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Abstract

Dakwah  secara  umum diartikan  suatu  aktifitas  menyeru  atau  mengajak  orang  lain  untuk

Berbuat baik. Sedangkan ilmu dakwah diartikan suatu ilmu yang mempelajari seluk beluk

Aktifitas dakwah mulai dari input, proses sampai output atau hasil dakwah yang dilakukan

Serta segala kajian yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan dakwah. Selain al-

Quran, di dalam hadits juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum

dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang tergantung situasi dan Kondisi

yang dialami orang tersebut dalam pandangan hukum. Abu Sa’id Al-Khudry ra. Berkata, Aku

Mendengar Rasulullah SAW., bersabda “Barangsiapa diantara kamu melihat Kemungkaran,

maka  hendaklah  ia  mencegah  dengan  tangan  (kekerasan  atau  kekuasaan),  jika  Ia  tidak

sanggup dengan demikian (sebab tidak memiliki  kekuatan dan kekuasaan),  maka Dengan

lidahnya, dan jika tidak mampu (dengan lidahnya) yang demikian itu adalah selemah-Lemah

iman”. (HR. Muslim).

Kata kunci : Dakwah, Hukum dan Hadis

Pendahuluan

Melihat konteks historis agama Islam yang terurai panjang dan selalu menarik untuk

dikaji dan dipelajari secara mendalam, maka akan ditemukan sebuah gambaran perjuangan

gigih oleh baginda nabi besar Muhammad SAW dalam menyebarkan agama yang pada saat

ini  oleh  Michael  Hart  dianggap sebagai  agama terbesar  di  dunia,  sehingga Michael  Hart

menjadikan nabi Muhammad sebagai tokoh pertama di dalam bukunya “100 Tokoh Paling

Berpengaruh dalam Sejarah”. Hal ini dapat didasarkan dengan keberhasilan nabi Muhammad

dalam menyebarkan agama Islam, selain itu dengan keberadaan Alquran Dan Hadis yang

merupakan bentuk mukjizat berupa kitab suci diakui kebenaran dan keasliannya serta segala
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sesuatu yang disandarkan kepada nabi  Muhammad.  Alquran merupakan sumber pedoman

umat  Islam dalam segala  aspek kehidupan serta  sendi-sendi  kebutuhannya yang beragam

serta selalu berubah dengan perputaran roda zaman.  Di dalam Alquran banyak ayat  yang

menyebutkan  tentang kewajiban umat  Islam untuk mengajak  kepada kebaikan dan saling

mengingatkan dalam kemunkaran.  Didalam Hadispun banyak menjelaskan tentang Hadis-

Hadis tentang Hukum Dakwah. 

Dapat disimpulkan jika agama Islam mengajarkan bahwa interaksi sesama merupakan

sebuah  keindahan  apabila  dihiasi  dengan  saling  mengingatkan  dan  mengajak  kedalam

kebaikan, sehingga pada dasarnya Islam memberikan rasa solidaritas kepada sesama sebagai

bentuk kebersamaan yang menjadi kekuatan dan karakteristik dari ajaran Islam dalam bentuk

aktivitas.  Berkaitan  dengan kewajiban umat Islam untuk berdakwah yang secara kongkrit

telah  terkodifikasi  di  dalam  Alquran,  sehingga  hal  ini  berkolerasi  dengan  materi  yang

diberikan pada mata kuliah Hadis Dakwah. Sehingga penulis jurnal ini mengangkat sebuah

tema HADIS HADIS TENTANG HUKUM DAKWAH. Tulisan ini diniatkan sebagai salah

satu bahan yang dapat menjadi tambahan literatur pengkajian ajaran Islam yang tertuang di

dalam Al-Qur’an  dan  Hadis,  agar  dapat  memberikan  sedikit  cahaya  keindahan  keilmuan

dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki.

Pengertian Dakwah Secara Bahasa dan Terminologis

Dakwah secara bahsa (Arab: da‘wah; “ajakan”) adalah kegiatan yang bersifat ,دعوة 

menyeru,  mengajak  dan  memanggil  orang  untuk  beriman  dan  taat  kepada  Allah  sesuai

dengan garis aqidah, syari’at dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar (kata benda)

dari kata kerja da’a yad’u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Kata dakwah sering

dirangkaikan dengan kata “Ilmu” dan kata “Islam”, sehingga menjadi “Ilmu dakwah” dan

Dakwah Islam” atau ad-dakwah al-Islamiyah.

