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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN  

 

 Pada Bab III ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian terhadap 

program siaran “Ustadz Kita” pada Radio Manggis FM dan “Metro Qolbu” pada 

Radio Metro FM. Peneliti juga akan menguraikan hasil temuan meliputi proses 

kreatif siaran, tahapan-tahapan proses produksi, hingga gambaran secara lengkap 

radio-radio tersebut. Peneliti juga nantinya akan menjelaskan peran radio sebagai 

media pendidikan, terutama dalam bidang dakwah islam. Peneliti telah berupaya 

melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait, mengambil 

dokumentasi, dan melakukan observasi saat peneliti melakukan penelitian tersebut.  

 Adapun hasil pengamatan peneliti pada radio-radio tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Proses Kreatif Program Religi di Radio Lokal Jambi 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa kreativitas adalah hal 

paling mendasar bagi keberlangsungan sebuah industri hiburan. Oleh 

karena itu inovasi dalam setiap industri kreatif amat diperlukan untuk 

mempertahankan eksistensi di tengah perubahan zaman. Radio Manggis 

FM dan Metro FM adalah radio yang berkomitmen untuk menyajikan 

hiburan yang tetap dapat bisa dinikmati sekaligus memberikan pendidikan. 

Maka dari itu, program religi sebagai salah satu program yang ditujukan 

untuk masyarakat Jambi yang notabene mayoritas muslim. 

 Penyesuaian terhadap kondisi demografi ini dianggap tepat untuk 

mempertahankan pendengar agar tetap mau mendengarkan radio tersebut. 

Terlebih lagi, siaran religi harus dikemas sedemikian rupa agar dapat 

diterima di semua lapisan masyarakat. Tahapan-tahapan pemrograman ini 

akan peneliti paparkan agar diketahui dengan jelas bagaimana saja proses 

kreatif masing-masing radio tersebut dalam mengemas acara siaran religi. 

Peneliti membagi temuan tersebut ke dalam beberapa poin, yakni mencakup 

pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Di dalam tiga poin tersebut 
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masing-masing memiliki pengembangan-pengembangan sebagaimana yang 

peneliti dapatkan melalui proses wawancara. 

 

Radio Manggis FM 

1. Pra-Produksi 

Pada tahap pra-produksi ini meliputi bagaimana Radio Manggis FM 

mempersiapkan program siaran religi. Hal yang mendasar untuk diketahui 

adalah mengapa Radio Manggis FM merasa perlu mengadakan program 

tersebut. Hal ini amat penting diketahui karena alasan tersebutlah yang 

memengaruhi kekuatan sebuah program siaran. 

Radio Manggis FM menganggap bahwa radio tidak hanya berisi 

hiburan saja, tetapi juga harus memberikan manfaat selain hiburan. Radio 

berperan penting bagi perkembangan dan perubahan masyarakat sehingga 

diperlukan siaran yang bermutu; tidak melulu hanya menyiarkan musik-

musik saja. Radio Manggis FM menganggap siaran religi merupakan salah 

satu jawaban dari kegelisahan bahwa radio harus bermanfaat bagi 

penyampaian nilai-nilai luhur, nilai-nilai keagamaan, dan juga media dialog 

kebuntuan masyarakat dalam menghadapi banyak permasalahan. 

 

Karena itu tadi, radio itu kan fungsinya banyak, fungsi 

infomarsi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi. Kalau fungsi rekreasi kan 

lagu-lagu gitu, kalau fungsi informasi yang berita-berita kayak gitu. 

Nah kalau fungsi edukasi  harus dijalankan juga, nah salah satunya 

harus dijabarkan dalam bentuk program kayak Ustadz Kita gini. Jadi 

jangan sampe radio itu cuma memunculkan sisi hiburannya aja, 

tanpa ada edukasinya, tanpa ada informasinya. Dulu mungkin ya tim 

yang ada disini itu, belum kepikiran, jadi radio isinya cuma hiburaan 

aja”. (hasil wawancara dengan Sunarno, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Radio Manggis menganggap 

bahwa siaran religi adalah salah satu model pembaharu bagi radionya 

karena di masa yang lalu tidak ada siaran seperti itu. Siaran religi ini 

diharapkan bermanfaat sebagai media edukasi masyarakat.  

Dalam sebuah industri kreatif, sebuah nama atau judul juga memiliki 

peran tersendiri bagi penerimaannya di masyarakat. Radio Manggis FM 

memilih nama atau judul siaran “Ustadz Kita”. Hal ini dimaksudkan agar 
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para pendengar merasa lebih dekat dan mudah mengingat program tersebut. 

Selain itu, pendengar juga diajak untuk berinteraksi, sebagaimana kutipan 

berikut. 

 

“Supaya lebih mudah diingat, terus juga supaya acara itu 

tidak terkesan berat. Terus juga pendengarnya agar merasa lebih 

dekat dengan narasumber. Jadi sebenernya kita mancing juga sih 

para pendengar untuk mau berinteraksi”. (hasil wawancara dengan 

Muri, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa nama sebuah program 

merupakan hal penting bagi keberterimaan siaran di masyarakat. Artinya, 

tujuan diberikannya nama siaran tersebut masyarakat diajak untuk 

berdiskusi dengan sebuah siaran yang ringan, yang sehari-hari ada di 

sekitar, sehingga siaran tersebut dapat menjawab persoalan yang dialami 

oleh masyarakat secara langsung. 

Dalam kaitannya dengan kondisi demografi, Radio Manggis FM 

tampak dengan teliti memperhatikannya. Kondisi demografi berpengaruh 

besar terhadap siaran-siaran yang dilakukan karena jika terlalu idealis 

terhadap keinginan perusahaan dapat dimungkinkan siaran-siarannya tidak 

memiliki pendengar. Menurutnya Sunarno, penduduk Jambi rata-rata 

adalah suku Jawa sehingga diadakanlah siaran yang bernuansa Jawa, seperti 

siaran lagu-lagu Jawa.  

“Iya pengaruh, kayak disini ada program Jawa. Kenapa 

Jawa? Karena di Jambi ini banyak pendengar rata-rata orang Jawa. 

Terus ada juga program lagu-lagu Minang, karena banyak juga 

orang Minang disini. Kalau lagu Jambinya sendiri juga ada, karena 

kita di Jambi kan ya domisilinya. Terus ada juga program Sunda, 

baru dia. Lagu-lagu Sunda gitu, nanti pendengarnya pada request, 3 

jam itu programnya. Cuma yang gak ada disini itu lagu Cina, 

padahal di Jambi juga banyak orang Cinanya. Sama kemarin juga 

dikasih masukan buat bikin program lagu-lagu Palembang, cuma ya 

belum”. (hasil wawancara dengan Sunarno, 27 April 2018) 

 

Adapun target dari pendengar siaran religi ini adalah semua lapisan 

masyarakat yang meliputi remaja hingga dewasa, laki-laki dan perempuan. 
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“Kalau target kita itu remaja dan dewasa, laki-laki, 

perempuan, campur lah”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 

2018). 

 

Hal ini memperlihatkan bahwa radio Manggis tidak secara spesifik 

menyasar ke suatu pasar tertentu. Ini memperlihatkan bahwa Radio 

Manggis FM berkomitmen untuk mendidik semua lapisan masyarakat 

dengan tayangan yang edukatif. 

Hal tersebut juga dipertegas dalam kaitannya dengan pemilihan jam 

tayang siaran tersebut yang dilakukan pada sore hari. Radio Manggis FM 

menganggap bahwa sore hari merupakan waktu yang tepat untuk 

menyiarkan siaran religi karena semua orang sedang istirahat dari 

aktivitasnya sehari-hari, misalnya petani sudah pulang dari sawah, anak 

sekolah sudah pulang, dan sebagainya. 

 

“Karena sore itu waktunya nyantai, orang pulang kerja, 

sembari menunggu waktu magrib. Dan Ustadznya pun punya 

waktunya kalau pas sore hari itu”. (hasil wawancara dengan Muri, 

27 April 2018) 

 

Gambaran dari program siaran religi “Ustadz Kita” ini yakni dalam 

sebuah tausiyah diiringi backsound. Di sela-sela siaran diisi dengan lagu-

lagu, bahkan jika tidak diperlukan maka musik ditiadakan. Meski siaran 

religi, siaran ini tidak menyelinginya dengan pembacaan Al Quran atau 

murotal.  

 

“Jadi itu tadi gambaran umumnya diawali dengan tausiyah, 

dialog, tanya jawab, kalau lagu kita tergantung materi sih. Kadang 

malah gak pakai lagu. Tapi kalau backsound tetap ada ya, musik 

masuk ama musik keluar juga ada, beda tapi. Misal abis iklan terus 

musik masuk gitu sih contohnya. Ga ada murotal atau ngaji-ngaji 

gitu”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa ditiadakannya murotal Al 

Quran barangkali untuk memberikan kesan ringan kepada pendengar. 

