




 Broadcasting / penyiaran adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara 

bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi dan media lainnya. Broadcasting merupakan salah satu bagian 

dari ilmu komunikasi. Broadcasting sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran. Dan orang yang 

melakukan penyiaran disebut broadcaster / penyiar.

 Dalam menyampaikan Dakwah, penyiaran / broadcasting memiliki pengaruh yang sangat besar 

untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Konten yang dibuat harus memiliki daya tarik yang tinggi agar 

tidak membosankan untuk dilihat dan didengarkan.

 Media penyiaran / broadcasting memiliki kemampuan yang cepat dalam menyampaikan Dakwah 

dan bahkan dapat melakukan aktivitas dakwah secara langsung (live) dan berinteraksi dengan para pemirsa.

DIGITAL BROADCASTING



DIGITAL BROADCASTING
Menjadi andalan para pengemban dakwah di era digital seperti saat ini
karena terbukti efektif dalam menggulirkan
opini Islam ke tengah-tengah umat, termasuk melawan narasi-narasi
yang senantiasa menyudutkan ajaran Islam bahkan mengarah ke Islamophobia,
dengan metode praktis dan relatif mudah dipelajari.

Sehingga keberadaan digital broadcasting
menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas dakwah.



DIGITAL BROADCASTING
Butuh sentuhan visual yang mengedepankan unsur estetis

sehingga informasi sebuah agenda dakwah dapat diterima oleh publik.

Kualitas audio juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah agenda
dakwah digital agar pemirsa dapat menerima informasi dengan baik.

Untuk itu dibutuhkan Team Work dalam mewujudkan Dakwah Digital
yang terkemas dengan baik dan siap disuguhkan ke publik.

Salah satu diantaranya adalah Desainer Grafis.



PARA PENGASONG KEMUNGKARAN SESUNGGUHNYA MERASAKAN LELAH

SEPERTI YANG KITA ALAMI DALAM MENGEMBAN DAKWAH.

PERBEDAANNYA, MEREKA MELAKUKAN SEMUA ITU DEMI UANG DAN

SUDAH DINANTIKAN OLEH AZAB YANG SANGAT PERIH.

SEMENTARA KITA BERDAKWAH SEMATA-MATA MENGHARAP RIDHO ALLAH

DEMI TEGAKNYA SYARIAT ISLAM DIATAS MUKA BUMI

DAN TENTU SAJA DINANTIKAN OLEH  SURGANYA ALLAH SWT.

KETAHUILAH BAHWA...



KATEGORI
DAKWAH
DIGITAL





 Content dalam konteks Dakwah Digital, adalah segala bentuk informasi dakwah yang disajikan 

dengan melakukan proses taping dan editing terlebih dahulu, dikemas dengan maksud untuk menyuguhkan 

Dakwah dalam bentuk-bentuk kreatif yang sekarang sangat umum ditemukan di YouTube, Instagram, 

Facebook hingga TikTok.

 Content Creator Dakwah, harus memiliki kreatifitas yang tinggi agar dapat  terus memproduksi 

konten-konten yang siap mengopinikan Syariat ke tengah-tengah hiruk pikuk media sosial yang 

membutuhkan sinar cahaya Islam.

 Contoh Content Creator dakwah Islam yang terkemuka saat ini adalah Aab Elkarimi yang sukses 

dengan dakwah sosmednya, baik di Youtube, Facebook, Instagram, hingga kini yang paling fenomenal adalah 

akun dakwah TikTok-nya.

CONTENT  KONTEN//



Livestreaming



 Livestreaming adalah menyiarkan secara langsung agenda dakwah yang sedang terselenggara. 

Berbeda dengan produksi Konten yang membutuhkan proses taping dan editing terlebih dahulu, 

Livestreaming semakin banyak menjadi pilihan saat ini karena kemudahannya, disamping itu  jama’ah yang 

hadir atau menyaksikan secara daring dapat mengajukan pertanyaan secara interaktif kepada narasumber.

 Namun dalam proses Livestreaming ini dibutuhkan kecepatan koneksi internet yang cukup tinggi 

dan stabil untuk menopang lalu lintas data yang besar selama berjalannya agenda dakwah.

 Dalam prosesnya, terdapat dua metode Livestreaming, yaitu menyiarkan langsung dari fitur yang 

tersedia di aplikasi Zoom ke Youtube atau Facebook; dan menyiarkan langsung dengan menggunakan 

aplikasi broadcasting seperti OBS, Xsplit, dan VMix.

LIVESTREAMING



NEXT

2 SESI
FULL PRAKTEK ZOOM - OBS - YOUTUBE

LIVESTREAMING



PENUTUP
DAKWAH merupakan agenda yang penting,

bukan proyek bisnis dunia melainkan bisnis akhirat;

 Perkuat iman yang mendalam;

Jaga Keikhlasan, jauhi penyakit hati dan pengaruh syahwat : iri hati dan sombong;

 InsyaAllah, semoga kita dapat istiqomah hingga akhir hayat.
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