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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Strategi Pemanfaatan Media Massa sebagai Media Dakwah  

1. Pemanfaatan Media Massa pada Organisasi Nahdlatul Ulama 

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat 

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar, majalah, 

tabloid dan bulletin. Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria 

media massa adalah radio, televisi, film, media on-line (internet).  

Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mempunyai lembaga 

yang menangani tentang publikasi media dan pusat informasi yaitu 

Lembaga Ta’lif wa Nasyr (LTNNU). Lembaga dakwah media pada 

Nahdlatul Ulama ini menjadi bagian dari Public Relation dalam sebuah 

organisasi. Karena keduanya sama-sama bertindak sebagai komunikator 

organisasi yang akan menyampaikan pesan atau informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan-kebijakan organisasi kepada khalayak. 
1
  

LTNNU memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan 

warga NU sekaligus menunjukkan eksistensi NU sebagai sebuah 

organisasi. Melalui gerakan pengembangan penulisan, sehingga budaya 

literasi akan semakin kental. Pada akhirnya, ketika warga NU memiliki 

kemampuan yang unggul di bidang penulisan, akan menjadi kekuatan 

                                                             
1
 Poppy Rulian, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014),hlm. 196.  
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baru bagi NU dalam transformasi nilai-nilai aswaja, melalui jalur 

literasi di lintas media. Warga NU akan semakin mudah untuk masuk 

dalam dunia pers dan jurnalistik, sehingga akan semakin memperkokoh 

eksitensi NU sebagai jam’iyyah, sesuai dengan adagium klasik, “ Barang 

siapa menguasai media, dia akan menguasai dunia”.
2
  

Kematangan kompetensi di bidang penulisan juga memiliki 

semangat luhur, karena berkohesi dengan pelestarian budaya menulis 

yang telah lama dilakukan oleh ulama salaf untuk mentransformasikan 

keilmuan sekaligus menjaga agar ilmu dan pemikiran tetap lestari melalui 

literasi. Kini, budaya itu telah terdegradasi.
3
  

Budaya literasi telah bergeser menjadi budaya orasi, dakwah tulisan 

telah tetindih dengan dakwah lisan. Kitab sudah jarang ditulis karena 

dianggap tidak ekonomis. Budaya informasi yang instan membuat google 

menjadi panutan. Postingan yang terhampar dunia maya dianggap lebih 

dari cukup menjawab semua persoalan masyarakat, karena memang 

nyaris tidak ada satupun persoalan yang tidak ada solusinya di intenet.  

LTNNU sebagai penyedia media dan informasi, akan menjadi 

“corong” bagi setiap aktifitas NU, baik secara struktural maupun kultural. 

4
LTNNU juga akan menjadi penjaga data dan informasi sekaligus 

rujukan bagi segenap wargn  NU dan seluruh masyarakat pada umumnya 

yang ingin memperoleh informasi tentang NU.  

                                                             
2
 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB.  
3
 Ibid.  

4
 Ibid.  
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Beberapa media massa yang dimanfaatkan organisasi NU Jepara 

sebagai sarana dakwah diantaranya adalah :  

a. Pemanfaatan Media Massa Cetak (Printed Media) 

Tidak dapat dipungkiri bahwa media cetak adalah media 

komunikasi massa yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi 

penyebaran pesan-pesan atau informasi. Dalam hal ini media massa 

sebagai media penyebaran informasi bisa digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan dakwah islamiyah. Pada masa kini publikasi tercetak 

(printed publications) sangat efektif untuk penyampaian informasi kepada 

khalayak ramai. 

Berdakwah menggunakan sarana media cetak sudah banyak 

dilakukan pada organisasi-organisasi keislaman saat ini. LTNNU sebagai 

wadah informasi bagi organisasi Nahdlatul Ulama juga memanfaatkan 

media cetak sebagai media dakwah. Kategori media cetak sebagai media 

dakwah diantaranya adalah ; buku, surat kabar dan majalah. 

1) Buku   

Sejauh ini organisasi Nahdlatul Ulama belum memiliki karya 

berupa buku.
5
 Faktor yang menghambat terealisasinya penebitan buku 

ini adalah kurangnya pengalaman para dai dalam dunia kepenulisan dan 

penerbitan. 
6
 Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan 

penertbitan juga menjadi kendala untuk menerbitkan sebuah buku 

dalam organisasi tersebut.  

                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB.  
6 Ibid. 
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2) Surat Kabar  

Pemanfaatan media cetak berupa surat kabar pada organisasi 

Nahdlatul Ulama masih menggunakan sistem kerjasama dengan media 

cetak lain. Media cetak yang bekerjasama dengan organisasi Nahdlatul 

Ulama ini diantaranya ; Jawa Pos Radar Jepara, Suara Merdeka. 
7
 

Beberapa faktor mengapa organisasi NU bekerjasama dengan 

koran Suara Merdeka adalah bahwa Bapak Muhammadun Sanomae, 

selain sebagai ketua LTTNU juga sebagai Kepala Biro Suara Merdeka 

Muria. Sehingga MoU dengan koran cetak Suara Merdeka menjadi 

salah satu alternative organisasi ini sebagai wadah dakwah lewat media 

cetak. 
8
 

Sistem kerjanya berupa press release. Press release adalah pseudo 

news story (peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang diciptakan 

oleh public relations) yang berupaya meyakinkan editor atau reporter 

akan adanya nilai berita dari seseorang, peristiwa, barang atau jasa yang 

diinformasikan; press release secara sederhana merupakan pernyataan 

yang sudah dirancang sebelumnya untuk didistribusikan di media 

massa. 
9
 

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berguna, 

akurat, dan menarik kepada media massa. Jadi, pada dasarnya press 

release merupakan berita tentang poerusahaan (individu, kegiatan, 

                                                             
7
 Ibid.  

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaiful Muttaqin selaku Sekretaris Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) 10 Maret 2017, jam 12.44 WIB.  
9
 Kriyantono Rachmat, PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan 

Publisitas Korporat, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 88.  
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pelayanan atau produk). Berita tersebut dikirimkan atau disiarkan ke 

media (pers), sehingga disebut juga siaran pers atau news-release. 