Selain  itu, barangkali dengan tausiyah saja sudah bisa mewakili makna-

makna yang terkandung dalam Al Quran sehingga tidak perlu harus 

memperdengarkan murotal Al Quran. 
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“Selama satu jam itu kita diawali kayak tausiyah gitu 7-10 

menit, nah terus baru sesudah itu kita tanya jawab sama bahas tema 

apa hari itu, sesuai dengan tausiyah yang dibawain. Misal kayak hari 

ini kita mau bawa tema hakikat keimanan. Jadi pertama kita tanya 

jawab dulu dengan Ustadznya, nanti kalau di sesi berikutnya ada 

pendengar yang mau nanya, dia bisa telepon atau sms. Terus nanti 

kita diskusi sampai satu jam kedepan, semuanya dibahas tapi yang 

masih dalam ruang lingkup tema. Untuk jumlah respon audiens tidak 

terbatas sih, yang penting waktunya cukup. Terus tiap minggu kita 

juga Ustadz narasumbernya juga ganti, kita kerjasama dengan 

Majelis Penceramah Jambi sama MUI Kota Jambi”. (hasil 

wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas memperlihatkan format siaran dari program “Ustadz 

Kita”. Kutipan tersebut menunjukkan proses-proses dalam siaran, yakni dari 

pembagian waktu dan penentuan tema. Hal yang memudahkan siaran ini 

terus berlanjut adalah kerjasama Radio Manggis FM dengan Majelis 

Penceramah Jambi dan MUI kota Jambi sehingga siaran-siarannya tetap 

terus berlanjut dan dengan penceramah yang sudah pasti berkompeten di 

bidangnya. 

Oleh karenanya dalam setiap siaran selalu dibahas terlebih dahulu 

tema yang akan disampaikan. Proses penentuan tema tersebut lebih banyak 

didiskusikan oleh kedua pihak meskipun pihak radio yang biasanya 

meminta pemateri lebih dahulu untuk menyampaikan tema yang diinginkan. 

Penentuan tema merupakan hal penting agar siaran tetap menarik untuk 

didengarkan sehingga para pendengar akan betah mendengarkan.  

 

“Yang menentukan tema itu biasanya kita yang minta ke 

Ustadznya sih. Jadi kita request “Ustadz Minggu ini kita bahas tema 

ini ya...” tapi kadang kalau misal kita lagi ngeblank ya kita nanya ke 

Ustadznya “Ustadz enaknya kita bahas apa ya untuk Minggu ini,,”. 

Saling share aja sih yang penting ada kesepakatan. Tapi kebanyakan 

kita tema dr Ustadznya sih”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 

April 2018) 

 

Setelah penentuan tema telah disepakati oleh narasumber dan 

penyiar, biasanya para Ustadz yang telah ditunjuk menjadi narasumber pada 

hari itu, membawa kitab untuk menjadi acuan tausiyahnya. Hal tersebut 
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menjadikan materi yang dibawakan oleh narasumber menjadi berbobot serta 

mempunyai hukum yang jelas, seperti yang penyiar katakan.   

 

“Ada Ustadz yang bawa kitab memang. Jadi kalau kita mau 

bahas fiqih ya dari kitab yang Ustadz itu bawa materinya. Jadi 

Ustadznya udah persiapan. Makanya kami disini itu milih 

Ustadznya yang bener-bener Ustadz kayak Kyai dari MUI gitu kan, 

jadi kita gak ngambil dari sembarang Ustadz. Ustadznya gak dibayar 

karena udah kerjasama”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 

2018) 

 

Untuk pemilihan narasumbernya pun Radio Manggis sudah 

mempercayai MUI, serta Majelis Penceramah Jambi untuk mengisi 

talkshow tiap minggunya di program “Ustadz Kita”. Karena dari awal Radio 

Manggis sudah berkomitmen untuk menjadikan program “Ustadz Kita” 

sebagai tempat bertanya terhadap keresahan mengenai hukum Islam yang 

dirasakan oleh masyarakat Jambi, maka dari itu pemilihan narasumber pun 

harus yang sesuai dengan bidang kajiannya.   

 

“Sebenernya program Ustadz Kita itu lebih pengen jadi 

tempat bertanya bagi masyarakat. Nah masyarakat ini kan biasa suka 

resah masalah fiqih. Jadi kita milih Ustadznya yang paham masalah 

fiqih sih. Soalnya masyarakat sekarang itu kan gak tau tentang 

fiqih”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

“Kalau yang nentuin sih gak ada ya, soalnya kan kita udah 

lama menjalin kerjasama bareng Majelis Penceramah Jambi dan 

MUI itu, jadi ya kita biasanya langsung nembak aja gitu sih, 

“Ustadz, minggu ini kita bahas ini ya...” terus nanti Ustadz yang di 

sana langsung ngarahin gitu, “oh kalau bahas itu, lebih baik sama 

Ustadz ini...” gitu. Sama tergantung waktunya cocok atau gak sama 

Ustadz yang bersangkutan. Sedangkan untuk kriteria nya 

jawabannya sama kayak no 5 di Penyiar itu tadi ya. (Sebenernya 

program Ustadz Kita itu lebih pengen jadi tempat bertanya bagi 

masyarakat. Nah masyarakat ini kan biasa suka resah masalah fiqih. 

Jadi kita milih Ustadznya yang paham masalah fiqih sih. Soalnya 

masyarakat sekarang itu kan gak tau tentang fiqih)” (hasil 

wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Program religi di radio Lokal Jambi baru mulai berkembang sekitar 

setahun belakangan sehingga belum Radio Manggis FM belum secara 

mendetail membagi khusus setiap program. Artinya, pengelolaan setiap 
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program masih secara keseluruhan, belum pada tahap perencanaan detail di 

setiap programnya. 

 

“Kalau rapat untuk membahas secara khusus program 

Ustadz Kita gak ada sih, ya paling evaluasi aja adanya. Atau gak 

masukan-masukan gitu “Mas Muri bagusan program Ustadz Kita itu 

ditambahin ini, apalagi besok bulan puasa jadi bagusan di tambahan 

ini...”. Iya masuknya ke meeting bulanan sih, tapi kalau rapat untuk 

membahas secara khusus program Ustadz Kita itu gak ada”. (hasil 

wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan 

program belum sepenuhnya profesional. Artinya, program yang disiarkan 

bergantung pada situasi dan kondisi juga bergantung pada masukan-

masukan. Hal ini memperlihatkan bahwa siaran “Ustadz Kita” belum 

mendapat perhatian secara mendalam meski siaran ini diperlukan. Kutipan 

tersebut juga sekaligus memperlihatkan bahwa program siaran “Ustadz 

Kita” belum bergerak secara maksimal. 

Adapun tahapan-tahapan proses produksi dari siaran religi “Ustadz 

Kita” tampak tidak sistematis sehingga lebih terkesan informal. Untuk 

menentukan tema pun tidak ada diskusi yang lebih mendalam karena sudah 

terwakili oleh penceramah. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penentuan 

narasumber, proses follow up, dan proses siaran.    

 

“Kalau rapat untuk menentukan tema gak ada sih. Ya paling 

kita tahapannya ya pas di minggu-minggu itu aja. Ya paling cari cari 

narasumber, follow up atau sms Ustadznya bisa apa enggak minggu 

ini ngisi tausiyah di radio” (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 

2018). 

 

 

2. Produksi  

Untuk produksi siaran religinya sendiri, Radio Manggis FM hanya 

menggunakan format on air saja, tidak ada tapping dalam siaran “Ustadz 

Kita” dikarenakan waktu siaran yang terbatas. Maka dari itu, yang terlibat 

dalam pembuatan program religi pun hanya segelintir orang saja, meliputi 

penyiar, narasumber, program director, dan music director.  

 



46 
 

“Penyiar, narasumber, program director, music director”. 

(hasil wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

   

Untuk isi siaran program “Ustadz Kita” fokus pada talkshow dan 

diskusi kecil saja sehingga untuk musik tambahan dalam siaran pun sifatnya 

kondisional. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muri, penyiar “Ustadz 

Kita” di Radio Manggis FM. 

 

“Ada sisipan musik, kayak lagunya Maher Zein, Bimbo. Ya 

yang familiar aja sih yang lagu islam-islam gitu”. (hasil wawancara 

dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Dari kutipan diatas, dapat dilihat bahwa lagu-lagu islam yang 

diputar seperti lagu Maher Zein dan Bimbo adalah lagu yang bernuansa 

islam dan juga dianggap familiar di masyarakat. Lagu-lagu dari musisi 

tersebut kental dengan suasana musik Arab (Maher Zein) dan lirik-lirik 

pengharibaan kepada Tuhan (Bimbo). 

Untuk mempertahankan pendengar agar staytune, Radio Manggis 

FM biasanya mengadakan kuis. Kuis-kuis tersebut dibuat untuk 

mengundang ketertarikan pendengar, baik untuk siaran religi “Ustadz Kita” 

maupun siaran-siaran lainnya, terutama adalah siaran yang berdurasi 

panjang. Dalam siaran “Ustadz Kita”, kuis lebih ramai ketika bulan 

Ramadhan. Pada bulan ini, antusiasme pendengar cukup tinggi meski 

hadiah dari kuis tersebut hanya pulsa. 