Sedangkan Dalam artian terminologies lebih cenderung diartikan sebagai usaha yang

dilakukan oleh seorang pendakwah agar kembali ke jalan yang benar. Dalam pembahasan ini

pendakwa  merujuk  pada  seseorang  muballigh  atau  penceramah  yang  menyampaikan

Dakwah.  Penggunaan  kata  dakwah  hanya  merujuk  pada  ajakan  yang  disampaikan  oleh

penceramah dalam agama Islam karena asala bahasa Arab yang sangat erat dikaitkan sebagai

asal dan tempat agama Islam berkembang. 

Dari  beberapa  pendapat  Ahli,  seperti  Salahuddin  Sanusi,  Timur  Djaelani,  Thoha

Yahya Omar, Hasymi dan Abdul Karim hanya menyampaikan kata Dakwah dalam redaksi
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yang berbeda namun arti yang dimaksud adalah seruan yang berupa penyampaian larangan

serta perintah Allah agama seseorang menghindari tindakan yang dapat menghasilkan Dosa.

Dalam kajian dawkah pada kasus ini,  Dakwah juga bisa digunakan dalam menyampaikan

ancaman yang diberikan ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik di mata Agama.

Dalam Buku Dustur Dakwah, A. Hasmy menjelaskan pengertian dakwah menurut Al-qur’an

sebagai  seruan  yang  mengajak  seseorang  meyakini  dan  mengamalkan  aqidah  serta

menegakkan Syariat Islam. Seruan ini dalam bentuk lisan maupun perbuatan adapun metode

yang digunakan bisa berbagai macam. Syekh Ali Mahfud menjelaskan bahwa Dakwah adalah

suatu proses pemberian Motivasi kepada objek dakwah dalam hal manusia untuk melakukan

kebaikan sesuai dengan petunjuk. Seruan dalam dakwah identik dengan melakukan kebajikan

dan  mencegah  daripada  kemungkaran.  Tujuan  dari  pelaksanaan  ini  untuk  mencapai

kebahagian dunia dan Akhirat.1

Hukum Dakwah

Pada  dasarnya  berdakwah  merupakan  tugas  pokok  para  Rasul  yang  diutus  untuk

berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah SWT, akan tetapi dengan

berlandaskan kepada Alquran dan anjuran nabi  Muhammad kepada umat Islam di  dalam

beberapa Hadis tentang keharusan untuk berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada

seluruh umat Islam.

Mengenai hukum dakwah masih terjadi kontradiksi apakah jenis kewajiban dakwah

ditujukan  kepada  setiap  individu  atau  kepada  sekelompok  manusia,  perbedaan  pendapat

tersebut  disebabkan perbedaan pemahaman terhadap dalil  naqli  (Alquran dan Hadis),  dan

karena  kondisi  pengetahuan  dan  kemampuan  manusia  yang  beragam  dalam  memahami

Alquran. Menurut Asmuni Syukir, hukum dakwah adalah wajib bagi setiap muslim, karena

hukum Islam tidak mengharuskan umat Islam untuk selalu memperoleh hasil yang maksimal,

akan tetapi usaha yang diharuskan maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang

dimiliki, sedangkan berhasil atau tidak dakwah merupakan urusan Allah, hal ini berlandaskan

kepada firman Allah di dalam Alquran surah at-Tahrîm (66) : 6, “Hai 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 dan selalu mengerjakan apa

yang diperintahkan.” 

1 https://www.academia.edu/34995941/Makalah_Ilmu_Dakwah. hal. 5-6
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Ibn  Taimiyah  menyatakan  bahwa  dakwah  merupakan  kewajiban  secara  kolektif

(fardhu  kifayah),  karena  apabila  sekelompok  umat  telah  melaksanakan  aktivitas  dakwah,

maka kewajiban dakwah sudah terlepas bagi kelompok umat yang lainnya. Ditambahkan oleh

Muhammad Ghozali yang juga menyatakan bahwa umat Islam harus saling membantu untuk

tercapainya tujuan dakwah.

Dari  beberapa  pendapat  tentang hukum dakwah yang telah  diuraikan,  maka dapat

disimpulkan berdakwah hukumnya wajib secara kolektif bagi yang mempunyai kemampuan

dalam berdakwah, dan dakwah wajib secara individu dalam menuntut ilmu agar mempunyai

kemampuan  untuk  berdakwah,  karena  tidak  dapat  secara  menyeluruh  umat  Islam  hanya

berdakwah disebabkan selain  dakwah juga  banyak aspek yang harus  dipenuhi  oleh  umat

