berkembang serta dinamis 
menghadapi fluktuasi gerakan yang sangat cepat dan menuntut 
keputusan yang cepat dan tepat. Insting Siyasi, mungkin ini adalah 
semacam kedewasaan yang tertumbuh dari kematangan pengalaman 
berkiprah di wilayah ini. Seorang kader siyasi dituntut untuk mampu tegas 
dalam bersikap maupun diamnya, ia juga dituntut untuk mampu 
mengambil keputusan yang strategis dalam tekanan dan waktu yang 
terbatas.  
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Dalam aplikasi fiqh siyasi pun kedinamisan ini sangat mungkin terjadi, 
dimana seorang kader dakwah akan menghadapi situasi dimana 
pemahaman dia akan fiqh siyasi akan diuji. Kader siyasi akan menghadapi 
berbagi variasi permasalahan dalam dakwahnya, seperti konflik internal 
kampus, negosiasi dengan rektorat, menghadapi media massa, hingga 
ekskalasi gerakan mahasiswa. Kesemua itu perlu dipahami agar nantinya 
ia dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. 

Membaca situasi artinya juga dituntut untuk memiliki ilmu atau 
pemahaman akan sesuatu dengan lebih baik dan komprehensif. Kader 
siyasi diharapkan memahami mengenai berbagai hal terkait siyasi kampus, 
dari pemahaman isu internal kampus seperti beasiswa, kaderisasi 
mahasiswa, aktualisasi mahasiswa, akademik dan juga eksternal kampus 
seperti jaringan tokoh dan pengusaha, gerakan mahasiswa, kondisi  politik 
dan sosial kemasyarakatan. Pemahaman yang baik tentang kesemua isu 
ini akan mendorong kader siyasi untuk dapat lebih unggul ketimbang 
aktvis mahasiswa dari latar belakang lainnya.  

 

Membangun Ketokohan Sosial secara Kolektif  

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari 

karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 
mereka dari bekas sujud (Al Fath Ayat 29) 

Pertanyaan ini tentu sangat menarik untuk kita kaji bersama, karena 
sangat sesuai dengan kebutuhan gerakan dakwah siyasi di internal 
kampus. Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, ketokohan sosial 
menjadi modal penting dalam rekayasa gerakan siyasi. Ketokohan sosial 
memberikan kesempatan untuk menebar pengaruh lebih luas kepada 
masyarakat kampus. Dan sudah tentu, ketokohan ini tidak cukup jika hanya 
dimiliki oleh satu atau dua kader saja, diperlukan kerja kolektif sehingga 
kita mampu menyiapkan sebanyak mungkin kader yang memiliki 
ketokohan sosial tersebut. 

Ketokohan sosial kolektif, mungkin ini terminologi yang tepat untuk 
menggambarkan bagaimana pola rekayasa gerakan siyasi ini. Kolektif 
yang dalam hal ini diartikan sebagai berjamaah, atau dalam bahasa lain; 
ketokohan di semua lini dengan berbagai variasi pendekatan dan 
kekhasan dari setiap individu. Sehingga kader siyasi ini mampu melakukan 
penyebaran pengaruh ke semua kelompok minat dari mahasiswa. Berikut 
langkah-langkah terstruktur yang bisa dilakukan oleh kader siyasi untuk 
membangun ketokohan sosial secara kolektif. 
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Identifikasi kader yang berpotensi untuk membangun ketokohan sosial 

Tidak semua kader mampu dan memiliki potensi untuk dikembangkan 
ketokohan sosialnya, karena setiap individu memiliki kelebihan masing-
masing. Seorang yang memiliki potensi untuk dikembangkan ketokohan 
sosialnya setidaknya memiliki ciri khas : 

1. Memiliki kelebihan / keunikan yang membuatnya dapat dipercaya 
pada komunitas tertentu 

2. Memiliki kapasitas komunikasi dan intrapersonal yang baik 
3. Memiliki kepercayaan diri serta mobilitas diri yang dinamis 
4. Mau menjadikan ketokohan sosial tadi menjadi sebuah modal 

bagi jamaah bukan keperntingan individu dirinya saja 

Identifikan beberapa kader yang memiliki kader dengan kapasitas ini 
dan berikan mereka pembekalan yang cukup mengenai ketokohan sosial, 
kolektifitas dalam bergerak, serta juga mengenai strategi pengembangan 
ketokohan sosial yang dapat mereka kembangkan. Pastikan juga secara 
pemahaman dakwah mereka sudah paham dan siap diterjunkan sebagai 
agen perubah di komunitas atau di kelompok mahasiswa tertentu. 

Terkadang ada kader yang memiliki ketokohan yang bersifat umum, 
artinya dia tidak punya kelebihan yang dapat membuat dirinya masuk ke 
dalam komunitas, tetapi dirinya memiliki kapasitas kepemimpinan yang 
unggul sehingga ia dapat berperan sebagai pemimpin atau ketua pada 
skala tertentu. Identifikasi ini menjadi bagian yang sangat penting agar 
sejak dini kita bisa merencanakan penyebaran kader beserta ketokohan 
sosialnya dengan terukur. 

Pembekalan Kader 

Pembekalan yang diberikan berupa hal-hal dasar yang perlu dimiliki 
oleh seorang kader yang akan disiapkan untuk ketokohan sosial. 
Pembekalan tidak perlu terlalu lama, mereka hanya perlu disiapkan ilmu 
ketokohan, pengaruh, strategi dakwah siyasi, dakwah fardiyah, manajemen 
diri dan sosial, serta bab niat dan ikhlas dalam menjalankan amanah 
dakwah yang sangat rentan terhadap ujian kesombongan yang justru 
akan menjerumuskan diri ke dalam murka Allah. 

Pembekalaan dapat diberikan dalam sebuah daurah, mentoring 
ketokohan sosial atau perangkat lainnya, dan alangkah baiknya bila di isi 
oleh mereka yang paham lapangan, bukan sekedar teori. Karena 
ketokohan sosial akan bisa dipahami bukan dengan membaca buku, 
tetapi dengan praktek langsung di lapangan, dan biarkan para kader 
menemukan formulasi yang paling tepat dari strategi penokohan di 
komunitas tertentu.  
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Selain pembekalan awal diperlukan juga pendampingan rutin untuk 
mengecek, mengevaluasi serta memberikan masukan kepada kader 
tersebut. Perlu dipahami juga bahwa membangun ketokohan sosial di 
komunitas yang sedikit kader dakwahnya dan cenderung merupakan 
komunitas yang heterogen adalah sangat sulit, penuh godaan serta penuh 
tantangan. Seorang kader perlu banyak diberikan ―refreshing‖ serta 
motivasi diri agar mereka tetap pada jalur dan koordinasi dakwah dalam 
upaya membangun ketokohan sosial kolektif.  

Eksekusi atau Pelaksanaan dari Ketokohan Sosial 

Pembangunan penokohan diri secara kolektif merupakan bagian 
terpenting dan membutuhkan konsistensi diri. Karena ketokohan ini 
bukanlah aktifitas yang bisa dibangun dalam 1-2 bulan saja, melainkan 
aktivitas yang memakan waktu bertahun-tahun dan bertahap. Artinya setiap 
ketokohan sosial di sebuah skala tertentu akan memberikan kesempatan 
baru untuk membangun ketokohan di skala yang lebih besar. Sebutlah 
seorang yang membangun ketokohan di Himpunan Jurusan lalu 
dipercaya menjadi Ketua Himpunan. Ketika menjadi Ketua Himpunan, ia 
telah membuka kesempatan bagi dirinya untuk menjadi Ketua BEM 
Fakultas, dan Ketika telah menjadi Ketua BEM Fakultas maka ia telah pula 
memiliki kesempatan untuk menkohoh pada skala kampus yang 
memungkinkan dirinya berkesempatan untuk menjadi seorang Presiden 
Mahasiswa.  

Terus mengejar ketokohan pada tingkat atau skala yang lebih besar 
adalah sebuah pencapaian demi pencapaian yang perlu diraih oleh 
seorang kader. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa kesempatan untuk 
menokoh dengan skala yang lebih besar membuat diri kita menjadi 
terlena dan lupa untuk terus mengayomi komunitas tempat kita 
menokohkan diri sebelumnya. Jangan sampai kita hanya berupaya meraih 
jabatan tertentu tanpa lupa akar rumput yang dulu telah mendorong diri 
kita.  

Ketokohan yang kita bangun dalam rekayasa gerak siyasi bukan 
sekedar pencitraan diri yang bersifat omong kosong, melainkna berupa 
kebermanfaatan sosial bagi sebanyak mungkin anggota dari komunitas 
tempat kita beraktivitas. Kebermanfaatan sosial ini dapat dilihat dari sejauh 
mana diri kita mampu memberikan perubahan, pencerahan, serta inspirasi 
bagi komunitas tersebut. Kita tidak boleh pragmatis melihat sebuah jabatan 
dan menjadikan ketokohan sosial sebagai batu loncatan. Akan tetapi, kita 
perlu terus berada dalam koridor diri sebagai da‘i yang memberikan 
manfaat atas kehadiran diri kita. Jabatan, kepercayaan dan tanggung 
jawab akan posisi tertentu merupakan dampak dari ketokohan sosial 
bukan sebuah tujuan. 
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Rekayasa Gerak Ketokohan Sosial Kolektif 

Bila sebuah jamaah dakwah memiliki beberapa kader yang tersebar 
dalam berbagai lini di kampus, dan mereka menyuarakan sebuah 
gagasan perubahan yang sama, membangun opini akan semangat 
dakwah kampus, serta memobilisasi massa dalam sebuah komunitas agar 
mengarah pada tujuan dakwah kampus yang sedang di narasikan. Setiap 
komunitas membutuhkan pendekatan rekayasa yang berbeda, dan bila 
ada kader kita yang dipercaya di komunitas yang notabene-nya ―lawan‖ 
atau ―netral‖ dari kelompok dakwah kampus, tentu akan sangat 
bermanfaat untuk membangun tesis atau anti-tesis atas gagasan tertentu. 

Sebutlah ada sebuah isu mengenai pornografi, bila yang bersuara 
keras mendukung anti-pornografi adalah komunitas pencinta film atau 
komunitas band mahasiswa tentu dampaknya akan lebih efektif ketimbang 
hanya kelompok mahasiswa masjid yang bersuara. Atau bila isu terkait 
emansipasi perempuan / kesetaraan gender, bila yang berbicara adalah 
unit kajian dan pendidikan tentu suaranya lebih ―enak‖ di dengar 
ketimbang –lagi-lagi- bila kelompok akhwat  yang berbicara. Ini adalah 
bagian dari strategi terkait membangun opini. 

Terkait mobilisasi massa, sebutlah dalam momen pemilihan Presiden 
Mahasiswa. Bila ada beberapa kader siyasi yang sukses menjadi ketua di 
lembaga formal kemahasiswaan seperti unit kegiatan mahasiswa atau 
himpunan jurusan. Ia dapat mendukung proses pencalonan tersebut 
dengan mendorong massa pendukung atau komunitas yang dipimpinnya 
untuk mendukung salah satu calon tertentu. Selain itu pemberian testimoni 
lisan maupun tulisan atau bahkan menjadi tim sukses secara langsung 
akan memberikan dukungan tersendiri. 

Semakin banyak kader yang memiliki ketokohan sosial dan itu semua 
dijalankan secara kolektif akan memberikan kebermanfaatan yang besar 
bagi dakwah kampus terutama di lini siyasi. Mereka adalah pendorong, 
pendobrak, serta penginspirator dari gerakan siyasi. Kehadiran mereka, 
kesolidan mereka secara kolektif akan menjadikan dakwah kampus 
sebagai tempat berlatih yang sangat tepat untuk mencetak pemimpin 
masa depan bangsa.  

Memimpin, Melayani dan Mencintai   

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh (Ash Shaff Ayat 4) 

 ―Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnya, akan tetapi 
Anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya‖, ini merupakan 
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petikan motto hidup yang selalu saya gunakan. Bagi saya pemimpin tidak 
bisa terlepas dari melayani dan mencintai rakyatnya. Seorang pemimpin 
dunia pun dikenal dan dikenang positif oleh bangsanya bila ia mampu 
berkorban untuk rakyatnya. Sebutlah Nelson Mandela di Afrika Selatan 
atau Mahatma Gandhi di India. Mereka telah membuktikan kecintaan 
pada bangsanya dengan mewakafkan dirinya untuk perubahan, atas 
dedikasinya itulah mereka selalu di cintai oleh rakyatnya.  

Menjadi Ketua, Kepala, atau Presiden tidak sekedar hanya untuk 
kepentingan pragmatis keberhasilan program kerja atau hanya sekedar 
mencapai tujuan taktis dari dakwah. Kita coba kembali ke hakekat 
kepemimpinan yang seringkali di lupakan oleh seorang kader dakwah. 
Saya pun harus tegas mengkritik seorang Presiden Mahasiswa yang masih 
berpikir konservatif dan sempit mengenai kepemimpinan di BEM. BEM 
bukanlah tempat bagi para kader dakwah untuk memindahkan LDK ke 
lembaga tersebut. Kita tidak mengisi kepemimpinan disana jika hanya 
untuk bedol desa kader dan melegetimasi gerakan kita dalam sebuah 
wadah formal yang terpercaya.  

Sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijak di sebuah lembaga 
kemahasiswaan kita perlu menunjukkan dan membuktikan bahwa kita 
adalah milik semua, bukan hanya milik kelompok geng mesjid saja. Kita di 
amanahkan untuk memimpin agar sebanyak mungkin mahasiswa di 
kampus kita terbangun potensi kebaikannya dan mereka bisa bergerak 
bersama kita untuk membangun rakyat. Kepemimpinan di BEM lahir untuk 
menjawab kebutuhan tersebut, dan kita sebagai kader siyasi perlu dapat 
terbuka, mengayomi serta mengkolaborasikan semua potensi yang ada 
tersebut. 

Memimpin 

Sebagai seorang pemimpin, kita perlu dengan benar memahami 
hakekat kepemimpina tersebut. Seorang pemimpin harus memiliki 
gagasan murni atas pemikiran dan idealismenya akan masa depan dari 
lembaga yang akan ia pimpin. Gagasan inilah menjadi modal bagi dirinya 
dalam memimpin dan menjadi landasan pemikiran dalam 
mengembangkan program. Gagasan ini adalah gagasan yang dibangun 
juga dengan mengambil aspirasi dari komunitas, artinya jangan sampai 
juga gagasan yang kita bawa bertentangan dengan nilai atau norma yang 
berlaku dalam komunitas tersebut. 

Setelah gagasan itu terbangun, maka tanggung jawab pemimpin 
adalah untuk mengkomunikasikan gagasan tersebut kepada komunitas. 
Tentu bukan sekedar komunikasi dalam konteks menyampaikan atau 
menginformasikan saja.  Melainkan juga untuk meyakinkan komunitas kita 
agar mau berjuang bersama mewujudkan gagasan tersebut. Dalam proses 
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ini bisa dikatakan terjadi kolaborasi mimpi, mimpi seorang pemimpin 
menjadi mimpi bersam seluruh anggota komunitas. 

Sebagai soerang da‘i, kader dakwah siyasi juga harus mampu 
membahasakan semua gagasan yang diangkat dalam bahasa yang 
dapat dicerna oleh komunitas. Hindari bahasa yang melangit sehingga 
gagasan kita hanya akan menjadi gagasan ―tingkat dewa‖ yang tidak bisa 
dicerna dan diterjemahkan oleh anggota komunitas tersebut. Yakinkanlah 
dengan segala upaya yang ada agar mereka mau bergerak bersama kita. 

Pada akhirnya gagasan dan komunikasi tiada artinya tanpa 
keteladanan. Seorang pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi 
anggotannya akan menjadi bukti bahwa dirinya mampu ―menunjukkan 
jalan‖ bagi para pendukungnya. Seorang pemimpin kini tidak bisa 
bertahan tanpa adanya keteladanan sosial. Keteladan sosial ini akan 
mendorong kepercayaan, dan juga sebagai media pembuktian bahwa diri 
kita tidak hanya sekedar berbicara, akan tetapi sikap dan kebiasaan kita 
juga meyakinkan bahwa kita mampu mengembang amanah dan mimpi 
yang diberikan.  

Melayani 

Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Ia harus menjadi orang 
yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memberikan 
kepercayaan kepadanya. Al-Quran mengilustrasikan hubungan antara 
pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya sebagai satu sistem yang 
saling mempengaruhi. Sistem itu sendiri merupakan kumpulan komponen-
komponen yang berada pada alur yang sama. Dalam al-Quran 
digambarkan bahwa seorang pemimpin yang baik diperuntukan bagi 
masyarakat yang baik pula.  

Pemimpin yang mampu mengayomi, membimbing dan bersama-
sama dengan apa yang dipimpinnya memperbaiki keadaan adalah 
pemimpin yang diharapkan. Pemimpin yang selalu dinantikan 
kedatangannya, pemimpin yang selalu dirindukan pemikirannya dan 
sebuah kebijakan penentuan keputusan sikap untuk terus memberi yang 
terbaik akan apa yang ada disekitarnya. Seorang Pemimpin sejatinya 
adalah seorang "Pelayan", seorang abdi masyarakat, yang rela berjuang 
dan berkorban tanpa melihat apa yang akan dia dapatkan dari apa yang 
dia kerjakan. 

Seorang Pelayan akan melakukan yang terbaik kepada yang 
dilayaninya, dan sebuah dasar kuat akan kesadaran pengabdian diri pada 
sekitarnya. Kemampuan menjaga/mengontrol ke-ego an untuk kepuasan 
pribadi menjadi tantangan besar akan sebuah kepemimpinan. Pemimpin 
yang terlahir dari proses besar akan menghasilan karakter kepemimpinan 
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yang kuat. Pemimpin yang ikhlas melakukan pengabdian, pemimpin yang 
rela berjuang tanpa pamrih, pemimpinku yang kuat berada di depan untuk 
melawan ketidakadilan. 

Sebuah hikmah menarik dapat kita petik dari kepemimpinan Umar Bin 
Khathab,  

Khalifah Umar  adalah sosok pemimpin yang memiliki 
kepekaan sosial yang tinggi. Di antara ungkapan beliau yang 
terkenal adalah sayyidul qaumi khadimuhum (pemimpin kaum di 
antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan khadi‘uhum 
(pandai menipu mereka). Bahkan, apabila ada salah seorang 
warganya yang mengeluhkan pola kepemimpinannya, beliau 
selalu bermuhasabah diri, hingga tidak bisa memejamkan mata 
semalam suntuk. 

Kisah lainnya berkaitan dengan spirit service oriented (etos pelayanan) 
dari kisah Umar bin Khathab,  

Suatu malam, sebagaimana agenda rutinnya untuk turba –
turun kebawah– khalifah Islam kedua itu berjalan menyusuri 
setiap lorong-lorong kota Madinah. Beliau mendengar tangis 
seorang anak yang kelaparan, tapi ibunya tidak memiliki sesuatu 
untuk dimakan. Dia terpaksa memasak batu untuk menghibur 
anak-anaknya sekadar menghentikan tangisannya. Sebagai 
pemimpin kaum Muslim, hati Umar bin Khathab merasa amat 
terpukul karena ada warganya yang tidak memiliki persediaan 
makanan sehingga anaknya menangis karena kelaparan. Maka, 
khalifah bergegas pergi mengambil bahan makanan dan 
mengantarkannya sendiri kepada keluarga janda yang sedang 
menderita. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, khalifah 
dengan senang hati bertindak menjadi pelayan ummat (khadimul 
ummah) dalam arti sebenar-benarnya. 

Mencintai 

Pemimpin yang didambakan masyarakat adalah pemimpin yang 
"mencintai rakyat". Seperti halnya dalam sebuah keluarga, seorang bapak 
(pemimpin) akan berjuang keras untuk membahagiakan dan 
meningkatkan martabat keluarganya dengan landasan cinta dan kasih 
sayang. Memimpin dengan Cinta. Karena pemimpin yang bisa 
mebahagiakann sekian banyak umat atau bahkan membuat mereka 
sengsara. Karena pemimpin adalah teladan, jika buruk maka buruklah 
muka umat ini. Dan jika baik, maka baiklah umat ini. Karenanya, Nabi SAW 
memberikan batasan yang mudah diingat tentang pemimpin yang baik 
dan buruk, ―Sebaik-baik pemimpin adalah mereka mencintai kalian dan 
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kalian mencintai mereka, mereka mendoakan kalian dan kalian 
mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka 
membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka melaknat kalian 
dan kalian melaknat mereka.‖(HR. Muslim) 

Pemimpin yang mencintai rakyatnya  adalah pemimpin yang 
menerapkan pola hidup sederhana; peduli nasib rakyatnya; 
memahami kebutuhan rakyatnya ; menyusun program dan 
kebijakan  yang berpihak kepada rakyat, sebab citranya akan 
senantiasa terjaga walaupun tanpa upacara pencitraan dirinya. 
Bukan pemimpin yang hanya peduli atas diri, keluarga, dan 
komunitasnya sehingga mendesain perundang-undangan dan 
peraturan yang berpihak kepada komunitas yang membesarkan 
namanya, dengan ambisi mempertahankan kekuasaan.  

John C Maxwell dalam bukunya "Mengembangkan kepemimpinan di 
sekitar anda", menuliskan ada 7 langkah yang bisa kita lakukan agar dapat 
menjadi pemimpin yang mencintai dan dicintai, yakni :  

i. Milikilah kasih yang sejati bagi para anggota kita 
ii. Buatlah mereka yang bekerja dengan anda lebih sukses. 
iii. Melihat dari sudut pandang anggota atau bawahan 
iv. Kasihilah para anggota  atau bawahan lebih dari sekedar 

prosedur 
v. Lakukanlah untuk kelompok atau jangan lakukan sama 

sekali.  
vi. Libatkan anggota dalam perjalanan anda. 
vii. Berlakulah bijak pada anggota  yang berperangai sulit. 