 

“Biasanya kita bikin kuis gitu sih, biar mereka gak pindah ke 

lain kanal kan. Ya paling hadiahnya pulsa untuk penanya-penanya 

yang bagus pertanyaannya. Ya gitu sih strateginya, biasanya bulan 

puasa itu yang banyak respon”. (hasil wawancara dengan Muri, 27 

April 2018) 

 

 

Berikut breakdown pada program siaran “Ustadz Kita” dengan 

durasi 60 menit, diantarnya. 
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Breakdown program siaran “Ustadz kita” Radio Manggis 96.0 FM  

Durasi 60 menit. 

Penyiar : Muri. 

 

Waktu Acara 

17:00 – 17:03 Lagu  

Jingle 

17:04 – 17:10 Opening penyiar 

Memperkenalkan narasumber 

17:11 – 17:20  Ustadz memberikan  materi 

17:21 – 17:29 Buka link tlp/sms untuk sesi tanya jawab 

Ustadz menjawab 

17:30 – 17:35 Lagu  

Iklan 

Jingle 

17:36 – 17:45 Lanjut materi dan diskusi 

17:46 – 17:48 Iklan 

Jingle 

17:49 – 17:58 Materi dan diskusi  

17:59 – 18:00 Penyiar undur diri, menutup materi. 

 

Tabel 3.1. Breakdown Siaran “Ustadz Kita” 

Sumber: Manggis FM Document, 2018 

 

3. Pasca Produksi 

Untuk proses pasca produksi siaran religi, biasanya Radio Manggis 

FM hanya melakukan diskusi kecil-kecil saja. Untuk evaluasi terhadap 

program religi biasanya dilakukan ketika evaluasi keseluruhan yang 

diadakan tiap bulan. Tidak adanya evaluasi khusus untuk membahas 

program “Ustadz Kita” dikarenakan hal tersebut dianggap kurang efisien, 

lantaran Muri selaku penyiar “Ustadz Kita” selain membawakan program 

religi, ia juga membawakan program siaran lainnya.  

 

“Kalau evaluasi bulanannya ada. Tapi itu membahas program 

secara keseluruhan ya, kalau untuk evaluasi khusus program 

“Ustadz Kita” gak ada ya. Ya kadang dikasih masukan gitu sih pas 

evaluasi keseluruhan, kayak tadi itu minta tambahan materi  ketika 

puasa, ya macem-macem sih”.(hasil wawancara dengan Muri, 27 

April 2018) 
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Radio Metro FM 

1. Pra Produksi 

Radio Metro FM memiliki pasar yang berbeda dengan Radio 

Manggis FM. Jika Radio Manggis FM lebih kepada masyarakat menengah 

ke bawah, Radio Metro FM lebih kepada masyarakat menengah atas. Pasar 

ini tentu memengaruhi siaran-siaran yang terdapat di dalamnya, baik musik-

musik yang disiarkan maupun formatnya.  

Meski demikian, siaran religi tetap ada walaupun bukan prioritas. 

Siaran religi dalam Metro FM berjudul “Metro Qalbu”. Adapun latar 

belakang dibuatnya program religi, karena pihak radio melihat adanya 

peluang dalam siaran religi tersebut, seperti yang dikatakan oleh Riki, 

selaku stasiun manager serta program director “Metro Qolbu”.  

 

“Sebenernya ya pada saat dulu kita tidak punya acara religi, 

kemudian kita melihat adanya peluang di suatu acara yang harus 

dibangun yaitu yang berkaitan dengan program-program religius. 

Maka abis itu kita kemas suatu bentuk program Metro Qolbu. 

Sebenernya sih simple, karena dulunya kita belum mengarah kepada 

itu, sekarang kita coba masuk ke wilayah yang ada Islamnya.  

Di dalam pemerintahan secara yang berwenang misalnya 

KPI, sebenarnya di mereka tidak ada paksaan kewajiban harus, 

artinya mereka sifatya mungkin himbauan, seperti juga mereka 

menghimbau program-program acara anak-anak. Tapi kembali lagi 

kita sebagai radio swasta, apakah konten itu kita perlukan, sesuai 

dengan pasar kita. Nah kita akan kaji lagi. Hmmm tapi kalau saya 

bilang sih selama kita sifatnya memberikan ke pendengar secara 

umum, artinya kan kita swasta memberikan secara umum. Kita 

hanya menentukan peluang, kalau di swasta itu kan mereka akan 

mencari peluang, yang berkaitan dengan religi ini sebenernya 

peluangnya juga besar. Nah maka dari itu sebaiknya radio-radio 

swasta itu juga memunculkan siaran religi”. (hasil wawancara 

dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa program religi “Metro Qolbu” 

didasarkan pada kesadaran untuk mengisi peluang. Selain itu, lembaga 

terkait yang seharusnya memberikan pengarahan terhadap siaran-siaran 

radio justru tidak berpengaruh banyak. Adapun himbauan-himbauan yang 

diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan visi misi radio sehingga tidak 

semua himbauan dari lembaga terkait dilaksanakan. 
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Untuk menyukseskan siaran religi tersebut, Metro FM 

menggunakan nama “Metro Qolbu” yakni dengan alasan kata “Qalbu” 

merupakan sesuatu yang dekat dengan nuansa Islam. Kata “Qalbu” dalam 

KBBI berarti ‘Pangkal perasaan batin; hati yang suci (murni); hati. 

 

“Artinya gini penggunaan kata qalbu itu kan sangat dekat 

dengan Islam, berbau Islamnya sangat dekat. Jadi di antara 

pemilihan nama yang cocok pada saat kita menentukan untuk 

membuat program ini, maka kita pilih Metro Qolbu. Jadi yang 

sifatnya lebih kepada diri, karena qalbu itu kan di hati. Jadi kita 

memilih kata Metro Qolbu, sementara metronya sendiri kan nama 

radionya, jadi  brand di bawah di dalam  program itu”. (hasil 

wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pemilihan judul “Metro Qolbu” 

berdasarkan pada pemahaman untuk mengenali jati diri (hati yang paling 

dalam) sehingga dengan pemaknaan tersebut masyarakat diharapkan akan 

merasa lebih dekat dengan kedamaian hati / diri. Selain itu, karena 

masyarakat Jambi mayoritas beragama Islam, hal tersebut menjadikan 

Radio Metro FM harus memperhatikan isi konten siarannya, apalagi Radio 

Metro sudah mempunyai pangsa yang jelas yakni semua pendengar yang 

berusia produktif. 

“Kalau faktor demografi sebenernya karena kita di Jambi ya, 

kita harus ngikutin hal-hal yang ada di Jambi, dengan menyesuaikan 

program acaranya. Jadi kita hanya melihat segmen kita tadi itu 

kebiasaannya apa, nah kebiasaan dia itu yang kita sesuaikan 

programnya yang cocok sama mereka. Kita memang sasarannya 

eksekutif muda, yang usianya 25 sampai 40 tahun berati yang 

dikisaran usia 30 - 35 kecenderungan berprofesi sebagai staff 

apapun, atau managger di suatu perusahaan, mereka butuh informasi 

yang ekonomi. Maka kita buat program yang berkaitan dengan 

ekonomi. Dan ada juga di usia itu mereka baru mencoba punya 

usaha, startup. Maka kita buat program-program yang mengarah 

kepada usaha. Tentu ada bahwa pengaruhnya demografi ke program 

itu, karena kita harus mikirin pasarnya kita kan”. (hasil wawancara 

dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Radio Metro FM menanggap bahwa siaran religi merupakan salah 

satu program yang akan mengisi peluang dalam kaitannya dengan 

demografi masyarakat. Maka dari itu, siaran-siaran yang sesuai dengan 
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keadaan masyarakat amat diperlukan. Terlebih lagi, sasaran dari radio ini 

adalah para pebisnis sehingga siaran-siaran berbau ekonomi tersebut 

dirancang untuk menyediakan pendengar dengan klasifikasi pebisnis muda. 

Dalam kaitannya dengan siaran religi “Metro Qolbu”, faktor 

demografi Jambi yang mayoritas muslim merupakan satu alasan atau 

peluang diadakannya acara ini. Dengan demikian sasaran dari program ini 

adalah masyarakat secara keseluruhan, terutama yang berumur di antara 25 

sampai 45 tahun.  

 

“Kalau target pendengar kita hmm sama ini  pada umumnya. 

Baik  Metro Qolbu maupun  dengan program lain sebenarnya sama 

target pendengarnya. Artinya target pendegar metro sendiri itu 

orang-orang yang usianya 25 sampai 45 tahun, siapapun, perempuan 

atau laki-laki, jadi istilahnya tidak ada ke khususan untuk si A si B”. 

(hasil wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Adapun untuk penentuan hari disiarkannya program ini adalah 

setiap hari kamis, dikarenakan hari Kamis malam Jumat dianggap sebagai 

malam yang sering digunakan untuk pengajian-pengajian yang diadakan 

oleh masyarakat sekitar Jambi. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa hari 

Kamis adalah hari yang bernuansa islam, sehingga pihak Radio Metro FM 

menentukan hari Kami sebagai waktu yang tepat untuk menyiarkan program 

religi. 

