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BAB III 

PENYIARAN DAKWAH DI RADIO MBS (MITRA BERDAKWAH DAN 

SHOLAWAT) FM 107.8 MHZ 

 

3.1 Gambaran Umum Radio Komunitas Dakwah MBS (Mitra Berdakwah 

Dan Sholawat) FM 107.8 Mhz  

a. Sejarah Berdirinya Radio MBS FM 107.8 Mhz. 

Sejak tahun 2000, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang  

mulai merintis dan mendirikan Perkumpulan Komunitas Radio Mitra 

Berdakwah dan Bersholawat (selanjutnya disebut Radio MBS FM) yang 

keberadaannya merupakan salah satu divisi dari  Laboratorium Dakwah 

(Labda). Pada awalnya, Radio MBS FM ini adalah tempat praktikum 

mahasiswa untuk mengembangkan diri (life skill) di bidang broadcasting. 

Lambat laun, keberadaan Radio MBS FM mulai menarik hati pendengar 

dan bahkan telah memiliki segmen pendengar tersendiri. Ikatan emosional 

Radio MBS FM dan para pendengar makin kuat dan dilembagakan dalam 

suatu komunitas pendengar.1 

Seiring berjalannya waktu, Radio MBS FM kini tidak lagi hanya 

menjadi tempat latihan mahasiswa. Radio MBS FM ingin meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat karena sadar kebutuhan masyarakat yang 

terdiri dari mahasiswa IAIN Walisongo, ibu rumah tangga, pedagang dan 

pengusaha kecil akan hiburan, informasi dan pendidikan informal, 

                                                             
1 M. Alfandi.Studi Kelayakan Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat (MBS) FM 107.8 

Mhz. (Semarang, Makalah Tidak Diterbitkan:2011) hlm. 1 



42 

 

khususnya di bidang agama, sosial, kesehatan, budaya dan lain sebagainya. 

Dengan media radio, pesan-pesan yang diinginkan dapat menjangkau 

masyarakat yang lebih luas. 

Jauh sebelum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdiri, Radio 

MBS FM berusaha memenuhi ketentuan aturan penyiaran melalui 

pengajuan izin siaran. Izin siaran tidak dapat berjalan dengan lancar akibat 

transisi kelembagaan yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Setelah 

KPI terbentuk, Radio MBS FM berusaha kembali mengurus legalitas radio 

ini. 

Pada akhir tahun 2009 MBS FM segera berkunjung ke Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah di Semarang untuk 

konsultasi tentang proses perizinan. MBS FM segera mengurus proses 

perijinan, namun ternyata proses mengurus itu tidak mudah dan 

memerlukan proses yang panjang dan rumit sekali. Dengan dukungan 

banyak pihak dan terutama Perkumpulan Komunitas Pendengar Radio 

MBS FM, MBS FM segera melengkapi syarat-syarat yang diperlukan agar 

permohonan izin segera selesai dan izin siar segera terbit.  

Radio MBS FM merupakan bagian dari komunitas kampus 

(akademik) dan komunitas masyarakat yang memiliki karakter sebagai 

berikut : 

a. Memahami makna belajar sebagai proses yang tidak pernah berakhir 

dan menjunjung tinggi integritas intelektual. 
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b. Memahami dan menjunjung tinggi budaya akademik (jujur, disiplin, 

dinamis, inovatif, dan terbuka). 

c. Memiliki semangat kemandirian. 

d. Membiasakan diri hidup dalam kesederhanaan. 

e. Memberikan manfaat bagi umat manusia. 

f. Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai 

kehidupan yang terbaik.2 

 

b. Tujuan Pendiriannya 

1. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan didirikannya Radio MBS FM adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghimpun komunitas pendengar radio MBS FM Fakultas 

Dakwah IAIN Walisongo Semarang. 

b. Menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio komunitas. 

c. Memberikan pelayanan informasi akademik, informasi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta informasi layanan sosial 

kemasyarakatan melalui penyiaran. 

d. Mengembangkan ilmu dan pemikiran serta penelitian di bidang 

penyiaran. 

e. Ikut serta dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan 

nasional. 

