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STRATEGI DAKWAH ISLAM BERBASIS MASYARAKAT 

MULTIKULTURAL 

Oleh: Bob Andrian, S.Th.I.1 

ABSTRAK 

Dakwah dalam dimensi beragama merupakan aspek penting sebagai upaya 

pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat beragama. Namun dalam 

prekteknya di lapangan, mengingat kondisi masyarakat Indoensia yang kaya akan 

keberagaman budyaya, maka dakwah sering kali dibenturkan dengan persoalan 

kondisi sosial masyarakat yang multikultural. Sehingga guna mewujudkan tujuan 

dalam berdakwah pada da’i juga dituntut untuk cerdas dan propesaional 

menyikapi persoalan kondisi mad’u yang heterogen tersebut. Selain dari kualitas 

da’i dan media yang digunakan dalam berdakwah seorang da’i juga harus 

memperhatikan aspek penting lainnya, yaitu strategi dakwah. Pentingnya sebuah 

strategi dakwah ini adalah bertujuan agar substansi dari pesan dakwah yang 

disampaikan bisa diterima dan sesuai dengan kultur masyarakat yang beragam 

tersebut. Kesalahan dalam strategi berdakwah mampu membuat kerusakan 

bahkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat. Maka dari itu, keberhasilan 

sebuah dakwah sangat ditentukan dari strategi dakwah yang digunakan. Adapun 

strategi dakwah yang diterapkan pada masyarakat yang multikultural ini, terdiri 

dari dua bentuk, yaitu dilihat dari aspek tujuan dakwah itu sendiri dan 

pendekatan yang menjadi jembatan dalam proses penyamapain substansi pesan 

dakwah.  

 

Kata Kunci: Dakwah, Strategi Dakwah, Masyarakat Multikultural. 

A. Pendahuluan  

Dakwah adalah sebuah kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Sejak 

masa para Nabi, baik itu Nabi Adam bahkan sampai Nabi terakhir yaitu 

Muhammad SAW, dakwah terus ada dan dilakukan oleh setiap manusia. 

Dakwah tidak akan pernah hilang di muka bumi ini, karena dakwah 

merupakan bagian yang selalu ada dalam hidup ini. Bagi umat Muslim 

dakwah itu merupakan sebuah kegiatan yang mulia di sisi Allah SWT. 

Dakwah adalah kegiatan untuk mendorong manusia kepada kebaikan dan 

petunjuk, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah berbuat yang munkar, 

agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.2  

Dakwah dalam perjalanannya, memiliki sejarah yang sangat panjang. 

Sejak awal setiap dakwah yang disampaikan oleh Nabi maupun Rasul serta 

para ulama semuanya mempunyai tantangannya tersendiri. Tantangan yang 

dihadapi tidak terlepas dari konteks sosio kultural yang ada di masyarakat. 

                                                 
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 

Akademik 2015/2016. 
2 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana 2004), h. 4. 
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Dewasa ini, sering ditemukan muncul beragam persoalan yang di hadapi oleh 

para da’i termasuk diantaranya masyarakat yang memiliki sosio kultur 

berbeda-beda. Persoalan yang terjadi berawal dari pandangan umum di antara 

para da’i, bahwa masyarakat yang merupakan sasaran dakwah tidaklah hanya 

ada satu kelompok atau golongan saja. Tetapi hakikatnya di masyarakat 

memiliki tradisi-tradisi yang berbeda, bahkan dalam satu kelompok saja ada 

yang pluralisme.  

Fenomena terkini di era multikultrual, dakwah tidak pernah lepas dari 

persoalan yang sensitif ini. Dalam sejarahnya di Indonesia, keberadaan 

dakwah sangat rentan terhadap fenomena perpecahan antar agama maupun 

sosiokultural masyarakat. Oleh karena dogma klaim kebenaran, dakwah dalam 

pandangan para da’i cenderung menjadi stimulan timbulnya persoalan dalam 

kegiatan dakwah itu sendiri. 