Pastinya tidak semua orang akan mengagumi dan mencintai anda, 
tapi belajar dan berusaha mencintai orang-orang yang anda pimpin, akan 
memberi anda fondasi kepemimpinan yang kokoh. selamat 
mempraktekkan, semoga anda bisa menikmati, hasil dari kepemimpinan 
yang anda bangun dan menjadi pemimpin yang dicintai. Jika anda telah 
merasa sebagai pemimpin yang dicintai, tingkatkanlah kembali dan jangan 
pernah puas untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam memimpin 
dengan mencintai.  

Kerjasama dalam Membangun Dakwah Siyasi (musyarokah) 

―Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, 
sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari 

sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi 
sebahagian keluarga Ya‘qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang 

diridhai‖. (Maryam Ayat 5-6) 
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Dalam dakwah siyasi kampus, kita akan banyak menemui berbagai 
kesempatan dan tantangan dalam bekerjasama, kolaborasi dan berbagai 
bentuk simbiosis lainnya. Perlu diingat bahwa perubahan tidak akan 
terwujud hanya bila satu lembaga atau kelompok yang berjuang, 
diperlukan adanya harmonisasi gerak diantara berbagai potensi kebaikan 
yang ada dikampus. Dan kita sebagai kader siyasi juga perlu menyiapkan 
diri dalam sebuah era dakwah berbasis kerjasama, koalisi, kolaborasi atau 
sering dikenal dengan istilah musyarokah. 

Bila kita melihat peta-sosial di kampus, maka kita harus jujur juga 
mengakui bahwa banyak sekali kelompok-kelompok pemikir, penggerak 
dan juga memiliki keinginan untuk menyebar nilainya. Sebutlah ada 
kelompok yang berlatar belakang pemikiran sosialis, liberal, Islam, atheis, 
dan dalam kelompok ini seringkali juga ada sub kelompok tertentu yang 
memiliki kekhasan masing-masing. Setiap kampus akan berbeda 
karakternya, dan tentu juga akan berdampak pada perbedaan dalam 
jumlah kelompok yang ―bersaing‖ di kampus. 

Seperti halnya perpolitikan di Indonesia, setiap kelompok ini tentu 
ingin ―berkuasa‖, dan dalam hukum politik maka tidak ada teman dan 
lawan, yang ada adalah kepentingan bersama. Kondisi seperti sangat 
wajar terjadi, dan memberikan kesempatan untuk beberapa kelompok 
bersinergi dalam upaya mewujudkan mimpi bersama. Tentu dalam sinergi 
ini akan ada negosiasi, kompromi hingga barter kepentingan. Dan –lagi-
lagi- ini adalah proses yang terjadi, namun menurut hemat saya, sebagai 
bagian dari kelompok dakwah, saya sangat tidak menyarankan untuk 
terlalu pragmatis apalagi menjual ―idealisme‖ demi kekuasaan.  

Kerjasama yang dibangun dengan kelompok lain adalah dalam 
upaya mengembangkan dakwah itu sendiri. Artinya jangan sampai kita 
melakukan kerjasama hanya untuk kepentingan sesaat, perlu adanya 
sebuah perencanaan akan prospek dakwah yang dapat dilakukan dalam 
kerjasama yang dibangun. Sebutlah dengan bekerjasama dengan 
kelompok ―kiri‖, kita jadi bisa banyak mendapatkan masukan akan kajian 
mereka yang cenderung dekat dengan sosialis. Hal ini dapat menambah 
khazanah pemikiran kita. Lebih lanjut, bila ternyata pendekatan kita lebih 
baik, maka tentu terbuka kemungkinan agar kita bisa mendakwahi mereka 
dan nantinya dapat menjadi bagian dari barisan dakwah itu sendiri. 

Kerjasama dalam skema pengembangan dakwah menjadi tidak 
terelakkan, selagi masih ada kelompok lain dalam sebuah medan dakwah, 
kesempatan untuk bekerjasama menjadi sebuah kebutuhan. Setidaknya 
ada 3 bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh gerakan siyasi kampus 
dengan elemen lain, yakni : 
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1. Kerjasama Permanen, pola kerjasama ini bersifat permanen untuk 
jangka waktu yang ditentukan. Dengan kerjasama yang bersifat 
permanen ini diharapkan dapat terjalin sebuah koalisi yang saling 
menguntungkan. Pola kerjasama permanen atau koalisi ini 
memberikan kesempatan bagi gerakan dakwah siyasi untuk 
melebur dengan kelompok lain.  

 
Namun demikian, perlu adanya ―deal‖ yang jelas sebelum 

menjalankan koalisi permanen seperti pembagian peran, 
pembagian sumber daya, pola koordinasi dan komunikasi, skema 
komando dan tata etika dalam bekerja sama. Pola kerjasama 
permanen ini bisa dijalankan dalam proses menjalankan roda 
organisasi selama satu kepengurusan.  

 
Ada empat syarat agar kerjasama permanen dapat dilakukan, yakni : 

a. Harmonisasi Visi antara kelompok 
b. Adanya keinginan untuk berbagi sumber daya 
c. Kemauan untuk dipimpin dan memimpin 
d. Adanya code of conduct dalam MoU kerjasama agar 

koalisi dapat berjalan dengan lancar 
 
2. Kerjasama Taktis, kerjasama ini bersifat sementara atau 

kontemporer. Biasanya kerjasama taktis dilakukan untuk 
mengusung isu tertentu seperti aksi turun kejalan akan sebuah 
tema tertentu. Pola-pola kerjasama taktis dapat dilakukan bila 
terdapat benturan ideologi antara kelompok-kelompok yang 
akan bekerjasama. Untuk itu diperlukan sebuah pola kerjasama 
yang bersifat tidak mengikat. Pola kerjasama dapat dilakukan 
dengan  tiga syarat, yakni : 

a. Kesamaan tujuan jangka pendek bersama 
b. Adanya kesepakatan untuk memulai dan mengakhiri 

gerakan dengan utuh dan bersama 
c. Adanya etika kerjasama yang dipatuhi  

Salah satu caatan yang seringkali ditemui sebagai kendala bagi 
gerakan siyasi kampus dalam membangun gerakan adalah kemampuan 
para kader itu sendiri dalam membuka diri dan mau menyatu dengan 
kelompok lain. Di sisi lain, cukup banyak kader dakwah terlalu ―lugu‖ 
dengan kondisi pergolakan dan dinamisasi yang terjadi di dakwah siyasi. 
Hal ini membuat gerakan siyasi tak ubahlah hanya ibarat LDK yang 
dipindahkan ke BEM. Hasilnya tentu hanya sekedar menjadi kelompok 
aktivis dakwah yang pindah sekretariat, tetapi jiwa mereka masih terkukung 
dalam semangat eksklusifitas.  

Keberhasilan dalam dakwah siyasi, salah satunya dapat dilihat dari 
sejauh mana kader dakwah mampu mengembangkan jaringannya dan 
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mengkapitalisasi jaringannya untuk kebutuhan perwujudan mimpi dakwah 
yang mulia. Kerjasam dan ekspansi adalah sebuah keniscayaan yang tak 
mungkin terelakkan, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi kader 
dakwah siyasi untuk dapat selalu melakukan kerjasama demi kerjasama 
dengan sebanyak mungkin lembaga atau elemen baru. 

Bila melihat kembali sejarah Islam di berbagai fase pemerintahan 
Islam di masa lalu, diplomasi, kerjasama, dan ekspansi menjadi bagian 
dari gerakan pengembangan Islam. Seperti halnya ketika Rasul melakukan 
kerjasama perjanjian hudaibiyah yang menurut banyak sahabat justru 
merupakan langkah yang tidak menguntungkan bagi Islam. Namun, 
ternyata itu merupakan sebuah strategi dakwah yang sangat hebat. 
Akhirnya melalui perjanjian tersebut, umat Islam telah melakukan sebuah 
revolusi putih dalam penaklukan penguasaan kembali Mekkah. 

Strategi dan rekayasa dalam kerjasama perlu direncanakan dengan 
sistematis dan terukur. Artinya kerjasama yang dilakukan dengan pihak 
tertentu adalah bagian dari strategi jangka panjang dakwah siyasi di 
sebuah kampus. Kerjasama juga merupakan sebuah strategi yang dapat 
digunakan untuk gerakan dakwah yang masih mula. Mereka dapat 
―menumpang‖ dahulu ke gerbong yang sudah lebih kuat meski dari 
kelompok lain, sembari belajar berpolitik dan menguatkan basis masa, 
atau dalam bahasa sosiologi disebut dengan infiltrasi.  

Pada akhirnya, ada 3 kunci utama agar kerjasama dalam politik 
kampus ini dapat berjalan dengan baik, yakni : (1) karakter kader yang 
terbuka; (2) skema kerjasama politik yang komprehensif; dan (3) terjaganya 
integritas dan idealisme para kader yang berpolitik.  

 

Ketika Dakwah di Lembagakan secara Formal 

mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan 
merekalah orang-orang yang segera memperolehnya . (Al Mukminuun 

Ayat 61) 

Tantangan dakwah akan bertambah berat ketika lembaga 
kemahasiswaan seperti BEM atau Himpunan telah terkondisikan oleh para 
ADK. Mereka dituntut untuk mampu menjawab bagaimana dakwah dapat 
dilaksanakan pada sebuah lembaga formal yang mereka pimpin. Tentunya 
tidak sekedar memimpin seadanya saja, berbagai gebrakan perlu 
dilakukan agar massa kampus dapat merasakan perbedaan mendasar 
kondisi kampus ketika seorang aktivis dakwah yang memimpin dengan 
ketika kelompok lain. 
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Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-pertama sayang ingin 
mengajak sahabat semua untuk memiliki cara berpikir yang bijaksana 
ketika telah memimpin sebuah lembaga kemahasiswaan. Kita perlu 
meyakini bahwa memimpin lembaga kemahasiswaan bukan berarti kita 
akan mendominasi keseluruhannya dan mengubah BEM atau Himpunan 
tak ubahnya seperti sebuah Lembaga Dakwah Kampus. Cara pandang ini 
perlu diubah agar nantinya kepemimpinan kita dapat lebih bermanfaat 
untuk massa kampus.  

Berbicara tentang mengformalkan dakwah dalam lembaga non-
dakwah adalah sebuah tantangan tersendiri, disini kita tidak berbicara 
tentang koptasi lembaga, melainkan tentang menyentuh lembaga tersebut 
dengan nuans kebaikan. Sifat heterogenitas dari lembaga kemahasiswaan 
tersebut baiknya tetap dipertahankan agar tetap dapat menjadi sebuah 
pembelajaran bagi kader dakwah. 

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika dakwah 
dilembagakan secara formal, dalam bagian ini, kita akan mencoba untuk 
membahasnya satu persatu; 

1. Utamakan keteladanan daripada pemaksanaan gagasan 

Kembali, keteladanan adalah kunci yang sangat penting dalam 
memastikan sentuhan dakwah kita terasa oleh objek dakwah. Pemaksaan 
gagasan melalui perubahan peraturan yang tiba-tiba atau dengan 
melarang tradisi yang telah ada, akan memunculkan permasalahan baru 
tersendiri. Ingat, ketika memimpin di lembaga kemahasiswaan bukan 
berarti kita bebas melalukan hal-hal yang kita inginkan dengan segera, 
coba hargai proses yang bertahap. 

Keteladanan adalah kunci yang sangat strategis, bila kader dakwah 
kita menunjukkan sikap yang positif, mau bekerjasama , terbuka dengan 
siapa saja, serta menunjukkan niat untuk terus belajar dan memperbaiki, 
saya sangat yakin perubahan itu dapat terjadi dengan baik. Kita tentu tidak 
menginginkan perubahan yang hanya memicu polemik, hal ini bias 
memicu isu bahwa kader dakwah hanya ingin ―berkuasa‖, bukan ingin 
membangun organisasi kemahasiswaan yang ada. 

Keteladanan dapat kader contohkan dengan mengusulkan idea tau 
gagasan program yang inovatif, atau dengan kemampuan orasi yang 
membakar semangat, atau juga dengan sikap disiplin dan professional 
yang dijalankan sehari-hari. Pada akhirnya, sikap seorang kader adalah 
bagian dari dakwah itu sendiri, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik, 
bagaimana caranya agar seorang kader dapat menjadi ―al-amin‖ dalam 
setiap komunitas ia beraktivitas. 
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2. Kader sebagai solusi perubahan bukan kunci dari stagnansi 
dinaminisasi organisasi 

Sebagai seorang kader siyasi, seorang kader perlu dengan matang 
menyiapkan diri dengan baik, baik itu dari sikap, cara pandang, dan tingkat 
dinamisasi kader itu sendiri. Jangan sampai kebiasaan dakwah di 
lingkungan yang heterogen dan dengan tingkat tekanan dakwah yang 
standar anda bawa ke lingkungan dakwah siyasi yang menuntut banyak 
ide besar serta stamina dakwah yang panjang. Penting kiranya, kita sama-
sama ingat bahwa kehadiran seorang kader di siyasi bukan sekedar untuk 
meramaikan saja, melainkan untuk membuat perubahan di lingkungan 
dakwah siyasi tersebut. Untuk itu, seorang kader dituntut  untuk memiliki 
kemampuan dan pengalaman yang lebih ketimbang mahasiswa lain 
pada tingkat yang sama.  

Dalam bagian sebelumnya, terkait profil kader dakwah siyasi, penulis 
sempat mengutarakan mengenai bagaimana seorang kader siyasi yang 
memiliki referensi luas tentang berbagai macam isu. Seorang kader siyasi 
dapat berdakwah dengan lembaga yang formal melalui gagasan dan ide 
baru yang selalu ia tularkan dan sebarkan kepada forum mahasiswa dan 
diterima sebagai sebuah gagasan yang positif. Jangan sampai kader siyasi 
tidak mampu berdebat dan berdialektika dengan sesama aktifis 
mahasiswa lainnya.  

Sebagai seorang rakyat, para mahasiswa tentu berharap pemimpin 
mereka mampu membuat perubahan ketika memimpin, mereka ingin 
perubahan itu cepat, satu tahun sudah cukup lama untuk massa kampus. 
Oleh karena itu, perubahan yang cepat dan signifikan menjadi sebuah 
tantangan tersendiri bagi para pemimpin kemahasiswaan di kampus 
masing-masing. Gudang ide perubahan sebisa mungkin disiapkan dengan 
matang sebelum memimpin, dan ketika tampuk kepemimpinan itu tiba, 
maka kader sudah siap untuk mengeluarkannya dan mentransformasi 
menjadi ide nyata dalam bentuk strategi dan program.  

3. Membuat tahapan perubahan sistem dalam lembaga 
kemahasiswaan 

Pertimbangan terakhir yang perlu dilakukan ketika mem-formalkan 
dakwah adalah dengan membuat pentahapan perubahan di internal 
sistem kemahasiswaan. Kebiasaan lama yang dinilai tidak cocok dengan 
nilai Islam perlu segera di adaptasikan secara perlahan, seperti –sebagai 
contoh- kebiasaan kegiatan band hingga larut ketika acara 
kemahasiswaan, kegiatan seperti ini cenderung berujung pada ikhtilat dan 
bersenang-senang berlebihan, sehingga perlu adanya penyesuaian 
dengan masuknya nilai-nilai Islam. 
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Sebagai contoh, kita bisa membagi masa kepengurusan menjadi 
triwulan, sehingga akan ada empat tahap dalam satu tahun 
kepengurusan; 

 Triwulan 
Pertama 

Triwulan 
Kedua 

Triwulan 
Ketiga 

Target 

Pengenalan 
kader siyasi yang 
memiliki 
keteladanan serta 
memposisikan 
mereka di jabatan 
strategis 

Terekskusinya 
beberapa 
program yang 
memiliki nilai 
Islami dan 
diterima oleh 
massa kampus 

Adanya 
kepercayaan dari 
massa kampus 
bahwa kader 
dakwah dapat 
memimpin 
dengan baik. 

Strategi 

Menempatka
n kader terbaik di 
posisi strategis, 
baik di dalam 
badan eksekutif, 
kepanitiaan atau 
lembaga lainnya. 

Memastikan 
di setiap 
kementerian / 
departemen 
terdapat program-
program 
pembaharu yang 
melahirkan 
sebuah cara 
pandang baru 
dalam 
kemahasiswaan 

Konsisten 
dalam menyapa 
dan mengenalkan 
program positif 
serta terus 
mengeluarkan 
opini mengenai 
keberhasilan 
kepemimpinan di 
tahun tersebut. 

Indikator 

Diterimanya 
tokoh-tokoh dari 
kader sebagai 
seorang yang 
memang mampu 
untuk memimpin 
di posisi tersebut 

Program 
terlaksana dengan 
baik dan 
mendapatkan 
respon positif 
(partisipasi) dari 
massa kampus, 
terutama 
kelompok oposisi 
atau mereka yang 
tidak memilih 
calon kita di 
pemilihan raya 

Adanya 
keinginan / aspirasi 
dari massa 
kampus agar 
kepemimpinan 
kader dakwah 
dilanjutkan di 
tahun selanjutnya,. 

Dampak 
Ketokohan 

Sosial (Syaksiyah 
Barizah) 

Lingkungan 
Islami (Bi‘ah 
Islamiyah) 

Kepemimpina
n yang Kokoh 
(Kuwwatu Rijal) 

 

Berdakwah dalam sebuah lembaga yang formal tentu membutuhkan 
sebuah tahapan yang jelas dan konsisten. Perubahan tidak akan terjadi 
dengan instan diperlukan sebuah rencana yang matang. Dalam dakwah 
siyasi, diskursus mengenai rekayasa perubahan tentunya sudah menjadi 
hal yang perlu terus dimatangkan oleh para kader. Artinya, kader harus 
dinamis dengan berbagai perubahan yang ada, dan mampu beradaptasi 
dan mengadaptasikan strategi dakwahnya dengan cermat.  
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Kurikulum , Materi, dan Metode Kaderisasi

Materi Wahana / Metode Aktualisasi

Tahapan / Jenjang Kaderisasi

Pemetaan Posisi Strategis Tingkat Perkuliahan

Profil Kader Siyasi

Diniyah Siyasah

 

Sistem Kaderisasi Siyasi 

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan  

mewahyukannya kepadamu , dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah 
kepadaku ilmu pengetahuan (Taha Ayat 114) 

Sebagaimana sistem kaderisasi pada lembaga dakwah kampus, kader 
siyasi juga membutuhkan sebuah sistem kaderisasi yang berjenjang dan 
lebih mengutamakan kerja lapangan ketimbang materi belaka. Kenapa 
kerja lapangan lebih diutamakan? karena karakter perekayasa perubahan 
tidak akan terbentuk dengan materi di ruangan yang mengandalkan 
papan tulis dan infokus, mereka perlu dilatih dan dimatangkan seiring 
dengan perjuangan dakwah siyasi yang mereka tempuh.  

Dalam menyusun kurikulum kaderisasi siyasi, saya akan merunutkan 
dulu bagaimana proses yang perlu dilakukan, atau skema berpikir yang 
perlu dimiliki oleh para perumus kaderisasi siyasi, proses tersebut 
dirangkum dalam bagan alir berikut ini ; 

 

1. Profil Kader Siyasi 

Pada bagian sebelumnya telah diutarakan lebih detail mengenai profil 
kader siyasi yang diharapkan, setidaknya ada empat profil utama yang 
dituntut untuk ada pada diri kader siyasi, yakni; 

a. Pemahaman Akan Fiqh Siyasah 
b. Keteladanan Sosial 
c. Kapasitas Intrapersonal 
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d. Dinamis dan Mampu Membaca Situasi 

Jika boleh disederhanakan, maka setidaknya ada 2 profil utama kader 
siyasi, yaitu pemahaman agama dan dakwah yang kompeten, dan 
penguasaan rekayasa sosial yang dinamis. Keseluruhannya perlu dimiliki 
oleh kader siyasi agar ia mampu menjalankan amanah dakwahnya 
dengan baik dan bijak di lingkungan kemahasiswaan. Kita tentu sangat 
menghindari kondisi dimana seorang kader siyasi tidak menguasai 
keseluruhan aspek profil ini, karena akan berdampak sangat fatal dalam 
pengelolaan dakwah kampus kedepannya.  

Saya akan coba turunkan sub-profil yang dibutuhkan dari profil utama 
yang telah diutarakan sebelumnya dalam tabel berikut ini; 

Kapasitas Islam dan Dakwah Kapasitas Rekayasa Sosial 
a. Aqidah yang Kokoh 
b. Pemahaman Islam yang Luas 
c. Ibadah yang Lurus dan Benar 
d. Keteladanan Akhlak yang 
Mulia 
e. Penguasaan terhadap Sejarah 
Islam dan Strategi Dakwah Islam 
f. Karakter seorang Pemimpin 
Islam yang Adil 
g. Pemahaman Strategi Dakwah 
dan Dakwah Siyasi 
h. Penguasaan Manhaj Haroki 
(Pedoman Pergerakan) 
i. Pemahaman terhadap Konsep 
Peradaban dalam Islam 

a. Penguasaan strategi 
perubahan sosial 
b. Pengusaan mengolah isu dan 
opini konstruktif 
c. Penguasaan kemampuan 
orasi, negosiasi, lobi, dan 
komunikasi persuasi 
d. Penguasaan konten kajian isu 
nasional dan internasional 
e. Kapasitas membaca dan 
menulis yang baik 
f. Kemampuan untuk memobilisir 
massa dan gagasan 
g. Kemampuan memimpin forum 
dan berbicara di depan public 
secara meyakinkan 
h. Kemampuan berdebat, 
berdialektika dan berdiskusi 
dengan isu-isu yang ada 
i. Kapasitas dalam memimpin 
komunitas heterogen 

 

Bila sahabat sekalian, melihat tentang profil atau aspek kompetensi 
yang diperlukan oleh kader siyasi, maka akan terlihat bahwa kaderisasi 
mandiri yang lebih berbasiskan tempaan di lapangan lebih akan 
dibutuhkan dalam membentuk karakter diatas. Materi saja tidak cukup, 
kader perlu membiasakan dirinya dalam belajar dan menuntut ilmu secara 
mandiri.  

