
Dakwah
Muhammadiyah 
Pasca Pandemi



Gambaran Tabligh Sebelum Ada Pandemi



Suasana Offline pada masa Pandemi



Jumlah Jumlah Online dan Offline





Catatan Di Masa Pandemi

• Pandemi menuntut kita menyesuaikan cara baru.

• Tabligh terbuka tidak boleh diadakan dengan alasan protokol
kesehatan.

• Metode online sebagai alternatif dalam berdakwah.

• Umat Islam sangat membutuhkan sugesti dan kekuatan rohani
secara langsung dari kiyai atau ustadz.

• Terbatasnya aktivitas di luar rumah menyebabkan masyarakat
masif mengakses media sosial.

• Masyarakat sering simpang siur mendapatkan informasi yang 
tidak dapat dipastikan kebeneran.



Tantangan Dakwah

1. Isu globalisasi dan maraknya migrasi organisasi trans 
nasional.

2. Revolusi ilmu pengetahuan, teknologi, eksplorasi
alam semesta, dan evolusi genetika.

3. Pendidikan di ranah publik dan literasi.
4. Peningkatan pemahaman harkat dan martabat

manusia.
5. Interaksi antar keyakinan dan agama atau maraknya

paham pluralisme dan liberalisme.



Tantangan dan Peluang Dakwah

•Pemanfaatan media sosial, website, aplikasi
mobile, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, 
Instagram, dan lainnya, sehingga dakwah
melintasi generasi dan geografis. 

•Kolaborasi antara generasi dan geografis, 
sehingga dakwah dapat berkembang lebih
efektif dan efisien diterima oleh 
masyarakat. 



Alternatif yang Bermanfaat

•Bagi dai, sumber utama apa yang disampaikan
kepada masyarakat dapat diperkuat dengan
menggunakan kajian informasi dan analisis yang 
baik.
•Dinamisasi kompetitif telah mempengaruhi umat
manusia secara pragmatis, logis, dan instan. 
•Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin membawa implikasi berupa lemahnya
semangat transendental. 





























Indahnya 
sarapan 
bareng 

habis sholat 
subuh 

berjamaah



Sambil sarapan bareng 
melakukan ngobrol ngobrol untuk 

membuat kegiatan berikutnya



Panti Asuhan Muhammadiyah

Muhammadiyah milik kita, dan kenapa kita harus merawat 

Muhammadiyah, karena muhammadiyah kendaraan dakwah Islam



Muhammadiy
ah harus 
memiliki 
kekuatan 
spiritual

Muhammadiy
ah harus 
memiliki 
ikatan kuat

Muhammadiy
ah harus rela 
hati 
mensyiarkan 



Mempertahankan yang tua dan mempersiapkan yang 
muda 





Selalu sigap setiap waktu



Ibarat Pisang Tidak Mau Mati Sebelum Berbuah



Ibarat Qurma, 
Muhammadiyah 

menjadi buah mahal 
tidak mudah busuk 
dan bisa tumbuh 

meskipun di tempat 
yang amat tandus dan 

kering.



Ibarat Pinus, Muhammadiyah 
selalu menjulang tinggi meski 
sudah tumbuh di tempat yang 
tinggi, 

Muhammadiyah selalu pandai 
menyesuaikan diri, tidak mudah 
patah meski tertiup angin 
kencang.

Orak mutungan, orak nesunan, 
orak ngamukan.



Ibarat Bulan, 
justru indah 

di tengah 
kegelapan



Ibarat matahari, Muhammadiyah menyinari seluruh bumi





Masjid yang terletak di 

daerah Perumahan Monang Maning

https://id.wikipedia.org/wiki/Perumahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monang_Maning&action=edit&redlink=1


Berkunjung ke Beberapa Masjid Di Bali
• Masjid sangat 

Indah.
• Jamaah subuh

sebagaimana
jamaah sholat
jumat.

• Datang di 
masjid satu
jam sebelum
adzan subuh.

• Banyak 
ragam
pengajian di 
masjid.







Muhammadiyah Suka Membangun



Merawat muhammadiyah sehingga mensyiarkan Islam.

Allah Tuhanku, Muhammad Junjunganku, Al Islam Agamaku, 
Muhammadiyah Gerakanku





Wanita Tiang Negara

Membina harkat kaum wanita, Menjadi tiang utama negara
Di telapak kakimu terbentang surga, Di tanganmulah nasib bangsa



Muhammadiyah maju bersama Amal Usaha 
Amal Usaha maju bersama Muhammadiyah

Ada Muhammadiyah berarti ada Amal Usaha
yang peduli dakwah Islam



Suasana 
Pengajian 

setelah 
sholat subuh 
berjamaan







Terima 
kasih