Dakwah pada satu sisi dimaknai sebagai upaya untuk memperbanyak 

kuantitas orang Islam dan adanya upaya untuk mengajak orang untuk 

memahami ajaran Islam. Demikian halnya di sisi lain, dakwah juga mesti 

memperhatikan kondisi dari mad’u yang menjadi sasaran dalam dakwah. 

Dengan kata lain, dakwah sebenarnya bertujuan untuk menghidupkan atau 

memberdayakan masyarakat yang beragam agar memperoleh kesejahteraan, 

serta menciptakan suasana yang relevan bagi tegaknya nilai-nilai rahmatan 1i 

al’a1amin. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai kebaikan dan kebenaran 

spiritual yang universal sesuai dengan dasar Islam.3  

Dilihat dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam karakteristik 

sosio kultur masyarakat. Para da’i mau tidak mau pasti akan berhadapan 

dengan masyarakat yang sangat multikultural ini, guna tercapainya cita-cita 

dari dakwah dan tegaknya kalimah thayyibah. Oleh sebab itu, kajian ini 

diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi 

para da’i di lapangan.  

 

B. Masyarakat Multikultural dalam Khazanah Indonesia 

Negara Republik Indonesia sejak awal terbentuk dan dibangun oleh 

pendiri bangsa dengan pemahaman serta kesadaran tentang multikultural.  

Pemahaman tentang multikultural sebenarnya sudah hadir di benak 

masyarakat Indonesia sejak dulu. Tetapi realitas sekarang yang dihadapi 

bangsa Indonesia khususnya para da’i di tanah air, banyak yang tidak begitu 

memahami hakikat multikultural bangsa ini. Sehingga tidak heran banyak 

kegiatan dakwah yang mendapatkan tantangan dan hambatan di masyarakat.  

Hambatan yang dihadapi adalah karena tidak memahami konsep 

masyarakat multikultural. Masyarakat bisa diartikan dengan sekelompok 

orang yang hidup bersama. Secara bahasa masyarakat berasal dari kata 

“syaraka” diartikan dengan ikut serta atau saling mempengaruhi.4 Adapun ciri 

                                                 
3 Asep Muhidin, Dakwah Dalam Perspektif Al-Qura’an: Studi Kritis Atas Visi, Misi dan 

Wawasan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 19. 
4 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi, 

Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 29. Ada empat faktor pengikat dalam masyarakat itu, yaitu di 
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dari masyarakat itu adalah terdapat kesatuan manusia di dalamnya yang diikat 

oleh kepentingan yang sama. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu cukup 

lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki keterikatan budaya 

yang sama, dan sebagian besar ikut kegiatan dalam kelompok itu.  

Sedangkan multikultural adalah budaya yang beragam. Secara bahasa 

Multikultural berarti masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan 

lebih dari satu kebudayaan.5 Menurut Parsudi Suparlan kebudayaan akar 

katanya berasal dari multikultural,6 yaitu kebudayaan yang dilihat dari 

fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Menurut konteks 

kebangsaan, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang 

disebut multikulturalisme.  

Konsep multikulturalisme itu sendiri tidaklah dapat disamakan dengan 

konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa 

yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan 

keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.  

Multikulturalisme   pada dasarnya adalah pandangan dunia yang 

kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang 

menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan 

multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat majemuk. 

Masyarakat majemuk itu menurut J.S. Funivall konsep dasarnya adalah 

masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnis yang berada 

dalam satu sistem pemerintahan.7 Sebagai contoh masyarakat Indonesia ini 

yang memiliki beragam karakteristik masyarakatnya. 

Menurut J.S. Furnivall ciri dari masyarakat majemuk, terdiri dari empat 

macam;8 pertama, masyarakat hidup dalam satu sistem politik tetapi memiliki 

kehidupan masing-masing. Kedua, interaksi yang terjadi antara individu di 

masyarakat sangat sedikit, melainkan yang sering terjadi pada batas interaksi 

sosial ekonomi saja. Ketiga, masyarakat majemuk terbentuk karena adanya 

dominasi kolonialisme, yaitu percampuran terjadi adalah karena adanya faktor 

penjajahan. Keempat, lemahnya keinginan yang untuk membangun 

kebersamaan sosial (Common Sense Will). Sebagai contoh sangat sulit untuk 

membangun kebersamaan membentuk nilai atau norma atas kesepakatan 

bersama guna mengontrol tingkah laku sosial masyarakat. 