 

“Sebenernya pemilihan acara dariMetro Qolbunya sendiri, 

kita menentukan pada saat meeting itu, biasanya Kamis malem itu 

menjadi satu kayak.. rata-rata biasanya orang-orang di Jambi itu kan 

misalnya orang mau mengadakan selametan, tahlilan, itu  cenderung 

biasanya Kamis malem. Makanya saat itukita mengikuti adanya 

kebiasaan seperti itu maka kita munculkan, kemungkinan posisi 

orang mendengarkan yang berbau religi ternyata di Kamis malam, 

makanya kita meletakan acaranya itu di Kamis malam, dan selama 

ini ya fine di waktu itu”. (hasil wawancara dengan Riki, 25 April 

2018) 

 

Dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa pemilihan hari kamis 

sebagai hari siaran karena hari tersebut dianggap sebagai harinya umat 

muslim untuk beribadah dan memanjatkan doa bagi leluhurnya terdahulu 

dan juga mendoakan keselamatan sanak keluarganya yang masih ada. 
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Dengan demikian, siaran program religi “Metro Qolbu” dianggap akan 

mendapat banyak pendengar di hari kamis karena mayoritas orang sedang 

membutuhkan siraman rohani. 

Berkenaan dengan gambaran umum siaran “Metro Qolbu”, tentu 

tema-tema yang dibawakan adalah seputar dunia Islam, baik persoalan 

ibadah maupun muamalah. Kadang-kadang tema yang dibawakan pun tidak 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim radio, melainkan juga dari 

narasumbernya sendiri. Jika ada narasumber (Ustadz) yang berkenan hadir, 

maka tema kadang-kadang ditentukan olehnya sehingga sebelum siaran 

pemateri akan memberikan materinya terlebih dahulu ke radio. 

 

“Ya seputaran Islam lah, sama ceramah, kalau untuk 

talkshow biasanya kalau ada tamu aja sih, kayak kemarin datang 

Ustadz siapa gitu lupa kaka. Ustadznya bawa tema sendiri biasanya, 

nanti kaka dikasih tau biar bisa cari materi hari sebelumnya. Terus 

nanti semingggu sebelumnya di instagram kita kasih tau kalau mau 

ada talkshow dari Ustadz ini, dan kita juga buka line telpon sama 

sms kalau ada audiens yang mau tanya”. (hasil wawancara dengan 

Merry, 26 April 2018)  

 

Jika dalam Manggis FM di siaran “Ustadz Kita” diawali dengan 

tausiyah dan perkenalan narasumber, maka berbeda dengan program “Metro 

Qolbu” yang mengawali siaran dengan lagu-lagu nuansa Islam. Perbedaan 

durasi antara siaran “Ustadz Kita” dan “Metro Qolbu” menjadikan Radio 

Metro FM harus lebih kreatif dalam mengemas isi siaran agar tidak terlihat 

monoton selama tiga jam. Di “Metro Qolbu” penyiar adalah narasumber itu 

sendiri sehingga siaran agama tersebut dilakukan oleh penyiar dengan 

materi yang didapat dari artikel maupun dari internet. Setelah penyampaian 

materi oleh penyiar, dilanjutkan tapping kajian Islam yang didapat dari hasil 

kerjasama oleh salah satu stasiun radio di Bogor. 

 

“Format program Metro Qolbu sebenernya dari jam 6 sampai 

jam 9. Jadi dari jam 6 sampe jam 7 ini diisi lagu Islami, kemudian 

adzan sampai jam 7, karena emang sengaja sih, gak cuma Metro 

Qolbu aja. Program kami setiap dari jam 6 sampai jam 7 itu cuma 

musik aja, sekedar rileks pendengarnya yang abis pulang kerja kan, 

rileks nya dy pas sore hari. Kemudian dari jam 7 sampai sebelum 

isya kita bahas materi, nah materinya saya bisa lihat dari internet 



52 
 

atau tergantung dari situasi, misalnya mau isra miraj, kita bahas isra’ 

miraj nanti kalau syaban, kita bahas syaban. Tapi materinya ya ini 

tadi, seputar ensiklopedia Islam, info-info event Islam, dan sejarah 

hari-hari besar Islam. Nah ini tergantung dari konteksnya, kalau 

misal lagi ada event isra miraj berati dari jam 7 sampai sebelum isya, 

kita bahasnya isra miraj. Kalau misal lagi gak ada event di bulan ini 

maksudnya hari besar Islam, yauda kita bedah buku atau sejarah hari 

besar Islam, atau tentang ilmu Islam dan teknologi. Nah nanti kalau 

sudah selesei adzan isya, nanti ada kajian Islam. Kajian Islam itu 

bukan kami yang ngomong, jadi nanti ada yang rekaman ceramah 

dapet dari Mas Riki, full ceramah setengah jam itu tanpa sisipan 

lagu-lagu, ceramahnya beda-beda tiap minggu. Terus sesudahnya 

baru kami bahas lagi yang lain atau ngelanjutin pembahasan tadi 

yang sebelum isya itu kan belum selesai. Tapi biasanya itu 

segmennya untuk biografi ilmuan muslim, nah kan banyak tuh bisa 

liat di buku, ensiklopedia Islam, wikipedia, atau informasi lainnya. 

Atau kalau misalnya kayak bulan ini tuh kami udah buat materi. 

Minggu pertama bahas tentang adab, kayak adab bangun tidur, adab 

mau tidur, makan, dan segala macem tentang adab sehari-hari. kalau 

untuk minggu kedua tentang informasi-informasi Islam, terus 

minggu setelahnya itu kisah sahabat nabi. Nah itu tadi materinya, 

Kadang juga resensi masuk sih di minggu ke 4. Tapi ya kita liat 

konteksnya juga sih, kayak misal lagi ada isra miraj ya kaka lebih 

pilih isra miraj di banding bahas resensi itu”. (hasil wawancara 

dengan Merry, 26 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa program siaran “Metro Qolbu” 

memiliki beberapa format siaran yang digunakan, yakni format on air (live) 

dan off air(tapping). Untuk siaran on air yakni dibawakan oleh penyiar 

dengan membahas tema Islami dan membuka sesi tanya jawab dengan para 

pendengar, sedangkan untuk siaran tapping yakni pemutaran rekaman 

kajian Islam yang didapat dari kerja sama dengan Radio Metro FM dengan 

radio Mitra Bogor. 

Untuk penentuan tema siaran live dalam “Metro Qolbu” tiap minggu 

sudah ditentukan dalam rapat oleh program director, begitu pula dengan isi 

tapping kajian Islam, tugas penyiar hanyalah mencari materi berdasarkan 

tema pada saat itu, serta memutar rekaman kajian Islam sesuai jadwal yang 

sudah disepakati. Jika terdapat undangan kerja sama terhadap program 

siaran “Metro Qolbu” seperti pengajian akbar pada waktu tertentu, tim 

produksi akan merekam event pengajian akbar tersebut kemudian akan 
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disiarkan pada waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak Radio Metro 

FM.  

 

“Kaka sih yang nentuin tema, kalau Mas Riki cuma ngasih 

garis besar pembahasannya aja sih, nanti kaka yang ngembangin, 

tapi Mas Riki yang  ngebatasin cuma segini aja, gak boleh lebih dari 

ini”. (hasil wawancara dengan Merry, 26 April 2018) 

 

Selama siaran on air berlangsung, penyiar menyampaikan materi 

yang didapat dari beberapa sumber terpercaya seperti website NU, dan 

buku-buku ensiklopedia Islam, dan lain sebagainya. Dalam proses siaran 

ini, penyiar juga dibatasi oleh General Manager sekaligus Program Director 

siaran “Metro Qolbu” agar tidak membahas hal-hal yang di luar yang telah 

diperintahkan. 

 

“Kalau sumber, kaka ambil dari web NU sih buat yang jam 

7 sampai sebelum isya, pokoknya web yang tidak rasis, yang tidak 

serta merta menjudge, tidak membuat ambigu, pokoknya web yang 

umum. Web muslim umum Muhamadiyah, NU gitu. Bukan yang 

membahas syiah kayak gini loh,,pokoknya kalau ada kata-kata yang 

membahas satu golongan aja wah udah gak bakal kaka ambil tuh”. 

(hasil wawancara dengan Merry, 26 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pemberian materi ceramah 

lebih mendasarkan pada sumber-sumber terpercaya, seperti web resmi 

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Meski demikian, pengambilan 

materi dari website tentu mengurangi bobot kedalaman materi karena 

pengambilan materi yang bersumber website cenderung terbatas; bahwa 

materi yang terkandung tidak selengkap dan sedalam buku. 

Adapun untuk talkshow, pemateri yang akan mengisinya biasanya 

melalui perjanjian dengan Program Director. Dengan perjanjian tersebut, 

Program Director akan menyiapkan waktu kapan penceramah tersebut akan 

mengisi siaran. Penyiar tidak merinci bagaimana proses pemilihan pemateri, 

sebagaimana kutipan berikut ini. 