Islam.  Selain  itu,  tidak  dapat  dikatakan  bahwa dakwah hanya sekedar  untuk orang-orang

tertentu,  akan tetapi  pada  dasarnya  kewajiban  dakwah berada  pada  bagian  yang menjadi

prioritas untuk umat Islam secara menyeluruh. Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada

semua umat Islam untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran sesuai

dengan kemampuannya masing-masing, sehingga dalam perilaku yang baik sudah termasuk

dalam kategori  berdakwah. Secara umum berdakwah atau dapat  dikatakan pengembangan

masyarakat ada empat strategi yaitu:

1. The Growth Strategy (strategi pertumbuhan); dimaksudkan untuk mencapai peningkatan

yang  cepat  dalam  nilai  ekonomis  melalui  peningkatan  pendapatan  perkapita  penduduk,

produktivitas, sektor pertanian, permodalan serta kesempatan kerja yang diiringi kemampuan

konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan.

2.  The  Welfare  Strategy  (strategi  kesejahteraan);  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk

memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

3.  The Responsive Strategy (strategi  reaksi atau respon);  dimaksudkan untuk menanggapi

kebutuhan  yang  dirumuskan  masyarakat  sendiri  dengan  bantuan  pihak  luar  untuk

memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan sumber yang relevan.

4. The Integrated or Holistic Strategy (strategi gabungan atau menyatukan); secara sistematis

strategi ini mengintegrasikan seluruh komponen serta unsur yang diperlukan demi pencapaian

tujuan.

Dakwah  pada  hakikatnya  merupakan  proses  perubahan  dan  perbaikan,  yaitu

perubahan  yang  berdasarkan  cerminan  dari  nilai-nilai  Islam,  sehingga  aktivitas  dakwah
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inherent dengan sisi antropologi masyarakat sehingga dakwah harus dapat berperan sebagai

pemandu perkembangan budaya masyarakat. Sebagai kesimpulan, hukum berdakwah adalah

wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan wajib hukumnya untuk

berusaha  memperoleh  kemampuan  untuk  berdakwah,  sehingga  dalam  berdakwah  untuk

mencapai keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai strategi baik berupa metode atau

model yang digunakan agar dakwah dapat diterima oleh masyarakat.2

Hukum Dakwah Dalam Al-Qur’an

Hukum  dakwah  terdiri  dari  dua  kata  Yaitu  hukum  dan  dakwah.  Menurut  M.H.

Tirtaatmadja  hukum ialah  semua  aturan  (norma)  yang harus  diturut  dalam tingkah  Laku

tindakan-tindakan dalam pergaulan Hidup dengan ancaman mesti mengganti Kerugian jika

melanggar aturan-aturan itu Akan membahayakan diri sendiri atau harta. Sedangkan J.C.T.

Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto  berpendapat  Bahwa  hukum  ialah  peraturan-

peraturan  Yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan  Tingkah  laku  manusia  dalam

lingkungan Masyarakat  yang dibuat  oleh badan-badan Resmi yang berwajib,  pelanggaran

mana Terhadap peraturan-peraturan  tadi  Berakibatkan  diambilnya  tindakan,  yaitu  Dengan

hukum tertentu.3

Kemudian  pengertian  dakwah  secara  Bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab,دع yang و 

Berarti  dasar  kecenderungan sesuatu  Disebabkan suara  dan kata-kata.4 Dan secara  istilah

pengertian  dakwah  mengalami  perkembangan  dan  perbedaan  makna  sesuai  dengan

perkembangan  ilmu  pengetahuan  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.  Sedangkan secara

definitif dakwah dirumuskan dalam konteks yang bervarisasi.5 Hal ini terlihat dalam orientasi

dan penekanan bentuk kegiatannya diantaranya:

1. Definisi  dakwah  yang  menekankan  Proses  pemberian  motivasi  untuk  Melakukan

pesan dakwah (ajaran Islam). Seperti yang di kemukakan oleh Ali Mahfudz bahwa

dakwah adalah mendorong Manusia kepada kebaikan dan petunjuk Memerintahkan

perbuatan  yang  merusak  Individu  dan  orang  banyak  agar  mereka  Memperoleh

kebahagiaan dudunia dan di Akhirat.6

2 http://kumpulan-tulisan-rafiqi-mahdi.blogspot.com/2012/03/ilmu-dakwah-dasar-hukum-dakwah-islam.html?
m=1 
3 Hasanuddin, Hukum Dakwah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 12
4 Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Muqayyis al Lughat, (Mesir:Mustafa al Baabi, 1996) dalam 
buku Salmadanis, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Surau,2003), h. 76
5 Asep Muhiddin, Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), hal. 32-33
6 Ali Mahfudz, Hidayah Al-Mursyidin Ila Ath-Tharig Al-Wa’dziwa Al-Khitabah,(Mesir: Dar Al-I’tisham t.t), hal. 17
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2. Defenisi  dakwah  yang  menekankan  Proses  penyebaran  pesan  dakwah  dengan

Mempertimbangkan metode, media dan Pesan yang sesuai dengan situasi dan Kondisi

mad’u. 