Organisasi Nahdlatul Ulama sering menggunakan press release 

disaat moment atau kegiatan-kegiatan tertentu. Ini sebagai wujud 

pemanfaatan media massa cetak dalam hal berdakwah. Kontens berita 

yang dimuat dalam koran suara merdeka ini beberapa beritanya berisi 

pesan dakwah, walau tidak banyak namun tiap berita selalu diselipkan 

pesan dakwah. Seperti berita di bawah ini : 

NU Jepara Jaga Netralitas dalam Pilkada 

 

TASYAKURAN: Tasyakuran satu tahun terbentuknya Pengurus 

Cabang NU Kabupaten Jepara Masa Khidmah 2015-2020 di Gedung NU 

Jl Pemuda No51 Jepara, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Sukardi). 

JEPARA, suaramerdeka.com – Menjelang Pemilihan Bupati-Wakil 

Bupati Jepara 2017, Pengurus Cabang NU akan mengadakan Musyawarah 

Kerja Cabang (Muskercab) di Ponpes Darul Ulum Bandungharjo, 

Kecamatan Donorojo yang diasuh Rais Syuriyah NU Jepara KH 

Ubaidillah Noor Umar, 27 November mendatang. 

  Kegiatan untuk konsolidasi jamaah itu, sekaligus untuk 

mengingatkan seluruh unsur dan keluarga besar NU agar tetap menjaga 

netralitas dalam proses Pilkada. 

  ‘’Kita semua wajib menjaga kesucian NU, jangan sampai dikotori 

kepentingan sesaat Pilkada. Prinsipnya, NU secara kelembagaan wajib 

netral, Untuk pilihan, silakan masing-masing warga,’’ ujar Ketua PCNU 

Kabupaten Jepara KH Hayatun Nufus AH saat mengecek persiapan 

Muskercab di Ponpes Darul Ulum, Minggu (20/11) petang. 

  Pengasuh Ponpes Hadziqiyah Gemiring Lor, Nalumsari itu 

menegaskan, seluruh pengurus NU hingga Badan Otonom (Banom) dari 

tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga desa diminta untuk mengamankan 

kebijakan organisasi. Sebab, tidak ingin perjalanan NU terganggu adanya 

hajatan politik. 

  ‘’Pilkada kan hanya sesaat. Sedang NU kan selamanya, berjuang 

untuk seluruh umat. Jangan sampai tugas yang jauh lebih besar itu rusak 

hanya untuk kepentingan sesaat.’’ 

  Dalam kegiatan Tasyakuran satu tahun terbentuknya Pengurus 

Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) masa Khidmah 2015-2020, baru-baru 
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ini, KH Hayatun juga mengingatkan seluruh pengurus NU dan Badan 

Otonom meningkatkan kinerja agar lebih baik dari sebelumnya. 

  Musyawarah Kerja Cabang sebagai agenda untuk mengevaluasi 

kinerja organisasi selama empat bulan terakhir. Seperti diketahui, 

kepengurusan PCNU Jepara sekarang ini, masih Konferesi Cabang 2015 

lalu. Kepengurusan dilantik 22 Desember 2015 di Gedung NU. 

(Sukardi/CN39/SM Network) 

 

  Berita dengan judul NU Jepara Jaga Netralitas dalam Pilkada ini 

sebenarnya hanya press release dari sebuah kegiatan organisasi. Namun isi 

dalam berita tersebut tetap menyelipkan pesan kebaikan kepada para 

pembaca. Dalam kalimat tidak langsung yang diucapkan oleh Rais 

Syuriyah NU Jepara KH Ubaidillah Noor Umar, 27 November dalam 

berita tersebut menyebutkan bahwa ungkapan beliau yang berisi “Kegiatan 

untuk konsolidasi jamaah itu, sekaligus untuk mengingatkan seluruh unsur 

dan keluarga besar NU agar tetap menjaga netralitas dalam proses 

Pilkada”, mengandung pesan kebaikan untuk tetap menjaga netralitas 

dalam proses pilkada. Ini merupakan ajakan kepada para pembaca dalam 

hal kebaikan sebagai upaya dakwah bill qalam.  

  Efektifitas berdakwah melalui media massa cetak ini diantaranya : 

media massa cetak menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat 

diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif amat banyak. Jadi untuk 

menyebarkan informasi media masa sangat efektif dalam mengubah sikap, 

perilaku, pendapat komunikan dalam jumlah yang banyak.
10

 

 

 

                                                             
10

 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB.  
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3) Majalah  

Dari klasifikasi media cetak berupa ; surat kabar, tabloid, majalah 

ataupun bulletin. LTNNU memilih ingin menerbitkan bulletin sebagai 

produk dakwah media pada organisasi NU ini.  

Bagi LTNNU masyarakat perlu diberi taushiyah keagamaan dan 

informasi secara rutin agar keimanan dan pengetahuannya semakin 

meningkat. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan 

hal tersebut adalah dengan menerbitkan buletin secara rutin tiap hari 

Jumat. Bulletin yang direncanakan akan diterbitkan oleh LTNNU 

Jepara ini bernama “Bulletin Ta’lif” yang nantinya terbit setiap hari 

jumat dan didistribusikan ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten 

Jepara. Sasaran dari bulletin tersebut adalah warga nahdliyyin dan 

masyarakat umum. 
11

  

Namun sejauh ini pemanfaatan media massa cetak pada organisasi 

Nahdlatul Ulama Jepara belum terlaksana secara baik. Beberapa hal 

yang menyebabkan belum terealisasikan “bulletin ta’lif” ini karena 

faktor pendanaan, konsistensi penganggaran, dan sumber daya manusia. 

12
 Namun ada keinginan untuk merealisakan bulletin ta’lif terwujud 

dengan bekerjasama dengan UNISNU (Unisversitas Nahdlatul Ulama) 

Jepara. 
13

 

 

                                                             
11

 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaiful Muttaqin selaku Sekretaris Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) 10 Maret 2017, jam 12.44 WIB.  
12

 Ibid. 
13

 Ibid.  



103 
 

 
 

b. Pemanfaatan Media Massa Elektronik  

Pada era sekarang ini media elektronik sangat efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak ramai. Beberapa organisasi 

keislaman sudah banyak yang memanfaatkan media elektronik sebagai 

sarana dakwah.  