 

“Untuk narasumber talkshow itu biasanya kita pakai Ustadz 

dari luar Jambi. Nanti Ustadznya janjian sama Mas Riki, nanti Mas 
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Riki yang ngatur waktu talkshownya. Biasanya talkshow itu sekitar 

30 menit sampai 1 jam. Pokoknya dari abis isya, ampe jam setengah 

sembilanan lah. Nanti kelar talkshow lanjut lagi pembahasan umum 

tadi yang kayak resensi buku, ilmuwan Islam, dll. Kalau kayak 

pengajian akbar gitu yang ngajak kerja sama buat di puterin di jam 

Metro Qolbu, nah itu tuh pasti udah ada yang ngerekamin dari orang 

produksinya.  Ya gitu aja sih.”. (hasil wawancara dengan Merry, 26 

April 2018) 

 

Hal tersebut dikarenakan pemilihan narasumber berdasarkan 

keputusan programdirector, namun tidak serta merta semua keputusan 

berada di tangan programdirector. Untuk itu diperlukan adanya rapat untuk 

pengambilan keputusan terkait kerjasama untuk pengisi acara tapping 

maupun pemilihan narasumber untuk talkshow, sesuai dengan kutipan yang 

dinyatakan oleh Riki selaku program director “Metro Qolbu” dan juga 

stasiun manager di Radio Metro FM. 

 

“Kalau ini penentuan narasumber sebenernya memang atas 

dasar hmm kita dalam rapat bahwa memang ada talkshow dan 

memang sifatnya  talkshow untuk itu yg menentukan  dari program 

directornya. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada 

beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama, contohnya 

kemarin kita ada kerjasama dengan pihak lain, itu narasumbernya 

Ustadz Abi Fikri kalau gak salah,, nah itu sama, sebelumnya juga 

ada dengan... hmm apa ya ,, hm tergantung pada saat itu mereka 

punya program acara, mereka mau kerjasama sama dengan kita 

berkaitan dengan branding acaranya mereka, nah itu biasanya ada 

narasumber. Kayak event di pengajian akbar itu bisa. Artinya tidak 

menggangu jadwalnya  kita itu gak masalah. Jadi kita punya 

program acara itu kan misalnya jadwalnya talkshow, berati jadwal 

talkshow itu yang sudah kita rencanakan, gak bisa masuk dia. Berati 

kita atur lagi, kalau dia sifatnya event. Nah ada juga yang kemarin 

kalau gak salah ayak BMT itu gitu juga, sama,, kalau misalkan pas 

lagi seperti itu, buat kerjasama  yang satu bulan mereka ngisi. 

Hal yang berkaitan dengan Komunitas religi sebagai pengisi 

program...? sebenernya bisa, selagi tingkat untuk penyampainn itu 

sifatnya bisa masuk ke lokal jambi, tapi kalau misalkan ibu-ibu 

pengajian nih, terus kita angkat kesini, itu mungkin tidak, tapi kalau 

komunitasnya lebih besar lagi itu memungkinkan bisa”. (hasil 

wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Selain untuk pemilihan narasumber talkshow dan jalinan kerja sama, 

rapat juga diperlukan untuk membahas program siaran “Metro Qolbu” 

secara keseluruhan. Rapat untuk membahas program siaran “Metro Qolbu” 
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ini bersifat kondisional. Apabila ada perubahan-perubahan terkait tema 

bulanan ataupun segmen siaran barulah diadakan rapat untuk membahas 

perubahan tersebut. 

 

“Kalau yang dibahas itu lebih cenderung ke materi. Jadi 

materi si metro qolbunya sendiri, baik itu kayak kita menentukan di 

dalam segmen ada pembahasan tentang  sejarah Islam, atau biasanya 

penemu-penemu Islam, nah itu yg kita bahas. Sehingga nanti penyiar 

akan mengambil materi itu secara berkesinambungan. Jadi dia bisa 

dapatkan materi terus menerus, yang resikonya kan kalau materinya 

terlalu sempit maka si penyiar akan kehabisan materi. Biasanya kita 

rapatnya disitu si, kayak kemarin ini, di awal april kita rapat. Gak 

mesti sebulan sekali sih, setiap ada perubahan baru kita rapat lagi, 

kalau kemarin waktu kita rapat di awal kita udah patok beberapa hal 

artinya penyiar tinggal jalankan aja. Selama kita tidak ada perubahan 

acara segmen di dalamnya”. (hasil wawancara dengan Riki, 25 April 

2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa program siaran “Metro Qolbu” 

mempunyai manajemen yang cukup profesional, dikarenakan adanya 

perencanaan yang dilakukan dengan matang dan tertata jelas. Rapat untuk 

membahas program “Mero Qolbu” termasuk dalam tahapan-tahapan pra 

produksi yang dilakukan oleh Radio Metro FM, selain program siaran 

“Metro Qolbu” program siaran lainnya dalam Radio Metro FM juga melalui 

tahapan perencanaan yang sama.  

 

“Kalau tahapan dalam produksi, hmm kalau dia talkshow itu 

memang ada persiapan, dari mulai pencarian narasumber, kemudian 

untuk datang ke narasumer, temanya, baru ke pembahasan materi. 

Kalau misalkan yang sekarang kita masih kerjasama dengan satu 

perusahaan di Bogor itu, mereka menyiapkan konten Islam. Jadi 

konten Islam itu biasanya sifatnya seperti ceramah atau dakwah, nah 

nanti kita akan putarkan. Nah itu mereka kirim ke tim kontennya dan 

kita akan putarkan, biasanya durasinya setengah jam. Selama kita 

belum ada kontrak untuk talkshow yang lain, artinya kita tidak akan 

membentrokan suatu acara itu, misalnya ada talkshow, yang itu kita 

turunkan dulu.  

Untuk tahapan untuk penyiarnya sendiri di dalam pencarian 

materi, nah itu berati si penyiar yang akan mengambil materi di satu 

sumber tertentu. Kemudian mereka baru olah untuk dijadikan materi 

yang akan disampaikan. Ada beberapa kecenderungan biasanya 

yang kita tidak inginkan, biasanya mereka tidak membahas secara 

detail. Membahas secara detail itu artinya misalnya membahas 
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tentang suatu surah, penyiar tidak akan membahas secara detail. 

Penyiar cenderung secara umum, global, misalnya berkaitan dengan 

perempuan, kenapa harus berhijab, dan segala macem, itu secara 

global. Karena resikonya kita tidak membuka link tlp tetapi 

resikonya disaat penyiar menyampaikannya salah, maka orang akan 

komplain kan, kecuali pada saat itu kita punya narasumber dari luar, 

nah itu biasanya ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya lebih 

dalam”. (hasil wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Tahapan-tahapan pra produksi yang dilakukan oleh Radio Metro FM 

meliputi tahap penentuan tema bulanan, pencarian narasumber atau jalinan 

kerja sama, pencarian sumber materi, dan dilanjutkan dengan tahap 

produksi siaran program religi. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan adalah 

menjalankan rencana-rencana yang telah disepakati tersebut. 

 

2. Produksi 

Untuk produksi siaran religi, Radio Metro FM menggunakan format 

on air dan off air. Format on air yang dibawakan yakni penyampaian materi 

oleh penyiar “Metro Qolbu”, sedangkan untuk format off air yang 

dibawakan yakni pemutaran kajian Islam dari radio Mitra di Bogor yang 

telah menjalin bekerja sama dengan pihak Radio Metro FM. Maka dari itu, 

orang yang terlibat dalam pembuatan program siaran religi ini cenderung 

banyak. 

 

“Untuk yang ngurus program Metro Qolbu, ada saya, MD, 

Produksi, sama penyiarnya”. (hasil wawancara dengan Riki, 25 

April 2018) 

 

Dari kutipan diatas terlihat bahwa pihak yang terlibat dalam siaran 

ini cenderung lengkap, yakni terdiri dari Program Director, Music Director, 

bagian produksi, dan penyiar. Hal ini menunjukkan bahwa program siaran 

“Metro Qolbu” terorganisasi dengan cukup baik karena melibatkan pihak-

pihak yang terkait dalam program tersebut. 

Adapun saat siaran, sisipan-sisipan lagu menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 
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“Ada. Musiknya yang biasa. Jadi pas mbak ngomong sekitar 

3-4 menit naik ke lagu, ya dua lagu lah, satu lagu misalnya dari 

Bimbo, kemudian ada kayak jinggel Metro FM. Nah itu baru satu 

lagi lagu dari Maher Zein, misalnya. Pokoknya setiap naik dua lagu 

langsung disisipin satu jinggel terus satu lagu lagi. Itu udah ditetapin 

gak bakal berubah. Kecuali kalau jam 6 sampai jam 7 lagu terus kan, 

lagu-lagu kayak Bimbo, Maher Zein ya pokoknya lagu-lagu Islam 

lah, kalau murotal gitu sih gak ada”. (hasil wawancara dengan 

Merry, 26 April 2018) 

 

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa musik menjadi penghubung 

antarsegmen dan juga sebagai bagian sisipan yang sangat penting bagi 

nuansa atau pembangun suasana religi. Selain itu, juga tampak bahwa 

terdapat sisipan-sisipan jingle radio yang ditempatkan di sela-sela lagu dan 

iklan. Kutipan di atas juga sekaligus menunjukkan bahwa meskipun siaran 

religi, tetapi tidak terdapat pembacaan atau murotal Quran sebagai salah 

satu segmen penghubung. Hal ini menunjukkan bahwa “Metro Qolbu” tidak 

ingin pendengar bosan mendengarkan siarannya. 

Dengan demikian, siaran “Metro Qolbu” tidak terlalu banyak 

mengubah format siarannya karena sudah diterima masyarakat pendengar 

secara luas. Pendengar dianggap sudah hafal dengan model siaran “Metro 

Qolbu” sehingga yang perlu terus diinovasi adalah materi-materi yang 

dibawakan, juga tidak menutup kemungkinan pengisi acaranya. 

