
 

LAMPIRAN INTERVIEW GUIDE DENGAN PIHAK INTERNAL RADIO 

JAMBI METRO FM DAN RADIO MANGGIS FM. 

 

General Manager 

1. Kapan radio Metro FM / Manggis FM didirikan? 

2. Apa visi dan misi radio Metro FM / Manggis FM? 

3. Apa latar belakang mendirikan radio Metro FM / Manggis FM? 

4. Bagaimana awal mula menetukan target pasar radio Metro FM / Manggis 

FM? 

5. Apakah faktor demografi berpengaruh terhadap perencanaan program-

program di radio Metro FM / Manggis FM? 

6. Apa alasan membuat program “Metro Qolbu / Ustad Kita” di radio Metro 

FM / Manggis FM? 

7. Bagaimana posisi program religi tersebut di dalam radio? Apakah 

program religi menjadi suatu keharusan di dalam sebuah radio atau hanya 

menjadi pelengkap saja di radio Metro FM / Manggis FM? 

 

Program Director 

1. Mengapa dinamakan program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

2. Apa tujuan diadakannya program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

3. Seperti apa format program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

4. Siapakah yang menetukan narasumber di dalam program “Metro Qolbu / 

Ustad Kita”? apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan narasumber 

atau adakah kerja sama terhadap komunitas-komunitas religi sebagai 

pengisi program tersebut? 

5. Siapa saja target pendengar dari program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

6. Mengapa memilih jam tayang pada sore atau pagi hari? 

7. Apakah ada tahapan-tahapan dalam memproduksi program “Metro Qolbu / 

Ustad Kita”? apa saja tahapan-tahapannya? 

8. Apakah ada rapat untuk membahas program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

biasanya apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? 



 

9. Untuk evaluasi program “Metro Qolbu / Ustad Kita” apakah diadakan tiap 

minggu atau tiap bulan? Biasanya apa saja yang di evaluasi? 

10. Siapa saja yang memproduksi program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

11. Bagaimana dengan biaya produksi dari program “Metro Qolbu / Ustad 

Kita”?  

 

Penyiar 

1. Bagaimana format program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

2. Seperti apa gambaran umum program “Metro Qolbu / Ustad Kita”?  

3. Manfaat apa yang diterima oleh audiens program “Metro Qolbu / Ustad 

Kita”? 

4. Siapakah yang menentukan tema dalam program “Metro Qolbu / Ustad 

Kita”? 

5. Pertimbangan seperti apa yang diambil dalam pemilihan narasumber? 

6. Materi dakwah apa saja yang disampaikan dalam program “Metro Qolbu / 

Ustad Kita”? 

7. Darimana sumber materi program “Metro Qolbu / Ustad Kita” didapat? 

8. Apakah ada batasan dalam penerimaan respon dari audiens yang berupa 

sms / telpon? 

9. Strategi apa yang digunakan dalam mengontrol audiens agar tidak 

berpindah ke lain kanal? 

10. Apakah ada sisipan musik dalam program “Metro Qolbu / Ustad Kita”? 

11. Bagaimana respon audiens terhadap program “Metro Qolbu / Ustad Kita”?



 

LAMPIRAN INTERVIEW GUIDE DENGAN PIHAK EKSTERNAL PENDENGAR 

SIARAN METRO QOLBU DAN SIARAN USTAD KITA DI  RADIO LOKAL  

JAMBI. 

 

1. Seberapa sering anda mendengarkan program religi “Metro Qolbu/Ustad Kita? 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program “Metro Qolbu/Ustad Kita? 

Terkait konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 

3. Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena islam di Jambi 

pada saat ini? 

4. Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dpat memberikan 

anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari dalam hidup 

beragama? 

5. Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran religi 

tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan?



 

Lampiran Data Interview Guide Metro FM 

 

General Manager 

(Mas Riki) 

1. T : Kapan radio Metro FM didirikan? 

J : Kalau metro dari tahun 2008. 