Media elektronik merupakan media yang efektif dalam 

menyampaikan pesan dalam hal ini pesan keagamaan kepada khalayak 

penerima dakwah. Berdasarkan pengelompokannya, media massa 

elektronik dibagi menjadi dua yaitu media visual dan media audio visual.  

Media visual berupa radio dan media audio visual berupa televisi.  

1) Media Elektronik Radio  

Organisasi Nahdlatul Ulama dalam hal pemanfaatan media massa 

elektronik berupa rasdio masih menggunakan sistem kerjasama dengan 

media lain.
14

 Stasiun radio yang bekerjasama dengan organisasi NU 

Jepara ini adalah Radio R-lisa FM Jepara.  

Radio R-lisa mempunyai visi menjadikan radio R-lisa FM sebagai 

satu-satunya radio penyiaran profesional di Jepara yang unggul dengan 

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religiusitas. 
15

 Radio R-lisa 

bertujuan untuk mewujudkan manusia unggul yang siap menghadapi 

globalisasi dan tetap mengedepankan religiusitas sesuai dengan budaya 

mesyarakat Jepara yang berkultur agamis.  

                                                             
14

 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB.  
14

 Ibid. 
15

 Dokumen Data Media Radio R-Lisa FM Jepara, hlm. 1-2.  



104 
 

 
 

Program acara penyiaran dakwah Islam pada radio R-lisa bernama 

“Tombo Ati” ini merupakan program khusus dari Organisasi Nahdlatul 

Ulama sebagai bentuk dakwah melalui media massa. Program Tombo 

Ati adalah sebuah acara reguler yang berorientasi untuk menambah 

pengetahuan tentang agama islam yang dikemas dengan acara yang 

berbentuk siaran hasil rekaman pengajian “Tasawuf al hikam” yang 

disampaikan oleh KH. Imron Djamil. 
16

 

Program acara reguler atau harian Tombo Ati (Kajian Al- Hikam 

Pagi) ini setiap hari disiarkan sebagai acara khusus dakwah Islam. 

Acara tersebut dikemas berupa siaran ulang hasil rekaman pengajian 

bersama KH. Imron Djamil yang diputar dalam sehari 3 kali yang 

masing-masing berdurasi 30 menit, yaitu pukul 05.-00 sampai 05.30, 

kemudian pukul 12.00-12.30 dan pukul 17.00-17.30. 
17

 

Siaran berbentuk rekaman ini bisa juga disebut sebagai Cassete/tape 

recorder, adalah media yang dapat merekam suara pendakwah 

menggunakan kaset. 
18

 dakwah dengan rekaman harus dipersiapkan 

lebih matang baik isi pesan maupun intonasi suara. 
19

 

Selain program reguler Tombo Ati, Organisasi Nahdlatul Ulama juga 

mempunyai program siaran khusus yang disiarkan saat bulan 

Ramadhan. Program acara tersebut bernama “Kajian Islam”, yaitu 

dialog agama yang membahas tentang ibadah puasa atau hal yang 

                                                             
16

 Hasil Wawancara dengan Azka Mahasin Selaku Operation Manager R-Lisa FM Jepara 

pada tanggal 12 Februari 2017, jam 10.30 WIB.  
17

 Ibid.  
18

 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia,2015), hlm. 413.  
19

 Ibid.  
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berkaitan tentang bulan Ramadhan. Narasumber yang mengisi acara 

tersebut dari Banom dan PCNU Jepara. Walaupun sifatnya sementara 

karena hanya ada di bulan Ramadhan, tetapi termasuk strategi NU 

Jepara dalam menyiarkan dakwah islamiyah lewat media massa 

elektronik. 
20

  

Dari pemaparan di atas jelas bahwa organisasi Nahdlatul Ulama 

dalam hal pemanfaatan media elektronik Radio masih menggunakan 

sistem kerjasama media. Karena organisasi ini belum punya media 

Radio sebagai sarana dakwahnya.  

2) Media Elektronik Televisi  

Organisasi Nahdlatul Ulama Jepara sampai saat ini belum 

mempunyai media elektronik berupa televisi. 
21

 Salah satu kendalanya 

adalah prosedur perizinan untuk mendirikan stasiun televisi komunitas  

sangat rumit. Di samping itu karena pendanaan yang besar juga menjadi 

faktor penghambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi NU 

Jepara belum memanfaatan media elektronik berupa televisi sebagai 

sarana dakwah.  

c. Pemanfaatan Media Massa Online 

Media Massa Online atau Internet merupakan media dan sumber 

informasi yang paling canggih saat ini, sebab teknologi ini menawarkan 

berbagai kemudahan, kecepatan, ketepatan akses dan kemampuan 

                                                             
20

 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB.  
21

 Hasil Wawancara dengan Syaiful Mustaqim selaku Sekretaris Lembaga Ta’lif wan 

Nasyr (LTNNU) pada tanggal 20 Maret 2017, jam 12.44 WIB.  
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menyediakan berbagai kebutuhan informasi setiap orang kapan saja, 

dimana saja dan pada tingkat apa saja.  

Hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa dihindari 

karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan 

komunikasi tingkat global. Dengan adanya akses internet, maka sangat 

banyak informasi yang dapat dan layak diakses oleh masyarakat 

intenasional, baik untuk kepentingan pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-

lain. Di mana munculnya jaringan internet dianggap sebagai sebuah 

revolusi dalam dunia komunikasi informasi.  

Dari banyaknya ragam media online, Website dinilai paling efektif 

dalam  menyebarkan informasi juga sebagai media dakwah organisasi 

Nahdlatul Ulama Jepara. 
22

 Jika dibandingkan dengan mengelola media 

massa cetak, pengelolaan media massa online berupa website menjadi 

pilihan dalam kegiatan berdakwah. Selain karena efektif dan murah, 

manajemen pengelolaannya juga mudah. 

Website resmi milik PC NU Jepara ini dikelola oleh LTNNU, 

dengan alamat url nujepara.or.id. Ini merupakan bentuk pemanfaatan 

teknologi internet oleh organisasi untuk menyediakan informasi dan 

berkomunikasi secara efektif dan efisien. Website nujepara.or.id 

merupakan sebuah media interakif yang dapat menjangkau pembacanya 

dalam waktu yang singkat dan cepat. 
23

 

Website nujepara.or.id diluncurkan pada 24 April 2016 pada saat 

                                                             
22

 Ibid. 
23

 Laporan Kegiatan Lembaga Badan Otonom NU, Lembaga Ta’lif wan Nasyr Tahun 

2016.  