Dimulai dari akhir, begitulah konsep dalam kaderisasi, profil atau 
output apa yang ingin dilahirkan dari proses kaderisasi yang ada akan 
memudahkan pengelola kaderisasi siyasi dalam membangun kader siyasi 
yang berkualitas. Dari profil ini pulalah para kader dapat melihat sejauh 
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mana dirinya sudah cukup layak menjadi kader siyasi yang di amanahkan 
di lingkungan dakwah yang heterogen.  

2. Tahapan dan Jenjang Kaderisasi Siyasi 

Dalam tahap penjenjangan ini dapat menyesuaikan dengan 
penjenjangan diperkuliahan, karena biasanya tingkat di kuliah akan 
menentukan pemetaan di posisi siyasi seorang kader. Seperti pada tingkat 
2 sebagai Ketua Himpunan, tingkat 3 Ketua BEM fakultas dan tingkat 4 
sebagai Presiden BEM Universitas. Artinya, kader pun akan menyesuaikan 
penjenjangan ini seiring dengan semakin senior dirinya di kelas. Dalam 
setiap jenjangnya, seorang kader akan memiliki tanggung jawab tertentu, 
baik untuk dirinya dan untuk juniornya. Penjelasan mengenai 
penjenjangan yang juga di ikuti oleh pemetaan posisi strategis akan 
dipaparkan pada tabel berikut ini; 

 Fokus Kaderisasi 
Pemetaan 
Posisi 

Peran dalam 
Dakwah 

Pencapaian Pribadi 
dan Sosial 

Tingkat 1 
Pemahaman 
Dasar Diniyah dan 
Siyasi 

Staf di 
Himpunan, Unit 
Kegiatan, BEM 
Fakultas, dan 
BEM Universitas 

Sebagai agen 
terdepan dalam 
menebar nilai 
Islam di 
lingkungan 
kampus 

Dikenal dengan 
karakter diri yang kuat 
di komunitas. Sebagai 
teladan di komunitas. 
Memiliki 
kecendrungan minat 
spesifik dalam 
dakwah siyasi 

Tingkat 2 

Penguatan 
kapasitas strategi 
siyasi dan 
pengelolaan 
opini. Pada tahap 
ini, seorang kader 
diharapkan sudah 
mampu sebagai 
middle-level 
pergerakan. 

Ketua dan 
Pengurus Inti di 
Himpunan 
Mahasiswa dan 
Unit Kegiatan 
Mahasiswa. 
Sebagai kepala 
divisi atau staf 
di BEM Fakultas 
atau BEM 
Universitas 

Sebagai 
Pemimpin di 
level komunitas 
tengah 
(himpunan atau 
unit kegiatan). 
Atau sebagai 
penggerak di 
organisasi 
tingkat fakultas 
atau skala 
universitas. 
Kader pada level 
ini perlu memiliki 
pencapaian 
pribadi yang 
dapat 
diunggulkan 
sebagai kader 
siyasi 

Mengeluarkan 
gagasan perubahan 
pada skala 
komunitas, mulai rutin 
menuliskan opini 
pada skala kampus 
atau lokal/nasional 
serta dikenal di 
lingkungan kampus 
sebagai salah satu 
mahasiswa yang 
potensial. 

Tingkat 3 

Kematangan 
dalam dakwah 
siyasi. 
Kemampuan 
orasi, mobilisasi, 
negosiasi, hingga 
rekayasa sosial 
tingkat tinggi. 

Ketua dan 
Pengurus Inti di 
organisasi 
tingkat fakultas 
dan ring-1 atau 
ring-2 di 
organisasi 
tingkat 
universitas. 

Sebagai salah 
satu tokoh 
kampus yang 
berpengaruh. 
Dikenal sebagai 
seorang yang 
telah memiliki 
karya nyata dan 
diyakini mampu 
membuat 
perubahan di 
kampus. 
Pendorong opini 
nilai Islam di 

Sebagai pemimpin 
prospektif bagi 
kemahasiswaan 
mendatang. Memiliki 
mentoring siyasi yang 
dijalankan secara 
rutin. Memiliki massa 
non-kader yang loyal 
terhadap dirinya. 
Memiliki jaringan 
rektorat dan tokoh 
nasional. 
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kampus. 

Tingkat 4-
Lanjut 

Aktualisasi 
kedewasaan 
dalam bergerak 
siyasi. 
Penguasaan 
seluruh aspek 
dakwah secara 
utuh serta 
kemampuan 
sebagai senior 
dalam siyasi yang 
dapat 
menggerakan 
dan membina 
juniornya. 

Ketua dan 
Pengurus Inti di 
organisasi 
tingkat 
universitas. Atau 
sebagai tokoh 
kampus yang 
tidak 
memegang 
posisi formal, 
tetapi 
dipercaya 
sebagai 
seorang 
mampu 
memberikan 
gagasan dan 
berpengaruh di 
lingkungan 
kampus. 

Peran sebagai 
pemimpin 
gerakan dan 
teladan sosial 
yang diterima 
oleh semua 
kalangan. 

Pada tingkat ini 
seorang kader 
dakwah diharapkan 
telah menjadi 
seorang tokoh siyasi 
yang dipercaya 
penuh oleh kader 
dan massa kampus. 
Ia dituntut untuk 
mampu menjadi 
tempat bertanya dan 
mengembangkan diri 
bagi kader siyasi 
lainnya. 

 

Pentahapan ini akan membantu pengelola kaderisasi siyasi dalam 
merencanakan kaderisasi yang tepat bagi seorang kader siyasi, dan juga 
membantu kader dalam merencanakan pembinaan mandiri baginya. 
Penjenjangan ini dapat di detailkan dan di sesuaikan dengan kondisi 
kampus masing-masing, apa yang tertera di tabel adalah pedoman umum 
yang bisa dikembangkan.  

3. Kurikulum , Materi, Metode Kaderisasi 

Kebutuhan kurikulum yang tepat dan materi yang sesuai dengan 
kebutuhan kader siyasi adalah sebuah pra-syarat tersendiri untuk 
membentuk kader siyasi yang berkompeten di bidangnya. Kurikulum yang 
dibuat dapat menyesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada. Dari 
kurikulum ini dapat diturunkan menjadi materi-materi yang dapat diberikan 
dengan berbagai ragam metode. Pada bagian ini saya akan mencoba 
menurunkan tabel penjenjangan menjadi tabel kurikulum dan materi yang 
kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi di kampus masing-masing. 

Penjenjangan 
Pencapaian  
Kurikulum 

Rekomendasi Materi  Wahana Aktualisasi Materi 

Tingkat 1 
Pemahaman 
Dasar Diniyah 
dan Siyasi 

1. Makna Dua Kalimat 
Syahadat 

2. Mengenal Allah 
3. Mengenal Islam 
4. Mengenal Rasul 
5. Mengenal Qur‘an 
6. Mengenal Manusia 
7. Perang Pemikiran 
8. Kondisi Umat  
9. Haq dan Bathil 
10. Kesatuan Umat 
11. Fiqh Dakwah 
12. Fiqh Siyasi 
13. Manhaj Haroki 
14. Urgensi Tarbiyah 

1. Materi Kelas melalui diklat 
terfokus 

2. Membaca buku secara 
mandiri 

3. Menyelesaikan minimal 10 
judul buku 

4. Kunjungan tokoh siyasi / 
tokoh nasional 

5. Pembelajaran di organisasi 
kemahasiswaan 

6. Belajar menjadi teladan 
akhlak di kelas / jurusan 

7. Membina kelompok 
mentoring SMA 
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Penjenjangan 
Pencapaian  
Kurikulum 

Rekomendasi Materi  Wahana Aktualisasi Materi 

Tingkat 2 

Penguatan 
kapasitas 
strategi siyasi 
dan 
pengelolaan 
opini. Pada 
tahap ini, 
seorang kader 
diharapkan 
sudah mampu 
sebagai 
middle-level 
pergerakan.  

1. Sejarah peradaban 
Islam 

2. Sahabat dan Tokoh 
Islam kontemporer 

3. Perbandingan 
Gerakan Islam 
Kontemporer 

4. Perang Pemikiran 
Islam dan Liberal 

5. Paradigma 
Peradaban Islam 

6. Konsep Masyarakat 
Madani 

7. Islam dan Politik 
8. Kepemimpinan 

dalam Islam 
9. Globalisasi dan 

Fitnah terhadap 
Islam 

10. Konsep Dakwah 
Politik dalam Islam 

11. Konstelasi Islam di 
Dunia Internasional 

12. Urgensi Membina 

1. Menulis Artikel Secara 
Mandiri dan dikirimkan ke 
media lokal dan nasional. 
Serta wajib memiliki media 
sosial pribadi (web-blog, 
twitter, dan facebook) 

2. Mengkhatamkan Satu 
buah buku setiap pekan 
ssecara mandiri. 

3. Menyelesaikan minimal 25 
judul buku 

4. Berlatih untuk lobi ke 
rektorat untuk 
menyukseskan program 

5. Memiliki jaringan tokoh 
lokal dan nasional 
(minimal 10 tokoh nasional 
sudah kenal dekat) 

6. Berlatih untuk menguasai 
opini dalam forum umum  
/ massa di kampus 

7. Memulai untuk memiliki 
massa simpatisan pribadi 
karena sikap atau 
pemikiran 

Tingkat 3 

Kematangan 
dalam dakwah 
siyasi. 
Kemampuan 
orasi, 
mobilisasi, 
negosiasi, 
hingga 
rekayasa sosial 
tingkat tinggi. 

1. Gerakan Politik 
Islam dan 
Konspirasi Dunia 

2. Fenomena Arab 
Springs dan 
Perspektif Islam 
dalam Demokrasi 

3. Sejarah Politik 
Islam dari masa ke 
masa 

4. Pilar kebangkitan 
peradaban 

5. Pemerintahan 
Islam  

6. Rekayasa Sosial-
Ekonomi-Politik-
Hukum Negara 

7. Islam dan 
Indonesia 

8. Islam dan Dunia 
9. Futurologi : Masa 

Depan Islam di 
Dunia 

10. Perbandingan 
Agama dan 
Ideologi Dunia 

11. Khilafah Islamiyah 
12. Problem Islam dan 

Dunia Barat 
13. Islam dan Sejarah 

Ilmu Pengetahuan 
14. Jihad dalam 

Dakwah 

1. Terbiasa untuk menuliskan 
artikel dan dimuat di media 
online-offline 

2. Keberpemilikan Blog 
pribadi yang sudah 
dikunjungi oleh banyak 
pembaca (lebih dari 
10.000 pengunjung) 

3. Keberpemilikan jejaring 
sosial yang aktif dan 
memiliki jejaring yang luas 
(twitter >1000 followers, 
facebook > 2000 friends) 

4. Kemampuan lobi kebijakan 
pada tingkat pemerintah 
lokal / nasional 

5. Jejaring yang kuat ke NGO, 
partai politik, pengusaha, 
pejabat Negara dan aktifis 
lainnya. 

6. Memahami peta politik 
nasional dan peta 
pergerakan mahasiswa 

7. Memiliki Usroh Siyasi 
8. Ketokohan di tingkat 

kampus sebagai pemimpin 
yang potensial 

9. Kapasitas untuk 
mengkoordinir massa 

10. Kemampuan orasi 
dan dialekta 

11. Menyelesaikan 
minimal 50 judul buku 

Tingkat 4-lanjut 

Aktualisasi 
kedewasaan 
dalam 
bergerak siyasi. 
Penguasaan 
seluruh aspek 
dakwah secara 

1. Sejarah Peradaban 
Islam di Indonesia 
dan Dunia 

2. Konspirasi Global 
dan Nasional 

3. Tahapan 
Peradaban Islam 

1. Rutin menulis artikel baik di 
blog maupun media online 

2. Menghasilkan minimal 1 
buah buku dengan tema 
bebas 

3. Memiliki jejaring tokoh 
lokal dan nasional 
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Penjenjangan 
Pencapaian  
Kurikulum 

Rekomendasi Materi  Wahana Aktualisasi Materi 

utuh serta 
kemampuan 
sebagai senior 
dalam siyasi 
yang dapat 
menggerakan 
dan membina 
juniornya.  

dan 
Implementasinya di 
Indonesia 

4. Khilafah Islamiyah 
5. Rekayasa Politik 

dan Sosial 
6. Propaganda Opini 
7. Fitnah 

Kepemimpinan 
8. Fitnah Dakwah 

Islam 
9. Gerakan Zionis, 

Liberal dan 
gerakan anti-Islam 
lainnya 

10. Membangun 
Negara Islam 

11. Partai Politik, 
Demokrasi dan 
Kesejahteraan 

12. Membangun 
Kemandirian 
Bangsa 

13. Tantangan 
Pembangunan 
Indonesia 

14. Isu Indonesia dan 
Dunia Kontemporer 

(minimal 30 jejaring) 
4. Dikenal sebagai tokoh 

aktifis pergerakan 
mahasiswa nasional 

5. Memiliki karya atau produk 
yang sesuai dengan 
kompetensinya 

6. Penguasaan terhadap 
jejaring sosial sebagai 
media menyampaikan 
nilai-nilai Islam 

7. Memiliki usroh siyasi 
8. Kemampuan mobilisasi 

massa untuk aksi massa 
atau kebutuhan lainnya 

9. Orasi publik yang 
berpengaruh 

10. Menyelesaikan 
minimal 100 judul buku 

 

Melalui materi dan metode yang tepat, seorang kader dakwah dapat 
berkembang dengan baik. Dalam kaderisasi siyasi, pembelajaran mandiri 
menjadi lebih strategis, karena seorang kader siyasi tidak dapat 
dimanjakan dengan materi, melainkan perlu ditantang dengan berbagai 
pencapaian yang membuat dirinya berkembang.  

 

Dakwah Siyasi dan Perputaran Peradaban 

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan 
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 

berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.  janji 
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah 

yang lebih menepati janjinya  daripada Allah? Maka bergembiralah 
dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan 

yang besar (At Taubah Ayat 111) 

Sebagaimana strategi dakwah yang dilakukan di Negara, baik di masa 
lalu dan kini, dakwah perlu dilakukan secara komprehensif (Syumuliyatul 
Dakwah). Ciri khas dari dakwah yang komprehensif adalah universal, 
integral dan partisipasi total. Universal terkait dengan Berbasis nilai-nilai 
Islam dengan konteks Kekinian dan Kedisinian.. Integral terkait dengan isu 
strategis dalam  Ekonomi, Sosial-Budaya; Masyarakat Madani (Politik)-
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Agriculture-driven Industrialization (Ekonomi)-Keteladanan dalam 
membangun budaya tinggi (Sosbud) serta penekanan pada tekad kuat 
untuk membangun institusi-institusi negara secara hakiki. Partisipasi Total 
terkait dengan melibatkan negara, pengusaha, masyarakat dan akademisi.  

Untuk itu dalam dakwah siyasi perlu sebuah struktur dan proses 
konsolidasi Islam yang menjadi falsafah dasar perjuangan. Sejak awal 
masuk kampus, seorang kader siyasi perlu memahami bahwa dakwah 
siyasi adalah bagian dari peradaban, salah satu anak tangga dalam 
membangun peradaban. Sehingga diharapkan ruh dari dakwah siyasi ini 
tidak berakhir di kampus, melainkan juga pasca-kampus.  

 

 

Dalam skema diatas, dapat dilihat, apa yang kita lakukan di dakwah 
siyasi meliputi semua aspek dalam skema konsolidasi Islam dan rekayasa 
menuju mengembalikan peradaban Islam itu sendiri. Siyasi dikampus akan 
meliputi bagaimana menekan kebijakan politik pemerintah, mendorong 
ekonomi masyarakat melalui gerakan entrepreneur, membangun gagasan 
kebudayaan dan pendidikan, lintas gender, memperbaiki tatantan sosial 
masyarakat, serta mengembangkan IPTEK untuk kesejahteraan. Semua 
program yang disusun di organisasi kemahasiswaan akan merujuk pada 
konsep membangun peradaban Islam. Bagaimana kita sebagai kader 
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siyasi selalu menjadikan konsep peradaban Islam sebagai manifestasi atas 
jerih payah perjuangan dakwah siyasi yang dilakukan. 

Hal ini perlu terus ditekankan, agar stamina dan visi dakwah kita tidak 
hanya sempit sebatas lingkungan kampus, yakinilah bahwa apa yang 
dilakukan di dakwah siyasi akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan 
peradaban Islam. Dalam konsep tatanan sector masyarakat, dakwah siyasi 
dapat dilanjutkan dalam tahap yang lebih detail dan menantang setelah 
kampus. Setidaknya ada 4 sektor yang perlu terus dilakukan pembenahan, 
yakni sektor politik dan pemerintahan, sektor privat dan ekonomi, sektor 
sosial masyarakat, dan sektor akademik. 

 

Dalam Setiap sektor ini berbagai macam pembenahan perlu 
dilakukan dan sejak di dunia kampus, mahasiswa dan pemuda perlu 
disadarkan mengenai bidang strategis apa saja yang perlu dilakukan 
pembenahan melalui program strategis, inovasi, dan kebijakan yang 
mendukung. Diskursus mengenai bangsa adalah makanan sehari-hari dari 
aktifis dakwah siyasi. Mereka perlu mengetahui apa yang ada di pikiran 
rakyat Indonesia dengan baik. Paradigma dakwah di siyasi bukan sekedar 
menyampaikan nilai-nilai Islam, tetapi juga melalui upaya menyelesaikan 
problematika masyarakat yang ada. Masyarakat tentunya membutuhkan 
solusi, mereka membutuhkan perubahan, dan bila kader dakwah kita 
melalui program di organisasi kemahasiswaan dapat melalukan 
perubahan, tentu itu menjadi sebuah prestasi dakwah tersendiri. 

Masyarakat tidak bisa didakwahi hanya dengan pesan-pesan yang 
bersifat normatif, bila kita mampu membuat perubahan dan peningkatan 
kualitas hidup bagi mereka, disitulah inti dari dakwah siyasi, memberikan 
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manfaat bagi masyarakat. Bidang-bidang strategis yang dapat mulai 
dibenahi oleh kader dakwah di kampus antara lain ; 

Ekonomi Sosial Masyarakat Politik Akademik 
 Reformasi 

Ekonomi 
 Kerangka 

Makro 
Ekonomi 

 Pengentasan 
Kemiskinan 

 Investasi dan 
Infrastruktur 

 Perbankan 
dan Finansial 

 Ekonomi 
Syariah 

 Industri, Iptek, 
BUMN dan 
Perdagangan 

 Pertanian, 
Kehutanan 
dan Kelautan 

 Energi, 
Pertambangan 
dan 
Pengelolaan 
SDA 

 Usaha Kecil-
Mikro dan 
Koperasi 
(UKMK) 

 Ketenagakerja
an, SDM dan 
Penciptaan 
Lapangan 
Kerja 

 Pendidikan 
Nasional 

 Pembangunan 
Kesehatan 
Nasional 

 Seni Budaya 
Dan Pariwisata 

 Pemberdayaa
n Masyarakat 

 Kepeloporan 
Pemuda 

 Olahraga 
 Perempuan  

Indonesia 
 Pembinaan 

Keluarga 
 Dakwah Dan 

Pembinaan 
Umat 
Beragama 

 Politik 
Nasional 

 Kepemimpin
an Nasional 

 Ketatanegara
an 

 Reformasi 
Birokrasi 

 Penegakan 
Hukum Dan 
Perlindungan 
HAM  

 Pertahanan  
 Keamanan 
 Kewilayahan 
 Politik Luar 

Negeri 
 Komunikasi 

dan 
informasi 

 Peran IPTEK 
dalam 
Pembanguna
n 

 Pemanfaatan 
Teknologi dan 
Inovasi 

 Penguatan 
Peran 
Perguruan 
Tinggi 

 Inovasi 
Teknologi 
untuk 
Ekonomi 

 Pengembang
an Teori Politik 
―ala‖ 
Indonesia 

 Peran 
Akademisi 
dalam 
Pembanguna
n 

 Perguruan 
Tinggi sebagai 
Centre of 
Excellent 

 Ilmu sebagai 
pusat dari 
peradaban 

 

 

Skema konsolidasi Islam dan bidang strategis perubahan bangsa ini 
dapat menjadi acuan bagi seorang kader siyasi dalam menjalankan tugas 
mulianya dalam menguatkan bangunan dakwah siyasi di kampusnya 
masing-masing. Dengan merujuk pada skema dan bidang strategis ini, 
dakwah siyasi telah menjadi salah satu batu-bata penting dalam 
peradaban Islam. Bila di Indonesia terdapat 500 perguruan tinggi, dan 
semua perguruan tinggi tersebut melalukan rekayasa siyasi di kampus dan 
di masyarakat. Maka yakinlah semua perjuangan tersebut akan berbuah 
hasil yang positif di masyarakat.  
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INSPIRASI KETUJUH 

Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 
sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." Al 
Kahfi Ayat 109 

DAKWAH KAMPUS ILMIY 

Perkembangan dakwah kampus dekade terakhir telah mengalami 
banyak transformasi pola gerak serta strategi dalam upaya 
menginspirasikan Islam kepada mahasiswa. Berbagai pendekatan pun 
lahir, dan tidak sekedar bergantung kepada dakwah yang bersifat 
konvensional saja. Selain itu ekspansi dakwah telah mencapai wilayah-
wilayah yang tidak hanya berkutat di ―masjid‖ saja, melainkan juga pada 
wilayah yang menyentuh langsung kebutuhan mahasiswa, yakni 
akademik.  

Tak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa dan kampus sangat melekat 
dengan nuansa akademik dan ilmiah, sehingga sudah sangat tepat bila 
para pendahulu dakwah kampus memutuskan untuk menjadikan ilmiy 
(keilmuan) sebagai salah satu sayap yang perlu dikembangkan untuk 
menjadikan dakwah kampus lebih memberikan kemanfaatan untuk umat.  