                                                             
2 Ibid, hlm. 1-2 
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f. Mengembangkan media pemcerahan kebangsaan sebagai 

implementasi meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara 

dan beragama serta meningkatnya semangat ataupun jiwa 

nasionalisme bagi anggota perkumpulan dan masyarakat.3  

 

c. Visi Misi  

1. Visi 

Visi merupakan cara pandang tentang sesuatu hal, yaitu sesuatu 

yang dilihat dan dihayati serta hendak dicapai. Kemudian, visi tersebut 

ditindaklanjuti melalui misi dengan rumusan yang jelas dan bermakna. 

Visi dari Radio MBS FM adalah : 

“Menjadi Radio Komunitas yang Mencerdaskan dan Menghibur” 4 

 

2. Misi 

Berdasarkan visi di atas, Radio MBS FM merumuskan visi 

sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan informasi pendidikan kebangsaan, 

informasi akademik bagi anggota perkumpulan dan pelayanan 

social kemasyarakatan serta keagamaan; 

b. Pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) anggota 

perkumpulan melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal 

dan pelatihan-pelatihan dalam rangka pencapaian kesejahteraan. 

                                                             
3 Ibid, hlm. 3 
4 Ibid, hlm. 3 
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c. Terbangunnya kepedulian dan kesadaran akan nilai-nilai moralitas 

keagamaan, kepedulian sosial melalui pencerahan kebangsaan dan 

keagamaan yang diprogramkan oleh perkumpulan tersebut.5 

 

3. Mewujudkan Visi dari Segi Program 

Untuk mewujudkan “Menjadi Radio Komunitas yang 

Menghibur dan Mencerdaskan”, dalam segi program, disusunlah 

acara sebagai berikut: 

a. Menghibur : acara yang sajikan SHOLAWAT (lagu-lagu religi 

dengan sisipan mutiara hadits); MOZAIK PAGI  (nasyid dan 

qasidah serta kajian hadits muamalah); INDO HITS (tembang 

Indonesia lama); SDM  (Suara Dangdut Mania); dan PESTA 

MITRA (request lagu dan mengirim ucapan dari pendengar);  

b. Mencerdaskan : TILAWATIL QUR’AN (Lantunan Kalam Ilahi), 

Konsultasi PARADE (Psikologi, Agama, Remaja, Anak dan 

Remaja),  ENSIKLOPEDIA (mengupas rahasia ilmu 

pengetahuan); ALL ABOUT US (Bincang-bincang seputar kampus 

dan masyarakat); ENGLISH FUN (Belajar bahasa Inggris yang 

menyenangkan), SUARA FALAK (belajar ilmu falak), 

SENTUHAN IMAN (membahas isu-isu seputar agama Islam).6 

 

 

                                                             
5 Ibid. hlm. 4  
6 Ibid. hlm. 4 
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4. Mewujudkan Visi dari Segi Teknis 

Visi juga diwujudnyatakan dalam segi teknis, yaitu 

menyelenggarakan siaran–, informasi yang aktual dan kontekstual 

(Indonesia dan sebagian lagi adalah Manca). Selain itu, siaran–siaran 

tersebut juga melibatkan komunitas di setiap acara, baik secara 

langsung, maupun secara tidak langsung melalui keterlibatan sebagai 

pembawa acara/ penyiar, pendengar aktif (dengan tanggapan lewat 

telepon dan SMS) juga pendengar pasif di rumah mereka masing–

masing.7 

 

5. Mewujudkan Visi dari Segi Manajemen 

Visi juga diwujudkan dari segi manajemen, yaitu dengan 

menyusun  struktur organisasi sebagai berikut : 

Radio MBS FM ini diselenggarakan oleh Perkumpulan 

Pendengar radio Komunitas MBS FM. Pengurus Perkumpulan 

Pendengar radio ini dibantu oleh para penaggungjawab 

penyelenggaraan siaran yang meliputi : 

a. Penanggungjawab Bidang Umum 

b. Penanggungjawab Bidang Siaran 

c. Penanggungjawab Bidang Pemberitaan 

d. Penanggungjawab Bidang Teknik 

Masing – masing penanggungjawab dibantu oleh beberapa 

orang sebagai suatu Kelompok Kerja (POKJA) pelayanan. Semua 

                                                             
7 Ibid. hlm. 4 
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bidang melaksanakan tugasnya secara kekeluargaan, keterbukaan, 

kebersamaan, dan saling percaya.8 

 

d. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI RADIO MBS FM9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Ibid. hlm. 4-5 
9 Ibid. hlm. 18 
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Keterangan:  

a. Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 

Dewan Penyiaran Komunitas adalah lembaga tertinggi yang 

merupakan pemilik (mewakili IAIN Walisongo dan Fakultas 

Dakwah IAIN Walisongo) Radio MBS FM. DPK berwenang : 

1. Mengangkat dan memberhentikan pengurus Perkumpulan 

Pendengar Radio MBS FM. 