107 
 

 
 

acara puncak kegiatan Harlah NU ke 93 di depan gedung NU Jepara. 

Dengan diluncurkan website ini, diharapkan dapat menjadi rujukan utama 

warga nahdliyin dalam menerima informasi yang aktual dan terpecaya. 

Selain itu, apa yanga da dalam website resmi NU tersebut diharapkan 

mampu menangkal faham-faham garis yang mengusik keutuhan NKRI.  

Selain mempublikasikan kepengurusan NU dan lembaga-

lembaganya, nujepara.or.id juga menyajikan berbagai informasi dan 

bacaan untuk warga nahdliyin. Di dalamnya banyak orang dapat membaca 

berita tentang kegiatan-kegiatan terbaru NU Jepara, materi khutbah, opini, 

figur, hasil bathsul masail dan berbagai informasi lainnya. Tentunya, sajian 

informasi ini disajikan oleh NU Jepara untuk warganya sebagai rujukan 

dalam beragam dan bermasyarakat.  

Sampai awal November 2016, ada 27.964 orang yang telah 

menunjungi website nujepara.or.id dengan 61,668 halaman di baca, 

walaupun belum begitu banyak pembaca, setidaknya ini menjadi awal 

yang baik untuk menjadikan nujepara.or.id sebagai pusat informasi untuk 

warga NU Jepara.  

Hingga awal November 2016, crew admin sudah memposting 190 

berita. 5 bahtsul masail, 4 esai, 2 interaktif ramadhan, 7 figur, 6 opini, 10 

khutbah, 18 berita bola, 2 resensi buku, dan 2 kolom. Total seluruh 

postingan di website sebanyak 246 post. 
24

 

Karena bagi LTNNU, Nu saat ini sangat membutuhkan sekali peran 

                                                             
24

 Laporan Kegiatan Lembaga Badan Otonom NU, Lembaga Ta’lif wan Nasyr Tahun 

2016.  
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media. Setidaknya dengan adanya website resmi NU Jepara ini, semua 

kegiatan yang dilakukan banom bisa terpublikasikan. Ide dan gagasan 

yang dicetuskan semua lembaga NU bisa ditulis dan diposting, sehingga 

bisa diakses dan dibaca banyak orang, khusunya warga NU.  

Pada periode ini, LTNNU fokus mengelola website sebagai sarana 

media dakwah.
25

 Periode sebelum ini memang tidak ada website resmi 

yang memuat berita kegiatan, sehingga seluruh dokumentasi kegiatan 

acara hanya berupa foto dalam album tanpa caption. 
26

  

Konten yang terdapat dalam website NU Jepara diantara ada : Berita, 

esai, khutbah, bahtsul masail, opini, figur, resensi dan jurnalistik. Adanya 

konten khutbah berangkat dari kerprihatinan LTNNU tentang marakknya 

islam radikal yang isi khotbahnya banyak fundamentalis. Meskipun di 

Jepara tidak begitu kentara, namun benih-benihnya tetap ada. 

Gambar 4.2 

Halaman Website nujepara.or.id dalam Kolom Khutbah 

                                                             
25

 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammadun Sanomae selaku Ketua Lembaga Ta’lif 

wan Nasyr (LTNNU) pada tanggal 21 Februari 2017, jam 11.45 WIB. 
26

 Caption adalah penjelasan singkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi atau foto.  
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Keinginan NU adalah menyajikan tulisan khutbah yang teduh yang 

berasal dari kiai-kiai Jepara.
27

 Beberapa kiai yang intens menulis dalam 

kolom khutbah diantaranya adalah, KH Nafiuddin Hamdan – Wakil Rois 

Syuriyyah PCNU Jepara, KH Muhammad Amirul Wildan, Katib Syuriyah 

PCNU Jepara – Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Mayong 

Jepara, KH Zainal Umam Amin Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim 

Asy’ari Bangsri – Wakil Bendahara PCLBM NU Jepara, Abdul Manan, 

Ketua PC Lembaga Takmir Masjid (LTM) NU Jepara, Dr. H. A. Barowi 

TM, M.Ag. (Ketua MWC NU Pakis Aji | Direktur Pascasarjana Unisnu 

Jepara), Muhammad Nashrullah Huda (Ketua PC Lembaga Bahtsul Masail 

NU Jepara). 
28

 

Dalam kolom khutbah ini menjadi salah satu kolom dakwah pada 

website NU. Isi yang disajikan dalam kolom tersebut ditulis oleh beberapa 

kyai yang sudah kompeten dalam dunia tulis menulis. Berisi tema-tema 

keislaman teduh dan menyejukkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Efektiitas penggunaan media online sebagai media dakwah ternyata 

sangat signifikan, karena banyaknya pengunjung yang membaca website 

tersebut. Dalam website resmi organisasi NU tulisan tidak hanya diisi dari 

pengurus cabang. Tetapi seluruh anggota tingkat ranting, anak cabang dan 

cabang Jepara dapat mengirimkan tulisannya. Sehingga kegiatan atau ide 

pemikiran dari seluruh wilayah bisa dituangkan dan dipublish di website 

                                                             
27
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28

 Sumber www.nujepara.or.id  

http://www.nujepara.or.id/
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tersebut. Nahdlatul Ulama cabang Jepara juga menawarkan kepada seluruh 

pengurus baik di cabang, anak cabang, dan ranting agar bisa membuat 

website daerah masing-masing sehingga nantinya bisa menginduk pada 

website cabang Jepara. 
29

 

 

2. Pemanfaatan Media Massa pada Organisasi Muhammadiyah 

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat 

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. 

Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah 

radio, televisi, film, media on-line (internet).  

Dalam organisasi keislaman Muhammadiyah Jepara, ada majelis 

yang menangani tentang media dan sarana informasi. Majelis yang lebih 

dikenal dengan sebutan MPI atau (Majelis Pustaka dan Informasi) ini 

mempunyai misi yaitu mewujudkan sistem informasi yang mencakup 

pengembangan pustaka dan informasi yang unggul, terintengrasi dan 

masif.  