2. T : Apa visi dan misi radio Metro FM? 

J : Nah kalau visi nya metro itu ini...kita ini sebagai radio swasta, 

keinginannya itu ya ini kita melakukan suatu perubahan ya. Kemudian 

makannya saat ini kita menentukan suatu tagline yang selalu dibawa crew, 

yaitu the progresive radio. Jadi selalu ada perubahan-perubahan. Kalau 

untuk misi-misinya, ada beberapa, yang paling utama kita memberikan 

inspirasi, kemudian edukasi ke masyarakat, terus juga pesan-pesam positif 

yang kita berikan. Itu yg paling inti sebenernya dari misi ini semua. Jadi 

makannya ada beberapa acara metro itu yang selain dari Metro Qolbu 

sendiri yang arahnya lebih kepada menginspirasi. 

3. T : Apa latar belakang mendirikan radio Metro FM? 

J : Latar belakangnya itu bahwa radio metro itu sebelumnya adalah radio 

multi segmen, yang bernama radio Nada Berlian. Jadi tahun 2007, 20 

Desember. Lebihnya 2008 Januari kita baru on air , untuk mengudara. Jadi 

Desember 2007 itu kita tes. Jadi dulu namanya Nada Berlian, terus kita ubah 

menjadi Metro FM. Pemberian brand itu merubah akte dengan tetap 

namanya perusahaannya. PT. Radio Nada Berlian tetep, tidak merubah. Kita 

hanya merubah baik itu dari call signnya maupun nama udaranya yang 

dirubah. Nah format dan kontennya itu yang kita pilih, kita mengarah ke 

segmen dewasa. Kalau sebelumnya karena dia multi segmen, dia 

keseluruhan dari bawah ke atas. Kalau saat sekarang, engga. Sekarang kita 

hanya berpatok pada kita radionya radio dewasa, yang berkaitan dengan usia 

25 sampai 40 tahun. Nah itu better than dulu bahwa kita merubah segmen 

karena pada saat itu, karena Jambi kedepannya pertumbuhan dari eksmud, 



 

kemudian orang-orang yang bisnis dan segala macem yang kedepannya 

butuh informasi. Nah itu lah kita siapkan, jadi kalau misalkan multi segmen 

kan gak disitu aja ya, jadi diseluruh. Nah kalau kita itu fokus. 

4. T : Bagaimana awal mula menetukan target pasar radio Metro FM? 

J : Nah ini. Awal mula menentukan target pasar ini ya itu tadi, dimulai pada 

tahun 2008 ini sudah mulai bertumbuhnya ekonomi, kemudian mulai 

bayaknya pengusaha-pengusaha muda, maka kita mulai beralih, jadi 

mengikuti pasar. 

5. T : Apakah faktor demografi berpengaruh terhadap perencanaan program-

program di radio Metro FM? 

J : 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.  

6. T : Apa alasan membuat program “Metro Qolbu” di radio Metro FM? 

J : 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, sebenernya 

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. 

7. T : Bagaimana posisi program religi tersebut di dalam radio? Apakah 

program religi menjadi suatu keharusan di dalam sebuah radio atau hanya 

menjadi pelengkap saja di radio Metro FM? 

J : Dibilang keharusan, sih tidak, tidak wajib. Tetapi ya kalau misalkan 

suatu radio melihat ada peluang, mereka seharusnya membuat program 

religi.  



 

Program Director  

(Mas Riki) 

1. T : Mengapa dinamakan program “Metro Qolbu”? 

J : Artinya gini penggunaan kata qalbu itu kan sangat dekat dengan Islam, 

berbau Islamnya sangat dekat. Jadi diantara 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. 

2. T : Apa tujuan diadakannya program “Metro Qolbu”? 

J : 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.  

3. T : Seperti apa format program “Metro Qolbu”? 

J : Kemudian format programnya hmmm...Di dalam Metro Qolbu itu dibagi 

menjadi sekian segmen, jadi di dalam segmennya itu kita akan membahas 

tentang  sejarah Islam, ada yang berkaitan dengan talkshow, ada juga di 

dalamnya yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan secara umum. 

