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1.  LATAR BELAKANG 
 

Sebagai kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi 

kemerdekaan, serta sebagai pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dalam mencapai citacita 

bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia dengan ini memandang partisipasi dan kemitraan dari segenap lapisan 

masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan. Sadar akan keniscayaan demikian, Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur, 

sebagai kelanjutan organisasi Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia berdasarkan 

Ketetapan Musyawarah Besar (MUBES) IV tanggal 19 November 1990 yang didirikan 

dengan Akta Protokoler Notariat Mudijomo, S.H., sebagaimana telah diubah dengan Akta 

Notaris Mudijomo, S.H. tanggal 3 Januari 1972, Akta Perubahan Untung Darnosoewirjo, S.H. 

tanggal 3 Januari 1972, dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Gunawan Wibisono, 

S.H. tanggal 27 September 2007, dengan ini menegaskan bahwa tercapainya cita-cita bangsa 

Indonesia tersebut hanya dapat terwujud dan berkelanjutan manakala seluruh komponen 

bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk umat Islam, sepenuhnya bersama-sama 

Himpunan Keputusan MUNAS VII LDII | 7 membangun dan mewujudkan masyarakat 

madani yang demokratis dan berkeadilan sosial, baik material maupun spiritual, berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kelahiran dan peran serta Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia yang dilandasi oleh semangat melaksanakan ajaran agama Islam 

berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui pelaksanaan ibadah mahdhoh dan ghoiru 

mahdhoh sebagai bukti kedudukan insani terhadap Al-Khaliq untuk beribadah sematamata 

kepada-Nya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi secara 

profesional berbasis religius, sinergitas dan komplementaritas, berperan aktif dalam 

mewujudkan kehidupan yang welas asih dan berkeadilan, serta membangun komunitas 

masyarakat madani (civil society) yang kompetitif (fastabiq al-khair), sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan kualitas peradaban, kehidupan, harkat dan martabat manusia dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut 

tidak boleh lepas dari fungsi dan peran Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai suatu 
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majelis dan atau badan (learning organization) yang mengolah khasanah keagamaan di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kesadaran tersebut dan guna menghimpun segala 

potensi bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup, sumberdaya manusia, dan peran serta 

masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan 

yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan ini menyatakan diri sebagai 

organisasi sosial kemasyarakatan.  

 

2.  DASAR 
 

1 Organisasi adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII sebagai kelanjutan 

organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang 

didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur. 

  

2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau 

disingkat AD/ART adalah aturan dasar tertinggi yang mengikat pengurus Organisasi serta 

anggota tetap maupun anggota tidak tetap dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam 

Organisasi.  

 

3 Peraturan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan pelaksanaan Organisasi yang merinci 

lebih lanjut ketentuanketentuan yang ada dan/atau belum diatur dalam AD/ART Organisasi.  

 

4 Anggota adalah pengurus Organisasi serta anggota tetap maupun tidak tetap yang 

menjalankan hak dan kewajiban Organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Organisasi.  

 

5 Pengurus adalah anggota tetap yang terpilih dalam musyawarah tertinggi pada tiap tingkat 

kepengurusan Organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi. Himpunan 

Keputusan MUNAS VII LDII | 9 

 

6 Majelis adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan ibadah mahdhoh dan 

ghoiru mahdhoh Organisasi serta dapat membuat keputusan.  
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7 Badan adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk melaksanakan tugas pokok 

keorganisasian Organisasi serta dapat membuat keputusan.  

 

8 Kelompok Kerja atau disingkat Pokja adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk 

melaksanakan tugas khusus Organisasi.  

 

9 Kelompok Kepakaran adalah organ yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan tugas 

khusus sesuai kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

10 Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh Pengurus di tingkat Pusat dan 

dapat mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

Organisasi.  

 

11 Pondok Pesantren adalah pondok pesantren yang mempunyai hubungan fungsional dengan 

Organisasi.  

 

12 Lembaga Lain adalah lembaga selain Pondok Pesantren yang mempunyai hubungan afiliasi 

dengan Organisasi yang dapat menjadi Peninjau dalam musyawarah dan/atau rapatrapat 

Organisasi sesuai tingkat kepengurusannya masingmasing.  

 

13 Organisasi Sejenis adalah organisasi atau badan hukum yang mempunyai kesamaan 

kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1985, yang sesuai dengan tujuan, 

upaya, dan prinsip dakwah Organisasi, yang berhak diberikan kepadanya seluruh atau 

sebahagian kekayaan Organisasi jika Organisasi ini dinyatakan bubar demi hukum. 
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3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Maksud : 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan dengan maksud untuk menghimpun seluruh 

potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki 

satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Pasal 7  

 

 

Tujuan :  

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, 

harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta turut 

serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang 

demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahu wa 

Ta’ala    

 

 
4. RUANG LINGKUP 

 

1. Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) LDII Kota Bandung 

2. Sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, mubalighot,  

3. LDII da’i dan da’iat dalam beramal sholih, melaksanakan ibadah mahdhoh dan ghoiru 

mahdhoh (ibadah sosial) dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk 

kemaslahatan umat, kemajuan bangsa Indonesia khususnya, dan alam semesta pada 

umumnya.  

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertugas melaksanakan dakwah Islam dengan 

berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan segenap aspek 

pengamalan dan penghayatan beragama sehingga dapat memberikan hikmah dan 

dorongan untuk mewujudkan tujuan Organisasi.  

 
 
 
 
 
 
 



 

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA 

KOTA BANDUNG 
Sekretariat : Jl. Bijaksana II No. 10 Telp. 022.2033189  Kota Bandung 

 
 

5. PROGRAM 
 
 

1. Untuk mencapai tujuan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berupaya untuk:  

a. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi, termasuk 

membangun hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam negeri maupun 

luar negeri;  

b. meningkatkan sumberdaya manusia, baik berupa kualitas sumberdaya insani yang 

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sumberdaya pembangunan yang beretos kerja 

produktif dan profesional, maupun kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen;  

c. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya insani yang memiliki 

kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk 

beramal sholih dengan aktif melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial 

budaya, hukum, ekonomi dan politik; Himpunan Keputusan MUNAS VII LDII   

d. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kewirausahaan dalam rangka 

pengembangan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan di sektor formal maupun 

informal melalui usaha bersama, koperasi, maupun bentuk badan usaha lainnya;  

e. mendorong pembangunan masyarakat madani (civil society) yang kompetitif, dengan 

tetap mengembangkan dan meningkatkan sikap:  

1. persaudaraan [ukhuwwah] sesama umat manusia, komunitas muslim, serta 

bangsa dan negara;  

2. kepekaan dan kesetiakawanan sosial;  

3. kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka 

membangun dan memperkuat karakter bangsa; 

   4 .berperan aktif sebagai katalisator dalam dinamika peradaban masyarakat 

dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah agama; serta f. meningkatkan 

advokasi, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya 

supremasi hukum, Kewajiban Asasi manusia (KAM), Hak Asasi Manusia 

(HAM), dan Tanggung Jawab Asasi Manusia (TAM), serta penanggulangan 

terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan   
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