Majelis Pustaka dan Informasi memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengembangkan sinergitas sumber daya teknologi informasi, 

pustaka dan media sebagai sistem gerakan maupun amal usaha di 

lingkungan Persyarikatan. Kemudian juga untuk menguatkan kapasistas 
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kelembagaan internal Persyarikatan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan media komunikasi yang maju, interkonektif dan modern.
30

 

Melalui Majelis Pustaka dan Informasi ini diharapkan dapat 

mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak dalam bidang teknologi 

informasi, pustaka dan media dalam rangka perluasan dakwah 

Persyarikatan. Kemudian dapat mengoptimalkan sumberdaya kader 

bidang pustaka, teknologi informasi, dan media yang berkomitmen dan 

profesional dalam penguatan dan perluasan syiar Persyarikatan.  

Beberapa media massa yang dimanfaatkan organisasi NU Jepara 

sebagai sarana dakwah diantaranya adalah :  

a. Pemanfaatan Media Massa Cetak (Printed Media) 

Berdakwah menggunakan sarana media cetak sudah banyak 

dilakukan pada organisasi-organisasi keislaman saat ini. MPI sebagai 

wadah informasi bagi organisasi Muhammadiyah juga memanfaatkan 

media cetak sebagai media dakwah. Kategori media cetak sebagai media 

dakwah diantaranya adalah ; buku, surat kabar dan majalah. 

1) Buku  

Organisasi Muhammadiyah sejauh ini belum memanfaatkan media 

cetak berupa buku dalam dakwah, dikarenakan sumber daya yang 

menangani publikasi dan penerbitan belum ada. 
31

 

2) Surat Kabar  

                                                             
30

 Hasil Tanfidz Keputusan Musyda Muhammadiyah Kabupaten Jepara tahun 2016.  
31

 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Fachrurrozi Selaku Ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Jepara, pada tanggal 01 Januari 2017 jam 16.00 WIB.  
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Sama halnya dengan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi 

Muhammadiyah dalam hal pemanfaatan media cetak berupa surat 

kabar pada masih menggunakan sistem kerjasama dengan media cetak 

lain. Media cetak yang bekerjasama dengan organisasi Nahdlatul 

Ulama ini diantaranya, Jawa Pos Radar Jepara, Suara Merdeka. 
32

 

Sistem kerjanya berupa press release. Press release adalah pseudo 

news story (peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang 

diciptakan oleh public relations) yang berupaya meyakinkan editor 

atau reporter akan adanya nilai berita dari seseorang, peristiwa, barang 

atau jasa yang diinformasikan; press release secara sederhana 

merupakan pernyataan yang sudah dirancang sebelumnya untuk 

didistribusikan di media massa. 
33

 Beberapa contoh berita yang sudah 

dipublikasikan koran suara merdeka yang menyangkut organisasi 

Muhammadiyah, sebagai berikut :  

Muhammdiyah Gunakan Medsos sebagai Media Dakwah 

Suaramerdeka.com – Muhammadiyah memanfaatkan secara maksimal 

media sosial (medsos) untuk kepentingan dakwah. Karena penggunaan 

WhatsApp, facebook, twitter, instagram dan lainnya kini telah menjadi 

gaya hidup masyarakat. 

“Keberadaannya menjadi potensi besar untuk melakukan sebuah 

perubahan menuju yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan,” 

kata Mustofa B Nahrawardaya, Divisi Broadcasting dan Informasi Publik, 

Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Minggu 

(19/3). 

Dalam seminar bertema Bijak Ber-medsos yang diselenggarakan oleh MPI 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah bersama Pemuda Muhammadiyah 

                                                             
32

 Ibid.  
33

 Kriyantono Rachmat, PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan 

Publisitas Korporat, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 88.  
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Kabupaten Magelang, dia mengatakan, medsos banyak digunakan sebagai 

sarana untuk proses komunikasi serta menyebarluaskan informasi. 

Ia mengatakan, dakwah dimaksud dalam rangka melakukan perbaikan 

dalam berbagai persoalan seperti menghindarkan masyarakat dari 

kekufuran, mengentaskan kemiskinan, menghindarkan perpecahan. 

Disamping itu, menghindarkan masyarakat dari kemaksiatan dan perilaku 

tercela. Semua pihak perlu memiliki komitmen bersama dalam rangka 

mewujudkan medsos yang sehat dan bermanfaat positif bagi publik. 

“Diperlukan pendidikan sejak dini khususnya bagi anak dan generasi muda 

terkait penggunaan medsos secara arif dan bijaksana,” kata Mustofa yang 

juga anggota Tim Ahli Internet Sehat Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

Ia mengingatkan, masyarakat hendaknya waspada dan cermat terhadap 

informasi yang diterima melalui medsos. Harus ada klarifikasi terlebih 

dahulu seperti dengan bertanya kepada ahlinya, maupun kepada teman 

yang lain sebelum disebarkan pada yang lainnya. 

(Tuhu Prihantoro/ CN33/ SM Network)  

 Dalam berita tersebut dijelaskan beberapa point untuk 

mengajak/menghimbau kepada para pembaca untuk bisa 

memanfaatkan media apa saja sebagai media dakwah. Ini merupakan 

ajakan kebaikan sebagai wujud dakwah bill qalam yang tertuang 

dalam bentuk berita.  