2. Membantu baik langsung maupun tidak langsung 

pembiayaan penyelenggaraan Radio MBS FM. 

3. Memotivasi warga kampus dan warga sekitar kampus 

untuk mendukung secara moril dan materiil: secara 

langsung maupun tidak terhadap penyelenggaraan Radio 

MBS FM. 

4. Mendampingi pengurus Perkumpulan Pendengar Radio 

Komunitas MBS FM dalam membina relasi dengan 

masyarakat umum. 

5. Merumuskan kebijakan umum Radio MBS FM. 

b. Pengurus Perkumpulan Pendengar Radio Komunitas MBS FM  

Pengurus Perkumpulan Pendengar Radio Komunitas MBS FM 

adalah lembaga yang mendapat kepercayaan dari DPK untuk 

menyelenggarakan pelayanan Radio MBS FM, dengan : 

1. Mendampingi penyelenggaraan penyiaran dengan 

membuat perencanaa kegiatan/ program setahun sekali. 

2. Mendampingi Penaggungjawab penyelenggaraan 

penyiaran untuk mewujudkan visi Radio MBS FM baik 

dari segi program, teknis acara, manajemen sesuai dengan 

kebijakan umum yang telah ditetapkan. 

3. Mendampingi penanggungjawab penyelenggaraan 

penyiaran untuk menyelenggarakan pelayanan Radio 

MBS FM dengan melibatkan komunitas terkait. 
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4. Mengupayakan peningkatan pelayanan Radio MBS FM 

dengan pengembangannya demi kepentingan masyarakat 

umum. 

5. Membuat pertanggungjawaban kepada DPK secara 

tertulis sekurang – kurangnya setahun sekali. 
 

c. Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran 

Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran adalah orang 

yang ditunjuk untuk menjadi penanggungjawab utama terhadap 

penyelenggaraan penyiaran Radio MBS FM, tugasnya adalah : 

1. Bersama–sama dengan bidang pemberitaan, siaran, 

teknis, umum dan sekretariat mewujudkan visi dan misi 

Radio MBS FM secara aktual dan kontekstual. 

2. Bersama–sama dengan bidang pemberitaan, siaran, 

teknis, umum dan sekretariat melakukan pelayanan 

kepenyiaran di Radio MBS FM. 

3. Membuat program acara kepenyiaran Radio MBS FM 

dengan memperhitungkan aspirasi komunitas terkait. 

4. Membuat pertanggungjawaban kepada Pengurus 

Perkumpulan Pendengar Radio Komunitas MBS FM. 

5. Membuat evaluasi kegiatan penyiaran Radio Komunitas 

MBS FM demi peningkatan pelayanan. 

d. Penanggungjawab Pemberitaan 

Penanggungjawab pemberitaan adalah orang yang ditugasi 

menjadi redaktur pelaksana kepenyiaran rasio, di bawah 

koordinasi penanggungjawab penyelenggaraan penyiaran 

dengan tugas : 

1. Merumuskan materi–materi siaran sesuai dengan visi dan 

misi serta kebijakan umum yang telah ditetapkan. 

2. Memimpin pertemuan koordinatif tentang 

penyelenggaraan siaran, bersama dengan 

penaggungjawab pihak–pihak terkait. 
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3. Merancang materi–materi siaran yang baru sesuai dengan 

kebutuhan komunitas. 

e. Penanggungjawab Siaran 

Penanggungjawab siaran adalah orang yang ditugasi untuk 

menjadi koordinator siaran radio di bawah koordinasi 

Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran, dibantu oleh 

tim terkait, dengan tugas : 

1. Merumuskan materi–materi siaran sesuai dengan visi dan 

misi serta kebijakan umum yang telah ditetapkan. 

2. Membentu penanggungjawab pemberitaan mengadakan 

pertemuan koordinatif tentang penyelenggaraan siaran, 

bersama pihak terkait. 