Jadi yang berkaitan dengan akidah hmm hal-hal yang umum lah sifatnya. 

4. T : Siapakah yang menetukan narasumber di dalam program “Metro 

Qolbu”? apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan narasumber atau 

adakah kerja sama terhadap komunitas-komunitas religi sebagai pengisi 

program tersebut? 

J : 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 ustad 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 yg 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. 

5. T : Siapa saja target pendengar dari program “Metro Qolbu”? 

J : 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. 

6. T : Mengapa memilih jam tayang pada malam  hari? 

J : Sebenerenya pemilihan acara dari Metro 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 itu kita 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. 

7. T : Apakah ada tahapan-tahapan dalam memproduksi program “Metro 

Qolbu”? apa saja tahapan-tahapannya? 



 

J : 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 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. 

8. T : Apakah ada rapat untuk membahas program “Metro Qolbu”? Pasti ada. 

Biasanya apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? 

J : 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. 

9. T : Untuk evaluasi program “Metro Qolbu” apakah diadakan tiap minggu 

atau tiap bulan? Biasanya apa saja yang di evaluasi? 

J : 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. 

10. T : Siapa saja yang memproduksi program “Metro Qolbu”?  

J : Untuk yang ngurus program Metro Qolbu, ada saya, MD, Produksi, sama 

penyiarnya 

11. T : Bagaimana dengan biaya produksi dari program “Metro Qolbu”? 

J : Berkaitan dengan biaya produksi sebenernya kita minim budged, karena 

untuk penyampaian rutin kita hanya memerlukan sumber-sumber dari 

internet. Tapi kalau misalkan pada saat itu ada kerja sama, maka budged 

akan kita limpahkan ke siapa, artinya misalkan kayak naasumber gitu ya.  



 

Penyiar 

(Mbak Merry) 

1. T : Bagaimana format program “Metro Qolbu”? 

J : 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 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 selesei. 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 ttg informasi2 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.  

2. T : Seperti apa gambaran umum program “Metro Qolbu”?  

J : Ya seputaran Islam lah, sama ceramah, kalau untuk talkshow 

biasanya kalau ada tamu aja sih, kayak kemarin datang Ustad siapa gitu 

lupa kaka. Ustadnya 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 

Ustad ini, dan kita juga buka line telpon sama sms kalau ada audiens 

yang mau tanya.  

3. T : Manfaat apa yang diterima oleh audiens program “Metro Qolbu”? 

J : 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 

4. T : Siapakah yang menentukan tema dalam program “Metro Qolbu”? 

J : 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.  

5. T : Pertimbangan seperti apa yang diambil dalam pemilihan 

narasumber? 

J : Untuk narasumber talkshow itu biasanya kita pakai Ustad dari luar 

Jambi. Nanti Ustadnya janjian sama Mas Riki, nanti Mas 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. 



 

6. T : Materi dakwah apa saja yang disampaikan dalam program “Metro 

Qolbu”? 

J : 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. 

7. T : Dari mana sumber materi program “Metro Qolbu” didapat? 

J : 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. 

8. T : Apakah ada batasan dalam penerimaan respon dari audiens yang 

berupa sms / telpon? 

J : Kalau telepon sih gak ada batasan ya kalau pas lagi talkshow gitu, 

karena kita gatau kan siapa yang lagi mau tlp. Tapi kalau sms ada yang 

nanya ke suatu golongan, atau rasis. Udh itu kita gak bacain. Pokoknya 

disini gak boleh nian bahas tentang penistaan agama kayak kasus Ahok 

kemarin, terus gak boleh ngomongin golongan tertentu, mau dia pakai 

niqab kek, mau pakai cadar, pokoknya yang kayak gitu gak bakal 

dibahas.  

9. T : Strategi apa yang digunakan dalam mengontrol audiens agar tidak 

berpindah ke lain kanal? 

J : 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. 



 

10. T : Apakah ada sisipan musik dalam program “Metro Qolbu”? 

J : 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. 