3) Majalah  

Dalam berdakwah lewat media massa cetak berupa 

majalah/bulletin, organisasi Muhammadiyah untuk saat ini belum 

mempunyai produk media majalah/bulletin sendiri. Organisasi ini 

masih menggunakan sistem kerjasama dengan media lain, diantaranya 

bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupa Majalah 



114 
 

 
 

Bulanan “Suara Muhammadiyah” dan Majelis Tabligh Yogyakarta 

berupa bulletin “Risalah Jum’at”. 
34

 

Suara Muhammadiyah merupakan majalah utama yang diterbitkan 

oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai media dakwah. Majalah 

suara Muhammadiyah mempunyai fungsi sebagai media komunikasi 

dan informasi warga persarikatan. Di samping itu, majalah suara 

Muhammadiyah juga merupakan bacaan yang dianjurkan atau wajib 

bagi pengurus dan pimpinan serta karyawan amal usaha 

Muhammadiyah. 
35

 

Ada beberapa alasan mengapa Majalah Suara Muhammadiyah 

tidak hanya untuk kalangan anggota organisasi Muhammadiyah 

melainkan juga mencakup seluruh umat manusia. Di antara alasan 

tersebut adalah pertama, agar masyarakat tahu bahwa Muhammadiyah 

bukan hanya milik dan untuk warga Muhammadiyah saja melainkan 

juga untuk seluruh umat manusia. Kedua, sebagai bentuk komitmen 

dan kepedulian terhadap penyelenggara aktivitas dakwah yang 

dikembangkan oleh Muhammadiyah yang ditujukan kepada seluruh 

umat manusia. Ketiga, sebagai usaha untuk merealisasikan ajaran 

islam dalam kehidupan sehari-hari. 
36

 

Sedangkan bulletin Risalah Jum’at merupakan bulletin yang 

diterbitkan oleh Majlis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah 

                                                             
34

 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Fachrurrozi Selaku Ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Jepara, pada tanggal 01 Januari 2017 jam 16.00 WIB.  
35
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36
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Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulletin risalah jum’at terbit setiap hari 

jum’at. Buletin ini didistribusikan ke masjid-masjid yang ada di 

Kabupaten Jepara. Sasaran dari bulletin tersebut adalah warga 

Muhammadiyah dan masyarakat umum.
37

 

Bulletin “Risalah Juma’at” ini hanya memiliki satu halaman dan 

satu rubrik saja, memuat satu artikel atau esai yang berisi konten 

dakwah islamiyah dari berbagai penulis dan berbagai sumber. Isi 

artikel biasanya bersumber dari tulisan-tulisan tokoh agama Quraish 

Shihab, atau berisi tulisan dari berbagai tokoh Muhammadiyah 

lainnya.  

Dipilihnya media ini karena buletin memiliki kelebihan, antara 

lain: pertama, buletin mudah untuk di miliki oleh masyarakat karena 

harganya relatif murah di banding dengan media cetak lainnya. 

Kedua, sesuai dengan karakteristiknya media ini dapat menyampaikan 

keanekaragaman informasi seperti artikel, konsultasi agama, serta 

ajaran-ajaran Islam lainya dapat dimaksukkan kedalamnya. Ketiga, 

buletin dapat di baca berulang kali sehingga dapat di pahami sampai 

mendetail.
38

 

Walaupun masih menggunakan sistem kerjasama dengan media 

lain, bulletin “Risalah Juma’t” ini selalu rutin terbit dan rutin 

didistribusikan. Proses pendistribusian langsung dikirim dari 

                                                             
37

 Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi Selaku Ketua Majelis Pustaka dan 

Informasi (MPI) Muhammadiyah Jepara, pada tanggal 16 februari 2017 jam 08.00 WIB.  
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Yogyakarta ke kantor PDM Jepara. 
39

 Untuk kemudian dibagikan 

kepada jamaa’ah sholat Juma’t di masjid Muhammadiyah Jepara.  

Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah dalam 

program kerjanya menyebutkan bahwa akan meneribitkan bulletin 

atau majalah secara independen, tetapi belum terlaksana. Harapan dari 

MPI Jepara hal itu bisa terwujud, karena memang media cetak dinilai 

sama-sama efektifnya sebagai media dakwah Muhammadiyah. 
40

 

b. Pemanfaatan Media Massa Elektronik 

Pada era sekarang ini media elektronik sangat efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak ramai. Beberapa organisasi 

keislaman sudah banyak yang memanfaatkan media elektronik sebagai 

sarana dakwah.  

Media elektronik merupakan media yang efektif dalam 

menyampaikan pesan dalam hal ini pesan keagamaan kepada khalayak 

penerima dakwah. Berdasarkan pengelompokannya, media massa 

elektronik dibagi menjadi dua yaitu media visual dan media audio visual.  

Media visual berupa radio dan media audio visual berupa televisi.  

1) Media Elektronik Radio  

Pada pemanfaatan media elektronik berupa radio kali ini organisasi 

Muhammadiyah pernah menggunakan media radio sebagai sarana media 

dakwah, nama radio tersebut adalah Radio Kusuma yang aktif pada tahun 

                                                             
39

 Hasil Wawancara dengan Bapak Eko selaku Admin Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

(PDM) Jepara pada tanggal 18 Maret 2017, jam 13.00 WIB.  
40
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2010.
41

 Namun karena beberapa faktor seperti susahnya perijinan dan 

pendanaan yang besar, akhirnya radio resmi milik MD jepara ini sudah 

tidak beroprasi kembali. 
42

 

2) Media Elektronik Televisi 

Organisasi Muhammadiyah Jepara sampai saat ini belum 

mempunyai media elektronik berupa televisi. 
43

 Salah satu kendalanya 

adalah prosedur perizinan untuk mendirikan stasiun televisi komunitas  

sangat rumit. Di samping itu karena pendanaan yang besar juga menjadi 

faktor penghambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi NU 

Jepara belum memanfaatan media elektronik berupa televisi sebagai sarana 

dakwah.  

c. Pemanfaatan Media Online 

Aktivitas dakwah yang dilakukan banyak organisasi keislaman saat 

ini telah banyak menggunakan media penunjang yang efektif, efisien dan 

menarik bagi masyarakat luas. Salah satu media penunjang aktivitas 

publikasi dan dakwah adalah website yang merupakan bagian dari media 

internet/ media online. Website memiliki keunggulan dalam hal dakwah 

atau penyebaran informasi secara lebih efektif dibandingkan dengan media 

lain.  

