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"Sampaikanlah, walau hanya satu ayat," demikian ditegaskan oleh Nabi Muhammad 
SAW kepada umatnya 14 abad lalu. Ajaran yang sangat terkenal tersebut berintikan 
ajakan kepada para penganut agama Islam untuk senantiasa mewajibkan diri untuk 
berdakwah dan berbagi pengetahuan bagi sesama, kapanpun dan dimanapun. 
Sebelum Rasullulah wafat pada tahun 632 M, dakwah dominan dilakukan secara lisan. 

Sebelum Rasullulah wafat pada tahun 632 
M, dakwah dominan dilakukan secara lisan. 
Baru pada tahun 644 M ketika Islam 
dipimpin oleh Ustman bin Affan, sahabat 
Rasulullah dan khalifah ketiga, dakwah 
mulai merambah melalui media tulisan. 
Pada saat itu Al-Qur'an  mulai dibukukan, 
digandakan dan disebarluaskan ke 
imperium-imperium Islam di penjuru 
dunia. 

Semangat dakwah tersebut, meskipun 
hanya satu ayat, merupakan satu bentuk 
aktivitas yang sangat mengakar di kalangan 
umat Islam. Karena hanya dengan cara 
itulah Islam bisa lebih tersebar ke penjuru 
dunia. Setelah beratus tahun berselang 
sejak dakwah lisan dikumandangkan oleh 
Rasulullah, pada masa kini dakwah telah 
menggunakan medium teknologi bit, binary 
dan digital. Dakwah dalam bentuk tulisan di 
kitab-kitab dan lembaran mendapatkan 
komplementernya berupa text dan 
hypertext di Internet. 

Khusus di Indonesia, awalnya ketika tahun 
1998/1999 dimana mulai marak 
penggunaan email dan saling berbagi 
melalui mailing list. Kemudian agar lebih 
bersifat terbuka muncullah forum-forum di 
Internet. Antusiasme dan semangat untuk 
menikmati kemudahan Internet berujung 
kepada dibuatnya web-web yang secara 

khusus menampilkan materi-materi Islami 
baik berupa tulisan, Tanya jawab, Kajian Al 
Qur’an dan Hadist bahkan telah muncul 
web sosial pertemanan yang khusus untuk 
Muslim. 

Beberapa situs tersebut diantaranya 
adalah : 

1. Percikaniman.org 
Awalnya merupakan situs sebuah 
Yayasan yang berkehendak 
menjembatani kegiatan-kegiatan kajian 
rutin dan kegiatan aktivis dalam bidang 
dakwah dan kemanusiaan. 
Saat ini telah berkembang dengan 
mengandalkan konten artikel pilihan 
Islam dan artikel-artikel dari ustadz 
Aam Amiruddin, Ustadz Tate 
Qomaruddin dan Bambang Pranggono. 
Selain itu di berikan juga rubrik Tanya 
jawab Islam dan Tanya jawab yang lebih 
spesifik tentang Zakat, Infaq, Wakaf dan 
Shodaqoh. 
Selain itu juga menampilkan program 
kegiatan unggulan yakni Kajian Majlis 
Percikan Iman (MPI) yang 
diselenggarakan setiap Ahad Pagi dan 
diikuti secara umum kira-kira 5000-
6000 jamaah. Selain bisa dinikmati 
secara offline juga bisa didengarkan 
melalui streaming internet dari 
manapun. 
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2. Eramuslim.com 
Siapa yang tak kenal situs ini? Online 
sejak tahun 2000. Bertindak sebagai 
situs Islam dengan pengelolaan 
professional, menyajikan berbagai 
kolom syariah, berita, ustadz, 
konsultasi, suara kita, Hikmah, Akhwat, 
Kisah dan masih sangat banyak lagi. 
Tidak perlu menunggu, silahkan 
langsung gunakan jari untuk 
mengunjunginya. 

 

3. WarnaIslam.com 
Situs ini lahir belum lama yakni 1 
Ramadhan tahun 2008. Menyajikan 
berita Islam terbaru dan mempunyai 
kolom unggulan yakni Tanya jawab yang 
di asuh Ust.Ahmad Sarwat, Lc. Selain itu 
juga diisi para ahli dibidang Tahfizh, 
Arsitektur, Jurnalistik, Opini, Syariat, 
Mutiara Hikmah  dan Pendidikan Anak. 
Sangat menarik dijadikan referensi ilmu 
dalam menempa diri dengan khazanah 
keislaman. 