Dengan  demikian  pengertian  hukum  Dakwah  adalah  aturan-aturan  yang  memuat

Tentang kewajiban dan tata-cara dakwah Sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari segi fiqh

hukum itu sendiri  Terdiri  dari  beberapa pembagian yaitu:  Hukum akli,  hukum syar’i  dan

hukum ‘adi.7 Mengenai pembagiannnya diterangkan Berikut ini:

1. Hukum Akli. Hukum akli adalah hukum Yang berkaitan dan dapat dipahami Melalui

pendekatan pikiran. Berkaitan Dengan ini ada tiga bentuk hukum fikli Yaitu: 1) wajib

akli, yaitu hal-hal yang Mesti/wajib dipikirkan/diputuskan Melalui pendekatan akal,

2) harus akli,  Yaitu hal-hal yang lebih baik Memutuskan atau menetapkan sesuatu

Melalui  pendekatan  akal,  3)  mustahil  Akli  yaitu  hal-hal  yang  tidak  mungkin

Menggunakan akal dalam memutuskan Atau menetapkan sesuatu. 

2. Hukum Syar’i.  Yaitu  seperangkat  Peraturan  berdasarkan  ketentuan  Allah  Tentang

tingkah laku manusia yang Diakui dan diyakini berlaku serta Mengikat untuk semua

umat yang Beragama Islam. Hukum sar’i dapat Dibagi dua yaitu hukum taklifi dan

Hukum wadh’i.

Pertama, hukum taklifi adalah Titah (perintah Allah) langsung Mengenai perbuatan

orang mukallaf. Hukum ini terbagi pula menjadi Enam bagian yaitu: 1)Tuntutan Mengerjakan

secara pasti ditetapkan Melalui dalil yang qath’i atau pasti, Disebut fardu, 2) Bila dalil yang

Menetapkannya bersifat  tidak  pasti  (zhanni),  hukumnya disebut  wajib,  3)  Tuntutan  untuk

memperbuat  secara  Tidak  pasti  dengan  arti  perbuatan  itu  Dituntut  untuk  dilaksanakan.

Terhadap Yang melaksanakan,  berhak mendapat  Ganjaran  akan kepatuhannya,  tetapi  bila

Tuntutan itu ditinggalkan tidak apa-apa, Tuntutan ini disebut nadb atau mandub, 4) Tuntutan

untuk meninggalkan secara Pasti dengan arti yang dituntut harus Meninggalkannya. Tuntutan

dalam Bentuk ini disebut tahrim, sedangkan Perbuatan yang dilarang secara pasti itu disebut

haram, 5) Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti dengan arti masih

mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang meninggalkan larangan berarti ia

telah  mematuhi  yang  melarang.  Karenanya  ia  patut  mendapat  ganjaran  pahala.  Tuntutan

seperti ini diusebut dengan makruh, 6) Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk

memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Tuntutan ini disebut dengan mubah.

7 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu: 1997). H. 281
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Kedua hukum wadh’i.  Hukum Ini  bukanlah  dalam bentuk tuntutan,  Tetapi  dalam

bentuk ketentuan yang Ditetapkan pembuat hukum sebagai Sesuatu yang berkaitan dengan

dengan Hukum taklifi  atau merupakan akibat Dari  pelaksanaan hukum taklifi  itu.  Hukum

wadh’i itu sendiri menurut Amir Syarifuddin dapat dibagi menjadi Tujuh bagian yaitu:

1. Sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  Pembuat  hukum  menjadi  sebab  Terjadinya  hukum

taklifi. Hukum ini Disebut dengan hukum asbab.

2. Sesuatu yang ditetapkan oleh Pembuat  hukum menjadi  syarat  Terdapatnya  hukum

taklifi. Hukum Ini disebut dengan hukum syarat.

3. Sesuatu yang dijadikan pembuat Hukum sebagai penghalang Berlangsungnya hukum

taklifi, Disebut dengan mani’.

4. Akibat hukum dari suatu perbuatan Taklifi yang sudah berlaku padanya Sebab, sudah

terpenuhi syarat-syarat Yang ditentukan dan telah terhindar Dari segala mani’, disebut

shah.