Pemanfaatan media online berupa website diterapkan organisasi 

                                                             
41

 Hasil Wawancara dengan Bapak Fadkhan selaku wakil Ketua Daerah Muhammadiyah 

(PDM) Jepara pada tanggal 24 Maret 2017, jam 10.25 WIB.  
42

 Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Khoiruddin Selaku Sekretaris Majelis Pustaka 

dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jepara pada tanggal 20 Maret 2017, jam 

10.00 WIB.  
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Muhammadiyah Jepara sebagai media dakwah. Website resmi milik 

Muhammadiyah ini dikelola oleh MPI (Majelis Pustaka dan Informasi), 

dengan alamat url jepara.muhammadiyah.or.id.
44

  

Secara umum, website Muhammadiyah ini terdiri dari Domain 

Utama (www yang dikelola PP) dan 548 Sub-Domain (8 sub-domain 

Majelis tingkat PP, 7 sub-domain Lembaga tingkat PP, 10 subdomain 

terkait menu khusus, 33 sub-domain PWM dan 496 sub-domain PDM se-

Indonesia). Jumlah sub-domain ini masih dapat berkembang sesuai 

kebutuhan. 
45

 

Menu yang ada sekarang masih berjumlah sekitar 150 menu yang 

terdiri dari Menu Header, Menu samping dan Menu Footer. Tipe menu ada 

yang statis (seperti Profil, Sejarah, dll.) dan menu dinamis (berita, agenda, 

pengumuman, forum, bacaan se-hari-hari, download materials, dll.).  

Menu dinamis memungkinkan dapat menampilkan konten-konten 

secara kompleks dan terorganisasi dengan baik, sehingga lebih mudah 

ditangkap dan diakses oleh pengguna. Misalnya menu berita, dalam hal ini 

dapat dikelompokkan berita PP, berita PWM, berita PDM, berita Majelis, 

berita Lembaga, dan bahkan berita organisasi otonom yang mempunyai 

situs berbeda, seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, NA, IMM dan 

lain-lain.
46

 

Website resmi Persyarikatan Muhammadiyah terdiri dari domain 
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 Hasil Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi Selaku Ketua Majelis Pustaka dan 

Informasi (MPI) Muhammadiyah Jepara, pada tanggal 16 februari 2017 jam 08.00 WIB.  
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 Dokumen Panduan Admin Website Muhammadiyah.  
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utama dan subdomain. Domain utama adalah www.muhammadiyah.or.id. 

Domain utama adalah halaman-halaman website milik Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah yang akan dikelola bersama antara Majelis Pustaka dan 

Informasi beserta beberapa admin yang ditunjuk oleh PP 

Muhammadiyah.
47

 

Domain utama berisi konten-konten utama tentang Persyarikatan 

Muhammadiyah secara keseluruhan, termasuk institusi-institusi 

pendukung, organisasi otonom serta PWM dan PDM seluruh Indonesia. 

Domain utama mengandung beberapa menu utama, termasuk berita, 

agenda, pengumuman, dan lain-lain.  

Ibarat sebuah rumah, maka domain utama merupakan bangunan 

rumah secara keseluruhan dengan beberapa ruang/kamar sebagai sub-

domain yang didistribusikan untuk majelis, lembaga, PWM, PDM dan 

lain-lain. Website organisasi otonom tidak berada di dalam bangunan 

utama, tetapi merupakan bangunan terpisah yang terhubung, karena semua 

organisasi otonom sudah mempunyai website sendiri-sendiri.
48

 

Admin dan pengelola domain utama bertanggungjawab memelihara 

domain dalam hal mengisi konten, menambah menu, merubah menu atau 

bahkan merubah desain. Termasuk mengelola iklan dalam berbagai ukuran 

dan tempat halaman yang berbeda-beda. Khusus berita, dalam hal ini perlu 

keaktifan admin untuk memasukkan berita Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah sebagai berita utama dan memasukkan kembali berita-
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berita organisasi otonom. Semua berita yang dipublish oleh masing-

masing sub-domain akan ditampilkan secara otomatis di domain utama. 

Demikian pula menu agenda dan pengumuman. Ter-update maupun 

tidaknya website ini hampir 75% menjadi tanggungjawab admin domain 

utama. Mengingat pentingnya eksistensi website ini, maka tugas MPI dan 

admin-admin domain utama yang ditunjuk menjadi sangat sentral.
49

 

Seperti sudah dijelaskan di depan, sub-domain diibaratkan 

ruang/kamar yang ada di sebuah rumah. Website Muhammadiyah terdiri 

dari banyak sub-domain. Setiap subdomain akan dikelola sendiri-sendiri 

oleh institusi yang diberi kewenangan sebagai admin sub-domain. Inilah 

maknanya website yang didesain secara dinamis. Pengelolaan menjadi 

lebih mudah karena dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak secara 

terintegrasi. Sub-domain yang sudah diberi nama untuk sementara 

berjumlah 548 sub-domain, misalnya: http://jepara.muhammadiyah.or.id; 

http://kudus.muhammadiyah.or.id; http://demak.muhammadiyah.or.id; dan 

lain-lain. Semua majelis, lembaga, PWM, dan PDM sudah mempunyai 

sub-domain sendiri-sendiri. Mereka diberi akses langsung ke website 

untuk bertindak sebagai admin sub-domain dengan login dan password 

berbeda. 
50

 

Website Jepara.muhammadiyah.or.id ini menjadi sarana media 

dakwah satu-satunya yang dikelola secara resmi oleh Majelis Pustaka dan 
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Informasi. 
51

  

Pemanfaatan media massa online pada organisasi Muhammadiyah 

belum berjalan dengan baik, karena berita atau tulisan yang harusnya 

diupload dalam website tersebut masih sangat sedikit. Beberapa faktor 

yang menyebabkan terkendalanya pengisian konten website tersebut 

adalah kurang fokusnya para pengurus sebagai admin dan minimnya para 

pengurus dalam dunia tulis menulis. 
52

 

Tetapi website Muhammadiyah Jepara ini nantinya akan menjadi 

media dakwah yang ditangani dengan baik setelah kesembuhan ketua MPI 

Bapak Eko Wahyudi. 
53

 Sesuai dengan program kerja MPI yang sudah 

dirumuskan dalam Tanfidz Keputusan Musyda yaitu meningkatkan 

publikasi pada media elektronik website sebagai bagian penting dalam 

pengembangan syiar persyarikatan.  
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B. Skema Perbandingan dan Persamaan  

 

No 

 

Bentuk Media Massa 

 

Nahdlatul Ulama 

 

Muhammadiyah 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Media Massa Cetak 

berupa buku 

Pemanfaatan media 

masaa cetak berupa 

buku pada organisasi 

Nahdlatul Ulama 

belum terealisasi, 

walaupun ada 

rencana dalam 

program kerja untuk 

menerbitkan karya 

tulisan berupa buku.    