Terkait dengan masyarakat multikultural di Indonesia ini terbentuk 

melalui proses yang cukup panjang. Cacatan sejarah membuktikan bahwa, 

Indonesia menjadi sebuah negara yang multikultural adalah dikarenakan oleh 

                                                                                                                                      
antaranya; Interaksi antar anggota, adat istiadat dan norma-norma yang mengatur perilaku, 

berkesinambungan, serta memiliki satu rasa identitas yang kuat. 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Offline 1.5.1. 
6 Parsudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, Disajikan pada 

Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali “Indonesia 

yang Bhinneka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, 

Bali, 16-19 Juli 2002. 
7 Judistira K. Garna, Ilmu Sosial Dasar, Konsep, Posisi, (Bandung: Program 

PascasarjanaIniversitas Padjadjaran, 1986), h. 164-165. 
8 Judistira K. Garna, Ilmu Sosial Dasar..., h. 165. 
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tiga hal, yaitu: Westernisasi, Asianisasi, dan Indianisasi.9 Westernisasi sering 

diistilahkan dengan pembaratan atau kebarat-baratan. Pada dasarnya 

westernisasi adalah pengaruh kebudayaan yang berupa proses asimilasi dan 

interaksi dengan masyarakat Eropa. Pada satu sisi westernisasi berdampak 

positif pada bangsa Indonesia. Di antaranya adalah dikenalkannya pemikiran 

modern yang menghasilkan nalar kritis bangsa Indonesia, sehingga 

mendorong bangkitnya intelektual muda untuk mengenyam pendidikan. 

Kemudian pada sisi lainnya berdampak pembentukan karakteristik 

masyarakat, sehingga melahirkan keberagaman dalam kehidupan sosial 

masyarakat. masyarakat terbagi menjadi beberapa kategori sosial, seperti 

masyarakat kota dengan masyarakat desa, masyarakat perindustrian, 

masyarakat maya, dan lain sebagainya. 

Proses Asianisasi yaitu bagaimana bangsa ini bersinggungan dengan 

suku bangsa asia lainnya. Proses Asianisasi terjadi ketika interaksi antara 

kebudayaan Cina dan Islam Indonesia mengalami persinggungan, namun 

keduanya tetap utuh dan pada tahap berikutnya terjadi proses pribumisasi, 

Cina Islam dan tradisi ke-Indonesianan. Interaksi yang terjadi pada akhirnya 

membentuk suatu budaya baru di masyarakat.  

Proses internalisasi lainnya adalah Indianisasi, yaitu proses interaksi 

yang terjadi karena pengaruh India terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah terbentuknya negara Indonesia, 

masyarakat India berperan penting di dalamnya. Salah satunya adalah 

merupakan ekspresi dari pengaruh agama Hindu dan Budha yang menjadi 

daya dorong yang sangat dominan dalam kehidupan yang tersalur dalam 

formasi Feodal.  

Ketiga proses di atas, adalah dasar terbentuknya multikultural 

masyarakat Indonesia. Pada aspek lain yang membentuk masyarakat 

multikultural adalah karena kondisi geografis bangsa Indonesia yang berupa 

kepulauan yang terpisah dan persimpangan antar kebudayaan besar, 

menghasilkan bangsa ini sangat kaya sekali akan bahasa, kepercayaan dan 

kebudayaan lokal. 

Tidak bisa dipungkiri dan dihindari bahwa kemajemukan di masyarakat 

adalah merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi ciri khas bangsa 

Indonesia. Upaya penguatan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional 

sebagai landasan penguatan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam 

keanekaragaman masyarakat. Kondisi seperti ini apabila mampu dihadapi oleh 

para da’i, maka tidak hanya membangun masyarakat yang bersatu dalam 

keberagaman tetapi juga mendorong berkembangnya sikap toleransi guna 

mengabadikan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, 

kerukunan dan kebersamaan sebagai pencerminan wawasan kebangsaan. 