3. Mengatur jadwal siaran 

4. Merancang acara–acara siaran yang baru sesuai dengan 

kebutuhan komunitas. 

f. Penanggungjawab Teknis 

Penaggungjawab teknis adalah orang yang ditugasi untuk 

menjadi koordinator bidang teknis alat–alat yang dipakai di 

bawah koordinasi Penanggungjawab Penyelenggaraan 

Penyiaran, dibantu oleh tim terkait, dengan tugas : 

1. Mengatur berfungsinya perlengkapan teknis alat–alat 

yang dipakai menunjang penyelenggaraan siaran. 

2. Memperbaiki alat – alat yang kurang berfungsi/ rusak 

sehingga bisa dipakai kembali untk menunjang 

penyelenggaraan siaran. 

3. Merancang dan memperbaharui secara teknis alat–alat 

yang dipakai demi peningkatan penyelenggaraan siaran 

dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. 

g. Penanggungjawab Bidang Umum dan Sekretariat 

Penanggungjawab bidang umum dan sekretariat adalah orang 

yang ditugasi utuk menjadi koordinator bidang keuangan, 
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administrasi, perlengkapan, dan kepegawaian di bawah 

koordiansi Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran, 

dibantu oleh tim terkait, dengan tugas : 

1. Menangani surat menyurat yang terkait dengan radio 

komunitas. 

2. Menyiapkan blangko–blangko isian penyiar dan hal–hal 

lain terkait dengan kebutuhan siaran 

3. Mengarsipkan materi–materi siaran. 

4. Menyiapkan referensi/ bacaan–bacaan yang terkait 

dengan visi dan misi Radio MBS FM.10 

 

1. Pengurus Perkumpulan Radio MBS FM 107.8 Mhz 

Pengurus Perkumpulan Pendengar Radio MBS FM 107.8 Mhz, Fakultas 

Dakwah IAIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut: 

Ketua   : Drs. HM. Zain Yusuf, MM 

Anggota : Drs. H. Anasom, M.Hum 

Anggota : H. Muhammad Alfandi, M.Ag. 

Anggota : Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. 

Anggota : Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd. 

2. Deskripsi Program Siaran di Radio MBS FM 107.8 Mhz11 

Nama Program 
Siaran 

Tujuan 

Tilawatil Quran Menyajikan lantunan kalam ilahi melalui program telah 
dirancang (surat dan ayat tertentu) selama acara, tanpa 
diselingi spot atau iklan. Setiap hari disiarkan dengan 
maksud untuk membantu para pendengar menghafal ayat-
ayat suci Al Qur’an. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh 
mahasiswa untuk melatih hifdzul Quran. 

Sholawat Program ini menyajikan tembang sholawat nabi selama 60 

                                                             
10 Ibid. hlm. 21  
11 Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Radio MBS FM Periode 2011-2012 
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menit. Shalawat nabi di siarkan setiap pagi sebagai 
program pembuka MBS FM setiap harinya. Dalam 
program ini juga disampaikan/ diselipkan hadits-hadits 
Nabi. 

Mozaik Pagi Memberikan pengetahuan tentang hadits – hadits Nabi 
Muhammad SAW yang berkaitan dengan mu’amalat agar 
pendengar dapat mengetahui berbagai hadits dan 
harapannya pendengar dapat merefleksikan isi dari hadits 
tersebut dalam kehidupan nyata. Disamping itu, 
pendengar diharapkan dapat memilah - milah hadits mana 
yang layak untuk dipergunakan sebagai dasar hukum 
perbuatan manusia. 

Indo Hits Program siar yang menyuguhkan berbagai informasi 
menarik seputar kehidupan remaja serta pengetahuan-
pengetahuan ilmiah dengan mengacu pada sebuah 
referensi. Indo hit juga mengajak pendengar untuk 
bernostalgia dengan lagu lagu POP Indonesia lama yang 
masih easy listening. Acara ini memberikan kesempatan 
kepada pendengar untuk request lagu. 

SDM (Suara 
Dangdut Mania) 

 

Program ini dipilih untuk disiarkan di MBS FM pada 
siang hari mengingat begitu banyak pendengar 
(khususnya mahasiswa) berasal dari kalangan pesantren di 
wilayah pantura yang kebanyakan menyukai lagu 
dangdut. Lagu dangdut yang disiarkan disini yang 
memiliki syair yang baik, seperti lagu-lagu dari Rhoma 
Irama, Evie Tamala, Meggi Z, dll. 
Dari lagu yang diputar diberikan informasi oleh penyiar 
tentang ulasan kiprah penyanyi dalam dunia dakwah 
melalui lagu. 

