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Adalah sebuah fakta bahwa Internet telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup 
manusia di jaman serba modern dan high-tech ini. Internet telah berperan utama sebagai alat 
yang sangat menentukan dalam menjalankan berbagai aktivitas dan bisnis. Melalu internet 
kita mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya Fakta-fakta di 
internet selalu menunjukkan hal-hal yang mencengangkan dam perkembangannya demikian 
sangat cepat. 

 

Menurut data statistik: jumlah masyarakat 
online di seluruh dunia (data tahun 2007) 
adalah 1,2 milyar dan diperkirakan 
bertumbuh menjadi 1,8 milyar pada tahun 
2011. Pertumbuhan pengguna internet yang 
amat pesat nampak di seluruh benua, dan 
benua Asia tertinggi dari benua-benua 
lainnya. Sungguh internet adalah media 
mujarab di era sekarang dan mendatang 

Era Video dan Multimedia 

Semua pasti sangat familiar dengan situs 
yang satu ini www.youtube.com. YouTube 
didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 
orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad 
Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim.  
YouTube adalah sebuah situs web video 
sharing (berbagi video) paling populer saat 
ini. Para pengguna dapat mengirim, melihat, 

dan berbagi klip video secara gratis. 
Umumnya video-video di YouTube adalah 
klip musik (video klip), film, TV, serta video 
buatan para penggunanya sendiri. Format 
yang digunakan video-video di YouTube 
adalah .flv yang dapat diputar di penjelajah 
web. 

Beberapa puluh tahun yang lalu, seorang 
seniman Andy Warhol pernah mengatakan, 
bahwa "Di masa mendatang, seseorang bisa 
terkenal hanya dalam waktu 15 menit". 
Pernyatan itu ternyata salah karena pada 
kenyataannya kini seseorang bisa terkenal 
dengan hanya 10 menit saja. 

Dengan menggunakan situs video YouTube, 
seseorang bisa membuat videonya sendiri 
dan meng-uploadnya ke situs tersebut 
secara gratis, dan jika menarik, orang-orang 
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di seluruh dunia akan melihat dan memutar 
video tersebut hingga akhirnya si pembuat 
video dan isinya menjadi dikenal? Fenomena 
sinta jojo (2010) dan Briptu Norman adalah 
bukti jitu Youtube mampu memberikan 
ketenaran hanya dalam hitungan detik. 

Berdakwah via Youtube 
Saat ini diperkirakan 20 Jam durasi video di 
upload ke Youtube setiap menitnya dengan 6 
miliar views per hari. Alhamdulillah, berbagai 
video dakwah islam dalam berbagai bahasa 
juga mengisi keaneka ragaman isi Youtube. 
Saya mencoba melakukan pencarian dengan 
kata kunci “aam amirudin” baru  tertampil 9 
video. 

 

Gbr. Hasil Pencarian di YouTube 

 

Gbr. Detail Video di YouTube 

Tetapi jika anda mengetikkan kata kunci 
“kuliah shubuh” maka anda akan beruntung 
mendapatkan video dari ustadz tempoe 
doeloe HAMKA sampai dengan ustadz masa 
kini dengan total jumlah 488 buah. 

Kemudian saya tertarik mendapatkan video 
sains Islam dengan mengetikkan kata kuci 
“harun yahya”. Dah subhanallah ada 46.500 
macam video yang siap dinikmati sesuai 
topik dan bahasan yang anda inginkan. 

Tetapi lihat untuk kata-kata kunci berikut : 

Kata Kunci Jumlah terkait 

Hukum Waris 9 

Kajian Pernikahan 27 

Belajar shalat 291 

Manasik haji 218 

ilmu tajwid 38 

Tafsir Alqur’an 2900 

Ceramah Islam 4300 

Khutbah jumat 97 

Siraman rohani 110 

ahmed deedat 19200 

 

Dan anda bisa mencoba mencari sendiri 
video-video dakwah Islam dengan kombinasi 
kata kunci-kata kunci yang lain. Salah satu 
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triknya adalah langsung menuliskan nama 
ustad yang anda inginkan. 

Kendala utama di Indonesia saat ini adalah 
permasalahan kualitas koneksi internet. 
Sehingga yang melihat (download) dan 
meng-upload video menjadi relative tidak 
mudah apalagi di daerah-daerah selain kota 
besar. Tetapi diprediksi 5 tahun kedepan, 
kualitas jaringan internet makin baik dan 
lebih mudah didapatkan. 

Inti dari tulisan ini adalah bagaimana kita 
bisa lebih bersemangat mengoptimalkan 
dakwah dengan cara membuat, berbagi, 
melihat dan menampilkan video tentang 
materi-materi dakwah Islam melalui internet 
khususnya Youtube atau web Video lainnya. 
Suatu saat ketika jaringan multimedia via 
internet sudah menjadi keumumam, maka 
umat muslim bisa menggunakan media ini 
sebagai media dakwah yang lebih efektif dari 
manapun,kapanpun dan dimanapun.amin. 
Jangan lupa tetap waspada terhadap materi-
materi yang menyimpang dan meragukan 

Semoga dengan kemajuan teknologi yang 
ada akan semakin memudahkan manusia 
dalam proses ibadah menghambakan diri  
kepada Allah Sang pencipta. Amiin. 

 

 