5. Akibat  dari  suatu  perbuatan  taklifi  Yang tidak  memenuhi  sebab atau  Syarat;  atau

terpenuhi keduanya Tetapi terdapat padanya mani’, Disebut dengan batal.

6. Pelaksanaan  hukum  taklifi.  Berdasarkan  dalil  umum  tanpa  Memandang  kepada

keadaan Mukallaf yang melaksanakannya, Disebut azimah.

7. Pelaksanaan hukum taklifi Berdasarkan dalil yang khusus Sebagai pengecualian dari

dalil umum Karena keadaan tertentu, disebut Rukshah.

3. Hukum  Adi.  Yaitu  hukum  yang  dibuat  Oleh  pembuat  hukum  dalam  hal  ini

Pemerintah untuk mengatur Kemaslahatan orang banyak dalam Sebuah negara atau

wilayah yang lebih Besar. Hukum dalam bentuk ini Misalnya Undang-undang Dasar,

UU, PP, Kepres, kepmen.

Dari beberapa pembagian hukum di Atas dapat disimpulkan bahwa hukum Dakwah

itu adalah hukum wajib ’ain, yaitu Kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap Ummat Islam

sesuai  dengan  kemampuan  Dan  kapasistas  masing-masing.  Kesimpulan  Penulis  ini  di

dasarkan pada beberapa Pertimbangan:

1. Petunjuk  ayat  yang  menyatakan  tentang  Kewajiban  dakwah  adalah

menggunakan Fiil amar yang berarti wajib untuk Dikerjakan.

2. Kegiatan  dakwah  adalah  kegiatan  yang  Pada  prinsipnya  menyampaikan

Kebenaran  dan  kebaikan  oleh  karena  itu  Menyampaikan  kebaikan  dan
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kebenaran  Itu  adalah  menjadi  tugas  seluruh  umat  Islam  sesuai  dengan

kemampuan masing-Masing.

3. Adanya pendapat  yang menyatakan Bahwa kewajiban dakwah adalah fardu

Kifayah, sepanjang pengamatan penulis Telah mengkerdilkan makna dakwah,

menjadi sesuatu yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Hal ini sangat bertolak

belakang  sekali  dengan  tujuan  dan  prinsip  dakwah  yaitu  menyampaikan

kebenaran.

4. Untuk mengembalikan fungsi  dakwah dan menegakkan kebenaran di muka

bumi maka tugas dakwah mestilah dimasukkan kepada hukum fardu ’ain yaitu

kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap muslim yang telah baliqh.

Berdasarkan ayat al-Qur’an, ulama Sepakat bahwa hukum dakwah itu secara Umum

adalah wajib, sedangkan yang Menjadi perdebatan adalah apakah Kewajiban itu dibebankan

kepada individu Muslim atau hanya dibebankan kepada Kelompok orang saja dari  secara

Keseluruhan, perbedaan pendapat mengenai Hukum berdakwah disebabkan perbedaan Cara

pemahaman mereka terhadap dalil-dalil  Nakli disamping kenyataan kondisi setiap Muslim

yang berbeda pengetahuan dan Kemampuan. Ayat yang menjadi pokok Pangkal pendapat itu

adalah surat Ali-Imran Ayat 104.

NْNن NُNكNَNتNْNل NَNو NْNم NُNك NْNن NِNم NٌNة NَّNمNُNأ NَNنNو NُNع NْNدNَNي NىNَNلNِNإ NِNرNْNي NَNخNْNلNا NَNنNو NُNر NُNم NْNأ NَNي NَNو NِNفNو NُNر NْNع NَNمNْNلNاNِNب NَNن NْNو NَNه NْNن NَNي NَNو

NِNن NَNع NِNر NَNك NْNن NُNمNْNلNا �ۚ NَNكNِNئ NوNُNأ NَNل�َ�ٰ�و NُNم NُNه NنNو NُNحNِNل NْNف NُNمNْNلNَ�ا

Artinya:  “Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada

kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar  .  merekalah

orang-orang yang beruntung”.

Pada ayat tersebut terdapat tiga Kewajiban yang dihadapi. Yang dua Berpusat kepada

yang satu. Yang satu ialah Mengajak kepada kebaikan. Dan Menimbulkan dua tugas. Pertama

Menyuruh berbuat ma’ruf8 Dan kedua Melarang berbuat munkar.9 Yang baik dua Kata kerja

yang disuruh oleh Allah kepada Manusia yaitu berbuat ma’ruf dan Mencegah yang munkar10.

