
Perkembangan Islam di Indonesia terus mengalami dinamika dan semakin kompleks. Sering dijumpai di masyarakat keberadaan Islam justru terkesan 
menimbulkan berbagai masalah baru. Kekerasan atas nama agama, korupsi oleh tokoh muslim, kemiskinan serta ketertindasan yang dialami sebagian 
oleh kaum muslimin adalah beberapa contoh realitas "Islam" di tengah masyarakat. Dakwah Islam sebagai salah satu pilar bagi terwujudnya Islam yang 

hakiki, Islam yang kaaffah, dan Islam yang rahmatan lil'aalamiin, memerlukan strategi dan pendekatan yang bersifat konprehensif, sesuai dengan 
perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal itu, dakwah transformatif bisa menjadi salah satu alternatif. Beberapa cakupan yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam rangka dakwah transformatif adalah sebagaimana dirinci dalam beberapa subtema. Dalam Dakwah Annual Conference (DACon) 

2013 ini, lebih ditujukan untuk menghimpun pikiran-pikiran cemerlang dari para cendekia yang masih terserak untuk kemudian didiskusikan bersama-sama 
demi mencari solusi problem dakwah masa depan secara lebih komprehensif. Panitia DACon 2013 mengundang seluruh akademisi, praktisi dan pemerhati 

dakwah, tanpa membatasi latar belakang pendidikan atau pun ideologinya, untuk menyampaikan ide-ide dan pemikirannya. 

Yogyakarta, 29 November - 1 Desember 2013

Membangun Islam Indonesia melalui 
Dakwah Transformatif

DAKWAH TRANSFORMATIF MELALUI ORGANISASI ISLAM

Keberadaan organisasi Islam sangat penting bagi eksistensi dan perkembangan Islam di 

Indonesia. Namun, keberadannya tidak selalu membawa manfaat bagi umat, karena 

terkadang juga terlibat dalam kompetisi yang tidak sehat. Oleh karena itu upaya 

mengoptimalkan peran mereka perlu menjadi perhatian kita semua.

POLITIK ISLAM ANTARA DAKWAH DAN ORIENTASI KEKUASAAN

Pentingnya sebuah ideologi dalam berpolitik adalah sebuah realita. Inilah pintu masuk 

bagi umat Islam ikut terlibat dalam pembangunan bangsa, sebagaimana juga dilakukan 

oleh Nabi Muhammad SAW. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah politik 

yang digerakkan oleh para tokoh Islam itu sebagai jalan dakwah atau sekedar jalan 

meraih kekuasaan.

PERAN MEDIA DALAM MEMBANGUN ISLAM INDONESIA

Media massa juga mempunyai andil dalam mewarnai arah dakwah umat Islam, karena 

sifatnya yang universal dan tidak terikat waktu dan tempat. Namun dampak negatifnya 

juga tidak sedikit. Isu tentang komersialisasi dakwah dan da'i selebriti di media massa 

merupkan salah satu contohnya. Posisi media yang begitu penting dan dilematis itulah 

yang perlu dipikirkan bersama.

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI KESEHATAN MENTAL

Kemerosotan moral bangsa saat ini seperti korupsi, kekerasan, terorisme, dan narkoba 

sudah mencapai titik nadir. Oleh karena itu, pendampingan terhadap masyarakat secara 

psikis dan mental sebagai salah satu langkah transformasi dakwah perlu 

dipertimbangkan.  

TANTANGAN PROFESI PENYULUH

Keberadan Penyuluh Agama bagi masyarakat sangat penting. Namun perlu perhatian 

yang lebih serius untuk meningkatkan fungsi dan kapasitasnya oleh pemerintah dan 

akademisi. Mereka dituntut untuk selalu memberikan materi dakwah sesuai dengan 

konteks masyarakat yang berbeda dan tentu saja membutuhkan aneka pendekatan dari 

berbagai disiplin ilmu yang lain.

PERAN PEMERINTAH DAN TRANSFORMASI MASYARAKAT ISLAM

Kemiskinan dan keterbelakangan telah menjadi masalah yang serius bagi umat Islam 

Indonesia, karena ketidakmerataan dan ketidakadilan yang mereka terima. Hal inilah 

yang sering menjadi sumber konflik di masyarakat yang kadang kala menggunakan 

simbol agama. Di sinilah pemerintah harus memainkan peran melalui pintu agama 

secara arif dan bijaksana. 

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAKWAH DI PTAI DALAM UPAYA MEMBANGUN 

ISLAM INDONESIA

Pertimbangan kondisi masyarakat dan bangsa yang terus berubah dalam berbagai 

bidang, termasuk perkembangan media yang seolah semakin "tak terkendali", menuntut 

perlunya hal tersebut dijadikan dasar bagi arah pengembangan kurikulum di Fakultas 

Dakwah. Pendekatan lintas disiplin yang selama ini diterapkan menjadi potensi yang 

cukup untuk menjabarkan berbagai model dakwah yang diharapkan.

Penyaji Makalah :

- Akademisi/peneliti yang berminat mempresentasikan karyanya 

dapat mengirimkan abstrak makalah dalam bahasa Indonesia 

sepanjang 700-1.000 kata paling akhir 18 Oktober 2013, via 

email:  

- Karya yang dipresentasikan merupakan karya asli hasil 

penelitian lapangan ataupun telaah pemikiran, baik secara 

invidual maupun kelompok.

- Abstrak makalah yang masuk akan diseleksi pada tanggal 21 – 

24 Oktober 2013. Abstrak makalah yang lolos seleksi akan 

diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2013, via email: 

fd@uin-suka.ac.id dan blog: dacon2013.wordpress.com.

- Karya terpilih harus dilengkapi dengan makalah penuh 

sepanjang 5.000 – 7.500 kata, dan sudah diterima panitia via 

email paling lambat tanggal 15 November 2013.

- Makalah yang dipresentasikan akan dikumpulkan dalam 

prosiding.

Peserta Aktif :

- Utusan PTAI/lembaga dakwah/pribadi, dosen, mahasiswa, 

peneliti, dan pemerhati persoalan dakwah (bukan penyaji 

makalah).

- Kontribusi sebesar Rp 700.000,- (dengan akomodasi) atau Rp 

150.000,- (tanpa akomodasi) untuk umum; Rp 50.000,- (tanpa 

akomodasi) untuk mahasiswa.

- Pendaftaran paling akhir tanggal 15 November 2013, via email 

atau fax, dengan mengisi formulir online yang tersedia di blog: 

dacon2013.wordpress.com.

- Pembayaran dapat ditransfer ke:

Bank BRI No Rekening 6632-01-010620-53-4 

a.n. Khoiro Ummatin, 

bukti transfer harap dikirim ke panitia melalui 

    email fd@uin-suka.ac.id.

Sekretariat Panitia

Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

telp : 0274-515856; fax: 0274-552230; email: fd@uin-suka.ac.id

website: dakwah.uin-suka.ac.id; blog: dacon2013.wordpress.com

contact person: 0857.2629.7576 (Irsyad)

fd@uin-suka.ac.id

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta telp. 0274 515856,

 
web: dakwah.uin-suka.ac.id
fax: 0274-552230, email: fd@uin-suka.ac.id

Sub Tema :
Narasumber :

DAKWAH ANNUAL CONFERENCE 2013

Ketentuan Partisipasi :

1. Prof. Dr. Komarudin Hidayat, MA.   (Rektor UIN Jakarta)

2. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA.  (Imam Besar Masjid Istiqlal)

3. Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.  (Ketua Dewan Syura IJABI)
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* dalam konfirmasi
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