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Dakwah melalui media telah dilakukan oleh semua orang baik bersifat individu,
kelompok maupun institusi. Dakwah jenis ini dalam perkembanganya telah
menggunakan berbagai jenis dari mulai media kertas hingga yang modern melalui
dunia maya saat ini. Salah satu dari media yang dibuat dalam bentuk cetak adalah
buletin. Buletin sifatnya ringkas dan sederhana namun cukup efektif. Sebagai
lembaga yang didirikan untuk dakwah, PUSDAI Jawa Barat menerbitkan berbagai
jenis media cetak yang salah satunya adalah Buletin Islamic Centre. Buletin ini
pertama kali pada tahun 2012 menjadi corong media dakwah dari PUSDAI itu
sendiri hingga sekarang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal mengenai buletin Islamic
Centre untuk melihat bagaimana dakwah melalui media ini berjalan. Untuk itu
tujuanya adalah: (1) Bagaimana perkembangan dakwah di PUSDAI Jawa Barat; (2)
Bagaimana perkembangan Buletin Islamic Centre PUSDAI Jawa Barat tahun 20122015. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian
di masa lampau berdasarkan jejak- jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini
dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber- sumber
primer dan sekunder), kritik (intern dan ekstern), interpretasi (menafsirkan sumbersumber sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan tujuan
pendirian PUSDAI Jawa Barat tahun 1997. Sebagai lembaga dakwah banyak
kegiatan dalam dakwahnya yang terintegrasi. Melalui program dakwah dengan
lisan, tulisan, perbuatan dan lainya, diantaranya kegiatan ceramah mingguan,
bulanan dan acara besar keagamaan. Selain itu pelatihan-pelatihan shalat dan
konsultasi juga diprogramkan. Sementara dakwah dengan media massa dilakukan
dengan menerbitkan sejumlah media seperti buletin yang salah satunya adalah
Buletin Islamic Centre. Buletin ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2012 dengan
bentuk yang eksklusif dari sisi bahan, terus diterbitkan sampai hari ini. Dengan
terbitnya buletin ini merupakan langkah sebagai pendobrak untuk meningkatkan
dakwah PUSDAI yang pada waktu itu sedang redup. Buletin ini mengalami
peningkatan dalam oplah namun menurun pada tahun 2015. Sebagaimana media
dakwah Buletin Islamic Centre berperan dalam beberapa hal seperti memuat
informasi kegiatan keagamaan, analisa keagamaan, fatwa keagamaan dan juga
memuat sebuah iklan. Hal itu termuat dalam rubrik-rubrik buletin di dalamnya.
Akan tetapi dilihat dari aspek isi tema disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan
masyarakat. Selain itu juga dalam aspek lainnya yaitu aspek desain hampir
seluruhnya menggunakan inovasi yang sama.