Pada bagian ini saya akan memberikan gambaran mengenai 
problematika yang terkait dengan pengembangan dan penguatan dari 
dakwah kampus ilmiy. Istilah yang digunakan dalam buku ini adalah Ilmiy, 
meski beberapa kampus menggunakan istilah faniy (keprofesian), namun 
demikian hakikat dan maksud yang disampaikan adalah sama. Dalam 
bagian ini juga akan dikupas mengenai dakwah ‗ilamiy (permediaan) 
sebagai tambahan agar para ADK memiliki referensi bagaimana strategi 
media/persurat-kabaran yang efektif. 

 

Urgensi Dakwah Kampus Ilmiy 

Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu 
yang ada padaku." Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah 
sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat 

daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu 
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ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka 
(Al Qashas 78) 

Sahabat-sahabat ADK, bila kita mencoba membuka kembali pedoman 
dakwah kampus di Indonesia, maka kita akan dapat memahami bahwa 
tujuan dakwah kampus adalah ―mensuplai alumni yang berafiliasi kepada 
Islam‖. Bila boleh sedikit menambahkan agar dakwah kampus kita menjadi 
lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, maka akan lebih tepat 
bila tujuan dakwah kampus kita adalah ―mensuplai alumni yang kompeten 
dan berafiliasi kepada Islam‖.  

Rasulullah, Muhammad SAW mencontohkan kepada kita umat Islam, 
bahwa dalam dakwah dibutuhkan adaptasi akan kebutuhan dan gaya 
hidup masyarakat yang akan didakwahi. Dalam sebuah hadits dikatakan, 
―Sampaikanlah dakwah dengan bahasa kaummnya‖. Konteks ―bahasa‖ 
dalam hadits ini bukan sekedar bahasa lingual, seperti bahasa Inggris 
digunakan di Amerika, atau Bahasa Batak di Sumatera Utara, namun lebih 
dari itu. ―Bahasa‖ dalam hal ini adalah kebiasaan atau hal yang menjadi 
daya tarik bagi masyarakat yang didakwahi. 

Itulah mengapa Allah SWT mendesain hidup Rasulullah penuh 
dengan berbagai persiapan. Beliau disiapkan terlebih dahulu untuk 
menjadi seorang Al-Amin, baru kemudian diangkat menjadi Rasul. Pun 
sudah menjadi seorang yang dipercaya oleh penduduk kota Mekkah saat 
itu, tetapi Rasul tidak langsung begitu mudahnya menyampaikan risalah 
Islam kepada mereka. Berbagai penolakan bahkan penindasan dirasakan 
oleh Rasul dan para sahabat hingga memaksa mereka untuk hijrah ke 
kota Madinah. 

Dari hadits dan sirah Rasul ini kita bisa berangkat pada sebuah 
pemikiran bahwa, dakwah sangat mementingkan lokasi dan waktu. Li kulli 
marhalatin ahdafuha, li kulli marhalatin rijaluha. Dalam setiap tahapan 
da‘wah terdapat tujuan dan rijal-nya masing-masing. Karena itulah 
mengapa setiap nabi memiliki mukjizat yang sangat disesuaikan terhadap 
kondisi zaman, seperti Nabi Musa yang bisa mengubah tongkat menjadi 
ular karena saat itu sihir sedang berkembang, Nabi Isa yang dapat 
menghidupkan orang yang sudah meninggal karena saat itu sedang 
berkembang ilmu pengobatan, serta Nabi Muhammad yang dikaruniakan 
Al Qur‘an sebagai mukjizat karena saat itu sastra sedang berkembang.  

Bila kita coba kembalikan ke dakwah kampus yang sangat ilmiah dan 
penuh nuansa akademik, akan sangat bijak bila kita bisa menjadikan 
wilayah ilmiy sebagai sebuah sayap agar kita bisa lebih mampu 
―berbicara‖ dengan bahasa kaum ketika berdakwah. Sebagaimana kita 
pahami bahwa kultur kampus akan memberikan titel ―Al Amin‖ kepada 
mereka yang memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Mereka yang 
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memiliki indeks prestasi cum laude atau setidaknya terancam cum laude 
akan lebih mudah dipercaya, dan dengan kepercayaan tersebut ia dapat 
memanfaatkannya untuk mengajak mahasiswa yang lain agar ber-Islam 
dengan lebih baik pula. 

Bila seorang ADK yang Insya Allah baik akhlaqnya dan didukung 
dengan baiknya prestasinya, maka saat itu pula ADK tersebut dapat 
menjadi ujung tombak dakwah yang andal, juru bicara dakwah yang 
efektif, serta agen syiar yang penuh keteladanan. Bisa kita bayangkan bila 
seluruh ADK yang berada di kampus kita memiliki karakteristik seperti itu, 
tentu strategi dakwah kita akan lebih mudah dilakukan karena setiap 
individu ADK telah menjadi Al Amin di kelas, jurusan, maupun fakultas 
masing-masing.  

Akan tetapi, dakwah ilmiy bukan hanya sekedar berbicara mengenai 
pengembangan kapasitas akademik dan keilmuan seorang ADK. Dakwah 
ilmiy juga berbicara tentang bagaimana caranya seorang ADK mampu 
berprestasi dalam berbagai kompetisi dan ajang ilmiah, mensyiarkan Islam 
dengan pendekatan keilmuan, serta menyiapkan ADK yang ada agar 
dapat menjadi Aktivis Dakwah Kampus Permanen (ADKP) (baca: dosen) di 
kampus masing-masing.  

Kini ada banyak sekali peluang kompetisi akademik dan ilmiah atau 
konferensi internasional yang bisa dimanfaatkan oleh ADK. Selain 
memberikan pengalaman bagi ADK tersebut, tentunya kegiatan seperti ini 
akan juga memberikan nilai tambah bagi dakwah kampus. Mengapa? 
Karena dengan lahirnya pemenang kompetisi atau peserta konferensi 
yang berasal dari ADK, akan terbentuk citra positif bahwa ADK tidak hanya 
mahir ―ngurus masjid‖, melainkan juga memiliki kemampuan diri yang 
berdaya saing. 

Saat ini sangat banyak pula kesempatan tersebut. Untuk kategori 
kompetisi akademik, kita mengenal Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(PIMNAS), Kontes Robot Indonesia (KRI), Olimpiade Sains Nasional (OSN), 
dan Debat Konstitusi. Ada pula kompetisi kewirausahaan seperti Indonesia 
Entrepreneurship Challenge, L‘oreal Brandstorm, Danone Trust Competition, 
dan Wirausaha Muda Mandiri. Untuk kategori konferensi, kita mengenal 
Harvard National Model United Nations (HNMUN), International Youth 
Forum, JAYSES, dan Global Youth Summit.  

Berbagai kesempatan ini bisa direncanakan dengan seksama oleh 
dakwah ilmiy sehingga akan semakin banyak ADK yang dapat 
berpartisipasi. Saya sangat meyakini bahwa ADK sangat mampu 
menunjukkan kapasitasnya untuk mengikuti berbagai kompetisi dan 
konferensi. Akan tetapi, ADK sering kali telat mendapatkan informasi 
mengenai hal ini sehingga kurang bisa menyiapkannya dengan baik. 
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Hal terakhir dan menjadi urgensi jangka panjang dari dakwah kampus 
ilmiy adalah menyiapkan calon ADKP di masa mendatang. Kita tidak bisa 
menutup mata bahwa peran ADKP dalam perkembangan dakwah kampus 
kian signifikan. ADKP bisa dikatakan sebagai guardian of value dari dakwah 
kampus. Merekalah yang akan mengawal dakwah kampus untuk 
perkembangan jangka panjang. Bagaimanapun, mahasiswa hanya ada 
sekitar 4-5 tahun saja di kampus, sedangkan ADKP dapat berada di 
kampus untuk jangka waktu puluhan tahun. 

Tentunya jumlah ADKP yang kian bertambah akan memberikan kita 
kesempatan untuk lebih efektif dalam berdakwah, baik kepada dosen 
maupun karyawan. Ke depannya, diharapkan ADKP mampu mengisi posisi 
strategis di kampus, misalnya seperti posisi dekan, kepala lembaga 
kemahasiswaan, wakil rektor atau bahkan rektor sebuah kampus. Dengan 
begitu dakwah Islam akan dapat memberikan pengaruh yang lebih luas di 
kampus. 

Untuk mewujudkan itu semua, dakwah kampus perlu menyiapkan ADK 
yang potensial agar dapat menjadi dosen di masa mendatang. Persiapan 
untuk itu tentu tidaklah mudah, rencana ini akan jadi bagian dari prospek 
jangka panjang, karena seorang ADKP haruslah seseorang yang sudah 
menempuh pendidikan pasca-sarjana dan memenuhi kebutuhan 
akademik pendukung lainnya.  

Dari penjelasan ini dapat kita cermati bersama, bahwa dakwah ilmiy 
adalah bagian dari rencana jangka panjang sebuah dakwah pada 
kampus tertentu. Cepat atau lambat, pengembangan dakwah ilmiy akan 
menjadi tuntutan di masing-masing kampus. Tentu perkembangan dakwah 
kampus ilmiy ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan dari 
seluruh keluarga besar ADK di sebuah kampus agar bisa berintegrasi 
dengan sayap-sayap dakwah lainnya.  

 

Mengembangkan Potensi Akademik Kader Dakwah  

Serulah  kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah  dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan  cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk (An Nahl 125) 

Kadang saya berpikir tentang ciri ADK yang berprestasi, sangat mudah 
untuk mengatakan bahwa ADK berprestasi adalah mereka dengan IPK 
diatas 3.5 atau menulis sebuah paper untuk konferensi internasional 
Namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk melaksanakannya sangat sulit 
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sekali. Tentu, bukan berarti pula tidak mungkin bagi seorang ADK untuk 
dapat terus berdakwah dan memiliki prestasi akademik yang juga 
memuaskan.  

Ada sebuah pertanyaan menarik bagi ADK. Apakah seorang ADK lebih 
banyak membaca buku kuliah atau buku keislaman? Memang tidak ada 
yang salah bila seorang ADK lebih banyak membaca buku Islam 
ketimbang buku kuliah, tetapi sangat disayangkan bila perbandingan 
diantara keduanya tidak seimbang. ADK perlu juga mempriositaskan untuk 
membaca buku kuliah sebagai penguat basis akademik yang dimiliki. 

Referensi akademik, baik itu yang berupa artikel, jurnal, atau buku 
ilmiah, tampaknya perlu menjadi ―santapan wajib‖ bagi ADK. Dengan tidak 
mengurangi alokasi waktu untuk menambah pemahaman Islam dan 
gerakan dakwah, memahami buku kuliah adalah konsekuensi logis 
sebagai seorang mahasiswa. Ini bukan tentang sekedar bisa mengerjakan 
soal ujian, namun ini tentang bagaimana ADK mampu menguasai bidang 
ilmu yang ia tekuni di bangku kuliah. Saya pernah mendengar sebuah 
anekdot, ―Seorang ADK sangat ahli dalam softskill, organisasi, dan ilmu 
Islam, namun ilmu yang paling tidak ia kuasai adalah ilmu yang terkait 
dengan bidang jurusan yang ia ambil di kelas‖. 

Kadang saya tergelitik sendiri dengan anekdot tersebut. Itu bukan 
sesuatu yang patut dibanggakan. Justru perlu menjadi sebuah evaluasi 
bagi dakwah kampus. Kita sebagai ADK tidak bisa melupakan hakikat kita 
berkuliah, yakni menunut ilmu. Ingat sahabat, bahwa dakwah kampus tidak 
sekedar mencetak manusia sholeh. Dakwah kampus dengan segala 
kekhasannya didesain untuk menjadi pencetak intelektual muslim di masa 
yang akan datang. 

Mendorong potensi kader agar mereka mampu menunjukkan prestasi 
yang baik di kelas maupun di laboratorium adalah bagian dari agenda 
pengembangan dakwah kampus ilmiy. Langkah awal yang perlu dibangun 
adalah memberikan penanaman dasar tentang pentingnya akademik 
dalam dunia dakwah kampus. Pemahaman ini perlu ditanamkan dengan 
baik agar ADK tidak disorientasi dalam menyeimbangkan antara dakwah 
dan akademik. Sejatinya kedua hal ini dapat berjalan sinergis dan saling 
mendukung.  

Langkah pertama, seorang kader disiapkan untuk dapat memiliki 
keseimbangan tanggung jawab dakwah. Ia perlu membagi secara 
proposional antara aktivitasnya dengan beban akademik. Ingat sahabat, 
bahwa setiap jurusan perkuliahan memiliki beban tugas dan pelajaran 
yang berbeda, sehingga ADK tidak bisa digeneralisasi kesibukan dan 
aktivitasnya. Perlu adanya komitmen dari pengurus dakwah kampus dalam 
mendukung potensi akademik ADK dengan keberadaan sistem database 
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kader yang terintegrasi antara akademik dengan aktivitas organisasi 
dakwah.  

Database ini akan menunjang bagi pelaku dakwah kampus untuk 
memantau perkembangan indeks prestasi kumulatif (IPK) seorang kader. 
Dengan dukungan data yang kuat, maka kita akan dapat mengetahui 
mana kader yang kekurangan tanggung jawab atau kelebihan tanggung 
jawab. Dengan itu kita bisa mendistribusikan tanggung jawab dakwah 
dengan bijak pada seluruh kader yang ada. 

Sering kali saya menemui seorang kader dakwah enggan menyampaikan 
keluhan akademiknya. Bisa jadi karena nuansa lingkungan dakwah 
kampus yang ―serius‖, sehingga membuat mereka segan mengungkapkan 
kegelisahan akademik mereka kepada ADK lainnya. Sebagai bentuk 
mitigasi dari hal ini, sangat penting bagi dakwah kampus untuk mampu 
memahami potensi serta kapasitas yang dimiliki oleh setiap ADK. 

Langkah kedua, adanya sistem peringatan dini IPK kader dakwah. Sistem 
peringatan dini ini bertujuan untuk mencegah turunnya indeks prestasi 
kader secara berkelanjutan. Bila indikasi ketidakoptimalan sudah ada pada 
semester tertentu, akan lebih bijak bila ADK tersebut kemudian didampingi 
dalam melaksanakan tanggung jawab dakwahnya agar ia lebih mampu 
meningkatkan indeks prestasinya. 

Langkah ketiga, adanya sistem belajar kelompok diantara ADK yang 
sejurusan. Alangkah baiknya bila pertemuan ADK di jurusan tidak hanya 
untuk membahas agenda dakwah, melainkan juga untuk saling berbagi 
ilmu mengenai pelajaran di kelas. Selain itu sistem belajar kelompok ini 
bisa digunakan untuk berbagi catatan kuliah serta saling memotivasi untuk 
lebih giat menuntut ilmu. 

Langkah keempat, adanya mekanisme informasi akademik untuk kader. 
Informasi ini dapat berupa informasi pendaftaran akademik, beasiswa 
dalam dan luar negeri, serta lomba dan kompetisi akademik. Dengan 
adanya sistem informasi ini diharapkan ADK dapat menjadi lebih sigap 
mempersiapkan dirinya untuk beraktivitas. 

Langkah kelima, adanya pernghargaan bagi ADK yang berprestasi. 
Penghargaan ini dapat berupa beasiswa atau uang untuk mendukung 
perkuliahan ADK. Dengan adanya penghargaan ini, ADK akan lebih terpacu 
untuk meningkatkan indeks prestasi serta prestasi non-IPK lain yang terkait 
dengan akademik.  

Langkah keenam, adanya kelompok khusus bagi ADK yang memang 
menyiapkan diri untuk menjadi akademisi/dosen. Dengan adanya 
kelompok ini, mereka yang tergabung di dalamnya dapat menyiapkan 
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perencanaan pasca-sarjana bersama, seperti kursus bahasa Inggris 
bersama hingga mengirimkan aplikasi beasiswa bersama.  

Langkah ketujuh, pembinaan berbasis akademik. Artinya di setiap 
kesempatan pembinaan seperti mentoring dan ta‘lim disiapkan pula materi 
mengenai akademik dan dakwah ilmiy yang dapat memberikan dorongan 
tersendiri agar ADK mau untuk lebih berprestasi.  

Langkah-langkah tersebut akan bisa berjalan dengan baik bila 
terdapat juga komitmen dari para ADK untuk mau mendorong 
kapasitasnya dalam hal akademik. Tak bisa dipungkiri bahwa akademik 
berkaitan erat dengan kemauan dari diri setiap individu. ADK sangat 
diharapkan mampu memicu dirinya agar dapat meraih prestasi akademik 
yang memuaskan. 

 

Rancangan Organisasi Dakwah Kampus Ilmiy 

Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul, mereka itu akan 
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah, 

yaitu : Nabi-nabi, para shiddiiqiin , orang-orang yang mati syahid, dan 
orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (An 

Nisaa Ayat 69) 

Bila ditanya mengenai struktur organisasi yang ideal, saya akan 
mengatakan bahwa tidak ada struktur manapun yang bisa diduplikasi 
begitu saja. Perlu ada adaptasi struktur yang disesuaikan dengan kondisi di 
kampus masing-masing. Setidaknya ada empat variabel yang menentukan 
dari sebuah struktur, yakni visi dan misi, kapasitas pimpinan, karakteristik 
anggota organisasi serta wilayah kerja yang akan diemban. Namun 
demikian, di bagian ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi 
mengenai struktur dakwah kampus ilmiy yang nantinya bisa diadaptasikan 
di kampus masing-masing. 

Sebelum berbicara mengenai struktur, saya akan sedikit memaparkan 
kebutuhan dari dakwah kampus ilmiy. Menurut hemat saya, sedikitnya ada 
lima kebutuhan yang perlu disiapkan perangkat kerjanya, yakni: 

1. Kaderisasi dan monitoring kader  
2. Keprofesian dan penguatan keilmuan 
3. Riset dan inovasi  
4. Jaringan ilmiah 
5. Knowledge based entrepreneur/teknopreneur 

Kaderisasi dan Monitoring Kader. Bidang ini bertanggung jawab untuk 
penguatan kapasitas ilmiy dari para kader dakwah. Ruang lingkup dari 
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bidang ini adalah kader ilmiy itu sendiri dan ADK secara keseluruhan. Untuk 
kader ilmiy tentu akan diberikan penanaman nilai ilmiy secara mendalam, 
termasuk di dalamnya mendiskusikan bagaimana konsep dan strategi 
dakwah ilmiy yang efektif, efisien dan andal. Bisa juga dikembangkan 
semacam usroh calon dosen, atau usroh intelektual muda. Di dalamnya 
berisikan mereka yang ingin menyiapkan diri menjadi akademisi. Mereka 
dapat dikelompokkan secara khusus agar semakin termotivasi dan dapat 
menyiapkan diri dengan baik. Untuk ADK secara keseluruhan, dapat 
diberikan sistem monitoring atau sistem peringatan dini IPK kader. Selain 
itu, berbagai agenda ta‘lim keilmuan juga dapat diberikan.  

Keprofesian dan Penguatan Keilmuan. Bidang ini tidak terlepas dari fungsi 
―syiar ilmiy‖ yang output-nya dapat berupa kompetisi ilmiah, seminar IPTEK, 
tutorial akademik, jaringan belajar, klub keprofesian, serta konferensi 
intelektual muslim muda. Berbagai agenda ini dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan keilmuan bagi masing-masing latar belakang disiplin 
keilmuan. Memang ada baiknya bidang ini dikembangkan pada setiap 
fakultas agar tematik keilmuan yang dikembangkan dapat fokus dan tidak 
terlalu lebar. Harapannya bidang ini dapat dijadikan semacam ―mainan‖ 
bagi ADK untuk mengembangkan kapasitas keprofesian dan keilmuannya.  

Riset dan Inovasi. Bidang ini fokus pada pencetakan ilmuwan, teknokrat, 
ekonom, atau intelek muslim muda lain. Perlu ada semacam wadah untuk 
mendorong para ADK untuk mau menyampaikan hasil riset dan 
mempublikasikannya dalam jurnal atau konferensi ilmiah. Dalam bahasa 
pragmatisnya, bidang ini benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang 
memang sejak awal telah berniat menjadi ilmuwan dan mendedikasikan 
dirinya untuk pengembangan keilmuannya. Calon-calon ADK Permanen 
(Dosen) sangat tepat untuk ditempa di sini, sehingga ketika mereka 
meninggalkan kampus, mereka telah siap menjalani kehidupan sebagai 
seorang calon dosen, lalu nantinya menjadi seorang dosen.  

Jaringan Ilmiah. Jaringan ilmiah ini berperan untuk mengembangkan 
jaringan dakwah kampus ilmiy. Beberapa jaringan nasional yang bisa 
dikembangkan di Indonesia antara lain MITI (Masyarakat Ilmuwan dan 
Teknolog Indonesia), ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), LIPI 
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), atau KIN (Komite Inovasi 
Nasional). Untuk jaringan Internasional dapat pula dikembangkan ke PPI 
(Persatuan Pelajar Indonesia) di berbagai negara, Young Scientist 
Association, China Young Entrepreneur, atau AIESEC (Association 
Internationale et Studiant Sociale Economic Commerciale). Jaringan ini 
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan, perbanding hasil 
riset, meningkatkan pengalaman internasional ADK serta menyiapkan agar 
para calon sarjana siap menikmati globalisasi. 
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Knowledge Based Entrepreneur/Teknopreneur. Tak bisa dipungkiri bahwa 
inovasi adalah invensi (temuan) yang mampu menjadi sebuah nilai 
tambah ekonomi. Sehingga kita sebagai kader dakwah juga harus mampu 
menyambut tantangan tersebut dengan mencetak teknopreneur baru. 
Teknopreneur adalah mereka yang mengembangkan bisnis mereka 
dengan berbasiskan knowledge dan innovation. Ada sentuhan keilmuan di 
sana sehingga bisa mendorong terjadinya inovasi. Inilah yang akan 
membedakan bisnis biasa dengan knowledge based business. 
Kedepannya, para ADK dapat dituntut untuk lebih dapat mengembangkan 
bisnis sejenis ini, karena bisnis seperti ini dapat meningkatkan daya saing 
bangsa kita. Bidang ini dapat berfungsi sebagai pusat inkubasi para ADK 
yang ingin menjadi teknopreneur.  