 
 

4. Cybermq.com 
Portal CyberMQ.com adalah ajang 
silaturahmi sesama muslim yang 
dikelola oleh Kawatama Sinergi. 
Menyajikan berbagai kolom Artikel 
Motivasi, Artikel tokoh Aagym, Mas Amri 
dan juga Majalah AULADI. Yang menarik 
adalah adanya kolom Nikah Yuk! Yang 
menjembatani ikhwan dan akhwat yang 
serius mennuju jenjang pernikahan. 
Tidak lupa berita-berita dan nasyid-pun 
ada disini. 

 
 

5. Almanhaj.or.id 
Website almanhaj.or.id adalah sebuah 
media dakwah sangat  ringkas dan 
sederhana, yang diupayakan untuk ikut 
serta dalam tasfiyah (membersihkan) 
umat dari syirik, bid'ah, serta gerakan 
pemikiran yang merusak ajaran Islam 
dan tarbiyah (mendidik) kaum muslimin 
berdasarkan ajaran Islam yang murni 
dan mengajak mereka kepada pola 
pikir ilmiah berdasarkan al-Qur'an dan 
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as-Sunnah dengan pemahaman 
Salafush Shalih. Anda bisa menyantap 
berbagai artikel dan Tanya jawab dalam 
berbagai kategori sesuai dengan 
kebutuhan anda. 

 
 

6. Muslim.or.id 
Muslim.or.id adalah situs yang dikelola 
oleh mahasiswa dan alumni di 
Yogyakarta dan sekitarnya. 
Muslim.or.id berusaha menyebarkan 
dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal 
Jama’ah di jagad maya. Moto 
Muslim.or.id adalah “Memurnikan 
Aqidah, Menebarkan 
Sunah”.Penanggung Jawabnya adalah 
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-
Atsari. 
Materi web cukup padat mengenai Fiqih 
dan Muamalah, Penyejuk Hati, Kisah 
Islam, Kolom Ulama dan Keluarga. Dan 
mempunyai unggulan yakni Radio 
Online. 

 

 
7. Dakwatuna.com 

Dakwatuna.com adalah situs tsaqafah 
Islamiyah yang menyajikan artikel, 
tulisan dan kajian keislaman yang 
berfungsi sebagai sarana tarbiyah 
tsaqafiyah (tatsqif) bagi aktivis dakwah 
dan umat Islam.  Situs tsaqafah 
Islamiyah ini dikelola oleh Lembaga 
Kajian Dakwatuna (LKD). Sejak 8 Maret 
2009, LKD telah menjalin kerja sama 
dengan Lembaga Kajian Manhaj 
Tarbiyah (LKMT) untuk mengisi dan 
melengkapi konten dakwatuna. Situs 
dakwatuna.com ingin menyajikan 
materi-materi keislaman dan materi 
fiqih dakwah untuk para aktivis agar 
bertambah luas wawasan keislaman 
dan menjadi bekal dalam berdakwah 
dan tarbiyah. Sajiannya moga 
menjadikan Islam dapat dipahami 
dengan benar dan menyeluruh. 

 

8. Mui.or.id 
Situs ini adalah halaman tanpa batas 
dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mau 
mencari fatwa-fatwa yang telah 
dikeluarka MUI? Anda bisa dapatkan 
disitus ini. Selain itu anda juga bisa 
menemukan artikel dan berita kritis 
dari MUI. Termasuk kepengurusan 
lengkap yang ada sekarang. 
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9. Hidayatullah.com 
Situs ini berpusat di Surabaya. Mungkin 
anda tidak asing dengan Majalah 
Hidayatullah, maka ini adalah situs 
onlinenya. Menyajikan berita-berita 
actual dari luarnegeri dan dalam 
negeri. Selain itu banyak diisi materi 
konsultasi, gaya hidup muslim, Tafakur 
dan IPTEK dan kolom-kolom menarik 
lainnya.  
 

 
10. Myquran.com 

Konon merupakan situs Islam paling 
tua di Indonesia yakni tahun 1999. 
Dalam beberapa waktu melakukan 
perubahan konten dan format layout. 
Mengandalkan member dalam 
memberikan sharing pengetahuan, 
blog, forum, renungan dan download 
file-file bermanfaat tentunya.  
 

Sobat contoh diatas hanyalah beberapa 
dari sekian ratus bahkan ribuan situs 
Islam di Indonesia. Yang perlu 
diwaspadai adalah materi-materi situs 
yang seolah-olah menggunakan 
symbol-symbol Islam tetapi sebenarnya 
isinya ingin menghancurkan. Ingat di 
internet media tanpa batas, anda bisa 
menemukan berlian tetapi juga bisa 
menemukan informasi sebaliknya. 
Waspadalah ☺ 

 