11. T : Bagaimana respon audiens terhadap program “Metro Qolbu”? 

J : 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 sih. Kalau talkshow 30 menit, ya 

sekitar 5 sms ada lah ya masuk.  



 

Lampiran Data Interview Guide Manggis FM 

 

General Manager 

(Bapak Sunarno) 

1. T :Kapan radio Manggis FM didirikan? 

J : 2 Febr 1972. Dengan pendiri Hasan Efendi.  

2. T : Apa visi dan misi radio Manggis FM? 

J : Untuk visi misinya bisa dilihat di web kami, yakni menjadikan musik asli 

Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, sedangkan misinya 

adalah menjadi radio nomor satu di formatnya. 

3. T : Apa latar belakang mendirikan radio Manggis FM? 

J : Dulu itu orang bikin radio mudah, gak kayak sekarang kan. Tanpa harus 

ada izin, terus asalnya itu dari radio-radio komunitas. Ndak perlu izin, 

karena untuk kebutuhan warga lokal sini lah... ya kayak gitu sih asal 

mulanya. Terus kalau misalnya ada prospek untuk di bisnisin, baru lah 

dikembangin. Dulu siapa aja bisa bikin radio, dengan peralatan yang 

seadanya. Masih ada kok orang-orang yang bisa bikin radio kayak sekarang, 

malah jangkauannya lebih luas. Dulu itu kan gelombang radio ada 3, ada 

SW, MW, FM, tapi sejak ada peraturan dari kementrian yang “semua radio 

harus pindah pakai FM”. Padahal gelombang radio pakai SW, MW itu daya 

jangkaunya lebih luas, bisa sampai ke daerah Palembang, ke daerah Riau. 

Iya itu sih sejarahnya. Makanya dulu itu lebih luas, setiap orang bisa itu 

bikin radio tapi yang bener-bener diseriusin, sampai akhirnya bisa jadi PT 

perusahaan sejak tahun 1972 itu.  Kalau sebelum jadi PT itu sebenernya 

radionya sudah ada, tapi kan belum legal. Dulu kan televisi jarang ada yang 

punya, makanya radio dipilih untuk media hiburan masyarakat. 

4. T : Bagaimana awal mula menetukan target pasar radio Manggis FM? 

J : Target pasar itu ada setelah dia beralih ke jalur dangdut. Target pasarnya 

itu memang menyasar ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Soalnya 

dangdut kan identik dengan menengah ke bawah. Jadi disitu mulai dia 



 

nyasar, jadi radio manggis itu emang nantinya mau dijadikan sebagai radio 

yang merakyat. Soalnya kalau radio pop kan sasarannya anak muda, apalagi 

lagu-lagu barat kan. Kalau sebelumnya radio manggis itu masih nyampur 

segmennya, tapi sekarang ya cuma ke dangdut aja. Apalagi sekarang kan 

udah berkembang selera musik dangdutnya, gak cuma kalangan menengah 

ke bawah aja, buktinya sekarang kan musik pop kalah sama musik dangdut, 

liat aja di televisi “Indonesian Idol” kalah rame penontonnya di banding 

“Dangdut Academy, Liga Dangdut, KDI” , jadi ya sekarang sasarannya 

lebih luas lagi.  

5. T : Apakah faktor demografi berpengaruh terhadap perencanaan program-

program di radio Manggis FM? 

J : 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.   

6. T : Apa alasan membuat program “Ustad Kita” di radio Manggis FM? 

J : 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 Ustad 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.  

7. T : Bagaimana posisi program religi tersebut di dalam radio? Apakah 

program religi menjadi suatu keharusan di dalam sebuah radio atau hanya 

menjadi pelengkap saja di radio Manggis FM? 



 

J : 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 Ustad Kita.  



 

Program Director 

(Bang Muri) 

1. T : Mengapa dinamakan program “Ustad Kita”? 

J : 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. 