Pesta Mitra 

 

1. Menemani istirahat siang pendengar dengan 
memberikan hiburan berupa musik-musik yang sedang 
digemari oleh kalangan pemuda dan remaja. 

2. Memberi layanan request lagu bagi pendengar yang 
ingin berpartisipasi atau bergabung di program ini. 

3. Lagu-lagu yang diputar diselingi dengan berbagai 
tips(panduan praktis) seperti merawat buku yang rusak, 
cara mengenakan kerudung dengan benar,dll.  

 
Ensiklopedia Menyajikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan 

alam, juga ilmu pengetahuan social, dengan harapan agar 
pendengar semakin memahami makhluk-makhluk ciptaan 
Allah SWT. Allah menciptakan makhluk yang hidup di 
air, darat maupun  udara, yang semuanya sungguh luar 
biasa besar manfaatnya bagi kehidupan manusia di alam 
ini. 
Harapan disiarkan program ini, semoga pendengar 
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semakin bersyukur atas semua anugerah/karunia Allah, 
semakin tekun dan mencintai ilmu pengetahuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup 
manusia. 
Informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang 
jelas yaitu buku Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Alam dan 
Sosial. Tidak ada interaksi dengan pendengar dan lagu 
yang di putar selama program ini adalah lagu-lagu religi. 

All About Us Program ini disiarkan dengan tujuan agar masalah-
masalah/isu-isu terkait kampus IAIN Walisongo 
Semarang, baik mengenai akademik ataupun birokrasi 
dapat dipecahkan dan disolusikan dengan tokoh-tokoh di 
lingkungan kampus yang berkaitan langsung dengan 
masalah atau isu tersebut. 
Program Talk Show MBS menghadirkan tokoh-tokoh 
dilingkungan kampus, untuk membahas sebuah 
permasalahan atau topik khusus, sesuai dengan 
kompetensi narasumber. Talkshow MBS memberikan 
kesempatan kepada para pendengar untuk menyampaikan 
argument dan pendapatnya. Namun acara ini bukan hanya 
sekedar membahas topik seputar kampus saja tetapi juga 
membahas topik-topik permasalahan seputar pendidikan, 
kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Acara ini juga 
bekerjasama dengan KPA(Komisi Penanggulangan Aids) 
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberantasan HIV 
AIDS di provinsi Jawa Tengah.  
 

English Fun 1. Menjadi sarana belajar berbahasa inggris yang 
menarik, karena dipilih tema – tema yang sesuai 
dengan kondisi/kebutuhan mahasiswa. Selain itu 
dibawakan secara santai dan komunikatif yang diiringi 
musik-musik barat terbaru. 

2. Pendengar diberikan kesempatan interaktif (melalui 
telefon atau handphone) sehingga problem pendengar 
seputar materi pembelajaran bahasa inggris struktural 
dan gramatikal dapat disolusikan dengan narasumber. 

3. Program acara ini bekerjasama dengan UKMI (Unit 
Kegiatan Mahasiswa Institut) WEC- Walisongo 
English Club. 

Konsultasi 
PARADE 

(Psikologi, Agama, 
Remaja, Anak dan 

Dewasa) 
 

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah 
pendengar seputar psikologi, agama, remaja, anak dan 
dewasa. Konsultasi ini menghadirkan narasumber dari 
LBKI (Lembaga Bimbingan dan Konseling Islami) yang 
berada di bawah naungan Laboratorium Fakultas Dakwah 
IAIN Walisongo Semarang. 

Sentuhan Iman Program ini bertujuan untuk membahas tentang isu-isu 
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seputar agama Islam yang aktual. Acara ini dikemas 
secara menarik dan komunikatif karena pendengar 
diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan 
gagasannya. 

Suara Falak 
 

Program ini bertujuan untuk membahas tentang ilmu 
kefalakan. Program ini terselenggara atas kerjasama Radio 
MBS FM dan CSSMORA (Organisasi Mahasiswa 
Konsentrasi Ilmu Falak). 

 

 