 

Kelima hal ini bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar dari struktur 
dakwah ilmiy. Dengan peran strategis dakwah ilmiy ke depan, sangat 
dibutuhkan keseriusan dan daya saing dari para ADK itu sendiri. Terkait 
dengan struktur, jika berlandaskan dari lima kebutuhan yang telah saya 
utarakan, maka bisa jadi salah satu bentuk usulan mengenai struktur 
dakwah ilmiy sederhana yang ada, seperti yang ditampilkan pada gambar 
di atas.  

 

Dakwah Islam dan Ilmu Pengetahuan 

Sahabat Aktivis Dakwah Kampus, Allah berfirman dalam surat Al 
Mujadilah ayat 11: ―Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan‖. Saya akan 
memulai sedikit kajian ini dengan ayat tersebut. Sebuah keniscayaan bagi 
seorang muslim agar ia ―ditinggikan‖ derajatnya di mata Allah bila ia 
memiliki sebuah Ilmu. Dengan kehadiran ilmu, ia tidak hanya akan 
bermanfaat untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Dalam konteks ini, 
ilmu dapat juga diibaratkan sebagai sebuah inovasi teknologi, atau 
penemuan keilmuan (meski dalam Al Qur‘an makna ilmu sangatlah luas).  
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Sejarah pun telah membuktikan bahwa peradaban Islam berkembang 
dengan dukungan keberadaan ilmu pengetahuan yang dimanifestasikan 
dalam bentuk perpustakaan. Pada zaman emasnya, khalifah Islam 
menjadikan perpustakaan sebagai centre of civilization bagi 
perkembangan Islam. Sebutlah, perpustakaan Baghdad yang memiliki 
koleksi 500.000 buku, perpustakaan khalifah di Kairo yang memiliki 
2.000.000 buku, atau perpustakaan Darul Hikmah di Kairo yang memiliki 
40 lemari yang setiap lemarinya terdiri dari 18.000 eksemplar buku. Bisa 
dikatakan, sejarah keemasan Islam menunjukkan bahwa perpustakaan 
ternyata bukan hanya rumah baca dan gudang buku, tapi juga pabrik 
buku—wadah berbagai penulisan, penyalinan, penerjemahan dan 
penerbitan naskah—serta sebagai pusat riset para cendekiawan besar.  

Sejarah juga telah membuktikan bahwa awal mula kemunduran Islam 
ditandai dengan hancurnya perpustakaan-perpustakaan Islam. Hal itu 
berawal setelah penyerangan habis-habisan tentara Mongol terhadap 
Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Tentara Mongol tidak 
menyisakan satu pun perpustakaan, semuanya dibakar habis. Dikabarkan, 
begitu banyaknya buku yang dibakar dan yang dibuang ke sungai dan 
laut, sampai membuat laut di daerah Baghdad berwarna hitam oleh tinta 
buku-buku tersebut. Nasib yang sama juga terjadi di Samarkand dan 
Bukhara, serta perpustakaan Tripoli yang juga hancur pada saat Perang 
Salib berlangsung. 

Bila kita sepakat dengan perkataan Ir.Soekarno, ―JAS MERAH. Jangan 
Sekali-kali Meninggalkan Sejarah‖. Maka menjadi sebuah tuntutan bagi kita 
para mahasiswa Muslim untuk dapat mengulang masa emas Islam 
dengan kekuatan Ilmu Pengetahuan. Saat ini, dunia bersaing bukan 
dengan pedang atau kuda, melainkan dengan teknologi dan inovasi. 
Menjadi sebuah tantangan bagi kita, ―Bisakah kita sebagai ADK menjadikan 
kampus sebagai embrio peradaban Islam dengan menjadikan 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai landasan?‖. 

Saya sering kali kehabisan kata-kata bila harus menanggapi seorang 
ADK yang sangat aktif namun ia sangat lemah di akademik. Sahabat, 
zaman sudah berbeda, para ADK dituntut untuk menjadi seorang yang 
teladan ekstrim, yakni seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang 
baik, akhlak yang mulia serta ibadah yang istiqomah. Alangkah bijaknya 
bila kita mencoba melihat secara strategis keberadaan seorang aktivis 
dakwah Islam di sebuah kampus, yakni bahwa mereka dididik bukan 
hanya sekedar untuk menjadi ustadz, melainkan untuk menjadi intelektual 
Muslim. Saat ini, masyarakat yang semakin terdidik akan lebih mendengar 
mereka yang intelek (sebutlah seorang Doktor) berbicara tentang agama, 
ketimbang hanya seorang ustadz saja tanpa latar belakang keilmuan 
tertentu. Pada dakwah kampus inilah terdapat peran besar untuk mencetak 
intelektual Muslim sebanyak-banyaknya. 
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Kaitan lainnya antara Islam dan pengetahuan juga terletak pada visi 
dakwah kampus kita yang nantinya ingin mewujudkan sebuah tatanan 
masyarakat yang madani. Pengetahuan adalah dinamo peradaban masa 
depan, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, merekalah yang akan 
menguasai peradaban. Bila pemuda Islam saat ini jauh dari ilmu 
pengetahuan, maka akan sangat sulit untuk menikmati kejayaan Islam 
dalam waktu dekat. Tantangan kita sebagai mahasiswa Muslim adalah 
bagaimana ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di kampus mampu 
bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Masyarakat membutuhkan inovasi 
dan pengembangan ilmu pengetahuan baru untuk mendorong 
kesejahteraan mereka. Harapan besar di masa datang adalah bagaimana 
kita mampu memanfaatkan kampus kita sebagai pendorong dari 
peradaban Islam itu. Untuk itu sangat dibutuhkan para calon-calon 
ilmuwan Islam yang mengulang kejayaan Jabir ibn Hayyam dan 
Muhammad ibn Zakaria ar-Rozi (ahli kimia), Ibnu Sina (ahli kedokteran), 
Abu Rayhan al-Biruni (ahli fisika dan astronomi), Al-Khawarizmi (ahli 
matematika), Al Balkhi (ahli ilmu bumi), atau Ibnu A-Rumiyyah Abul 
‘Abbas/Annabati (ahli tumbuh-tumbuhan). Tak bisa dipungkiri, keberadaan 
mereka di masa lalu telah menjadi tonggak perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah kita rasakan sekarang.  

Dari paparan singkat ini dapat kita lihat bahwa kaitan antara ilmu 
pengetahuan dan perkembangan Islam sangatlah signifikan. Para ilmuwan 
Islam diharapkan juga mampu menguatkan ayat-ayat Allah di Al-Qur‘an 
dengan penemuan yang mereka hasilkan. Para ilmuwan Islam juga akan 
menjadi teladan bagi masyarakat luas karena kapasitas intelektualnya, dan 
para ilmuwan Islam akan memberikan perubahan dengan mendorong 
peradaban Islam dengan kekuatan ilmu dan teknologi. Salah satu 
tanggung jawab moral bagi ADK adalah bagaimana menumbuhkan 
mental inovatif kepada para ADK itu sendiri.  

 

Peran Strategis ADK Permanen (Dosen) dalam perkembangan 
Dakwah Kampus  

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang 
di bumi dan bagi-Nya  segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Saba' Ayat 1) 

Tentu kita sepakat bahwa perkembangan dakwah kampus 
membutuhkan penetapan tahapan-tahapan agar ia kelak menjadi mandiri. 
Bila kita membicarakan tentang penetapan tahapan ini, maka tidak akan 
terlepas dari variabel waktu. Inilah yang akan menjadi peran strategis dari 
ADK Permanen, yakni memastikan bahwa penetapan tahapan dakwah 
berjalan sesuai dengan rencana dan manhaj yang ada. Seperti yang kita 
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ketahui, mahasiswa memiliki keterbatasan waktu dalam berkiprah di 
dakwah kampus, sehingga perlu adanya penjaga nilai dan pemandu 
gerak dari pertumbuhan dakwah kampus. Dosen adalah sosok yang tepat 
untuk memainkan peran tersebut karena dosen akan berada di sebuah 
kampus untuk jangka waktu yang relatif lebih lama (usia pensiun dosen 
adalah 65 tahun).  

Dengan lamanya waktu untuk berkiprah dalam membangun dakwah 
kampus, seorang ADK Permanen dapat memainkan beberapa posisi 
sekaligus, yakni: 

1. Sebagai Murrobi/Mentor, ini merupakan peran utama dan 
pertama yang harus melekat pada seorang ADK Permanen. 
Membina sebanyak-banyaknya kelompok usroh/mentoring 
mahasiswa, dengan harapan ia dapat memberikan sentuhan 
romantisme masa lalu serta mampu menyiapkan militansi kader 
di masa depan. Dosen yang menjadi murrobi/mentor, akan 
memberikan beberapa manfaatan lebih bagi para ADK, antara 
lain: (1) mampu menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dengan 
bahasa intelektual mahasiswa, (2) mampu menyesuaikan dengan 
waktu dan ritme perkuliahan mahasiswa, (3) mampu memberikan 
masukan yang relevan mengenai tantangan menjalani 
perkuliahan, dan (4) bila program studi antara murrobi/mentor 
dengan binaan sama, maka akan dapat juga menunjang 
perkuliahan. 
 
Alangkah baiknya bila kelompok usroh/mentoring dikelompokan 
berdasarkan kesamaan latar belakang minat atau program studi. 
Sebutlah, mereka yang beraktivitas di LDK dapat dikelompokkan 
dengan murrobi/mentor yang dulunya juga beraktivitas di LDK, 
atau mereka yang sebutlah dari fakultas hukum, dibina oleh 
dosen yang juga mengajar di fakultas yang sama. Kesesuaian 
minat dan program studi ini akan memberikan dampak yang 
cukup positif dalam dinamisasi kelompoknya. 
 

2. Seorang Penasehat Dakwah Kampus, ADK Permanen dapat 
menjadi penasehat yang efektif bagi para ADK yang berkiprah di 
kampus. Pengalaman dan kebijaksanaannya akan mampu 
memberikan masukan yang sangat berarti bagi para ADK. Selain 
itu ADK Permanen juga dapat memberikan informasi mengenai 
jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para ADK. Menempatkan 
ADK Permanen dalam bagian dakwah kampus itu sendiri akan 
memberikan dukungan moral dan material tersendiri bagi 
pergerakan dakwah kampus. Tentunya bila ADK Permanen 
ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kapasitas dan 
pengalamannnya.  



263 
 

 
3. Seorang Penggerak Dakwah bagi Dosen dan Karyawan, posisi 

adalah tanggung jawab personal seorang ADK Permanen 
sebagai seorang da‘i. Ia dituntut juga untuk dapat menyebarkan 
nilai Islam kepada rekan sesama dosen maupun karyawan. 
Berbagai cara tentu dapat dilakukan, yang menurut hemat saya 
tidak begitu jauh dengan apa yang para ADK lakukan dalam 
berdakwah. Variasi antara ta‘lim dan silaturahim yang berujung 
pada keterlibatan para dosen dan karyawan untuk dapat 
mengikuti kegiatan pembinaan rutin (usroh/mentoring). 
 

4. Seorang Pejabat Kampus, sebagaimana dakwah kampus yang 
kita kenal dengan organisasi kemahasiswannya. ADK Permanen 
memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan bi‘ah Islam kepada 
organisasi perguruan tinggi masing-masing. Dengan jabatan 
struktural seperti Kepala Program Studi, Dekan, hingga Rektor, atau 
jabatan fungsional lain seperti Kepala Laboratorium/Kelompok 
Keahlian, Kepala Lembaga Kemahasiswaan, Wakil Rektor atau 
Senat Akademik. Setiap ADK Permanen diharapkan bisa membuat 
target pribadi maupun secara kolektif akan pemanfaatkan sebuah 
amanah tertentu di institusi perguruan tinggi. 
 
Dengan menempatkan ADK Permanen di posisi tertentu, maka 
diharapkan ia dapat melakukan tanggung jawabnya dalam 
mendorong lingkungan yang madani di sebuah kampus. Melalui 
kebijakan, program atau bahkan arahan yang ia keluarkan, 
sangat diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para 
ADK dalam berjuang bersama menguatkan dakwah kampus.  
 

5. Sebagai seorang Guru Besar, mendorong sebanyak mungkin ADK 
Permanen untuk meraih predikat Guru Besar (Profesor) akan 
memberikan nilai tambah tersendiri dalam upaya menambah 
jumlah tokoh di kampus. Guru Besar identik dengan 
kebijaksanaan dan gudang ilmu pengetahuan, dengan itu 
diharapkan para ADK Permanen mampu menyebar benih 
inspirasinya kepada mahasiswa maupun sesama dosen dan 
karyawan.  

Pada akhirnya, keberadaan ADK Permanen bukan hanya sekedar 
kebutuhan seadanya saja, bila kita ingin membangun Dakwah Kampus 
yang kokoh dan berkelanjutan, maka perlu didesain sebuah program yang 
bisa mendorong lahirnya ADK Permanen baru di masa yang akan datang. 
Untuk itu, penguatan dakwah ilmiy dapat menjadi salah satu langkah yang 
ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut. Keberadaan jumlah ADK 
Permanen yang proposional (10% dari jumlah dosen keseluruhan) kelak 
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akan mampu menjadi embrio lahirnya innovative and inspiring minority 
bagi perkembangan dakwah Islam di kampus.  

 

Profil dan Karakter Kader Dakwah Ilmiy 

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut 
kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-

orang yang mendapat kemenangan (An Nuur Ayat 52) 

Tanpa bermaksud mengeksklusifkan wilayah-wilayah dakwah yang 
ada, saya rasa memang dakwah di wilayah ilmiy membutuhkan karakter 
khusus. Walau demikian, alangkah baiknya bila profil kader ilmiy juga bisa 
dimiliki oleh ADK yang diamanahkan di wilayah lain agar tidak ada 
dikotomi karakteristik ADK. 

Sederhananya, kader dakwah ilmiy adalah mereka yang memiliki 
minat dan potensi yang berhubungan dengan wilayah ini. Saya banyak 
melihat bahwa kader ilmiy cenderung mereka yang ―akademisi‖ atau ―kutu 
buku‖. Memang tidak ada yang salah dengan hal ini, namun jangan 
sampai mereka justru menjadi ansos–anti sosial. Kader ilmiy perlu memiliki 
kemampuan syiar yang baik agar mampu membahasakan ke-ilmiy-annya 
dengan baik pula. Kader ilmiy juga diharapkan mampu memiliki karakter 
siyasi yang dapat mengkapitalisasi jaringan dengan efektif. Dari konsep ini, 
setidaknya ada 5 karakter dan 5 profil yang sebaiknya dimiliki oleh kader 
dakwah yang beraktivitas di wilayah ilmiy.  

Karakter Kader 

1. Karakter Peneliti/Akademisi. Hakikat dasar kader ilmiy adalah 
keingintahuan dan rasa penasaran yang mendalam terhadap 
bidang atau keilmuan yang ia tekuni. Karakter seperti ini akan 
bermanfaat untuk dirinya dalam memahami sesuatu. Selain itu 
karakter ini juga bermanfaat bagi sesama ADK dalam 
memberikan daya tarik tersendiri untuk beraktivitas di wilayah 
ilmiy, serta bermanfaat pula untuk menjadi teladan bagi banyak 
orang. 

2. Karakter Guru/Penyampai Ilmu. Seorang kader ilmiy sangat 
diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan ilmu dengan 
baik. Bila dirujuk ke salah satu sifat Rasulullah, maka sifat tabligh-
lah yang sesuai. Dengan kemampuan ini, seorang kader ilmiy 
dapat menginspirasi sebanyak mungkin mahasiswa mengenai 
pengetahuan, inovasi, teknologi, dan tentunya Islam itu sendiri. 
Saya sengaja menuliskan poin ini karena dalam beberapa 
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kampus saya mencermati kader ilmiy adalah mereka yang paling 
―pendiam‖ dan akhirnya kader ilmiy hanya membuat ―dunia baru‖ 
yang membuat kader di wilayah lain tidak mampu memasukinya. 

3. Karakter Pembangun Jaringan. Tak bisa kita pungkiri bahwa 
jaringan sangat memainkan peran yang sangat strategis dalam 
pengembangan sebuah organisasi. Termasuk di dakwah ilmiy, 
jejaring sangat dibutuhkan untuk berbagai hal, seperti: (1) jaringan 
beasiswa, (2) jaringan ilmuwan dan teknokrat, (3) jaringan 
pendanaan, (4) jaringan asosiasi keilmuan, dan (5) jaringan jurnal 
dan media. Lima jaringan ini akan dapat dimiliki oleh dakwah 
ilmiy, bila kadernya juga mampu memanfaatkan kekhasan dan 
keunggulan dakwah ilmiy untuk kepentingan dakwah ilmiy itu 
sendiri. 

4. Karakter Jurnalis. Antara ilmiy dan ‗ilamiy tentu tak bisa dilepaskan 
begitu saja, keduanya sangat berkaitan dan sedalam apapun 
ilmu yang kita miliki bila tak diimbangi dengan tulisan yang 
dipublikasikan maka hasilnya adalah 0 (baca: Nol). Untuk itu, 
seorang kader ilmiy perlu dekat dengan dunia jurnalistik dan 
menyiapkan diri untuk menulis sebanyak-banyaknya tulisan yang 
kelak akan ditampilkan di website opini atau ilmiah, jurnal 
nasional atau internasional, dan proceeding seminar ilmiah.  

5. Karakter Inovatif. Sering kali keluhan lahir dari kader ilmiy yang 
menilai bahwa wilayah dakwah ini kurang menarik bagi ADK lain. 
Buat saya, justru bidang ini sangatlah menantang, mungkin tidak 
cukup menarik karena—bisa jadi—kebanyakan ADK kurang suka 
hal-hal yang bersifat akademis.  

Profil Kader 

1. Memiliki kapasitas akademik yang Baik (IPK≥3.00). Saya sering kali 
berkelakar mengenai tiga tipe ADK yang akademiknya sukses, 
yakni mereka yang cum laude, terancan cum laude, dan limit 
mendekati cum laude. Apalagi untuk ADK ilmiy, tentu tuntutan 
keteladanan dan menginspirasi sesama ADK akan lebih besar. 
Saya rasa menempatkan standar minimal IPK 3.00 sudah sangat 
tepat.  

2. Menguasai bahasa Inggris (TOEFL ITP≥550 atau IELTS≥6.0). Bahasa 
Inggris kini telah menjadi bahasa akademisi. Hampir semua jurnal 
dan konferensi internasional menggunakan Bahasa Inggris. Tentu 
menjadi sebuah konsekuensi logis bagi seorang calon akademisi 
untuk memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang mencukupi 
(setidaknya untuk seleksi beasiswa ke luar negeri).  

3. Menulis karya ilmiah (minimal 2 paper penelitian). Banyak sekali 
kesempatan untuk membuktikan kompetensi akademik kita, 
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seperti menulis di jurnal, menyampaikan gagasan di konferensi 
ilmiah, atau mengikuti kompetisi tertentu.  

4. Menyiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di 
luar negeri. Ini merupakan poin penting yang perlu disiapkan 
oleh seorang ADK ilmiy, yang dituntut untuk termotivasi 
melanjutkan jenjang pendidikannya di luar negeri. Saat ini sangat 
banyak sekali kesempatan beasiswa ke luar negeri. Tinggal 
bagaimana kita menyiapkannya dengan sebaik mungkin agar 
dapat diterima oleh pemberi beasiswa.  

5. Calon ADK Permanen (dosen). Alangkah baiknya bila mereka 
yang sudah mewakafkan dirinya di dunia dakwah ilmiy dapat 
melanjutkan jenjang karirnya menjadi seorang dosen. Ini tentu 
akan sangat sejalan dengan kebutuhan dakwah kampus yang 
membutuhkan ADK Permanen dengan jumlah yang lebih besar di 
masa yang akan datang. 

 

Persiapan Pasca-Kampus bagi ADK 

Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 
lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas  (Al A'raaf Ayat 55) 

Hal pertama yang perlu diperhatikan dengan seksama bagi seorang 
ADK dalam menyiapkan pasca-kampusnya adalah mengenai 
keberlanjutkan proses pembinaan/tarbiyah-nya. Sering kali banyak ADK 
yang menganggap santai pembinaan rutinnya sehingga lambat laun 
menyebabkan mereka semakin jauh dari orbit dakwah. Hal ini menjadi 
sebuah catatan tersendiri bagi kita pengelola dakwah kampus karena 
akan sangat disayangkan bila seorang ADK menganggap ia telah ―lulus‖ 
pembinaan rutin, bersamaan dengan kelulusannya dalam menyelesaikan 
jenjang perkuliahan. Pada bagian ini, saya akan sedikit memberikan 
gambaran mengenai apa yang perlu disiapkan oleh seorang ADK 
menjelang kelulusannya dari kampus.  

Apa mimpi terbesarmu? 

Ini merupakan pertanyaan pertama yang perlu dijawab oleh semua 
ADK. Mereka akan merencanakan seperti apa hidup mereka di masa yang 
akan datang. Profesi apa yang akan mereka tekuni sebagai wahana 
mengekspresikan potensi dan mengaktualisasikan minat. Pertanyaan ini 
perlu dijawab segera oleh para ADK, agar mereka dapat memiliki 
gambaran besar mengenai masa depannya. Sangat disayangkan bila 
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seorang ADK hanya megikuti alur dan arus hidup saja tanpa ada 
perencanaan yang matang.  

Temukan apa panggilan jiwa Anda, dan dari situ coba rencanakan 
apa mimpi terbesar yang ingin Anda raih. Apa ending point dari perjalanan 
hidup Anda. Bila mengutip perkataan Robert T. Kiyosaki dalam bukunya 
Rich Dad and Poor Dad, yakni ―Anda ingin dikenang sebagai apa ketika 
mengembuskan nafas terakhir nanti?‖. Banyak pilihan bagi ADK untuk 
berkiprah, baik itu di pemerintahan sebagai birokrat, bekerja di perusahaan 
swasta, menjadi akademisi di lingkungan kampus, mendirikan NGO (Non-
governmental Organization) atau memulai sebuah usaha sendiri. Apapun 
pilihan itu, tidak ada yang salah, yang perlu disiapkan adalah, Anda yakin 
dengan apa yang akan Anda pilih.  