 

C. Urgensi Dakwah dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural 

Dakwah pada dasarnya adalah aktivitas yang merupakan tugas yang 

                                                 
9 Siti Malaiha Dewi, Globalisasi, Budaya Lokal, dan Agenda Masyarakat Multikultural, 

Jurnal Addin Media Dialetika Ilmu Islam, (Kudus: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

STAIN Kudus, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2012), h. 334-335. 
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sederhana, yakni untuk menyampaikan yang diterima Rasulullah SAW. 

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa 

“Sampaikanlah walau satu ayat“. Secara substansi, pesan Nabi tersebut 

merupakan sebuah penekanan kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran 

agama Islam, yaitu dapat berupa panggilan, seruan, permohonan, aktivitas 

misionaris, dan propaganda.10 Dasar inilah membuat aktivitas dakwah boleh 

dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan 

untuk menyebarkan nilai- nilai Islam.  

Kehidupan masyarakat yang beragam dengan tuntutan yang sangat 

komplek, maka dakwah mengalami perkembangan. Dakwah tidak bisa 

dipahami sebagai ajakan yang dilakukan kepada satu golongan saja atau 

masyarakat yang memiliki konstruksi sosial yang sama, tetapi harus 

memperhatikan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Karena masyarakat itu khususnya Indonesia memiliki sekumpulan orang yang 

hidup dalam satu lingkungan yang sama tetapi berkarakteristik yang beragam.  

Dakwah merupakan ajakan atau seruan yang dilakukan dengan berbagai 

cara dan metode. Mengingat banyaknya cara dan metode yang digunakan, cara 

berdakwah yang dilakukan tidaklah hanya dengan ceramah, taklim, khutbah di 

masjid-masjid, akan tetapi setiap kegiatan yang mengajak kepada kebaikan 

bisa diartikan sebagai kegiatan dakwah. Seperti melalui karya tulis, televisi, 

radio dan media massa lainnya. 

Cara dan metode yang digunakan dalam berdakwah pada dasarnya telah 

di tegaskan dalam al-Qur’an, yaitu yang terdapat dalam Q.S. Surat Ali Imran 

ayat 104 Allah berfirman “Dan hendaklah ada diantara kamu, satu golongan 

yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, dan menyuruh mereka melakukan 

yang baik dan mencegah mereka dari yang mungkar dan mereka itulah orang 

yang berhasil”.11 Ayat di atas menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif berbicara 

tentang konsep dasar dakwah. Menurutnya, bahwa dakwah Islam merupakan 

dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengharapkan potensi fitrah 

manusia agar eksistensi mereka punya makna di hadapan tuhan dan sejarah.12 

Maka tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan bukan hanya tugas 

kelompok tertentu umat Islam.  

Terkait dengan dakwah sebagai fitrah hidup manusia. Dalam 

pelaksanaannya dakwah sering kali dihadapkan pada persoalan sosial 

masyarakat yang memiliki beragam karakter. Maka dakwah berbasis 

multikultural memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan 

dakwah pada umumnya. Terkait dengan ini, menurut Abdurahman Mas’ud 

paling tidak terdapat empat ciri khas dari dakwah dengan pendekatan 

                                                 
10 Kamaruddin, dkk, Dakwah Dan Konseling; “Formulasi Teoritis Dakwah Islam Melalui 

Bimbingan Konseling, (Semarang: Pustaka Rizli Putra, 2008), h. 1. 
11 Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2010), h. 63. 
12 Ahmad Syafi’i Ma’arif. Islam dan Politik : Upaya membingkai peradaban. (Jakarta : 

Pustaka Dinamika, 1999), h. 15 



IAIS Sambas Vol III No. 1 Juni 2016 –  November 2016 

 

