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Alif Alqindi Akbar, Aktivitas Dakwah Di Perusahaan Daerah Air Minum  

Bandarmasih Kota Banjarmasin, Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 2017. 

 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa segala aktivitas dakwah tidak 

hanya dilakukan di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga saja, melainkan 

pula lingkungan perusahaan. Dengan adanya aktivitas-aktivitas dakwah di 

perusahaan yang merupakan pusat berkumpulnya semua karyawan dalam satu 

wadah, dari kegiatan ini terjalin suatu ikatan emosional yang menimbulkan 

komunikasi, lalu dari komunikasi dalam satu wadah ilmiah akan membawa mereka 

kepada terjalinnya komunikasi di lingkungan kerja. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dakwah yang 

dilaksanakan oleh PDAM Bandarmasih kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apa 

saja faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas dakwah yang dilaksanakan 

oleh PDAM Bandarmasih kota Banjarmasin 

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. Terhadap dua 

pengertian, yang pertama mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan 

melukiskannya sebagaimana adanya. Tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan 

atau analisis dari penulis. 

Hasil dari penelitian ini adalah dakwah perkantoran memegang peranan yang 

sangat penting dalam memberikan pewarnaan ilahiyah pada  karyawan muslim 

PDAM Bandarmasih kota Banjarmasin. Dakwah perkantoran diharapan dapat  

memberikan pewarnaan  ilahiyah  pada  niat,  cara pandang, sikap dan tingkah laku 

karyawan. 

Bagaimana aktivitas dakwah yang dilaksanakan PDAM Bandarmasih kota 

Banjarmasin selama ini adalah ceramah, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), 

Tadarus dan santunan/bantuan kemudian faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat aktivitas dakwah yang dilaksanakan PDAM Bandarmasih kota 

Banjarmasin yaitu faktor pendukung aktivtas dakwah adalah memiliki pemimpin 

yang baik di lingkungan PDAM Bandarmasih kota Banjarmasin adalah sesuatu yang 

sangat diperlukan di mana apabila pemimpin tidak mendukung maka segala aktivitas 

tersebut tidak dapat berjalan baik, banyaknya donasi/sumbangan dari para karyawan 

cukup baik di mana setiap hari Jum’at disediakan celengan atau tempat untuk 

menyumbang di mana hasil tersebut di sumbangkan kepada orang yang 

membutuhkan dan loyalitas dan komitmen pimpinan dan karywan untuk menjaga, 

membangun dan melestarikan aktivitas dakwah dirasakan sangat bagus sehingga 

perlu ditingkatkan lagi kebersamaan tersebut, serta banyak infokus disetiap 

pengadaan acara yaitu setiap karyawan selalu gembira dan antusian dalam 

menyambut acara PHBI. Faktor penghambat aktivtas dakwah yang dilaksanakan 

PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah gangguan tehnik, tidak tertibnya para 

karyawan dan da’i atau pengisi acara tidak hadir secara mendadak. 


