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Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi dan orientasi yang diemban. 

Dari visi, misi dan orientasi itu akan bisa dilihat ke mana arah pergerakan 
organisasi itu. Majlis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Majlis Tabligh 
PWM) DIY juga mengemban misi dan orientasi organisasi. Sebagai lembaga 
dakwah, Majlis Tabligh PWM DIY mempunyai misi antara lain menegakkan 
tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah, selalu mengembangkan ijtihad 
’aqli untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi, 
menyebarluaskan ajaran Islam, serta mewujudkan amalan-amalan Islam dalam 
kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. 

Untuk menjalankan misi dakwahnya, berbagai strategi bisa ditempuh, baik 
melalui dakwah bil hal, dakwah bil lisan maupun dakwah bil qalam (melalui 
media massa/pers). Media massa ini dipandang cukup efektif untuk 
mengkomunikasikan misi. Salah satu media massa milik organisasi PWM DIY 
adalah Risalah Jum’at yang terbit setiap hari Jum’at. 

Sebagaimana organisasi induknya yaitu Muhammadiyah, Risalah Jum’at 
juga mengemban visi misi amar makruf nahi mungkar di segala bidang sehingga 
menjadi rahmatan lil ’alamin bagi umat. Misi tersebut dituangkan dalam lima 
peran pers Islam, yaitu sebagai pendidik (muaddib), pelurus informasi 
(musyaddid), pembaharu (mujaddid), pemersatu (muwahhid), dan pejuang 
(mujahid). Dalam penelitian ini, apa dan bagaimana visi, misi dan orientasi dari 
Risalah Jum’at tersebut penulis deskripsikan dan analisa secara komprehensif 
dengan sudut pandang jurnalistik. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga  pengumpulan data 
dilakukan melalui metode interview, dokumenter, dan observasi. Untuk 
menghasilkan kesimpulan yang valid, maka data diolah dengan pendekatan 
kualitatif. 

 
Kata kunci: Risalah Jum’at, pers Islam, media dakwah, dakwah bil qalam. 
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