2. T : Apa tujuan diadakannya program “Ustad Kita”? 

J : Ya itu tadi, sebagai tempat bertanya untuk memberi pengetahuan 

keagamaan. Ya sama kayak yang di manfat itu sih. Sebagai tmpt audiens 

bertanya tentang keresahan keagamaan itu sih tujuan utamanya. 

3. T : Seperti apa format program “Ustad Kita”? 

J : 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 Ustadnya, 

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 Ustad narasumbernya juga ganti, kita kerjasama dengan 

Majelis Penceramah Jambi sama MUI Kota Jambi. (sama persis seperti 

jawaban no 1 Penyiar) 

4. T : Siapakah yang menetukan narasumber di dalam program “Ustad Kita”? 

apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan narasumber atau adakah 

kerjasama terhadap komunitas-komunitas religi sebagai pengisi program 

tersebut? 

J : 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, “Ustad, minggu ini kita bahas ini 

ya...” terus nanti Ustad yang di sana langsung ngarahin gitu, “oh kalau bahas 

itu, lebih baik sama Ustad ini...” gitu. Sama tergantung waktunya cocok atau 



 

gak sama Ustad yang bersangkutan. Sedangkan untuk kriteria nya 

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

Ustad Kita itu lebih pengen jadi tempat bertanya bagi masyarakat. Nah 

masyarakat ini kan biasa suka resah masalah fiqih. Jadi kita milih Ustadnya 

yang paham masalah fiqih sih. Soalnya masyarakat sekarang itu kan gak tau 

tentang fiqih). 

5. T : Siapa saja target pendengar dari program “Ustad Kita”? 

J : Kalau target kita itu remaja dan dewasa, laki-laki, perempuan, campur 

lah.  

6. T : Mengapa memilih jam tayang pada sore hari? 

J : Karena sore itu waktunya nyantai, orang pulang kerja, sembari menunggu 

waktu magrib. Dan Ustadnya pun punya waktunya kalau pas sore hari itu. 

7. T : Apakah ada tahapan-tahapan dalam memproduksi program  “Ustad 

Kita”? apa saja tahapan-tahapannya? 

J : 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 ustadnya bisa apa enggak minggu ini ngisi 

tausiyah di radio. 

8. T : Apakah ada rapat untuk membahas program “Ustad Kita”? biasanya 

apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? 

J : Kalau rapat untuk membahas secara khusus program Ustad Kita gak ada 

sih, ya paling evaluasi aja adanya. Atau gak masukan-masukan gitu “Mas 

Muri bagusan program Ustad Kita itu ditabambahin ini,, apalagi besok 

bulan puasa jadi bagusan di tambahan ini...”. Iya masuknya ke meeting 

bulanan sih, tapi kalau rapat untuk membahas secara khusus program Ustad 

Kita itu gak ada. 

9. T : Untuk evaluasi program “Ustad Kita” apakah diadakan tiap minggu 

atau tiap bulan? Biasanya apa saja yang di evaluasi? 

J : Kalau evalasi bulanan nya ada. Tapi itu membahas program secara 

keseluruhan ya, kalau untuk evaluasi khusus program “Ustad 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. 



 

10. T : Siapa saja yang memproduksi program “Ustad Kita”? 

J : Penyiar, narasumber, program director, music director.  

11. T : Bagaimana dengan biaya produksi dari program “Ustad Kita”? 

J : Untuk biaya produksi ya  dari radio sih, ya sama dari iklan juga, 

promotor.  



 

Penyiar 

(Bang Muri) 

1. T : Bagaimana format program “Ustad Kita”? 

J : 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 Ustadnya, 

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 Ustad narasumbernya juga ganti, kita kerjasama dengan 

Majelis Penceramah Jambi sama MUI Kota Jambi. 

2. T : Seperti apa gambaran umum program “Ustad Kita”?  

J : 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.  

3. T : Manfaat apa yang diterima oleh audiens program “Ustad Kita”? 

J : 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 Ustadnya jawab kalau ada 

audiens yang tanya. Kadang malah Ustadnya 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. 