 

“Sebenernya udah tau sih audiensnya, karena udah pada apal 

penetapannya. Karena kaka gak pernah berubah juga formatnya,  

pokoknya dari jam 7 sampai jam sebelum isya itu informasi, terus 

dari abis isya ampe jam 8 udah pasti kajian. Jadi pasti yang muda-

muda itu nunggguin informasi seputar Islamnya, nah kalau yang tua 

itu pasti nunggu kajiannya. Nah itu udah pasti, gak bakal pernah 

berubah. Jadi orang udah tau”. (hasil wawancara dengan Merry, 26 

April 2018) 

 

Berikut breakdown pada program siaran “Metro Qolbu” dengan 

durasi tiga jam, yakni meliputi. 
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Breakdown Siaran “Metro Qolbu” Radio Metro 101.9 FM 

(Durasi 180 menit) 

WAKTU  DURASI KETERANGAN 

18:00 – 18:16 16 menit Lagu Islam-Lagu Islam Islam 

18:17 – 18:20 3 menit Adzan magrib 

18:21 – 18:22 1 menit Jingle  

News (Metro Inspiring) 

Jingle  

18:23 – 18:34 11 menit  Lagu Islam-Lagu Islam Islam  

18:34 – 18:35 1 menit News (Metro Inspiring) 

18:35 – 18:51 16 menit Lagu Islam Islam 

Jingle 

Lagu Islam islam 

18:52 – 19:02 12 menit Iklan program radio 

Lagu Islam Islam 

19:03 – 19:11 8 menit Announcer 1 (opening) 

19:12 – 19:16 4 menit Iklan 

Metro Healt 

Lagu Islam Islam 

19:17 – 19:20 3 menit Announcer 2 (materi) 

19:21 – 19:24 3 menit Lagu Islam  

19:25 – 19:28 3 menit Adzan isya  

19:29 – 19:31 1 menit Jingle  

Metro inspiring 

Jingle  

19:30 – 20:03 33 menit Kajian Islam 

20:04 – 20:10 6 menit Lagu Islam 

20:11 – 20:14 3 menit Jingle 

Iklan 

Lagu Islam 

20:15 – 20:25 10 menit Announcer 3 (materi) 

20:26 – 20:39 13 menit Lagu Islam 

Iklan 

Lagu Islam  

Iklan 

20:40 – 20:45 5 menit Announcer 4 (materi) 

20:46 – 20:53 7 menit Lagu Islam 

20:54 – 20:56 2 menit Announcer 5 (closing) 
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Tabel 3.2. Breakdown Siaran “Metro Qolbu” 

Sumber: Metro FM Document, 2018 

 

3. Pasca Produksi 

 

Untuk proses pasca produksi program siaran “Metro Qolbu”, Radio 

Metro FM hanya melakukan diskusi ringan antara program director dengan 

penyiar. Hal tersebut dilakukan karena program ini bukan program utama 

dalam radio sehingga tidak terlalu banyak memerlukan diskusi. Meskipun 

demikian, evaluasi tetap dilakukan mengingat setiap siaran yang akan 

dilakukan harus bertema sehingga evaluasi tersebut dilakukan sekaligus 

membahas tema atau narasumber selanjutnya. 

 

“Untuk evaluasi belum ada, karena saya sebagai program 

directornya maka saya akan diskusi aja. Jadi tidak ada rapat khusus  

untuk membahas evaluasi. Tapi biasanya paling saya sama penyiar 

akan diskusi biasa untuk membahas mungkin akan diangkat tema 

ini, tema itu, atau mungkin ada narasumber si A, narasumber si B”. 

(hasil wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

 

Tabel Proses Kreatif Program Siaran “Metro Qolbu” di Radio Metro FM 

dan siaran “Ustadz Kita” di Radio Manggis FM. 

 Program “Metro Qolbu” dalam 

Radio Metro FM 

Program“Ustadz Kita” dalam 

Radio Manggis FM 

Pra Produksi  - Penentuan tema, 

narasumber/ sumber 

tapping ditentukan oleh 

PD dan SM. 

- Sumber materi diambil 

dari web resmi NU, 

Muhammadiyah, dan 

ensiklopedia Islam. 

- Penentuan tema dan 

narasumber ditentukan 

oleh PD dan komunitas 

yang bekerja sama 

dengan pihak radio 

seperti MUI & MPJ. 

20:57 – 21:00 3 menit Lagu Islam 
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- Mengadakan rapat jika 

ada perubahan segmen 

dan tema pada saat 

tertentu. 

- Sumber materi dari kitab 

yang dibawa oleh 

narasumber. 

- Mengadakan diskusi 

kecil jika ada masukan 

atau saran konten jika 

diperlukan. 

Produksi  - Format siaran on air 

(live) dan off air 

(tapping). 

- Format siaran bersifat 

kondisional. Apabila  

terdapat narasumber 

maka siaran tapping 

akan digantikan dengan 

siaran talkshow. 

- Sisipan musik 40% 

tapping 10% dan 

penyampaian materi 

50%. 

- Format siaran live 

talkshow. 

- Format siaran bersifat 

mutlak. 

- Sisipan musik 20% 

selebihnya diisi dengan 

talkshow dan sesi tanya 

jawab kepada pendengar. 

Pasca 

Produksi  

- Evaluasi berupa diskusi kecil 

antara penyiar, PD, tim 

produksi dan MD (jika 

diperlukan). 

- Evaluasi diadakan tiap bulan 

bersamaan dengan program 

siaran lainnya.  

 

Tabel  3.3. Proses Kreatif Siaran Religi 

Sumber: Analisis Objek 
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2. Peran Radio lokal swasta Manggis FM dan radio lokal swasta Metro 

FM sebagai media pendidikan  

Dalam perannya sebagai media pendidikan, radio berpengaruh besar 

terhadap penyampaian informasi dari hulu ke hilir. Meskipun media massa 

pada masa kini telah berkembang pesat, radio tetap memiliki massa karena 

media ini tetap dibutuhkan sebagai salah satu sumber informasi. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan, tentu program-program siaran adalah ujung 

tombak bagi berhasilnya sebuah pesan moral atau nilai-nilai penting 

diterima oleh masyarakat.  

Radio Manggis FM dan Metro FM merupakan dua radio yang terus 

membuat siaran-siaran kreatif untuk menyampaikan pesan yang sesuai 

dengan visi misi radio dan juga nilai-nilai pendidikan pada masyarakat. Hal 

tersebut terwujud dalam program-program di radio swasta lokal Jambi, 

terutama Radio Manggis FM dan Radio Metro FM, yang terwujud dalam 

program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, 

sebagaimana dalam program siaran islami “Metro Qalbu” di Radio Metro 

FM dan program siaran islami “Ustadz Kita” di Radio Manggis FM.  

Program-program tersebut merupakan rangkaian kebutuhan dan 

keinginan (need and want) masyarakat kota Jambi. Program radio siaran 

Islam di Jambi merupakan salah satu jawaban atas salah satu permasalahan 

di masyarakat yang tetap membutuhkan sentuhan agama dalam kehidupan 

sehari-hari. Berikut ini akan kami paparkan hasil pengamatan peneliti 

terhadap dua radio tersebut. 

 

a.  Radio Manggis FM 

Kreativitas merupakan hal penting bagi keberlangsungan 

sebuah industri kreatif. Selain itu, media kreatif juga dituntut tetap 

menyampaikan hal-hal positif melalui siarannya. Hal positif yang 

dimaksud adalah menyangkut konten-konten siaran yang 

semestinya tidak mengadu domba, mengajak kepada kebaikan, serta 

menyampaikan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. 
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Program siaran Islami merupakan satu bentuk program 

kreatif yang menyampaikan nilai-nilai positif dalam beragama dan 

berkehidupan. Siaran “Ustadz Kita” adalah model siaran yang 

melibatkan seorang penceramah (Ustadz/Ustadzah) yang memiliki 

kredibilitas tertentu yang sesuai kebutuhan tim produksi siaran. Hal 

tersebut diperlukan agar siaran yang ditampilkan menjadi ciri khas 

radio tersebut.  

Hal terpenting dari program ini adalah tersampaikannya 

nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam diperlukan mengingat mayoritas 

penduduk Jambi adalah muslim. Siaran agama menjadi salah satu 

program pengendali sosial (social preventive) agar masyarakat yang 

sibuk dengan pekerjaanya tetap bisa  mendengarkan tausiyah 

keagamaan. Selain itu, Manggis FM juga menganggap bahwa siaran 

Islami ini juga merupakan cara untuk mendapatkan tempat di hati 

pendengar yang mayoritas penduduk Jambi merupakan umat 

muslim, sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini. 