Pemanfaatan media massa 

cetak berupa buku pada 

organisasi Muhammadiyah 

juga belum terealisasi, 

walaupun ada rencana dalam 

program kerja untuk 

menerbitkan karya tulisan 

berupa buku. 

 

 

 

2 

 

 

 

Media Massa Cetak 

berupa surat kabar 

 

Kerjasama dengan 

media massa cetak 

lain ; suara merdeka, 

jawa pos. 

Menggunakan sistem 

press release dalam 

dakwah maupun 

publikasi kegiatan 

organisasi.   

Kerjasama dengan media 

massa cetak lain ; suara 

merdeka, jawa pos. 

Menggunakan sistem press 

release dalam dakwah maupun 

publikasi kegiatan organisasi.   

 

 

 

3 

 

Media Massa Cetak 

berupa 

Majalah/bulletin 

Belum mempunyai 

produk media massa 

cetak berupa 

majalah/ bulletin.  

Kerjasama dengan media lain ; 

bekerjasama dengan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah berupa 

Majalah Bulanan “Suara 

Muhammadiyah” dan Majelis 

Tabligh Yogyakarta berupa 

bulletin “Risalah Jum’at. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Media Massa 

Elektronik berupa 

Radio 

Menggunakan sistem 

kerjasama dengan 

radio R-lisa FM 

Jepara melalui 

Program acara 

reguler atau harian 

Tombo Ati (Kajian 

Al- Hikam Pagi) 

,disiarkan sebagai 

acara khusus dakwah 

islam. Acara tersebut 

dikemas berupa 

siaran ulang hasil 

rekaman pengajian 

Pernah memanfaatkan media 

elektronik berupa radio yang 

diberi nama Radio Kusuma 

FM pada tahun 2010.  
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bersama KH. Imron 

Djamil.  

 

 

 

5 

 

 

Media Massa 

Elektronik berupa 

Televisi 

Organisasi Nahdlatul 

Ulama belum 

memanfaatkan media 

elektronik berupa 

televisi dalam hal 

berdakwah lewat 

media massa.  

Organisasi Muhammadiyah 

belum memanfaatkan media 

elektronik berupa televisi 

dalam hal berdakwah lewat 

media massa. 
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Media Massa 

Online/website 

Mempunyai website 

resmi dengan url 

www.nujepara.or .id. 

Pemanfaatan yang 

menurut organisasi 

Nahdlatul Ulama 

paling efektif dan 

efisien dalam 

berdakwah dan 

publikasi organisasi.  

Mempunyai website resmi 

dengan url 

www.jepara.muhammadiyah.or 

.id. Tetapi sejauh ini isi tulisan 

maupun berita dalam website 

masih terbatas. 

 

C. Kelebihan dan Kekurangan 

1. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara  

Dalam hal pemanfaatan media massa organisasi Nahdlatul Ulama 

beberapa ada yang menggunakan sistem kerjasama dengan media lain, dan 

ada yang mengoptimalkan media massa resmi milik organisasi sendiri.  

Organisasi Nahdlatul Ulama untuk saat ini lebih fokus menangani 

website sebagai sarana dakwah dibanding media massa lainnya. Ini 

dikarenakan menurut ketua LTNNU Jepara website dinilai lebih efektif dan 

efisien dalam banyak hal. Jika dibandingkan dengan pengelolaan media cetak 

maupun elektronik yang menghabiskan banyak pendanaan, media online 

website jauh lebih mudah dan murah biaya pengelolaannya.  
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Keunggulan website sebagai salah satu media dakwah di era saat ini 

adalah interaktifitasnya. Sebagai media komunikasi yang bersifat dua arah, 

interaktifitas memberikan kesempatan kepada komunikan atau dalam hal ini 

mad’u untuk menyampaikan keluhan, saran, kritikan secara langsung melalui 

kolom yang telah disediakan dalam website tersebut. Sehingga para penulis 

atau dalam hal ini da’i bisa lebih mudah dalam menganalisis feedback yang 

diterima saat berdakwah.  

Meskipun website merupakan media penyebarluasan informasi yang 

efektif dan efisien dibanding media lainnya, namun tidak mudah menarik 

perhatian komunikan/mad’u untuk mengunjungi website. Oleh karena itu 

dibutuhkan optimalisasi pendayagunaan website dalam hal pengelolaan isi 

dan tampilan website. Dengan demikian website akan menjadi menarik dan 

komunikatif untuk sering dikunjungi komunikan/mad’u.  

2. Muhammadiyah di Kabupaten Jepara 

Organisasi Muhamamdiyah ini dalam hal pemanfaatan media massa 

juga masih menggunakan sistem kerjasama dengan media lain. Walaupun 

mempunyai website resmi namun belum begitu banyak isi tulisan dan berita 

yang dipublish. Berbeda dengan organisasi NU yang lebih mengoptimalkan 

website sebagai media dakwah, organisasi Muhammadiyah ini lebih 

mengoptimalkan kerjasama dengan media lain.  

Optimalisasi media cetak berupa bulletin yang dilakukan 

Muhamamdiyah ini karena buletin memiliki kelebihan, antara lain: pertama, 

buletin mudah untuk di miliki oleh masyarakat karena harganya relatif murah 
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di banding dengan media cetak lainnya. Kedua, sesuai dengan 

karakteristiknya media ini dapat menyampaikan keanekaragaman informasi 

seperti artikel, konsultasi agama, serta ajaran-ajaran Islam lainya dapat 

dimaksukkan kedalamnya. Ketiga, buletin dapat di baca berulang kali 

sehingga dapat di pahami sampai mendetail.  

Tetapi walau demikian, kekurangan dari pemanfaatan media yang 

masih bekerjasma dengan media lain ini adalah tidak adanya konsistensi 

penulis dari Muhammadiyah Jepara. Karena bulletin yang dicetak dan 

dikelola Majelis Tabligh MD Yogyakarta ini bersifat tidak milik PDM 

Kabupaten Jepara. Sehingga penulis/ da’i dari PDM Jepara tidak selalu 

mempunyai space kolom dalam rubrik bulletin tersebut.  

 