4. T : Siapakah yang menentukan tema dalam program “Ustad Kita”? 



 

J : Yang menentukan tema itu biasanya kita yang minta ke Ustadnya sih. 

Jadi kita request “Ustad Minggu ini kita bahas tema ini ya...” tapi kadang 

kalau misal kita lagi ngeblank ya kita nanya ke Ustadnya “Ustad enaknya 

kita bahas apa ya untuk Minggu ini,,”. Saling share aja sih yang penting ada 

kesepakatan. Tapi kebanyakan kita tema dr Ustadnya sih. 

 

5. T : Pertimbangan seperti apa yang diambil dalam pemilihan narasumber? 

J : Sebenernya program Ustad Kita itu lebih pengen jadi tempat bertanya 

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

Jadi kita milih Ustadnya yang paham masalah fiqih sih. Soalnya masyarakat 

sekarang itu kan gak tau tentang fiqih.  

6. T : Materi dakwah apa saja yang disampaikan dalam program “Ustad Kita”? 

J : 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 Ustad Kita. 

7. T : Darimana sumber materi program “Ustad Kita” didapat? 

J : Ada Ustad yang bawa kitab memang. Jadi kalau kita mau bahas fiqih ya 

dari kitab yang Ustad itu bawa materinya. Jadi Ustadnya udah persiapan. 

Makanya kami disini itu milih Ustadnya yang bener-bener Ustad kayak 

Kyai dari MUI gitu kan, jadi kita gak ngambil dari sembarang Ustad. 

Ustadnya gak dibayar karena udah kerjasama. 

8. T : Apakah ada batasan dalam penerimaan respon dari audiens yang 

berupa sms / telpon? 

J : Kita terima respon dari sms dan telpon. Kadang kalau di Jambi ini acara-

acara kayak Ustad Kita itu orang tuh cuma dengar aja sih, maksudnya gak 

begitu banyak gitu antusiasnya. 

9. T : Strategi apa yang digunakan dalam mengontrol audiens agar tidak 

berpindah ke lain kanal? 



 

J : 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. 

10. T : Apakah ada sisipan musik dalam program “Ustad Kita”? 

J : Ada sisipan musik, kayak lagunya Maher Zein, Bimbo. Ya yang familiar 

aja sih yang lagu islam-islam gitu. 

11. T : Bagaimana respon audiens terhadap program “Ustad Kita”? 

J : Kebanyakan pendengar pasif. Mereka cuma dengerin aja sih kalau di 

program Ustad Kita itu. Tapi tetap ada yang respon sekitar 2 sampai 4 orang 

gitu lah. 

Tambahan : untuk penyiar di Ustad Kita tidak ada kriteria khusus. Karena 

kebetulan saya yang paling senior. Jadi saya yang dikasih kepercayaan buat 

pegang program Ustad Kita. Ya alhamduillahnya juga saya bisa ngaji kan. 



 

Lampiran Data Masyarakat Pendengar “Metro Qolbu” di radio Metro FM 

(Mas Ary) 

1. T : Seberapa sering anda mendengarkan program religi Metro Qolbu? 

J : Gak begitu sering mbak, kadang-kadang aja. 

2. T : Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program Metro Qolbu? 

Terkait konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 

J : Kalau menurut saya untuk yang disampaikan cukup baik. Kalau 

mengenai konten saya gak bisa menjelaskanya mbak, bagi saya semua 

penyampaian diambil sisi positinya aja.   

3. T : Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena Islam 

di Jambi pada saat ini? 

J : Kalau menurut saya penyampaian umum ya mbak, untuk semua 

pendengar di kota-kota lain. 

4. T : Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dapat 

memberikan anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari 

dalam hidup beragama? 

J : Menurut saya sendiri bagus mbak, bisa dilakukan dalam kehidupan 

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

5. T : Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran 

religi tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan? 

J : Saya hanya sebagai pendengar sajalah mbak. 