8 Makruf adalah mencakup segala apa yang Dikenal bahwa ia patut, baik dan benar, mengenai Akhlak, adat 
istiadat, segala perbuatan yang Berfaedah dan barakahnya kembali kepada pribadi Dan masyarakat dan 
didalamnya tidak terdapat Pemaksaan, kemesuman , kedurjaan dan segala hal Buruklainnya. Lihat A. Hasjmy, 
Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 302
9 Munkar adalah segala apa yang dikenal bahwa ia Jahat dan keji, mengenai akhlak, adat istiadat, Segala 
perbuatan yang brncana kemudharatannya Kembali kepada pribadi dan masyarakat, dan Didalamnya terdapat 
pemaksaan, kemesuman, Kedurjanaan, dan segala hal buruk lainnya, Ibid
10 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 31
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Di dalam tafsir Jamaluddin al-Qasimi dinyatakan pada Surat Ali-Imran ayat 104 memberikan

Alasan tentang wajib untuk menyeru Kepada makruf dan mencegah dari yang Mungkar, dan

mewajibkan kepadamu Sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur’an Dan sunnah.11

Dalam tafsir al amidi ayat ini Adalah dalil menunjukkan bahwa Menyuruh kepada

kebaikan dan melarang Kemungkaran adalah wajib. Kemudian Dalam tafsir Ahkam ayat ini

mengandung  Makna bahwa pertama wajib  hukumnya  Menyuruh kepada kebaikan,  kedua

Fardhu Kifayah artinya bukan wajib atas tiap-tiap Seseorang jika ia melakukannya.

Lebih  lanjut  M.  Natsir  mengatakan  Bahwa  kewajiban  dakwah  merupakan

Tanggungjawab kaum muslimin dan Muslimat. Dan tidak boleh seorang Muslim/muslimah

pun dapat Menghindarkan diri dari padanya. Kemudian Toha Jahya Omar Mengungkapkan

bahwa hukum dakwah Adalah wajib sesuai dengan surat an-Nahl: 125.

ٰى ۖ ۚ ۖاْدُع ِإَل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم
ِباْلُمْهَتِديَن

Artinya: ”Serulah (manusia) 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.”

Kewajiban dakwah menurut Toha Jahya Omar pada ayat di atas, di dasarkan Pada

kata-kata ud’u yang diterjemahkan Dengan ajaklah adalah fi’il amar. Menurut Aturan Ushul

Fiqh amar menjadi perintah Wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada Dalil-dalil lain yang

memalingkannya dari Wajib itu kepada sunat dan lain-lainnya.

Lebih  lanjut  M.  Natsir  menyatakan  Bahwa  tugas  umat  secara  keseluruhan  bukan

Hanya  memonopoli  golongan  yang  disebut  Dengan  ulama  atau  cerdik  pandai  dan

Cendikiawan.  Bagaimana  suatu  masyarakat  Akan  mendapat  suatu  kemajuan  apabila  para

Anggota memiliki ilmu yang sedikit atau Banyak atau ilmu agama atau ilmu dunia Tidak

tersedia mengembangkan apa yang ada Pada diri mereka untuk selamanya. Suatu Ilmu yang

bermanfaat bagi tiap-tiap yang Khair, dan yang makruf, yang baik, patut dan Pantas dan terbit

bagi tiap orang, dan tiap-tiap benih kebenaran itu memiliki daya Kemampuan, sendiri dan

tinggal  lagi  Menaburkan  dan memupuknnya  dan  Bagaimana  pula  suatu  masyarakat  akan

Selamat  bila  anggotanya sama-sama diam,  Masa  bodoh terhadap kemungkaran,  tiap-Tiap

11 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir Al-Qasimi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). H. 104
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bibit kemungkaran memiliki daya geraknya sendiri, di waktu masih kecil ia ibarat seperti bara

yang sukar dimatikan.12

Kemudian tentang hukum dakwah Juga terdapat dalam Q.S Almaidah ayat 78-79.

 Nَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدون َذُٰلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَل ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  ٧٨ٰى ۚ

٧٩ َۚكاُنوا اََل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن 

Artinya: Telah dila’nati orang-orang Kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera

Maryam.  Yang  demikian  itu,  Disebabkan  mereka  durhaka  dan  selalu  Melampaui  batas.

Mereka  satu  sama  lain  Selalu  tidak  melarang  tindakan  munkar  yang  Mereka  perbuat.