Potensi apa yang saya miliki sekarang dan apa yang perlu dikembangkan? 

Dari tujuan akhir atau mimpi besar yang ada, coba refleksikan dengan 
potensi yang anda miliki saat ini. Apa kelebihan yang Anda miliki, dan 
bagaimana kelebihan yang ada itu mampu menunjang mimpi besar Anda 
tersebut. Lihatlah kekurangan yang Anda miliki, dan apakah kekurangan 
tersebut dapat ditutupi agar tidak menjadi batu sandungan dalam usaha 
menggapai mimpi. Coba jujur pada diri tentang kapasitas yang Anda miliki, 
dan segera rencanakan langkah-langkah apa yang bisa Anda perbuat 
untuk menambah kapasitas diri agar langkah menuju mimpi besar tersebut 
dapat lebih berjalan lancar.  

Kemana diri ini akan berlabuh?  

Sangat penting menentukan langkah pertama yang akan diambil, 
karena biasanya langkah awal akan sangat krusial terhadap langkah-
langkah selanjutnya. Berlabuh dalam konteks ini juga dalam artian 
berlabuh ke kota tujuan yang berdampak pada perubahan lingkungan 
dan kesempatan dakwah yang baru. Sering kali ADK juga terbengkalai 
proses pembinaannya karena berpindah kota sehingga proses transfer 
kelompok pembinaan menjadi terhambat.  

Pada pengalaman lain sering kali seorang ADK juga shock dengan 
kondisi dakwah masyarakat yang jauh lebih menantang. Masyarakat 
umum tentu berbeda dengan mahasiswa yang bisa didakwahi melalui 
pendekatan intelektualitas dan kecerdasan. Masyarakat bersifat lebih 
variatif. Kita dituntut untuk tetap mampu berkreativitas dalam menjalankan 
dakwah kita. 

Kapasitas dirimu diuji setelah meninggalkan kampus 
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Sahabat, sering kali memang dunia dakwah kampus membuat kita 
nyaman dan merasa percaya diri untuk menjadi seorang da‘i. Akan tetapi 
terkadang kita lupa bahwa kampus adalah medan dakwah yang kondusif 
karena objek dakwah bersifat homogen dan cenderung tergolong dalam 
kelompok menengah tingkat intelektualitasnya. Banyak yang mengatakan 
bahwa kampus adalah sebuah zona nyaman yang membuat para ADK 
enggan meninggalkannya. Akan tetapi, sesungguhnya ujian yang sejati 
akan tiba setelah Anda meninggalkan kampus, sehingga kita sebagai ADK 
sangat dituntut untuk dapat menyiapkan diri dengan sebaik mungkin 
dalam menghadapi dunia pascakampus. 

Apa saja yang perlu dipersiapkan? 

Saya hanya akan memberikan empat tips sederhana untuk menjawab 
pertanyaan ini: 

1. Banyak bergaul 
2. Banyak membaca 
3. Banyak merenung/merefleksikan diri 
4. Banyak belajar 

 

Mengoptimalkan Jaringan Dakwah Ilmiy 

Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami 
tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan 

amalan dengan yang baik (Al Kahdi Ayat 30) 

Saat ini, jaringan adalah salah satu modal penting dalam menguatkan 
sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang kuat perlu ditopang oleh 
jaringan yang kokoh pula. Organsiasi manapun saat ini berlomba-lomba 
untuk meningkatkan jaringannya, dengan harapan dapat dimanfaatkan 
untuk perkembangan organisasi yang mereka jalankan. Jaringan tentu 
juga menjadi sebuah kebutuhan bagi dakwah ilmiy dalam meningkatkan 
pengaruh dan kemanfaatannya bagi banyak orang.  

Sebelum masuk ke jaringan apa yang bisa dikembangkan, saya akan 
memberikan beberapa masukan mengenai bagaimana memanfaatkan 
jaringan yang telah dibangun. Untuk dakwah ilmiy, tentu keunikan yang 
dimiliki harus ditonjolkan, yakni kita perlu menunjukkan bahwa kita 
memang memiliki kapasitas akademik yang baik serta memiliki 
keingintahuan yang mendalam mengenai keilmuan yang kita tekuni. Tak 
pelak bahwa jaringan yang akan melekat pada jejaring dakwah ilmiy 
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adalah yang berhubungan dengan keilmuan itu sendiri, atau dalam istilah 
lain, ―Jaringan Akademik‖. 

Langkah-langkah sederhana dapat ditempuh untuk menguatkan 
jejaring ilmiy, seperti mengikuti seminar ilmiah agar kita bisa mengenal 
para pakar, silaturahim ke ilmuwan untuk meningkatkan jejaring, mengikuti 
konferensi akademik agar kita dapat menunjukkan karya, membuat 
publikasi ilmiah di jurnal atau artikel bebas agar banyak yang bisa merujuk, 
mendesain website yang interaktif agar masyarakat bisa melihat kiprah, 
serta mengadakan semacam simposium untuk meningkatkan eksistensi.  

Sebenarnya memang sangat sederhana untuk meningkatkan sebuah 
jaringan, namun dibutuhkan konsistensi dari tim jaringan ilmiy agar 
jaringan tersebut bisa dimanfaatkan. Ingat, bahwa jaringan bila tidak 
bermanfaat untuk kemajuan organisasi, maka itu tidak bisa disebut sebagai 
jaringan, melainkan hanya komunikasi biasa. Memang salah satu 
tantangan membangun jaringan di wilayah ilmiy adalah bagaimana kita 
bisa ―nyambung‖ dengan para pakar atau ilmuwan yang kita temui 
sehingga mereka cukup tertarik untuk membantu perkembangan 
organisasi kita. 

Jaringan yang bisa dimanfaatkan 

Setidaknya ada lima kelompok jaringan yang bisa dimanfaatkan oleh 
dakwah ilmiy dalam mengembangkan dakwahnya; 

Pertama, kelompok dakwah ilmiy di kampus lain. Membangun jaringan 
dengan organisasi dakwah ilmiy di kampus lain. Ada beberapa bentuk 
organisasi dakwah ilmiy yang, antara lain berbentuk UKM (unit kegiatan 
mahasiwa), ada yang di bawah LDK atau BEM, atau ada yang masih 
bersifat informal. Bagaimanapun bentuk yang ada, sebenarnya tidak begitu 
menjadi masalah, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu 
menguatkannya.  

Ketika kita sudah memiliki jejaring dengan organisasi dakwah ilmiy di 
kampus lain, kita bisa memulai untuk studi komparasi antara kampus kita 
dengan kampus lain. Tujuan dari studi komparasi adalah untuk 
menemukan format yang efektif dari pengembangan dakwah ilmiy. 
Setelah melakukan studi komparasi, pemanfaatan jejaring yang bisa 
dimanfaatkan adalah melalui penelitian atau projek bersama. Tujuan dari 
hal penelitian atau projek bersama adalah mendorong terwujudnya 
transfer knowledge dan diseminasi teknologi antar kampus. Dengan itu, 
setiap organisasi ke-ilmiy-an dapat mengembangkan diskursus 
keilmuannya di masa yang akan datang.  
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Kedua, kelompok asosiasi/forum cendikawan/ilmuwan muda di dalam dan 
luar negeri. Saat ini sangat banyak sekali forum ilmuwan muda, baik di 
dalam maupun dan luar negeri. Akan sangat baik bila kader ilmiy dapat 
aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh asosiasi ini. Dan 
akan lebih bernilai tambah, bila kader ilmiy kita tidak hanya hadir sebagai 
penonton atau peserta pasif, melainkan juga menyampaikan gagasan 
atau idenya di forum yang diadakan. Animo ilmuwan muda kini semakin 
tinggi, hampir setiap PPI (persatuan pelajar Indonesia) di luar negeri 
mengadakan pertemuan untuk para ilmuwan muda dalam 
menyampaikan gagasannya.  

Sebuthlah TIMII (temu ilmiah mahasiswa Indonesia Internasional) yang di 
adakan oleh PPI-UK atau AMSTEC (Annual Meeting of Science and 
Technology Studies) yang di adakan oleh PPI-Jepang. Mengirimkan satu-
dua atau lebih perwakilan dari kader ilmiy akan memberikan pengalaman 
luar biasa bagi perkembangan dakwah kampus ilmiy. Untuk di bidang 
hukum, sosial, politik bisa juga mengkuti Young Politician Union, Asia-
Europe Young Political Leaders Symposia, International Law Students 
Association atau American Council of Young Political Leaders.  

Saya sangat mengharapkan, kader dakwah ilmiy dapat 
mengembangkan jaringan keilmuannya dengan baik. Ekspansi jaringan 
internasional maupun nasional akan memberikan nilai tambah bagi para 
kader ilmiy yang juga berminat untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan 
mejadi dosen di masa yang akan datang. Melihat dunia, itulah salah satu 
babysteps yang perlu disiapkan oleh para kader ilmiy agar mereka mampu 
melihat apa kesempatan dan tantangan Indonesia agar bisa menjadikan 
negeri ini berdaya saing, serta menganalisis bagaimana peran ilmuwan 
Muslim muda dalam berkontribusi bagi perkembangan Indonesia.  

Ketiga, kelompok lembaga penelitian/asosiasi ilmuwan profesional. Salah 
satu kelompok cendikiawan Muslim yang sudah terkemuka di Indonesia 
adalah ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), atau kini kita telah 
juga memiliki MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia). 
Membangun jaringan dengan mereka dan menjadikan organisasi dakwah 
ilmiy kita ke dalam jaringan mereka akan memberikan kemanfaatan yang 
luas. Saya sangat meyakini, bila kita sudah masuk ke jaringan mereka, 
maka kita akan selalu di undang bila ada kesempatan pertemuan atau 
seminar. Lebih dari itu, kita juga bisa ditemui dengan para pakar yang 
memang tertarik untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ilmuwan muda. 

Setelah jaringan kita miliki, kita dapat mengundang pembicara untuk 
seminar yang diadakan, atau menggunakan jaringan mereka untuk 
membangun jaringan yang lain serta mendorong terwujudnya kolaborasi 
potensi yang bisa dikembangkan. Antusiasme kita sebagai ilmuwan muda 
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perlu ditunjukkan agar mereka para cendikiawan yang sudah matang mau 
berbagi dan mau meng-share apa yang mereka dan organisasi mereka 
miliki untuk kebutuhan organisasi dakwah ilmiy di kampus kita.  

Keempat, kelompok lembaga penyalur beasiswa. Salah satu jaringan 
strategis yang bisa dikembangkan adalah jaringan ke penyalur beasiswa. 
Untuk dalam negeri kita mengenal Sampoerna Foundation, Bakrie 
Foundation, atau Beasiswa Unggulan DIKTI. Untuk jaringan luar negeri kita 
bisa melakukan pendekatan ke AMINEF-Fulbright, ADS/ALA, The British 
Chevening atau Beasiswa Pemerintah Jepang MONBUKAGUSHO.  

Jaringan beasiswa ini bisa kita gunakan untuk berbagi dengan ADK 
lain yang berminat untuk melanjutkan studi, mengikuti program pertukaran 
pelajar atau program sandwich. Jika ingin dimanifestasikan dalam bentuk 
kegiatan, jejaringan penyalur beasiswa ini dapat juga di ikutkan dalam 
kegiatan pameran pendidikan dan beasiswa yang diadakan oleh dakwah 
ilmiy. Dakwah ilmiy sangat di harapkan dapat berperan juga sebagai biro 
informasi beasiswa bagi para ADK.  

Kelima, kelompok media ilmiah, jurnal atau artikel ilmiah populer. Banyak 
sekali media atau jurnal ilmiah yang bisa di akses dan dapat menjadikan 
wadah bagi para kader ilmiy dalam menunjukkan kapasitas keilmuannya. 
Target publikasi yang cukup menantang dan menarik adalah publikasi ke 
artikel atau media umum untuk menuliskan mengenai ilmiah populer, hal-
hal yang umum dan mudah dimengerti masyarakat. Akan tetapi, kita bisa 
memberikan sumbangsih pemikiran kita mengenai isu yanga terdapat di 
masyarakat melalui sharing ilmu yang kita miliki. Bila sudah mulai terbiasa 
menulis, maka langkah selanjutnya adalah membiasakan diri untuk 
menulis di jurnal ilmiah agar kapasitas penulisan akademik kita juga 
meningkat.  

 

Mengasah Kebiasaan Menulis ADK 

untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir 
(Al Mukmin Ayat 54) 

Membaca dan menulis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan 
dalam dakwah kita. Dua kemampuan inilah yang membuat kita bisa 
menikmati Al Quran (dalam bentuk tulisan buku), memahami dengan 
seksama hadits shohih dari para imam besar dan kitab-kitab Islam dari 
para pemikir Islam di masa lalu. Karena kemampuan mereka dalam 
menulislah, sejarah Islam terus berkembang dan tak surut di telan waktu. 
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Dari tulisanlah kita juga dapat memahami bagaimana sejarah Islam dan 
dunia, dan dari tulisanlah kita akan merekayasa sejarah di masa depan. 

Bagi seorang ADK, menulis adalah sebuah tuntutan. Sering kali sejarah 
dakwah kampus kita terputus atau hilang jejak karena dokumentasi dalam 
bentuk tulisan yang tidak terkumpul dengan baik, atau karena tulisan yang 
dilahirkan oleh ADK yang masih terbatas membuat banyak sekali pemikiran 
tentang Islam, peradaban, dan dakwah kampus tidak diketahui oleh 
masyarakat luas. Sebaliknya pemikiran-pemikiran yang lalu lalang di dunia 
maya justru didominasi oleh hal-hal yang kontraproduktif dengan Islam itu 
sendiri.  

Pada bagian ini saya mencoba memberikan saran agar para ADK 
mampu mengasah kemampuan menulis mereka dengan harapan kelak 
kita  mampu bermanfaat untuk perkembangan dakwah kita di Indonesia 
dan di dunia.  

Langkah pertama yang perlu disiapkan sebelum seseorang menulis 
tentu adalah membaca. Semakin banyak bacaan yang kita serap, 
berdampak terhadap seberapa banyak kosakata yang dapat kita tuliskan 
nantinya. Membaca buku tentu perlu dijadwalkan secara khusus, dan 
alangkah baiknya bila ADK menjadikan buku sebagai sahabat yang selalu 
menemani dirinya ke manapun. ADK dapat memulai dengan 
membiasakan diri untuk mengalokasikan sebagian uangnya dan membeli 
buku serta menyediakan tempat di tas/ransel untuk menaruh sebuah buku. 
Dengan demikian buku dapat kita baca saat dalam perjalanan atau saat 
sedang menunggu.  

Baiknya memang setiap ADK memiliki target bacaan setiap bulannya. 
Apakah 2-3 buku perbulan dengan variasi tentunya. Jangan hanya terpaku 
pada satu jenis buku saja. Buat variasi dari tema, genre, hingga ketebalan 
buku. Dengan ini pikiran kita terbiasa untuk mengonsumsi berbagai 
pemikiran sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk mengembangkan 
sintesa pemikiran baru yang akan dituliskan.  

Langkah kedua adalah memilih tema tulisan yang akan ditekuni. 
Percayalah bahwa setiap orang bisa dan mampu menulis. Hanya saja 
kadang mereka tidak cukup percaya diri bahwa tulisan mereka sangat 
layak. Percaya jugalah, bahwa setiap orang memiliki kekhasan masing-
masing dalam mengekspresikan pikirannya dalam bentuk kata-kata, 
sehingga saya berani berpendapat bahwa semua tulisan itu bagus dan 
bermakna. Memilih tema tulisan sangat penting untuk memulai sebuah 
tulisan, apakah anda akan membuat novel, artikel bebas, opini media, 
buku pemikiran atau buku dengan jenis lainnya. Tema ini akan 
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berpengaruh kepada gaya penulisan, objek yang akan membaca hingga 
apa yang dituliskan itu sendiri.  

Langkah ketiga, membandingkan gaya penulisan orang lain dengan 
tema yang akan anda tuliskan. Ini bertujuan agar memperkaya cara 
penulisan serta padanan diksi yang akan kita gunakan. Sangat penting 
bagi kita untuk belajar dari para penulis yang sudah terbukti kapasitasnya. 
Walau memang banyak yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki 
kekhasan masing-masing, tetapi dengan melihat referensi dari penulis lain, 
kita akan lebih mengetahui apa potensi penulisan kita yang bisa 
dikembangkan. Untuk nantinya kita bisa mengembangkan cara penulisan 
yang sesuai dengan gaya kita masing-masing.  

Langkah keempat adalah menulis itu sendiri. Memulai tulisan tidak 
butuh harus ―sekali jadi‖, bisa juga bertahap. Artinya tulisan itu bisa dicicil. 
Ketika ―mood‖ atau inspirasi datang, kita bisa mulai mencicil penulisan.  
Walau memang perlu juga kita ―memaksakan‖ diri untuk menulis. Jika Anda 
memiliki akses ke komputer atau laptop tentu akan sangat memudahkan 
Anda menulis. Pastikan potensi akses tersebut dimanfaatkan untuk 
membuahkan beberapa inspirasi tulisan. 

Langkah kelima dan yang terakhir adalah mempublikasikan tulisan 
tersebut. Baik itu melalui blog pribadi, media online, jejaring sosial atau 
apapun yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat umum 
untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap hasil tulisan anda. 
Jangan khawatir bila ada pandangan negatif tentang tulisan Anda. Anggap 
saja itu sebagai kontribusi orang lain agar Anda lebih giat belajar menulis. 
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INI MIMPIKU KAWAN 

 

Sent  : Thursday, October 28. 4.01 PM 

From : Bunda Sayang 

―ayah, makan malam di Rumah kan ? bunda masak gulai ijo dan telor 

balado kesukaan ayah.. ditunggu yaa ^^‖ 

 

Replied  

 

To : Bunda Sayang 

Sent : Thursday, October 28. 4.10 PM 

―iya bunda, ini udah mau pulang kok,, tunggu yaa.. sebentar lagi insya 

Allah ^^‖ 

 

Sore ini begitu indah, langit memerah merona seakan tersipu malu di 

pandang insan manusia yang tertawa riang di Bumi Allah ini. Senja merah, 

aku begitu suka menikmati senja. Untukku berjalan santai dalam selimut 

senja adalah hal indah yang selalu dinanti. Langkah ini mengarah ke 

parkir motor khusus dosen.  

 

―harus segera pulang, ditunggu istri‖ aku berkata kepada diriku. 

 

Kawan, aku sangat bersemangat pulang sore ini, bukan karena hanya 

sekedar untuk melepas lelah di rumah. Tetapi buatku, berbagi cerita 

dengan Istri dan memandang wajah anakku adalah momen yang selalu 

ditunggu.  Setiap hari kami tak pernah habis akan cerita, tetapi untuk cerita 

sore ini, aku yakin Istriku akan lebih banyak bercerita, karena ia baru saja 

menghabiskan harinya di kampus dengan berbagai acara. Untukku, raut 

mukanya yang sangat sumringah dan bersemangat menceritakan detail 

kisahnya setiap hari adalah  kado terindah setiap harinya.  
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Aku pun melajukan sepeda ku ke arah rumah kami, rumah sederhana 

tetapi sangat estetis karena kami mendirikannya dengan sepenuh hati. 

Rumah kami memiliki teras kecil yang di isi dengan beberapa hiasan 

bambu, di sisi lainnya ada beberapa bunga ditanam salah satunya bunga 

lavender ungu yang menari setiap paginya. Aku memarkirkan sepeda ku di 

teras kecil tersebut, dan melangkahkan kaki ke pintu rumah yang di sisinya 

digantungkan sebuah pot cantik yang ditumbuhi dandelion yang sedang 

berbunga. 

 

―assalamualaikum‖ aku mengucapkan salam sembari membuka pintu 

―waalaikumsalam ayaah‖ jawab istriku sambil bergegas ke pintu rumah 

menyambut kepulanganku 

―capek ya ayah sayang?‖ tanya istriku seraya membantu melepaskan dasi 

di kerah kemeja ku 

―iya nih, padahal belum pekan UTS, nanti kalo udah pekan UTS bisa lebih 

sibuk lagi‖ jawab ku sambil membuka sepatu 

 

 ―ayah mau makan kapan ? ― 

―nanti abis magrib aja ya bunda‖ 

―okey, abis nasi nya juga baru di bikin... sayang, mau denger cerita bunda 

hari ini gakk?‖ 

―iya sayang, ayah mau denger, sambil minum teh jepang yuk. Masih ada 

sisa kan yang waktu kita beli di osaka bulan lalu?‖ 

―yuph, masih ada... kita minum di teras belakang rumah ya‖ 

 

Kawan, rumah ku memiliki halaman belakang yang cukup luas. Kami 

sengaja menyiapkan halaman belakang yang lebih luas dan tertutup agar 

kelak kami sekeluarga dapat mengisi waktu luang yang ada. Di halaman 

belakang tersebut kami tanam beberapa pohon yang sudah besar dan 

digantungkan sebuah ayunan sederhana. Selain pohon dan ayunan 

terdapat juga beberapa bunga dan tumbuhan lain yang sengaja 

ditanamkan untuk memberikan keasrian di halaman belakang rumah. 

 

―ayah, ini teh jepangnya‖ 
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―makasih ya bunda, gimana hari bunda ? menyenangkan kah?‖ 

―iya ayah, bunda mau cerita... ayah mau denger gakkk? 

―iya bunda... ayah mau denger‖ aku menjawab dengan penuh senyum 

 

.......... 

 

Hari-hari baru kumulai di negeri tercinta setelah beberapa tahun bersama 

suami mendalami ilmu dan pengetahuan di negeri orang. Dari benua 

eropa dan amerika, walau dunia sudah kujajaki, tak bisa kupungkiri bahwa 

Indonesia lah negeri paling Indah. Bersama ridwansyah yusuf, seorang 

dosen muda yang baru saja menyelesaikan Ph.D nya di Harvard, aku 

memulai hari ini dengan beberapa agenda di kampus dan masjid kampus 

dengan bersama mahasiswi lainnya.  