Jurnal Al-Muttaqin - 28 - 

 

multikulturalisme,13 yaitu: 1) Adanya pengakuan dan penghargaan keunikan 

dan keragaman suku bangsa, 2) Mengakui bahwa adanya titik persamaan 

meskipun berada dalam keragaman, 3) Memahami keberagamaan itu sebagai 

fenomena kultur, dan 4) Adanya sikap progresivisme dan dinamisme dalam 

memahami agama, yaitu menjelaskan bahwa tidak adanya pensaklaran 

terhadap wujud agama, karena agama itu adalah proses tumbuh berkembang 

secara berkelanjutan. Ketika keempat ciri itu dilaksanakan dengan baik, maka 

dakwah pada masyarakat yang beragam bisa mewujudkan tujuan dakwah itu 

sendiri. 

Mengingat sekarang ini semakin kompleknya persoalan sosial 

masyarakat. Maka tugas da’i untuk mengajak kepada yang ma’ruf menjadi 

semakin berat dengan kompleksitas permasalahan yang beragam. Menurut 

Nurcholis Madjid untuk memudahkan terwujudnya tujuan dakwah salah satu 

cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengenal perkembangan 

masyarakat.14 Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Makah, 

dakwah nabi umumnya mengenai tauhid, sedangkan ketika di Madinah 

mengenai politik, sosial dan budaya.  

Melihat cara dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, pada 

substansinya dakwah itu sangat menekankan pada aspek situasi kondisi 

masyarakat yang dihadapi. Situasi dan kondisi yang berbeda akan menentukan 

cara dan sentuhan yang berbeda. Begitu pula kondisi masyarakat yang 

beragam akan menentukan dakwah yang berubah pula. Sehingga dakwah tidak 

terpaku satu materi dan satu metode pendekatan, tetapi berubah sesuai dengan 

perubahan sosial. Pendekatan yang tepat adalah dengan pendekatan 

multikultural.  

 

D. Tantangan Dakwah Masyarkat Multikultural 

Islam adalah agama dakwah. Artinya Islam adalah agama yang selalu 

mengajak pemeluknya untuk selalu aktif melakukan kegiatan dakwah. Maju 

mundurnya umat Islam sangat tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan 

dakwah yang dilakukan. Akhirnya implikasi dari pernyataan Islam sebagai 

agama dakwah, menjadi sebuah tuntutan bagi umatnya agar selalu 

menyampaikan dakwah. Karena dakwah merupakan aktivitas yang tidak 

pernah usai selama kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus 

melekat dalam situasi dan kondisi apapun baik itu bentuk maupun coraknya. 

Termasuk di dalam situasi dan kondisi masyarakat yang multikultural. 

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa perbedaan itu pasti ada. Alasan 

mendasar perbedaan itu wujud adalah adanya titik temu yang menghubungkan 

budaya Islam secara universal. Salah satu bentuk titik temu itu berupa 

kepribadian setiap orang yang berbeda-beda kemudian melahirkan masyarakat 

yang beragam. Untuk dapat menyampaikan dakwah kepada masyarakat 

beragam dan universal di muka bumi ini sangat tidak mudah. Perlu adanya 

pemahaman yang baik terhadap konsep dakwah dalam masyarakat 

                                                 
13 Abdurrahman Mas’ud, Menuju Paradigma Islam Humanis, (Yogyakarta: Gama Media, 

2004), h. 96. 
14 Nurcholis Madjid, Pesan-Pesan Taqwa. (Jakarta : Paramadina, 2005), Cet. IV, h. 135.   
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multikultural.  

Kaitannya dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk 

mencapai tujuan dakwah bukan perkara mudah. Karena kenyataannya 

Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang multikultural, yaitu 

terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain sebagiannya. 

Kaitannya dengan dakwah, beberapa faktor berikut merupakan ancaman bagi 

tercapainya tujuan dakwah dalam masyarakat multikultrual, yaitu: Pertama, 

adanya sikap keras para da’i dalam mendakwahkan agamanya. Kedua, adanya 

organisasi-organisasi keagamaan yang hanya berorientasi pada peningkatan 

jumlah anggota dari pada perbaikan akhlak dan keimanan sasaran dakwahnya. 