Sesungguhnya amat Buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Dalam surat Almaidah ayat 78-79 Di atas Allah SWT mengecam dengan keras Bani

Israil yang meninggalkan dakwah. Mereka tidak memperdulikan aktifitas Dakwah. Artinya

mereka tidak melarang Kemungkaran.  Surat  ini  merupakan salah Satu contoh nyata pada

umat terdahulu yang Disiksa karena mengabaikan perintah Mencegah kemungkaran. Yang

mana untuk Mencegah kemungkaran itu  adalah wajib sebagaimana juga sudah dijelaskan

pada surat sebelumnya.13

Hukum Dakwah Dalam Hadis

Selain  al-Qur’an,  di  dalam  hadits  Juga  terdapat  perintah  atau  suruhan  untuk

Melakukan dakwah. Hukum dakwah ini Nampaknya juga akan berbeda pada setiap Orang

tergantung situasi dan kondisi yang Dialami orang tersebut dalam pandangan Hukum. Abu

Sa’id Al-Khudry ra. Berkata, Aku Mendengar Rasulullah SAW, bersabda:

من رأى الشر بينكم فليمنعه بيده  )عنف أو قوة( ، إن لم يقدر على ذلك )ألنه ليس له قوة واَل قوة( ، ثم بلسانه  وإن لم

يقدر. )بلسانه( ضعيف مثل اإليمان

“Barangsiapa diantara kamu melihat Kemungkaran,  maka hendaklah ia mencegah Dengan

tangan  (kekerasan  atau  kekuasaan),  Jika  ia  tidak  sanggup  dengan  demikian  (sebab  tidak

memiliki kekuatan dan Kekuasaan), maka dengan lidahnya, dan jika Tidak mampu (dengan

lidahnya) yang Demikian itu adalah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim).14

 Dengan  demikian  berdasarkan  hadits  Tersebut  menurut  penulis  ada  dua  macam

Hukum dakwah yaitu hukum secara umum Dan hukum secara khusus. Hukum secara Umum

12 M. Natsir, Fiqud Dakwah, (Semarang: Roma Ahani, 1989), h. 111
13 Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 147
14 Mustafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah, (Jakarta: 1998), h. 289
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adalah bahwa pelaksanaan kegiatan Dakwah ditetapkan sebagai kewajiban yang Hukumnya

fardu  kifayah.  Hal  ini  disebabkan  Karena  tidak  mungkin  semua  orang  memiliki  Potensi

sebagai muballigh dan dapat Melaksanakan dakwah dengan baik. Sedangkan hukum secara

khusus adalah Ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada Seseorang yang keluar dari hukum

fardu Kifayah, disebabkan oleh tingkatan kemampuan dan ketidak mampuan seseorang.

Ada tiga cara dakwah pada hadits Tersebut. Pertama mencegah dengan tangan Atau

dengan  kekuasaan  atau  jabatan  yang  Dimiliki  seseorang,  yang  dengan  jabatan  atau

Wewenang yang dimilikinya dia akan Didengarkan orang atau orang akan Menyeganinya.

Kedua dengan cara lisan Yaitu berbicara dengan kebenaran yang Dilontarkan kepada mereka

yang melakukan Kemungkaran dan orang ini harus Mempunyai mental yang cukup kuat dan

Dalam melakukan tindakan pencegahan Kemungkaran. Ketiga dengan hati, ini Merupakan

jalan  terakhir  untuk  menasehati  Orang  lain  yaitu  merupakan  selemah-lemah  Keadaan

seseorang,  setidak-tidaknya  ia  masih  Tetap  berkewajiban  menolak  kemungkaran  Dengan

hatinya kalau ia masih dianggap Allah sebagai orang yang memiliki iman, Walaupun iman

yang  paling  lemah,  yakni  Mentalnya  tidak  sanggup  untuk  mencegah  Kemungkaran.

Penolakan  kemungkaran  Dengan  hati  merupakan  batas  minimal  dan  Benteng  tempat

penghabisan dari upaya Pencegahan kemungkaran.

Menurut  penulis  pada  cara  pertama  Ketika  seseorang  memiliki  power  dan

Kemampuan untuk mengendalikan orang Lain pada jalan  yang benar maka jatuh Hukum

wajib baginya yang dilakukan secara Konsep kifayah untuk mencegah Kemungkaran dengan

kekuatannya.  Hal  ini  15Juga memberi  pengertian  bahwa wajib  bagi  Orang yang memiliki

power  untuk  Berdakwah  mencegah  kemungkaran  dengan  Kekuatan  maupun  dengan

menggunakan  Lisan.  Akan tetapi  jika  dia  memiliki  Kekuasaan tetapi  tidak  dapat  mampu

Mengendalikan kekuasaan tersebut, atau Dengan kata lain dia berada dalam kendali Orang

lain, maka hukum dakwah secara pribadi dan khusus menjadi tidak wajib baginya akan tetapi

dapat berubah fungsi menjadi hukum yang lain.