Setelah melepas kepergian suami, aku segera menyiapkan diri untuk juga 

pergi ke kampus. Semua semangat baru menyelimuti, karena pagi ini aku 

akan bertemu dengan adik-adik muslimah para aktivis dakwah di masjid 

kampus almamaterku. Sekitar pukul delapan pagi aku melangkahkan kaki 

keluar rumah.  ―jangan lupa mengecek kompor dan pastikan lampu 

dimatikan‖ itu pesan dari suamiku setiap akan meninggalkan rumah. Dan 

aku pun memastikan semua pesan itu terpenuhi sebelum aku mengunci 

pintu rumah. 

 

Pagi itu aku menaiki angkutan umum ke masjid kampus, cukup hanya satu 

kali angkot saja yang perlu kunaiki untuk tiba di kampus. Aku duduk di 

pinggir sudut angkot, kebetulan saat itu angkot hanya ada satu orang ibu-

ibu. Aku duduk dan menaruh tas ku diatas pangkuan. Tak selang setelah 

aku naik angkot tersebut, ada tiga akhwat yang juga menaiki angkot 

tersebut. Mereka tampak sedang tertawa riang sambil bercerita satu sama 

lain.  

 

―ukhti, udah tau kan siang ini akan ada ta‘lim ?‖ tanya seorang akhwat ke 

temannya 

―iya udah dong, sama teteh yang baru balik dari luar negeri itu kan ?‖ 

jawab akhwat yang lain 
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―kabarnya rame loh yang hadir...dan kebanyakan ammah yang hadir‖ 

timpal seorang yang lain 

 

Aku memperhatikan pembicaraan mereka, mereka tampak sangat anggun 

dan terpancar aura ramah dari tutur kata dan senyum yang terurai. 

Sejujurnya aku sangat penasaran dengan bagaimana kondisi ke-akhwat-

an yang berkembang saat ini, itu juga yang menjadi alasan bagiku untuk 

kembali melihat dan mendukung kembali dakwah di almamaterku. Dan 

aku pun kembali memperhatikan pembicaraan ketiga akhwat yang berada 

di angkot bersamaku.  

 

―ukh, aku punya cerita bahagia loh‖ seorang dari mereka berkata dengan 

penuh semangat 

―apa ukhti?‖ jawab kedua temannya 

―alhamdulillah, binaan aku pekan lalu pake jilbab, si itu loh, padahal 

dulunya pas dia mulai ikut mentoring pake rok aja susahnya minta ampun‖ 

―wah subhanallah, seneng dengernya, penuh perjuangan ya , setelah satu 

setengah tahun mentoring ya ukh?‖ 

―iya perjuangan banget, tapi aku yakin kalo petunjuk Allah pasti dateng, 

jadi aku tetap jaga dia hingga hidayah itu datang juga‖ 

 

Pembicaraan berlanjut ke topik yang lain  

―ana baru dapat kelompok binaan lagi nih, isinya adik-adik tingkat satu 

yang sedang bersemangat belajar Islam, belum satu pun pakai jilbab‖ 

―wah tantangan banget tuh ukh!‖ 

―iya nih, amanah Allah, ntar mentoringnya harus heboh dan dinamis. 

Sekarang kan yang ikut mentoring kebanyakan belum pakai jilbab, jadi kita 

sebagai mentor harus bisa lebih persuasif dan sabar membina mereka‖ 

―tau kan ada kelompok binaan yang secara kompak anggotanya memulai 

pakai jilbab semua ?, itu subhanllah banget, mereka menggunakan 

momen satu muharram untuk momen perubahan bagi mereka‖ 

―iya Alhamdulillah, kalau lihat semangat adik-adik yang ikut mentoring 

sekarang, kita-kita para mentor harus lebih bersemangat nih‖ 
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Silih berganti mereka bercerita dan berbagi kisah yang mereka ketahui, aku 

hanya melihat lembut dan tersenyum dalam hati melihat perubahan yang 

sangat baik di kampusku. Aku mengetahui kembali dari percakapan tiga 

akhwat ini bahwa ada seorang perempuan mualaf baru di sebuah jurusan 

yang sedikit perempuannya, mualaf ini hasil perjuangan dakwah fardiyah 

yang dilakukan oleh para akhwat  di jurusan tersebut. 

 

Tampaknya mereka menyadari bahwa diriku memperhatikan pembicaraan 

mereka, dan dengan senyum ramah mereka mengucapkan salam kepada 

ku, ―Assalamualaikum teh‖, dan kujawab dengan senyuman pula 

―Waalaikumsalam, ceritanya seru ya, saya jadi ikut menyimak juga‖. Mereka 

pun menjawab lagi,  ―ya teh, Alhamdulillah, kami sedang menikmati 

dakwah di kampus‖ 

 

Kami pun berbincang, perbincangan singkat dan hangat hingga tak sadar 

bahwa kami sudah akan tiba di tujuan. ―payun aa‖, aku menyahut ke supir 

angkot sambil mengetok jendela. Dan angkot tersebut pun berhenti tepat 

di depan masjid kampus. Ternyata para akhwat  yang berkenalan 

denganku barusan juga turun di masjid kampus.  

 

Kawan, mimpiku adalah Islam bisa diterima tanpa paksaan di antara 

mahasiswa dan mahasiswi. Islam bukan dipahami sebagai sekedar ibadah 

saja, melainkan Islam sebagai esensi, prinsip dan lifestyle  kehidupan. Islam 

tidak dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, Islam justru dilihat penuh 

dengan keindahan. Ketika mahasiswa sudah bisa melihat yang haq 

sebagai sebuah kebenaran dan yang bathil  untuk dijauhi, dan itu semua 

tanpa paksaan. Disanalah letak perubahan yang aku mimpikan.  

…… 

Setiba di masjid kampus, aku berjalan perlahan memperhatikan 

lingkungan sekitar masjid. Tidak banyak yang berubah, semua 

pemandangan yang aku lihat seakan-akan melahirkan berjuta kenangan 

beberapa tahun silam di kampus ini. Rapat dengan papan tulis, mentoring 

di taman, anak-anak berlari-lari, atau para ibu muda yang menemani 

anak-anaknya, tak lupa pula asrama putri masjid kampus yang sering 

kujadikan tempat singgah saat siang hari ketika masih kuliah. 
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Kawan, masji kampus ku sangat unik, masjid tanpa kubah, hanya 

berbentuk kotak tanpa pilar di tengahnya. Sebuah mahakarya seorang 

arsitek yang ingin menunjukkan keindahan kolaborasi agama dan 

teknologi. Menurutku, ini merupakan bentuk yang sangat cocok untuk 

kampus berbasis teknologi. Maka tak heran bila pada akhirnya masjid ini 

diberi nama SALMAN, seorang sahabat yang dikenal dengan kemampuan 

engineering nya, dan membuktikan kemampuannya saat perang khandak. 

 

Sembari berjalan pelan, aku menikmati film lama yang sedang tayang 

dalam imajinasiku, koridor masjid tempat aku menghabiskan waktu 

dengan rapat, bersendau gurau dengan sahabat, hingga mengerjakan 

tugas. Taman-taman masjid yang apik, tempat aku selalu tertawa bahagia, 

atau saat aku menggendong bayi-bayi yang sering di bawa oleh orang tua 

jamaah masjid kampus. Buatku bayi adalah karunia, hal terlucu menurutku, 

dan memang bayi itu lucu. 

 

Rumah kayu masjid kampus, tempat secretariat lembaga dakwah 

kampusku berada, beberapa kepanitiaan syiar telah kulewati. Dari sebagai 

peserta, panitia, panitia inti hingga steering committee, semuanya telah 

kulewati selama tiga setengah tahun di kampus. Teringat saat kepanitiaan 

pertamaku, sebuah kegiatan bakti sosial. Dimana saat itu aku pertama kali 

mengenal suamiku. Saat itu dia adalah ketua lembaga dakwah kampus. 

Tak pernah ku menyangka, seorang yang dulu hanya selintas kukenal, 

hanya dari jauh saja mampu melihat. Kini, ia adalah imam bagi hidup ku. 

Seperti pepatah sering berkata, ―jodoh tidak akan kemana‖. 

 

Seiring langkahku ke arah masjid, aku mendekat kearah tempat wudhu 

perempuan, di depannya terdapat koridor yang sering digunakan oleh 

para muslimah untuk berkumpul, belajar bersama, dan berbagi mimpi. 

Berjuta kenangan tertinggal disana, aku pun tak akan pernah berencana 

untuk melupakan kenangan tersebut. Untukku, kenangan tersebut adalah 

jenak mimpi yang tak tergantikan.  
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Lamunanku berakhir sesaat ketika seorang muslimah memanggilku, ―uniii‖. 

Ia pun berjalan menghampiriku dan bergegas menempelkan kedua 

pipinya, atau istilah bekennya cipika cipiki.  

 

―uni, pipinya masih empuk ya‖ ia berkata setelah melepaskan pipinya 

―enak aja kamu, masa setelah beberapa tahun tidak bertemu, komentar 

kamu tentang pipi uni?‖ aku menjawab 

―hehehe, maaf ya uniii, uni makin seger aja mukanya, udah ada yang 

ngerawat ya sekarang ?‖ ia mencoba menggoda ku 

―bisa aja kamu, nikah dulu makanya, nanti baru uni cerita lebih banyak, 

hehe‖ aku menjawab santai. ―jadi uni ngisi acara ta‘limnya?‖ 

―iyalah uni, masa gak jadi. Itu peserta udah mulai datang. Sekitar seratus 

muslimah yang tampaknya akan hadir. Udah siap menginspirasikan uni ?‖ 

ia berkata dengan penuh semangat 

―iya insya Allah siap‖ aku menjawab tenang 

―yuk uni, kita masuk, aku mau kenalin uni ke adik adik yang lagi semangat-

semangatnya berjuang di dakwah kampus‖ 

 

Kawan, perubahan bukan selalu membicarakan sesuatu yang besar atau 

luar biasa. Perubahan pun tak identik dengan pergantian tampilan atau 

sistem yang kompleks. Terkadang, ketika membicarakan perubahan, kita 

cukup berbicara sesuatu yang sederhana yang di jalankan dengan cara 

yang luar biasa.  

…… 

 

Aku memulai ta‘lim ku dengan salam terindah yang mampu kuungkapkan. 

Sebuah ekspresi kebahagiaan melihat para muslimah dengan berjuta 

ekspresi menanti apa yang akan kuceritakan. Untukku, ta‘lim ini sangatlah 

hebat, terlalu hebat. Bila dulu aku hanya melihat muslimah dengan jilbab 

saat acara ta‘lim seperti ini, maka kini aku melihat mereka yang belum 

mengenakan jilbab sekalipun sudah menikmati acara ta‘lim penggugah 

inspirasi ini.  

 

Aku mencoba mengamati raut wajah adik-adik di hadapanku. Mereka 

tampak sangat antusias mengikuti acara ini, meski aku juga tidak 
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mengetahui alasan mereka antusias. Beberapa peserta yang tampak 

terlambat hadir. terlihat tergesa-gesa dan bergegas bergabung ke dalam 

shaf kegiatan. Panitia juga tampak bersemangat menyambut para peserta 

yang datang satu per satu. Mereka seakan mendapatkan energi  

tambahan dari kehadiran peserta yang sangat banyak ini. 

 

Aku memulai ceritaku dengan memperkenalkan diri dan sedikit bercerita 

tentang aktivitasku semasa kuliah. Lalu kulanjutkan dengan menceritakan 

kehidupan setelah aku menyelesaikan perkuliahan, ―saya setelah sidang 

langsung menikah, mungkin banyak yang bertanya awalnya mengapa 

saya memilih langsung menikah dan bukan bekerja. Bahkan beberapa 

sahabat dan keluarga merasa menyayangkan keputusan saya. Mereka 

menilai buat apa saya kuliah susah payah dan akhirnya langsung 

menikah‖ aku memulai kisahku 

 

―tetapi saya punya keyakinan bahwa empat tahun di kampus adalah masa 

aku menempa diri dan menyiapkan menjadi penopang keluarga yang 

baik.  Saya berpikir, akan lebih baik dan berkualitas bila seorang anak di 

asuh oleh seorang bunda yang berpendidikan dan merawatnya dengan 

sepenuh hati, ketimbang seorang anak yang di asuh oleh pengasuh 

sementara bundanya sibuk menjadi kuli kantoran yang menghabiskan 

waktu di luar rumah‖ aku melanjutkan, aku memperhatikan banyak peserta 

yang mengangguk dan menyimak ceritaku ini. 

 

―islam tidak mengajarkan perempuan untuk tidak berkarya atau sekedar di 

pingit di rumah dan tidak memiliki mimpi.  Akan tetapi, jangan sampai 

hasrat untuk menggapai prestasi mengalahi fitrah kita sebagai perempuan. 

Saya meyakini bahwa mimpi suami saya sangatlah besar, dan menjadikan 

mimpi suami saya sebagai mimpi saya adalah karunia yang sangat indah 

bagi saya dan keluarga‖ saat aku mengatakan ini, beberapa senyum 

penuh makna. Mungkin karena mereka juga mengenal suamiku 

 

―saat suami saya diterima di inggris untuk melanjutkan studinya, kami 

berdiskusi tentang masa depan kita. Maklum saat itu ternyata jumlah 

beasiswa yang diterima olehnya sangat ngepas  untuk biaya hidup berdua. 
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Beberapa orang sempat menyarankan agar hanya suami saya yang 

berangkat dan saya tinggal disini, menimbang juga bahwa lama waktu 

kuliah hanya satu tahun. Namun suami saya dengan tegas mengatakan 

bahwa saya harus ikut dan kita akan berjuang bersama membuat 

keluarga kita penuh keindahan bersama benua biru‖ aku bercerita dengan 

ekspresi berbinar-binar, tak bisa kusembunyikan rasa haru ku jika 

mengingat momen tersebut. Aku merasa telah memilih suami yang sangat 

baik.  

 

―perjalanan hidup kami mulanya memang cukup sulit, tetapi dengan 

tabungan yang kami miliki, kami bisa memulai mempertahankan hidup. 

Suami saya kerja paruh waktu di sebuah toko swalayan serta menjadi 

penulis bebas di beberapa media di Indonesia, beliau pun masih 

mendapat loyalti dari beberapa buku yang pernah dituliskannya. 

Sedangkan saya menjadi pengajar kelas bahasa Indonesia serta membuat 

pengajian untuk anak-anak muslim di tempat kami berada.  Dari situlah 

kami bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan negara baru tempat 

kami tinggal‖ aku pun semakin bersemangat cerita hingga aku 

memajukan badanku sedikit sebagai ekspresi bahwa aku sangat 

bersemangat. Peserta pun tampak sangat tertarik, apalagi saat aku 

bercerita, aku menampilkan beberapa foto saat saya dan keluarga di 

inggris. 

 

―saat ekonomi keluarga kami sudah lebih baik, sekitar setelah empat bulan 

kami tinggal di negeri orang, suami saya mendorong saya untuk juga 

mendapatkan beasiswa magister di kampus tempat ia kuliah. Saat itu 

memang masih sulit untuk mendapatkan beasiswa magister secara penuh 

dalam waktu singkat. Akan tetapi, akhirnya saya mendapatkan beasiswa 

untuk mengikuti short-course  di bidang astronomi selama enam bulan. 

Saya sangat senang dengan aktivitas baru ini, karena astro adalah dunia 

saya dan Alhamdulillah saya memiliki suami yang sangat memahami 

minat saya‖ 

 

―kehidupan kami pun berjalan sangat baik, kami bersamaan 

menyelesaikan studi di inggris dan bersiap untuk melanjutkan ke jenjang 
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pendidikan lebih tinggi. Atas izin Allah, Amerika menjadi tempat kami 

berteduh dan melanjutkan hidup. Sebelum meninggalkan eropa kami 

menyempatkan diri untuk backpacking  keliling eropa berdua‖ aku pun 

menutup  cerita ku dengan berbagai hikmah yang  bisa dipetik. 

Sebelum mengakhiri cerita ini, aku memberikan sebuah sajak indah dari 

seorang pujangga Jepang bernama Kenzo Takeda, 

 

―pohon itu hijau 

Pepohonan itu hijau 

Kita terlalu sering melihat pohon hijau 

Sehingga kita sering lupa bahwa 

Ada pula pohon merah 

Tetapi bila semua pohon berwarna merah 

Aku akan senang berkisah padamu 

Tentang pohon yang hijau 

Betapa indahnya dunia‖ 

 

Riuh tepuk tangan yang lembut dengan ritme yang hangat menyambut 

akhir dari cerita ku, aku pun sangat senang bisa mengajarkan 

kesederhanaan hidup, esensi seorang perempuan, maupun kekuatan 

mimpi kepada adik-adik. Buatku berbagi adalah sesuatu yang selalu di 

tunggu. Suamiku selalu berpesan, inspirasi itu ada dimana-mana, yang 

perlu kita lakukan adalah mencari dan menyerapnya. Kunci sukses hidup 

pun sebenarnya juga sederhana, menginspirasi dan di inspirasi. 

 

Tanya jawab pun berlangsung sangat seru, terkadang  juga di selingi oleh 

pertanyaan yang membuat tersenyum bahkan tertawa.  

 

―uni, apa tips kehidupan uni, apa sih tujuan hidup yang uni tetapkan?‖ 

―saya mau bertanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan aktivitas rutin 

sehingga sulit untuk mengembangkan diri ?‖ 

―uni, minta saran, cara memilih suami yang tepat ?‖ 

―hmmm… kenapa ya terkadang saya selalu merasa diri saya yang paling 

susah di dunia, seperti kurang mensyukuri ?‖ 
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Pertanyaan pertanyaan tersebut pun aku jawab dengan sebaik mungkin, 

mencoba meyakinkan mereka bahwa hidup itu indah selama kita mau 

berpikir dan berzikir. Aku pun mengajak mereka untuk juga memiliki esensi, 

prinsip dan tujuan hidup masing-masing. Dan tak lupa aku meyakinkan 

mereka bahwa mentoring atau pembinaan rutin adalah wadah yang 

sangat penting untuk menjaga kualitas dan visi hidup. 

 

Acara pun berakhir setelah sekitar dua setengah jam berlangsung, panitia 

juga mengungkapkan ekspresi puas dan terima kasih. Aku sangat senang 

bisa berbagi, buatku indahnya hidup sangat terasa saat kita mampu 

berbagi kepada sesama.  

 

Kawan, perubahan itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang 

tak terlihat. Seperti partikel-partikel atom yang membentuk galaksi yang tak 

terhingga, seperti unsur-unsur bebatuan yang mengisi bintang dan seperti 

butiran bola api yang menyelimuti matahari. Dari sesuatu yang kecil 

bahkan tak terlihat, terbentuklah perubahan yang sangat tampak dan 

terasa. Begitu pula dakwah, sentuhan personal yang tulus dan ikhlas 

adalah tindakan yang sangat berharga untuk mengakumulasikan potensi 

kebaikan setiap kader dakwah menjadi sebuah perubahan tingkah laku 

dan pola hidup dari setiap individu. Dan bila semua kader melakukan hal 

sederhana ini, perubahan besar akan tampak dikemudian hari.  

……… 

Setelah sholat zuhur, aku bersama beberapa akhwat yang tadinya 

merupakan peserta dan panitia ta‘lim makan bersama di kantin tempat 

masjid kampus ku. Kantin yang masih tampak seperti dulu dengan lauk-

lauk yang dapat dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Aku 

mengambil terong balado, ikan dan bakwan. Bersamaan ketika aku duduk, 

telepon genggamku berbunyi, 

 

Sent  : Thursday, October 28. 12.10 PM 

From : AyahGanteng 

―bunda, jangan lupa makan siang ya ^^‖ 

 

Replied  



286 
 

 

To : AyahGanteng 

Sent : Thursday, October 28. 12.12 PM 

―iya ayah, ini lagi mau makan di kantin masjid kampus, ayah juga jangan 

lupa maem yaa  ^^‖ 

 

Seorang akhwat melihat aku senyum sendiri membaca sms dari suamiku 

dan ia berkata setengah menggoda ―ehem ehem,  dari suami tersayang 

ya uni ? bilang ke kak yusuf kalo istrinya baik-baik saja sama kita-kita‖ . Aku 

pun tersipu malu dan berusaha tenang sembari berkata, ―urusan orang 

dewasa, mau tau aja, hehe,, yuk makan‖ 

 

Aku lagi-lagi memperhatikan lingkungan sekitar, pemandangan di kantin 

tampak berbeda. Antrian lebih rapih dan tertib, pemisahan antara 

perempuan dan pria juga terlihat jelas. Pelayanan tulus dari petugas kantin 

juga sangat terasa.  Semua sungguh damai dan nilai-nilai kebaikan 

sungguh terasa dalam setiap jejak yang kulangkahkan. 

 

Kawan percayalah, tiada kedamaian yang lebih indah daripada senyum 

yang ikhlas, tidak ada perbuatan yang lebih mulia ketimbang membuat 

orang lain tersenyum. Dan hariku bersama akhwat ini telah membuktikan 

keduanya. Mereka telah memberikan sebuah nuansa postif bagi 

lingkungannya. Buat mereka berbagi lebih mulia ketimbang hanya 

memperkaya diri, mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan 

untuk mengajak teman-temannya berbuat kebaikan adalah sebuah 

tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya. 

 

Aku melihat dengan seksama, bagaimana para muslimah itu menyapa 

teman-temannya, tiada ada rasa beda dan membedakan bagi mereka. 

Tidak peduli teman mereka belum mengenakan jilbab atau pun masih 

terlihat auratnya, mereka tetap menyapa, merangkul, dan menempelkan 

pipi mereka dengan sangat bahagia.  

 

…. 
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Ah, waktu sudah menjelang pukul dua siang, tampaknya aku harus 

bergegas pulang dan segera menyelesaikan novel terbaru ku, sebelum ide 

yang terlintas terlupakan. Kawan, sejak kuliah aku suka menulis di blog, 

Alhamdulillah banyak mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. 