Ketiga, adanya jarak tingkat kesejahteraan ekonomi antar para penganut 

agama yang berbeda.15 Untuk mengatasi tantangan dakwah seperti ini, maka 

mau tidak mau umat Islam khususnya para da’i, dituntut untuk menata 

aktivitas dakwah agama secara lebih proporsional dan dewasa 

Tantangan lainnya yang menjadi penghalang besar perlu mendapat 

perhatian khusus dalam mewujudkan tujuan dakwah, karena upaya membina 

kerukunan umat beragama seringkali terkendala da’i itu sendiri.  Kenyataan di 

lapangan bahwa penyampaian ajaran keagamaan di tingkat akar rumput lebih 

banyak dikuasai oleh juru dakwah yang kurang peka terhadap kerukunan umat 

beragama. Semangat berdakwah yang tinggi dari para pegiat dakwah ini 

seringkali dinodai dengan kurang pahamnya para pendakwah agama dalam 

menghadapi masyarakat yang multikultural.  

 

E. Strategi Dakwah Berbasis Masyarakat Multikultural 

Islam adalah agama Kaffah, yaitu agama yang multidimensi, karena 

banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Sebagai agama yang multidimensi pada substansinya Islam 

mengajarkan beberapa hal, di antaranya adalah tentang ketauhidan, 

keikhlasan, pedoman interaksi sosial, kasih sayang, keadilan, etika beramal, 

dan persaudaraan.16 Mengingat Islam itu tidak hanya hidup di daerah yang 

memiliki monokultur, tetapi juga hadir di masyarakat yang beragam 

budayanya (Multikultural). Maka yang perlu diperhatikan adalah cara dan 

metode berdakwah.  

Dakwah adalah aktualisasi atau realisasi salah satu fungsi kodrati 

seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian agar 

seorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan 

mengamalkan substansi ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Maka 

menyampaikan substansi dari ajaran itu kepada masyarakat yang beragam 

budaya juga merupakan bagian dari fungsi kodrati seorang muslim. 

Untuk menyampaikan substansi dari ajaran itu tentunya tidak sama 

                                                 
15 Nur Setiawati, Tantangan Dakwah dalam Perspektif Kerukunan antara Umat Beragama, 

Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 2, Desember 2012, (Makasar: Universitas Muslim 

Indoenesia, 2012), h. 264. Lihat juga Subhan, Teladan Kiyai-Kiyai Oposan, (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2000), h. 257. 
16 Rafdeadi, Keteladanan Dakwah di Tengan Masyaraat Multikultural, Jurnal Risalah, Vol 

XXIII, Edisi 1, Juni 2013, (Riau: Universitas Islam Negeri Suska, 2013), h. 5. 
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antara masyarakat dengan kultur yang sama dengan masyarakat yang memiliki 

kultur beragam. Di tengah masyarakat yang beragam budaya, tentunya 

terdapat berbagai tantangan yang dihadapi untuk menyampaikan substansi dari 

ajaran itu. Oleh karena itu, para dai dituntut untuk melakukan dakwah yang 

ramah dan damai guna terwujudnya tujuan dakwah. 

Agar dapat mewujudkan dakwah ramah dan damai dengan baik, maka 

perlu adanya sebuah perencanaan yang baik. Salah satunya adalah dengan 

strategi dakwah. Strategi bisa diartikan sebagai suatu kesatuan rencana yang 

menyeluruh konfrehensip dan terpadu guna terwujudnya sebuah tujuan.17 

Kaitannya dengan dakwah, strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses 

perencanaan yang berupa cara untuk menghadapi sasaran dakwah dalam 

situasi dan kondisi yang meliputi seluruh dimensi masyarakat guna mencapai 

tujuan dakwah secara optimal.18 Dengan kata lain strategi dakwah adalah 

serangkaian cara yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah.  

