
PROGRAM SIARAN DAKWAH DAN MATERI PROGRAM SIARAN 

DAKWAH DI RADIO KOMUNITAS MBS (MITRA BERDAKWAH DAN 

SHOLAWAT) FM 107.8 MHZ DITINJAU DARI REGULASI PENYIARAN 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai 

Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Oleh 

 

LULUK YUHRIANA KARUNIA 
NIM: 081211056 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2013 

 



NOTA PEMBIMBING 

 

 

Lamp : 5 (lima) eksemplar 

Hal    : Persetujuan Naskah Skripsi 

  

Kepada  

     Yth. Bapak. Dekan Fakultas Dakwah 

     IAIN Walisongo Semarang 

     di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana 
mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari: 

Nama     : LULUK YUHRIANA KARUNIA 

NIM     : 081211056 

Fak ./ Jurusan     : DAKWAH / KPI 

Judul Skripsi : RADIO KOMUNITAS DAKWAH MBS 
(MITRA BERDAKWAH DAN SHOLAWAT) 
FM 107.8 MHZ DITINJAU DARI REGULASI 
PENYIARAN 

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. 
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Semarang,    Januari 2013 

 
 

Pembimbing 
 

Bidang Substansi Materi     Bidang Metodologi & Tata Tulis 

 

 

 

Dra. Hj. Siti Solihati, MA   H.M. Alfandi, M.Ag 
NIP: 19631017 199103 2 001   NIP: 19710830 199703 1 003 



PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya 

sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan 

lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang 

belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka. 

Semarang,      Juli 2013 

Peneliti 

 

 

Luluk Yuhriana Karunia 

NIM 081211056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

��������	
��
 ִ������ 
����������� ���ִ������� 
��֠�� �!"# �ִ☺�%� &')�� 

�*+ִ �+ ,-�# .�����/���� 
�1�☺��ִ2"#�
 �*��3��" 4 

56/3���7 82:1;�� ��ִ☺�� 
�<��	
� =��� 4 >?�
 @A�/BC�D 

E5F��G���H�
� �I☺�" 
⌧K�G�ִ֠- ,-�# ���ִ����� L 
�MNG��� �:17�ִFִO E5G���# 
�P�"Q�R ֠☯-�ִ21�#�
 L 
EH���
 �G��⌧T =��� 

E56/3�ִFִU�� �PV#W� �:ִ �3X�
 
-������
 E5GY�HF�E�Z�%� [�\ 

���# E5G�K�D��G 4 
4�H6���]_���7 

�5X�QE`ִa���� L [3b�� c��� 
E56/"F�OE`�# �1F��☺ִO 
5G�"d�*/�e"Z�7 �ִ☺�� 8�1GY 

�*Z�7 �gH6h���]�+
# ik� 

   

“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu 
umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu 
perselisihkan itu.” (Q.S Al Maidah: 48) 
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ABSTRAKSI 

Skripsi ini disusun untuk mengetahui konsistensi penyiaran dakwah di 
radio komunitas dakwah MBS (Mitra Berdakwah dan Sholawat) FM 107.8 Mhz 
yang ditinjau dari Regulasi Penyiaran yang dilihat dari aspek program siaran 
dakwah serta materi siaran dakwah. Dewasa ini radio komunitas banyak 
bermunculan di Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah. Hal ini terbukti 
melalui data base proses perijinan lembaga penyiaran KPID Jawa Tengah terdapat 
97 stasiun radio komunitas yang mengajukan permohonan perijinan. Dari sekian 
jumlah tersebut hanya 10 radio komunitas yang sudah berhasil memperoleh 
perijinan. Meski demikian, 87 stasiun radio komunitas yang belum mendapatkan 
ijin siaran dari KPID Jawa Tengah tetap mengudara sambil menunggu keputusan. 
Salah satu radio komunitas tersebut adalah radio komunitas MBS FM 107.8 
Mhz.Semenjak pertengahan tahun 2012 tepatnya di akhir bulan Agustus MBS FM 
mendapatkan ijin mengudara dari KPID Jawa Tengah yang hanya disampaikan 
melalui Short Message Service (SMS). Dengan informasi legalitas MBS yang 
disampaikan melalui SMS tersebut belum membuktikan sepenuhnya bahwa MBS 
merupakan radio komunitas yang legal dan sesuai dengan regulasi penyiaran. 
Untuk itu peneliti berusaha mencari informasi tentang regulasi penyiaran sebagai 
tolak ukur legalitas MBS FM.   

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian 
kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 
tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 
atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Spesifikasinya adalah 
deskriptif yaitu penelitian yang cirinya bertujuan untuk menggambarkan secara 
sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai 
bidang tertentu dan pendekatannya dengan analisis deskriptif interpretatif. 
Analisis deskriptif interpretatif bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data-
data yang terkait dengan radio MBS FM kemudian data-data yang diperoleh 
tersebut akan peneliti deskripsikan dengan metode berfikir induktif yaitu berarti 
proses analisis datanya seperti cerobong asap (like a funnel) yang segalanya 
bersifat terbuka pada pemulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir.  

Program siaran dakwah yang ada di radio MBS FM adalah Tilawatil 
Qur’an, Sholawat, Mozaik Pagi, Indo Hits, SDM (Suara Dangdut Mania), Pesta 
Mitra, Ensiklopedia, All About Us, English Fun, Konsultasi PARADE (Psikologi, 
Agama, Remaja, Anak dan Dewasa), Sentuhan Iman, dan Suara Falak. Setelah 
diteliti, semua program siaran yang ada kurang memenuhi regulasi penyiaran yang 
ada. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian program siaran dengan beberapa 
pasal dalam regulasi penyiaran. Sedangkan materi program siaran hampir 



semuanya memenuhi regulasi penyiaran yang ada hanya dua program siaran yang 
memiliki materi kurang sesuai dengan regulasi penyiaran yaitu materi siaran yang 
terdapat dalam program siaran SDM (Suara Dangdut Mania) dan Pesta Mitra.  

 