 

(mbak –Off the record-) 

1. T : Seberapa sering anda mendengarkan program religi Metro Qolbu? 

J : Gak terlalu sering mbak, abis pulang kerja biasanya kalau pulangnya 

abis magrib suka denger radio di mobil, nah pasti yang didenger itu 

keseringan metro m sih, dan pas lagi denger kebetulan sering ya pas siaran 

islami-islami gitu juga. 

2. T : Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program Metro Qolbu? 

Terkait konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 



 

J : 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. 

3. T : Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena Islam 

di Jambi pada saat ini? 

J : Menurut saya pas sih. 

4. T : Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dapat 

memberikan anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari 

dalam hidup beragama? 

J : Mungkin gak secara langsung mengubah sudut pandang saya tentang 

sebuah pemahaman. Tapi pastinya banyak hal juga yang saya pelajari dari 

yang sudah saya dengar. 

5. T : Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran 

religi tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan? 

J : Saya biasanya hanya sekedar dengerin aja sih, karena saya biasanya 

denger pas di mobil, jadi dak biasa untuk kasih respon ke radio.  

 

(kak Angga) 

1. T : Seberapa sering anda mendengarkan program religi Metro Qolbu? 

J : Aku dengerinnya kalau pas lagi gak ada kerjaan kak, soalnya aku kan 

kerja sampai malam. 

2. T : Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program Metro Qolbu? 

Terkait konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 

J : Bagus isinya kak, bisa nambah ilmu agama. Dikit-dikit paham lah. 

3. T : Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena Islam 

di Jambi pada saat ini? 

J : 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. 



 

4. T : Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dapat 

memberikan anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari 

dalam hidup beragama? 

J: Adalah kak dikit, tambah-tambah ilmu juga buat saya. 

5. T : Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran 

religi tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan? 

J : Jarang kak aku kasih respon, cuma dengerin aja sih biasanya.  



 

Lampiran Data Masyarakat Pendengar “Ustad Kita” di radio Manggis FM 

(mas Shofyan) 

1. T : Seberapa sering anda mendengarkan program religi Ustad Kita? 

J : Sebenernya gak terlalu sering mendengarkan juga sih mbak, tapi kalau 

ada waktu luang pas lagi jadwal siarannya ya saya pasti dengerin mbak.  

2. T : Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program Ustad Kita? Terkait 

konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 

J : Menurut saya isi program Ustad Kita bagus sih, karena yang 

disampaikan langsung berkaitan dengan hal-hal yang umum terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. T : Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena Islam 

di Jambi pada saat ini? 

J : 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.  

4. T : Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dapat 

memberikan anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari 

dalam hidup beragama? 

J : Alhamdulillah, jadi lebih banyak ilmu yang didapat, dan sudah mulai 

bisa belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

5. T : Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran 

religi tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan? 

J : Saya gak pernah sih mbak kasih respon, ya cuma sekedar dengerin aja 

sih mbak.  

 

(mbak Dwi) 

1. T : Seberapa sering anda mendengarkan program religi Ustad Kita? 

J : Tiap minggu pasti saya dengerin mbak. 

2. T : Bagaimana tanggapan anda mengenai isi program Ustad Kita? Terkait 

konten dan isi ceramah/dakwah yang diberikan? 



 

J : Isi ceramahnya bagus-baguslah mbak, ngasih ilmu banyak banget, enak 

juga didengar materinya itu masuk. 

3. T : Apakah materi yang diberikan sesuai dengan keadaan/fenomena Islam 

di Jambi pada saat ini? 

J : Beberapa adalah mbak.  

4. T : Apakah materi yang dibawakan oleh program religi tersebut dapat 

memberikan anda pencerahan dalam beribadah atau kehidupan sehari-hari 

dalam hidup beragama? 

J : Pastinya mbak, sangat memotivasi lah. 

5. T : Apakah anda sering memberi respon berupa pertanyaan kepada siaran 

religi tersebut? Atau hanya sekedar mendengarkan? 

J : Selama ini cuma dengerin aja sih mbak, belum minat nanya-nanya.



 

 