Menurut Asmuni Syukir terdapat beberapa dasar yang perlu diperhatikan 

dalam strategi dakwah,19 pertama, perlu memperhatikan asas filosofis, yaitu 

terkait masalah yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses atau aktivitas dakwah. Kedua perlunya memperhatikan asas 

kemampuan dan keahlian dari da’i, berkaitan dengan propesionalitas 

seseorang. Ketiga adalah asas sosiologis, yaitu masalah yang terkait dengan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya, sosiokultural dakwah yang 

sangat beragam. Keempat asas psikologis, yaitu terkait dengan kejiwaan 

manusia. Setiap manusia memiliki karakter kejiwaan yang berbeda satu sama 

lainnya. Oleh sebab itu, psikologi seseorang juga harus diperhatikan dasar 

berdakwah. Kelima asas efektifitas dan efisiensi dakwah, yaitu perlu 

memerhatikan keseimbangan antar proses dan hasil, sebisa mungkin dakwah 

itu memerlukan biaya yang sedikit tetapi hasilnya besar. 

Asas dakwah di atas, hubungannya dengan masyarakat yang 

multikultural adalah perlunya memperhatikan kondisi dan situasi sosial 

masyarakat. karena kondisi yang berbeda atau masyarakat yang beragam akan 

mempengaruhi strategi yang digunakan dalam berdakwah. Sebagai sebuah 

proses perencanaan dalam melakukan aktivitas dakwah, strategi dakwah 

dalam perkembangannya terbagi menjadi dua yaitu: Strategi dakwah dilihat 

dari tujuannya dan strategi dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan.20  

Tujuan dakwah pada hakikatnya adalah untuk membentuk akhlak 

masyarakat, negara dan umat manusia secara umum yang dilakukan dengan 

mengajak atau menyeru kepada jalan kebaikan, yaitu jalan yang telah 

digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an dan hadisnya Rasulullah SAW.21 

Sehubungan dengan kajian penyebaran Islam, untuk mencapai tujuan dakwah 

                                                 
17 Kustadi Suhendang, Strategi Dakwah; Peneapan Startegi Komunikasi dalam Dakwah, 

(Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 101. 
18 Acep Aripuddin dan Sukriadi Sambas, Dakwah Damai; Pengantar Dakwah 

Antarbudaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 138. 
19 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.  32. 
20 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 165. 
21 Kustadi Suhendang, Strategi Dakwah..., h. 106. 
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terdapat dua strategi dakwah yang digunakan,22 yaitu pertama adalah strategi 

dakwah tawsi’ah. Strategi ini adalah bertujuan untuk menambah jumlah umat 

Islam secara kuantitas. Kedua adalah strategi dakwah tarqiyah, yaitu strategi 

yang digunakan untuk menambah jumlah umat Islam secara kualitas. Kualitas 

yang dimaksudkan di sini adalah kualitas keimanan dan ketakwaan seorang 

muslim.  

Terkait dengan masyarkat multikultural, maka strategi dakwah yang 

dilakukan bertujuan untuk tetap menjaga kedua tujuan tersebut, yaitu pada 

satu sisi tetap menjaga kualitas keimanan masyarakat muslim. Pada sisi 

lainnya berusaha untuk mengajak masyarakat yang bukan muslim bisa 

memahami dan mengerti substansi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin 

(rahmat bagi seluruh alam).  

Strategi dakwah lainnya adalah dakwah dilihat dari pendekatan yang 

digunakan. Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan. Pendekatan 

digunakan dalam strategi dakwah adalah cara atau metode bertujuan untuk 

memudahkan dalam proses strategi dakwah agar tujuan dakwah dapat 

tercapai. Dilihat dari sisi pendekatan dakwah Islam, pendekatan yang 

digunakan terdiri dari dua, yaitu strategi dakwah kultural dan strategi dakwah 

struktural.23 

Strategi dakwah kultural adalah proses dakwah yang menggunakan 

pendekatan budaya. Menurut Syamsul Hidayat yang dikutip oleh Abdul Basit, 

menyebutkan bahwa “dakwah kultural merupakan kegiatan dakwah yang 

memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk 

budaya”.24 Dilihat dari konsep dakwah kultural tersebut pada dasarnya strategi 

dakwah yang digunakan berkaitan dengan masyarakat sebagai makhluk 

individu yang hidup dalam lingkungan tertentu dengan beragam budayanya. 