 

“Ya itu tadi, sebagai tempat bertanya untuk memberi 

pengetahuan keagamaan. Ya sama kayak yang di manfat itu 

sih. Sebagai tempat audiens bertanya tentang keresahan 

keagamaan itu sih tujuan utamanya.” (hasil wawancara 

dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Kehadiran siaran Islami di radio Manggis menjadi suatu 

keharusan meskipun tidak memiliki durasi siaran yang lama atau 

panjang. Siaran “Ustadz Kita” dimulai pukul 17.00 WIB sampai 

dengan 18.00 WIB. Adapun konten atau tema yang diangkat lebih 

bervariasi, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan syariah hingga 

ilmu tauhid maupun fiqh. Materi-materi tersebut disampaikan 

karena radio Manggis ingin menghadirkan siaran islami yang lebih 

komprehensif dan mendalam. Hal ini sesuai pendapat responden 

dalam kutipan hasil wawancara berikut. 
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“Terutama nambah pengetahuan keagamaan, terus 

juga sebagai tempat bertanya, apalagi kalau masyarakat kan 

masih awam tentang hukum-hukum islam, zakat, pokoknya 

tentang ibadah lah. Pasti Ustadznya jawab kalau ada audiens 

yang tanya. Kadang malah Ustadznya jawab secara detail, 

tapi gak mengarah ke satu golongan aja kok. Apalagi kita 

kan kerjasama sama MUI ya, MUI kan punya wewenang 

untuk mengatur masalah umat kayak gitu kan, jadi kadang 

mereka suka menyelipkan informasi-informasi yang baru, 

yang harus diketahui oleh masyarakat umum. Kayak misal 

kayak gini gak boleh, kayak gitu gak boleh.”.” (hasil 

wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Materi-materi yang cenderung “berat” tersebut memang 

sengaja diberikan oleh Radio Manggis FM dengan tujuan 

mencerdaskan semua masyarakat. Materi tingkat lanjut itu 

disampaikan juga untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang 

memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu Fiqih sampai 

ketauhidan yang sering masyarakat temukan dalam kehidupan 

sehari-harinya. Bentuk siaran yang interaktif memudahkan para 

pendengar secara langsung menyampaikan pertanyaan sehingga 

terjadi dialog aktif antara penyiar yang dalam hal ini adalah Ustadz 

dengan pendengar yang latar belakangnya beraneka ragam. 

 

“Kayak misal hari ini ya kita bicara tentang keimanan 

“Hakikat Keimanan”. Hmm banyak sih, misalnya tentang  

Tauhid, Hakikat Islam, Hakikat Iman, kalau deket-deket 

bulan puasa itu biasanya Makna Hakikat Puasa, Hal-hal apa 

saja yang Membatalkan Puasa, Amalan-amalan Wajib dan 

Sunah selama Bulan Ramadhan. Kalau bulan puasa kita dari 

jam 4 masuknya program Ustadz Kita.” (hasil wawancara 

dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Dengan cara tersebut, Radio Manggis FM dapat menyentuh 

berbagai kalangan masyarakat, umumnya masyarakat Jambi 

meskipun tidak semua masyarakat merespon atau aktif ketika siaran 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Muri. 

 

“Kita terima respon dari sms dan telpon. Kadang 

kalau di Jambi ini acara-acara kayak Ustadz Kita itu orang 

tuh cuma dengar aja sih, maksudnya gak begitu banyak gitu 
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antusiasnya.” (hasil wawancara dengan Muri, 27 April 

2018) 

 

Meski tidak banyak respon dari para pendengar, dalam 

siaran “Ustadz Kita” ini tetap ada pendengar yang mau bertanya 

melalui SMS maupun telepon. Masyarakat cenderung menjadi 

pendengar daripada merespon atau sekadar bertanya mengenai hal 

yang belum mereka tahu. 

 

“Kebanyakan pendengar pasif. Mereka cuma 

dengerin aja sih kalau di program Ustadz Kita itu. Tapi tetap 

ada yang respon sekitar 2 sampai 4 orang gitu lah.” (hasil 

wawancara dengan Muri, 27 April 2018) 

 

Terkait dengan posisi program siaran religi, pihak radio 

menyatakan bahwa tidak ada himbauan khusus bagi radio-radio di 

Jambi untuk menyiarkan siaran yang edukatif. Mereka juga 

menyayangkan lembaga-lembaga terkait tidak berperan signifikan 

dalam perkembangan radio.  

 

“Nah itu dia sebenernya KPI itu harusnya ngasih 

himbauan ke radio-radio yang ada di Jambi, cuma fungsi KPI 

yang itu tidak jalan. Kan harusnya ada sosialisasi kek tentang 

penyiaran itu harus gimana. Seharusnya kan mereka 

ngarahin, kontrol, gitu, tapi gak ada tuh. Jadi ya gak ada 

keharusan sih harus buat program religi, tapi karena kita 

menjalankan fungsi radio yang edukasi tadi itu, makanya 

kita buatlah program Ustadz Kita”. (hasil wawancara 

dengan Sunarno, 27 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan fungsi KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia) tidak besar bagi program-program di radio Jambi. 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa KPI tidak memberikan 

sosialiasi apapun mengenai bagaimana radio harus memberikan 

siaran kepada masyarakat. Pada akhirnya, setiap radio inisiatif 

memberikan siaran yang sekiranya dapat memberikan edukasi bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, terciptalah program “Ustadz Kita” 

sebagai bentuk kepedulian Radio Manggis FM terhadap peran radio 

sebagai salah satu agen edukasi kepada masyarakat. 
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Dari beberapa kutipan data yang telah disampaikan oleh 

pihak Radio Manggis FM di atas, dapat diketahui bahwa radio 

mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan edukasi 

seputar keagamaan. Meskipun para pendegar siaran religi ini rata-

rata bersifat pasif (enggan bertanya) namun pesan yang disampaikan 

oleh pemateri tetap didengar oleh audiens bahkan para audiens pun 

juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti 

yang dikatakan oleh masyarakat pendegar siaran “Ustadz Kita” ini. 

 

“Menurut saya isi program Ustadz Kita bagus sih, 

karena yang disampaikan langsung berkaitan dengan hal-hal 

yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

saya materinya juga sudah sesuai mbak, karena itu saya 

senang dengerin siarannya soalnya yang dibahas itu sesuai 

dengan fenomena Islam yang di Jambi mbak. Alhamdulillah, 

jadi lebih banyak ilmu yang didapat, dan sudah mulai bisa 

belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari”. (hasil 

wawancara dengan Shofyan, 27 Agustus 2018) 

 

“Isi ceramahnya bagus-baguslah mbak, ngasih ilmu 

banyak banget, enak juga didengar materinya itu masuk. 

Beberapa materi juga sesuai dengan fenomena disini mbak. 

Materi yang disampaikan juga sangat memotivasi mbak”. 

(hasil wawancara dengan Dwi, 27 Agustus 2018) 

 

Kutipan diatas menunjukkan peran radio sebagai media 

pendidikan dalam penyampaian nilai keislaman yakni sebagai 

jembatan bagi para masyarakat yang masih awam mengenai hukum-

hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat yang 

menerapkan nilai-nilai yang telah disampaikan oleh pemateri di 

kehidupan sehari-harinya. 

  

b. Radio Metro FM 

Berbicara masalah pendidikan, peran radio sebagai 

penyampai pesan kebaikan merupakan hal yang paling ideal untuk 

dipahami setiap radio. Setiap industri kreatif selalu memiliki strategi 

khusus untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Strategi itu 

salah satunya dengan menciptakan program siaran yang dibutuhkan 
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dan diinginkan masyarakat umum. Tentu masyarakat selalu mencari 

hal baru dalam setiap mencari hiburan. Radio Metro FM menyadari 

bahwa pendidikan adalah satu hal yang amat diperlukan bagi 

masyarakat. 

Radio Metro FM menyadari bahwa peran radio sebagai 

media pendidikan amatlah diperlukan masyarakat pendengarnya. 

Oleh karenanya mereka merasa perlu mengadakan sebuah siaran 

yang berbasis pendidikan, yakni siaran religi, selain karena alasan 

demografi.  

“Tujuannya memang memberikan kepada pendengar 

hal-hal yang berbau religi kemudian didalamnya banyak 

sifatnya inspirasi, kemudian ulasan-ulasan terhadap Islam, 

nah itu dibahas di dalamnya. Makanya tujuan kita selama ini 

metro sebelumnya belum mengeluarkan program-program 

religi, nah untuk Metro Qolbu ini ita keluarkan di tahun 2016 

kalo gak salah 2016 akhir, ya udah setahunan lebih lah 

jatohnya”. (hasil wawancara dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa siaran religi diadakan 

bertujuan untuk memberikan pendidikan, inspirasi, seputar dunia 

Islam. Selain itu, siaran religi ini diadakan juga karena untuk 

mengisi kekosongan di tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah 

diadakan siaran religi. Usia siaran ini pun terhitung masih “muda”, 

yakni hampir 2 tahun.  