Kemudian  pada  keadaan  yang  kedua  Di  mana  seseorang  dengan  keberaniannya

Mampu mencegah kemungkaran  dengan Cara  lisannya,  dengan siap  mental  Menanggung

resiko apapun yang akan Terjadi karena tindakannya. Maka menurut Penulis jatuh hukum

sunat padanya untuk Mencegah kemungkaran. Artinya, hal ini Dapat dipahami bahwa jika

seseorang  yang  Tidak  mempunyai  power  tetapi  dia  memiliki  Kemampuan  mental  untuk

15
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berdakwah dan Dia mengetahui bahwa resiko akan terjadi Sebagai akibat dari tindakannya

maka sunat Baginya berdakwah.

Selanjutnya  pada  keadaan  yang  Ketiga  di  mana  seseorang  tidak  memiliki

Kemampuan, dan juga tidak siap secara Mental untuk mencegah kemungkaran maka Jatuh

hukum  mubah  baginya  untuk  tidak  Mencegah  kemungkaran  asalkan  di  dalam  Jiwanya

berkata bahwa dia tidak setuju Dengan kemungkaran yang dilihatnya. Dengan demikian hal

ini  juga dipahami Bahwa ketiak seseorang tidak memiliki  Kekuasaan, kemampuan secara

lisan  dan  Tidak  memiliki  kesiapan  mental  maka  Jatuhlah  hukum  mubah  untuk  tidak

Berdakwah  baginya.  Meskipun  para  ulama  Berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  hukum

Dakwah  secara  umum  adalah  fardu  kifayah,  Namun  demikian  menurut  penulis  hukum

Dakwah seperti yang diuraikan di atas Mestilah dikembalikan pada hukum fardu ’ain agar

setiap orang berbuat dan Menyampaikan kebenaran.

Hadis  di  atas  juga  ditegaskan  oleh  Hadis  lain  bahwa  Khuzaifah  ra.  Nabi  Saw.

Bersabda :

بالمادة التي تتحكم بي ، عليك أن  ترفع من شأنك ، وعليك أن تمنع اإلثم ، أو أن اهلل ينزل عليك عذاًبا ، ثم  تصلي إليه حتى

اَل يرضيك اهلل بطلبك )رواه الترمذي

“Demi zat yang menguasai diriku, Haruslah kamu menegakkan kepada kebaikan dan haruslah

kamu mencegah perbuatan  yang mungkar,  atau  Allah  akan menurunkan siksa kepadamu,

kemudian kamu berdo'a kepada-Nya dimana Allah tidak akan mengabulkan permohonanmu

(HR. Tirmidzi).

Hadits  di atas tidak menjelaskan Hukum dakwah secara jelas,  akan tetapi  Surahan

untuk  mengerjakan  dakwah  jelas  Dikatakan.  Hal  ini  juga  membuktikan  bahwa  Menurut

penulis hukum dakwah itu sangat Berkaitan sekali dengan kondisi dan keadaan Seseorang.

Hadis  ini  telah  didahului  dengan  Sumpah  Nabi  Saw.  Bagi  umat  Islam  yang

Merupakan  pilihan  bagi  mereka  akan  Mendapat  siksa  dari  Allah,  karena  mereka  Telah

dianggap  oleh-Nya  telah  mengabaikan  Tugas  agama  yang  sagant  penting  dan  wajib  Ini.

Sehingga  kemurkaan  Allah  bukan  Kepada  orang  yang  melakukan  Kemungkaran,  namun

terhadap umat  secara  Keseluruhan seperti  finnan-Nya “Dan Peliharalah  dirimu dari  siksa

Allah yang Tidak khusus akan menimpa orang yang Zalim saja diantara kamu dan ketahuilah

Bahwa Allah sangat keras siksanya (QS. AI-Anfal: 25) 

Kesimpulan
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Dari uraian diatas dapat penulis Ambil kesimpulan sebagai berikut: Al-Qur’an dan

hadits menyuruh Umat muslim dan muslimat untuk Berdakwah.

Menurut  kebanyakan  ulama  secara  Umum  hukum  dakwah  adalah  fardu  kifayah,

Artinya apabila  telah  dilakukan oleh Sekelompok orang,  beban kewajiban itu  Gugur dari

yang lain.

Menurut  penulis  hukum  dakwah  Adalah  fardu  ’ain  agar  setiap  muslim  berbuat,

Menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Karena dakwah juga merupakan kewajiban Bagi

setiap muslim untuk menyampaikan Risalah baik yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadis.
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