Ketika menemani Suami saya kuliah di luar negeri, saya punya waktu 

menulis lebih banyak.  Buatku menulis tidak sekedar menyampaikan 

pikiran, tetapi mengekspresikan rasa.  

 

Beberapa sahabatku pernah berkata, ―tulisannya uni ocha pakai perasaan, 

kalau tulisannya kak yusuf pakai mikir banget. Uni pakai otak kanan, kak 

yusuf pakai otak kiri. Kalau baca tulisan kak yusuf pasti berat banget, tapi 

tulisan uni ocha menyenangkan dan menenangkan, ah seru deh 

pokoknya‖. Kadang mendengar itu suami ku selalu meyakinkan dirinya, ―ah 

itu kan cuma tentang segmentasinya aja‖. Aku selalu senang melihat 

ekspresi suamiku yang tak pernah mau kalah, yah begitulah dia. Sabar dan 

ikhlas menerimanya adalah cara terindah untuk memuliakan suami, kami 

sangat sadar bahwa pernikahan bukan sekedar untuk menerima 

kelebihan dan kekurangan, lebih dari itu, untuk saling menutupi 

kekurangan dan menguatkan kelebihan.  

 

―adik-adik, uni tampaknya harus segera pulang nih, kalian masih ada 

kuliah setelah ini?‖ aku pun mulai berpamitan dengan panitia yang 

menemaniku.  

―iya uni, kuliahnya tapi masih nanti, setelah Ashar, Insya Allah mau nunggu 

di masjid kampus saja sambil cerita-cerita dengan yang lain.‖ Salah satu 

dari panitia menjawab 

Aku pun bertanya lagi, tiba-tiba ingatan ku kembali ke masa beberapa 

tahun silam, ketika aku tak ubahnya mereka, menanti kuliah di masjid 

kampus yang sangat asri, ―tempat kumpul akhwat masih di dekat tempat 

wudhu dan di bawah tangga kah?‖.  

Dan ternyata mereka mengiyakan pertanyaanku sembari terkaget 

mengetahui bahwa kebiasaan mereka sudah menjadi kebiasaan ku juga 

ketika kuliah. Aku pun sedikit bertutur mengenai pengalamanku ketika 

masih mahasiswa. 
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―Uni duluan ya, salam buat adik-adik yang lain, kalau mau ngobrol-ngobrol 

dateng aja ke rumah, nanti uni siapin masakan khas minang deh‖, aku 

berkata sambil salaman dan menempelkan pipiku ke adik-adik. 

―iya uni, Insya Allah, nanti kita main-main ke rumah uni ya, pengen belajar 

gimana cara jadi Ibu yang baik buat suami dan anaknya‖. 

―Assalamualaikum semuanya‖, sembari berjalan meninggalkan mereka. 

―Waalaikumsalam uni, nanti kalau ngisi lagi, Langitnya di ajak yaa.‖ Mereka 

berteriak ringan karena aku sudah agar menjauh. 

…. 

Aku berniat melintasi kampusku dan menaiki angkot melalui gerbang 

belakang kampus, pilihanku ini membuat aku punya kesempatan untuk 

menikmati suasana kampus yang sangat sejuk siang ini. Mentari tampak 

tersipu dibalik awan yang pekat, angin pun menyanyikan nada sepoi-sepoi 

yang membuat hari sangat indah untuk dinikmati.  

 

Suasana gerbang kampus tampak sangat berbeda dengan ketika aku 

kuliah dulu, kini para PKL telah ditata dengan sangat apik. Mereka berbaris 

dalam kedai-kedai yang didesain sangat unik dan penuh seni, mereka 

menjajakan barang mereka dengan semangat. Aku melihat beberapa 

pedagang yang sudah berdagang sejak aku masih kuliah; lumpia basah, 

otak-otak, yoghurt, susu murni, hingga gorengan favorit mahasiswa 

kampusku sejak dulu masih ada hingga kini.  

 

Ah aku ingin mencoba kembali lumpia kesukaanku, apakah rasanya masih 

sama atau sudah berubah mengikuti selera lidah mahasiswa masa kini, 

―bang lumpianya satu, yang pedes banget ya‖, aku jadi teringat dengan 

cara aku memesan lumpia dulu, selalu ditambahkan pedes banget 

sebagai penanda aku penikmat cabai.  

 

Tidak sampai 3 menit aku menunggu, dan pedagang lumpia tersebut 

menyodorkan lumpia yang telah dimasak olehnya. ―berapa harganya 

bang?‖ aku bertanya, dan ia menjawab ―4000 rupiah teh‖.  

 

Umm, aku mencari-cari dimana uang kecilku dan aku memberikan lipatan 

kertas uang seribu rupiah yang kuyakini berjumlah empat buah. ―ini bang 



289 
 

empat ribu‖. Aku pun memalingkan badan dan mulai berjalan menuju 

kampus. Akan tetapi, belum cukup 3 langkah aku berjalan, ada yang 

memanggilku dari belakang, ―teh, teteh, ini uangnya kelebihan seribu 

rupiah‖.  

 

Aku terkaget, Subhanallah, betapa jujurnya pedagang tersebut, ia bisa saja 

mengambil uang yang kelebihan tersebut, tetapi ia lebih memilih menjaga 

integritasnya di mata yang Maha Kuasa ketimbang sekedar mengambil 

seribu rupiah. Aku sangat tersentuh oleh kejujurannya, dan aku hanya 

berkata ―ambil aja bang, rejeki abang hari ini‖. Ia pun mengucapkan 

dengan spontan, ―Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya teh‖. 

 

Aku melanjutkan langkahku memasuki almamaterku, tidak banyak yang 

berubah bentuk fisiknya. Baliho di depan kampus, tugu kecil yang terdapat 

sebuah jam ditengahnya. Aku selalu ingat kalau jam tersebut selalu lebih 

cepat 10 menit, dan tampaknya sampai saat ini jam tersebut masih lebih 

cepat dari waktu semestinya. Ya, setidaknya jam tersebut bisa sedikit 

menenangkan mahasiswa yang terlambat. 

 

Pemandangan menarik aku lihat di dalam kampus adalah pernak-pernik 

gantungan pesan-pesan positif dari himpunan mahasiswa salah satu 

program studi. Aku coba baca satu persatu, sembari melintasi lorong yang 

telah di hiasi oleh gantungan pesan kebaikan tersebut. 

 

Wanita yang cerdas adalah yang mampu menempatkan diri 

dengan baik sebagai anak, istri, dan ibu serta mampu membaca 

potensi kebaikan dimanapun dia berada. (Abdullah Gymnastiar) 

 

Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa 

manusia takkan ada yang memuji kebesaranMu. (Pramoedya 

Ananta Toer) 

 

―Wanita tercipta bukan lah dari tulang ubun-ubun, sejatinya agar 

ia tidak menjadi tinggi (hati) Dia juga tidak tercipta dari tulang 

tumit kaki, agar tidak di injak-injak (harga dirinya) Namun ia 
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tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, didekat hati agar ia dicintai... 

dan terletak di dekat tangan,sejatinya agar ia dilindungi....‖ (Novel 

5 cm) 

 

Wanita yang cantik tanpa peribadi yang mulia ,umpama kaca 

mata yang bersinar-bersinar, tetapi tidak melihat apa-apa – 

Anonim 

 

Aku mencermati dan menikmati iringan kata-kata penuh makna ini dengan 

baik, semua tulisan dihias dan dicetak dengan sebaik mungkin. Memasuki 

lorong ini seakan memasuki lorong inspirasi, karena inspirasi ada dimana-

mana, yang perlu kita lakukan hanya melihat, membaca, dan 

menikmatinya.  

 

Aku takjub, bukan main indahnya ketika kebaikan ditebar dimana-mana, 

hebatnya gantungan kata bijak ini dibuat oleh Himpunan Mahasiswa yang 

dulu lebih saya kenal sebagai tempat bermain-main saja, kini telah 

menjadi gudang amunisi kebaikan yang siap ditebar kapanpun. 

Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kesejukan pikiran 

kepada mahasiswa saat ini. Mereka tidak lagi merujuk pada lagu-lagu 

barat yang kadang memiliki lirik yang tidak sepantasnya, dan mereka telah 

beralih ke para inspirator hebat untuk mendapatkan kebahagiaan batin. 

 

Aku pun melanjutkan langkah ku melewati boulevard kampus, semacam 

jalan lebar yang bisa menampung ribuan mahasiswa, tempat mahasiswa 

lalu-lalang dan saya yakin telah menjadi meeting point paling strategis di 

kampus.  

 

Daun berguguran, satu-dua-tiga-empat dan lebih banyak lagi, angin yang 

menari menjatuhkan daun daun yang telah mongering. Pengalaman yang 

sangat menyenangkan, berjalan di sebuah pedestrian lebar sembari 

ditemani angin sejuk dan daun berjatuhan.  Tetapi, pandanganku 

teralihkan dengan cepat ke beberapa muslimah yang membaca Qur‘an di 

undankan tanah ditepi boulevard tersebut. Mereka mengaji sembari 
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bersandaran di badan pohon, berteduh dalam rindangan pohon, dan 

menambah kesejukan hati dengan membaca kalimat Allah.  

 

Sungguh sangat indah kawan, ketika membaca Qur‘an tidak perlu malu-

malu lagi, tidak hanya di masjid kalimat Allah yang Maha Tinggi ini 

dilantunkan, melainkan di semua sudut kampus kalimat ini dapat bergetar 

dan menghangatkan hati manusia yang berada di dekatnya. Kawan, kamu 

mungkin akan terkejut dengan apa yang aku lihat sekarang, ada seorang 

mahasiswi yang mendekati muslimah yang sedang mengaji tersebut, dan 

ia hanya duduk untuk menikmati lantunan Qur‘an tersebut. Artinya apa 

kawan ? pesan-pesa kebaikan telah membuka hati insane manusia yang 

berada disekitanya. Dakwah tidak lagi menjadi konsumsi terbatas, dakwah 

telah terbuka dan menjadi milik semua, Islam Rahmatan Lil ‗alamin. 

 

Kakiku melanjutkan pijakannya ke arah campus centre, undakan anak 

tangga dari bebatuan ini kulangkahi perlahan. Aku berpikir, adakah kejutan 

baru lagi yang akan kutemui di kampus ini?. Sebegitu cepatnya perubahan 

yang ada, kampus bukan hanya sebagai tempat untuk memuja 

intelektualitas, tetapi juga tempat untuk merendahkan diri di mata-Nya. 

Semakin tinggi ilmu semakin kuat Iman seseorang, itu fitrah yang 

seharusnya terjadi. 

 

Melihat ke selasar campus centre, kejutan baru pun aku alami. Sekitar satu-

dua-lima-tujuh-dan Sembilan kelompok mentoring sedang melingkar di 

selasar yang sangat luas itu. Mereka mengisi waktu antar kelas mereka 

dengan kegiatan menimba ilmu agama. Aku perhatikan para mentor 

tengah bersemangat menyampaikan mentoringnya, tak ada muka lelah di 

wajah mereka. Aku tau mereka melakukannya tanpa pamrih, ah, atau 

mereka sangat yakin jerih payah dakwah mereka akan berbalas surga-Nya 

kelak.  

 

Kawan, sungguh sejuk rasanya bila melihat pemandangan mentoring ini. 

Tak pernah kubayangkan dapat mengisi mentoring di luar masjid. Dulu kita 

masih sedikit tertutup, entah belum percaya diri atau pemalu, tetapi kini, 

keagungan dakwah terbuka lebar, tiada lagi tabir yang membatasi, semua 
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insan di kampusku dapat mengakses dakwah dengan sangat mudah. 

Mereka bisa belajar agama dengan sangat cepat, karena wadah 

pembinaan dan jumlah Pembina yang ada telah lebih dari cukup untuk 

membina seluruh mahasiswa.  

 

Aku tersenyum sendiri melihat semua kebaikan yang tertebar dan tersebar 

di kampus ini, jilbab seakan telah menjadi kebutuhan, hijab telah menjadi 

bagian dari etika kehidupan, dan tutur sopan telah menjadi nilai yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Kawan, perubahan yang 

dihasilkan dari jeri payah dakwah butuh waktu yang tidak pendek. Apa 

yang dulu aku dan suamiku lakukan di kampus ini baru terasa dampaknya 

beberapa tahun kemudian, saat kami sudah mulai merasakan apa yang 

disebut asam-garam kehidupan yang sebenarnya lebih banyak pahitnya 

ketimbang manisnya. 

 

Tiba-tiba aku teringat sebuah puisi pendek yang pernah aku coret-coret 

ketika masih menjadi mahasiswa, tentang ramadhan dan keindahan di 

dalamnya, kala itu aku dipercaya teman-teman sebagai koordinator 

akhwat untuk kegiatan syiar ramadhan yang dulu kami beri nama 

Inspiratia Flava, dan beberapa tahun kemudian suamiku menjadikan nama 

kepanitiaan tersebut sebagai salah satu judul bukunya.  

 

Ramadhan adalah kembang api yang anak-anak gantungkan di 

ranting kayu 

Adalah jalan setapak yang dulu sering saya lewati 

Adalah hiruk pikuk ibu-ibu menyiapkan banyak hal 

Adalah kemurahan Tuhan, 

kerinduan saya sejak takbir berkumandang di penghulu syawal. 

  

Kawan, aku ingin bercerita tentang salah satu syiar yang sangat berkesan 

dan mengesankan buatku, tebak kawan, apa syiar terbaikku ? 

 

Bukan sebuah seminar yang mengundang tokoh nasional, bukanpula 

pentas seni Islami atau sekedar kegiatan buka puasa bersama se-kampus 

yang selalu ramai diminati oleh mahasiswa.  
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Syiar terbaikku adalah pelayanan sholat ketika orientasi studi mahasiswa 

baru, kenapa pelayan sholat ? ada apa dengan pelayanan sholat ? mau 

tau alasan ku kawan ? 

 

Kawan, aku percaya ada satu rasa universal yang dimiliki 

manusia. Siapapun dia. Rasa puas, senang, atau apalah namanya 

yang hadir setelah melakukan kebaikan, setelah membuat orang 

lain senang. Indah sekali sehingga susah aku gambarkan. 

Mungkin inilah yang saudara dan saudarku, kader Gamais 

rasakan juga waktu pelayanan sholat. Aku tau tidak mudah untuk 

mau berlelah-lelah menyiapkan batas shaf sekitar 3000 

mahasiswa baru, menempel-nempel koran untuk jadi sajadah, 

mengisi botol untuk air wudhu, bahkan menghibahkan diri sambil 

tersenyum ramah mengucurkan air bagi mereka yang berwudhu.. 

Dan selalu saja ada yang bergetar ketika aku melihat ribuan 

mahasiswa berbondong-bondong menegakkan sholat, memuja 

Rabb yang meniupkan ruh mereka. 

 

Apabila telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama 

Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah 

dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun 

kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima 

taubat. (An- Nashr:1-3) 

 

Subhanallah… Pada pelayanan sholat aku selalu melihat 

kebaikan melimpah limpah. Aku tidak peduli mereka ikhlas atau 

tidak. Aku tidak peduli apa niat mereka. Aku benar-benar hanya 

melihat kebaikan melimpah-limpah. Dan malaikat mungkin saja 

sedang sangat sibuk mencatat itu semua. Dan satu hal, Malaikat 

tidak pernah peduli siapa sebagai apa, malaikat tidak pernah tau 

istilah koordinator akhwat, steering committee, staff atau apalah. 

Malaikat hanya peduli siapa bersungguh-sungguh atau tidak, 

siapa yang ikhlas atau tidak. Di lautan mahasiswa baru, di 
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pelayanan sholat, aku selalu merasa menjadi kecil sekecil-

kecilnya….Sebuah sensasi yang sangat amat ku suka. 

 

Langkah kecilku pun berhenti di ujung gerbang belakang kampusku, 

mengulangi kisah klasik lalu yang kerap aku lakukan, menunggu angkot 

berwarna ungu favorit ku. Eh bukan angkotnya yang favorit ya, tetapi 

ungunya yang favoritku. Tak lama menunggu, angkot itu pun datang dan 

aku pun pulang ke surgaku di dunia, rumahku tercinta.  

….. 

 

Di rumah, aku melihat-lihat in memoriam kami berdua ketika masih kuliah, 

korkade kepanitiaan yang diikuti tergantung disalah satu dinding rumah, 

mungkin puluhan kepanitiaan telah kami ikuti. Puluhan plakat pun juga 

tertata rapih di lemari, kami suka mengumpulkannya, bukan untuk 

bersombong diri, tapi kami suka dengan bentuk-bentuknya yang menarik. 

Beberapa buku yang telah aku dan suamiku tulis pun masih terjaga 

dengan baik, buat kami in memoriam sangatlah berharga, karena dari 

masa lalulah kami belajar dan terus berbagi.  

 

Dari masa lalu kami bisa bermimpi, apa yang kami torehkan di masa lalu 

berbuah mimpi yang dinikmati di masa kini dan sebuah cita di masa 

depan. Dulu kami suka bermimpi tentang melihat dunia, saya dan suami 

sangat ingin bisa melihat dunia, dan mengambil inspirasi darinya. Itu 

mimpi kami dulu, kini ? sebagian dari dunia sudah kami pijakkan, buat kami 

mimpi adalah energi yang mendorong kami untuk selalu berbuat baik dan 

bermanfaat.  

 

Kawan, aku mengisi sisa hari ku di depan meja kerja ku, merangkai kata 

demi kata, menyambungkan kalimat dengan kalimat dan 

mengharmoniskan paragraph menjadi sebuah cerita yang tak terlupakan.  

 

Jika saja hujan urung datang. Jika saja tak ada cukup kristal air di 

angkasa. Jika saja panjang gelombang cahaya mustahil diindra 

dan tidak dibiaskan dalam sudut yang sempurna… 

 jika saja… 
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Benar-benar tidak ada yang tidak terencana 

Maka saya percaya, selepas hujan reda. Kapanpun. Dimanapun 

saya berada. Pelangi yang merona di tangga langit tercipta 

khusus untuk saya. Tak peduli orang lain melihat pelangi yang 

sama. 

Dan terserah saja Newton bilang tujuh warna, atau enam, atau 

lima.. 

Bagi saya ia sejuta Atau lebih. 

Sungguh. Tidak ada yang tidak terencana. Terserah saja siapa 

bilang apa. Likat-likat saya percaya, selepas hujan reda, pelangi 

merona dalam berjuta warna. Saya percaya… 

…. 

Ini Mimpi ku Kawan… 

Apakah mimpimu lebih indah dari mimpiku ?  
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TERIMA KASIH 

Segala puji selalu dipanjatkan kepada Allah Maha Pemilik Ilmu dan Kasih 
Sayang. Atas Izin dan Kekuatan dari-Nya lah saya dapat menyelesaikan 
buku ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada sang Inspirator ulung 
yang memiliki cita rasa dakwah yang sagat dahsyat, Rasulullah 
Muhamamad.  

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya 
kepada para Gurunda yang telah memberikan dan menyampaikan 
ilmunya dengan sangat inspiratif. Kepada gurunda @salimafillah 
@AryaSandhiyudha @fobytri @hafidz_ary @kangrendy @felixsiauw 
@brianyuliarto @didimuardi @ridwan @mulyadi @febriyandi atas semua 
ilmu yang diberikan selama ini, sejak kelas 2 SMP saya mengenal dakwah, 
syaa selalu dikaruniai Allah dengan guru guru hebat yang ikhlas 
mengajarkan kehidupan. 

Apa yang dituliskan disini, di buku Inspiratia Flava juga merupakan hasil 
diskusi yang sangat panjang dengan kakanda-kakanda hebat yang 
senantiasa memberikan bimbingan dan teladannya kepada saya. Tanpa 
kakanda semua, buku ini belum tentu seperti ini. Kepada kakanda 
@triajinugroho @masarmy @bobbyrahman @gilangwhp @nopendri 
@tanyarohmad @romzy @agusrendywijaya @P_JaluP @haldipanjaitan 
@dwiarianto @ruditgonzales @hasdiputra @hermansiregar @danisetiawan 
terima kasih untuk semua inspirasinya selama ini. 

Sahabat-sahabat seperjuangan di GAMAIS ITB,KM ITB, FSLDK, BEM SI, MITI, 
ISC, dan organisasi lainnya. Terima kasih banyak untuk pengalamannya 
selama ini, terima kasih telah menjadi bagian dari lingkungan tarbiyah 
yang Allah siapkan untuk saya. Terima kasih telah ikhlas menemani dan 
sabar menhadapi diri ini yang selalu ingin meraih mimpi. Kepada sahabat-
sahabatku @iqbal @albazrosada @gaPerdana @asatrya @aisar_lr @cecep 
@dhimasLN @dimastaha @fikrimet05 @totoh @toniwidiatmoro @yudha 
@ardhesa @odingaminuddin @gumi_rh @luthfinurhakim @Handayayudha 
@robbyrahadian @ikhwanalim @mizan @bambangeko @austen 
@Okaman_Kempo @ridwaaldilah @Pahlawan_NR @idhowikarta @ridho 
@kamayudi @sulistya @ilham_nst @Bennynafariza @ridwan_sahabat 
@pidiwinata @yudhaprakasa @nanaaziz @gunawan @AgungBaskoro 
@harby @qadaruddin @laksoanindhito 

Dan tak lupa dan selalu di ingat, adik-adik yang telah banyak memberikan 
kebahagiaan dalam menjalani perjuangan selama ini. Khususnya 
mutarobbi saya yang telah menjadi kekuatan bagi saya untuk terus 
menjaga diri. Terlalu banyak bila disebutkan satu-persatu. Tetapi saya 
sangat banyak belajar dari kalian semua   
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Last but not least, 

Pada Istri saya, dwiyosha  

Sahabat hati yang selalu mendukung, bersabar menunggu saya selesai 
menulis, dan dengan sangat setia memberikan canda dan bahagia hati 

demi melihat wajah saya yang  ―tidak serius‖.  
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