 

“Kalau manfaat si seputar informasi Islam, terutama 

kajian karena bahas hukumnya sih, fiqihnya, karena bukan 

kaka kan yang bahas, jadi pasti lebih ekspert 

pembahasannya, karena tau, lebih dalam juga 

pembahasannya. Gak sekedar isra miraj dari sini ke sini, 

engga. Tapi yang dibahas hukumnya, fiqihnya, terus hukum 

solat, hukum berhijab, dll”. (hasil wawancara dengan 

Merry, 26 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa muatan siaran “Metro 

Qolbu” cukup berbobot karena pembahasan mengenai peristiwa-

peristiwa bersejarah Islam tidak hanya digambarkan ceritanya saja, 

melainkan juga hukum-hukum syariat yang dibawa dalam cerita 
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tersebut. Tidak hanya itu, pembahasan dalam siaran juga mencakup 

fiqh yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kapabilitas 

dalam hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siaran “Metro 

Qolbu” serius dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Program religi ini juga cukup memiliki ruang waktu yang 

cukup lama dibandingkan dengan Radio Manggis FM. Jika siaran 

“Ustadz Kita” berdurasi sekitar 1 jam, siaran “Metro Qolbu” 

berdurasi sekitar 3 jam, yakni dari jam 18.00 hingga 21.00 waktu 

setempat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Radio Metro FM 

serius dalam menempatkan siaran religi sebagai salah satu program 

edukatif bagi masyarakat. 

 

“Kalau kaka kemarin dengerinnya tentang zina, 

hijab, haji, udah itu,, hmm banyak sih lupa-lupa inget kaka, 

soalnya Mas Riki itu gak buat judul , dia cuma buat Metro 

Qolbu 1, Metro Qolbu 2, dst. Kaka cuma inget itu aja sih 

yang melekat, hehe soalnya hukum-hukumnya yang 

dibahas”. (hasil wawancara dengan Merry, 26 April 2018) 

 

Kerincian materi dapat dilihat dari kutipan di atas bahwa 

materi yang diberikan cukup banyak, yakni dari persoalan zina, 

hijab, haji, dan sebagainya. Kutipan di atas juga menunjukkan 

bahwa siaran “Metro Qolbu” memberikan porsi pembahasan terkait 

dengan hukum Islam cukup banyak. 

Dengan keseriusan yang selalu ditunjukkan oleh program 

ini, masyarakat ternyata merespon positif atas siaran religi ini. Hal 

ini dapat dibuktikan dari jumlah penanya yang selalu ada dalam 

setiap siaran talkshow. 

 

“Untuk respon audiens sih kaka gak tau, karena kaka 

belum pernah ketemu juga. Tapi kalau kita buka talkshow 

tuh pasti ada aja yang nanya, ada yang respon. Karena Metro 

Qolbu ini kan gak tiap minggu ada talkshow.  Mungkin Mas 

Riki sih yang lebih tau responnya, karena dia kan yang 

mantau, soalnya Mas Riki suka kasih masukan 

“Mer...kayaknya orang-orang lebih suka ada pembahasan ini 

deh”. Untuk respon audiens di talkshow tidak terbatas 

berapapun orang yang nanya, cuma mungkin waktunya aja 
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sih. Kalau talkshow 30 menit, ya sekitar 5 sms ada lah ya 

masuk”. (hasil wawancara dengan Merry, 26 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa program religi ini 

berdampak positif setidaknya terlihat dari respon audiens pendengar 

saat ada talkshow. Dalam setiap sesi pertanyaan dibuka, sedikitnya 

5 orang penanya yang merespon pembahasan meskipun sesi 

pertanyaan hanya dibuka dalam waktu 30 menit. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi siaran tersebut 

karena barangkali tema, format, dan narasumber yang disiarkan 

dapat menyentuh persoalan-persoalan riil masyarakat sehingga 

masyarakat merasa cocok dengan siaran tersebut. 

Kutipan di atas juga menunjukkan bahwa Program Director 

mengamati keinginan masyarakat. PDmerasa perlu melakukan 

perubahan-perubahan dalam setiap siaran untuk menjawab 

pertanyaan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun 

siaran ini terbilang cukup lama, ternyata siaran ini diminati 

masyarakat karena memiliki sisi kemenarikan yang tidak dimiliki 

radio lainnya. 

Berkenaan dengan itu, ternyata program religi bukanlah 

program yang wajib bagi setiap radio. Akan tetapi, jika radio 

membaca peluang tersebut sudah semestinya diadakan siaran religi.   

 

“Dibilang keharusan, sih tidak, tidak wajib. Tetapi ya 

kalau misalkan suatu radio melihat ada peluang, mereka 

seharusnya membuat program religi.” (hasil wawancara 

dengan Riki, 25 April 2018) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Radio Metro FM 

mengadakan siaran religi tersebut berdasarkan peluang yang ada di 

sana. Hal ini membuktikan bahwa Metro FM serius memberikan 

edukasi kepada masyarakat di samping mencari kesempatan untuk 

mendapatkan pendengar yang banyak. Peluang tersebut harus 



69 
 

mereka manfaatkan untuk kemajuan radio sekaligus memajukan 

masyarakatnya. 

Dari temuan data yang telah dipaparkan oleh pihak Radio 

Metro FM di atas, dapat diketahui bahwa penyebaran informasi dan 

edukasi seputar keagamaan merupakan peran penting radio sebagai 

media pendidikan. Meskipun tidak semua pendegar siaran religi 

mau berpartisipasi dalam memberikan respon ketika siaran. Hal 

tersebut bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan ajaran-

ajaran seputar agama Islam bagi audiens. Seperti yang dikatakan 

oleh masyarakat pendegar siaran “Metro Qolbu” berikut ini. 

 

“Kalau menurut saya untuk yang disampaikan cukup 

baik. Kalau mengenai konten saya gak bisa menjelaskanya 

mbak, bagi saya semua penyampaian diambil sisi positinya 

aja. Kalau menurut saya penyampaian materinya umum ya 

mbak, untuk semua pendengar di kota-kota lain. Menurut 

saya sendiri bagus mbak, bisa dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, gak hanya didengarkan mbak (hanya sepintas)”. 

(hasil wawancara dengan Ary, 26 Agustus 2018) 

 

“Menurut saya sih, ya bagus lah kalau ada siaran 

religi kaya gitu. Gak monoton siarannya, terus juga 

waktunya pas, ketika habis magrib memang dengerin 

ceramah gitu kan jadinya adem. Kalau isi ceramahnya 

semuanya bagus. Tapi saya lebih suka denger yang 

materinya tentang muslimah gitu atau tentang adab kepada 

kedua orang tua. Menurut saya materinya pas sih. Mungkin 

gak secara langsung mengubah sudut pandang saya tentang 

sebuah pemahaman. Tapi pastinya banyak hal juga yang 

saya pelajari dari yang sudah saya dengar”. (hasil 

wawancara dengan no name, 27 Agustus 2018) 

 

 

“Bagus isi kontennya kak, bisa nambah ilmu agama. 

Dikit-dikit paham lah. Kalau materinya tuh kadang umum 

aja kak, adalah sesekali nyangkut kadang nyangkut tentang 

agama di Jambi. Kayak pas ada kasus pelecehan agama 

Islam yang di hotel Abadi itu. Adalah kak dikit, tambah-

tambah ilmu juga buat saya”. (hasil wawancara dengan 

Angga, 26 Agustus 2018) 

 

Kutipan diatas memperlihatkan bahwa tanggapan audiens 

pendengar “Metro Qolbu” ini melihat siaran religi sebagai variasi 
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yang bagus dalam Radio Metro FM, adanya siaran religi menjadikan 

radio tidak monoton dengan hanya memutarkan lagu-lagu saja. Dari 

segi konten audiens menganggap cukup baik karena konten yang 

diberikan merupakan konten-konten umum yang banyak 

memberikan ilmu-ilmu positif dan juga motivasi. Selain itu, isu-isu 

yang berkembang di masyarakat juga turut dibahas sehingga 

masyarakat menjadi kaya informasi dan pemahaman. 
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Tabel Peran Radio sebagai Media Pendidikan pada Siaran “Metro Qolbu” di 

Radio Metro FM dan siaran “Ustadz Kita” di Radio Manggis FM. 

Peran Radio sebagai 

Media Pendidikan 

Program “Metro 

Qolbu” dalam Radio 

Metro FM 

Program“Ustadz Kita” 

dalam Radio Manggis FM 

Manfaat siaran Untuk memberikan 

informasi yang bersifat 

nilai-nilai keislaman, 

agar menjadi inspirasi 

bagi audiens. 

Untuk tempat bertanya 

masyarakat (audiens) 

mengenai hukum-hukum 

Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Materi isi siaran Materi cenderung 

ringan, seputar ibadah, 

muamalah, serta adab 

sehari-hari dalam 

kehidupan 

bermasyarakat. 

Materi cenderung berat, 

membahas seputar hukum-

hukum Islam berdasarkan 

Al-Qur’an dan Hadits. 

Posisi siaran religi Melihat program religi 

sebagai peluang untuk 

mendapatkan pasar 

yang mayoritas umat 

muslim. 

Melihat program religi 

sebagai suatu keharusan 

untuk mengisi fungsi edukasi 

dalam radio. 

Prestasi  Belum ada prestasi. Mendapatkan nominasi 

siaran religi terbaik se Jambi. 

(versi KPI Jambi 2017) 

Pengaruh siaran religi 

bagi masyarakat  

Menambah wawasan 

umum tentang agama 

Islam bagi masyarakat.  

Menambah ilmu keagamaan, 

terutama tentang hukum 

Islam yang dekat dengan 

persoalan sehari-hari yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

 

Tabel 3.4. Peran Radio sebagai Media Pendidikan 

Sumber: Wawancara dari pihak radio


