
Bangga Jadi Muslim
Indonesia



Kenapa ya kita harus bangga 
menjadi muslim di Indonesia?



Indonesia merupakan negara dengan jumlah 
penduduk muslim terbanyak di dunia lo! 

Ada lebih dari 231 juta penduduk islam yang 
tinggal di Indonesia. 

Muslim Terbanyak
di Dunia

berarti, kita punya banyak 
sekali saudara muslim di Indonesia ya!

231 .000.000 Muslim



Kita bisa menemukan beragam makanan dan restoran halal dengan 
mudah! 

Seluruh makanan yang disajikan, sudah banyak yang tersertifikasi oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan kehalalan kandungannya. 

Kita hanya perlu melihat logo halal yang ada di depan setiap restoran lo! 
Tidak perlu khawatir makanan yang kita makan adalah makanan yang 
haram, Alhamduli�ah.

Beragam Pilihan
Makanan Halal

Logo Halal yang baru
yang ini ya temen-temen

HALALFOOD



Ada banyak sekolah islam yang tersebar di seluruh kota di 
Indonesia. Jadi, kita tidak perlu kesulitan untuk mencari 
tempat belajar agama Islam, juga mengaji. 

Selain itu, pemerintah kita juga mengintegrasikan 
pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran 
di sekolah umum lo! 

Hal ini merupakan kebijakan yang belum tentu kita 
temukan di negara lain

Sekolah Islam
di Setiap Sudut Kota



Masjid yang indah dan megah bisa kita jumpai di setiap 
sudut Indonesia! 

Betapa bangga nya dan bersyukurnya kita, dapat beribadah 
kapanpun dan di mana pun, tanpa harus berjalan jauh jika 
ingin shalat di masjid. 

Kita juga bisa mendengarkan panggilan azan dengan 
mudah dari setiap masjid ketika waktu shalat tiba.

Masjid di Setiap
Sudut Kota

Siapa yang kalau denger
adzan subuh malah tidur lagi hayoo!



Para muslimah bisa menggunakan jilbab ketika bepergian, 
bersekolah, atau melakukan aktivitas apapun tanpa larangan. 

Di negara lain, ada kebijakan tertentu untuk penggunaan jilbab di 
tempat umum.

Leluasa Berjilbab
di Mana Saja

Alifah juga bebas pakai
jilbab di mana aja



Meskipun Islam merupakan agama 
mayoritas, umat Islam dan penganut 
agama lainnya bisa hidup damai 
berdampingan, saling tolong menolong 
dan bersaudara.

Berdampingan
dengan Damai

IndonesiaIndonesiaIndonesia
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