Secara teknis, strategi dakwah kultural merupakan sebuah refleksi dari nilai-

nilai agama dengan kondisi masyarakat yang berbudaya, sehingga dakwah 

yang dilakukan akan lebih memperhatikan sikap toleransi dan menjaga 

kebersamaan antara sesama.  

Pendekatan selanjutnya adalah secara struktural, yaitu pendekatan yang 

dilakukan melalui kekuasaan. Disebut sebagai strategi dakwah struktural 

karena dalam pelaksaannya strategi dakwah yang dilakukan menggunakan 

struktur teknis, seperti birokrasi, lembaga, partai serta struktur teknis lain yang 

bersifat mengambil keputusan.25 Adapun pengertian lain adalah strategi 

dakwah terlibat dalam struktur kenegaraan yang terdiri dari eksekutif, 

yudikatif dan legislatif.26  

Meruju pada pengertian tersebut menjelaskan bahwa strategi dakwah 

yang dilakukan menggunakan pendekatan struktural ini pada dasarnya adalah 

                                                 
22 Abdul Basit, Filsafat Dakwah..., h. 166. 
23 Ibid. 
24 Ibid, h. 170. 
25 Kuntowijoyo, Menjadikan Dua Strategi Saling Komplementer, dalam Abdul Basit, 

Filsafat Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 175-176. 
26 Muhammad Shulton, Desain Ilmu Dakwah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo 

Press, 2003), h. v. 
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menyangkut struktur yang terdapat di masyarakat multikultural baik itu 

lembaga formal maupun non formal. Lembaga formal antara lain adalah 

lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan dakwah dan budaya 

masyarakat. Sedangkan lembaga non formalnya meliputi lembaga swadaya 

masyarakat atau organisasi-organisasi yang bersinggungan langsung dengan 

budaya masyarakat, seperti sanggar tari dan budaya. 

Sebagai sebuah proses perencanaan yang komprehensif, maka strategi 

dakwah yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

adalah bertujuan untuk menjaga tujuan dakwah meskipun dakwah itu 

dilakukan pada masyarakat multikultural. Serta menggunakan pendekatan 

yang tepat agar upaya untuk mewujudkan dakwah yang ramah dan damai 

dapat terlaksanakan dengan baik. Karena pada esensinya dakwah pada 

masyarakat multikultural merupakan upaya menjaga keutuhan negara 

Indonesia yang kaya dengan etnis, suku, budaya, dan karakteristik masyarakat 

yang beragam. 

 

F. Simpulan 

Pada saat sekarang ini, mengingat semakin kompleksnya sosio kultur 

masyarakat urgensi dakwah sangat diperlukan. Maka dari itu, tugas da’i pun 

semakin berat dengan kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan 

masyarakat yang beragam. Untuk dapat mengukur kesuksesan sebuah upaya 

dakwah ke depan tidak cukup dengan hanya mengandalkan retorika belaka 

dan media sekarang ini. Namun ada yang tidak kalah penting selain dua hal 

tersebut, yaitu strategi dakwah. Adapun strategi dakwah yang digunakan yaitu 

terdiri dari strategi dakwah berdasarkan orintasi dari tujuan dakwah dan 

pendekatan dakwah yang digunakan.  

Tujuan dakwah dalam artian ini adalah menambah kuantitas dan kualitas 

umat muslim agar tidak terkekang oleh kemajemukan masyarakat yang tidak 

bisa dihindari. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam strategi dakwah 

ini adalah dengan dakwah kultural dan dakwah struktural. Tujuan dan 

pendekatan yang digunakan dalam staregi dakwah berbasisi multikultural ini 

diharapkan dapat mewujudkan sebuah struktur sosial di masyarakat majemuk 

yang makmur serta sejahtera yang terbangun atas dasar toleransi dan 

kebersamaan. 
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