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BAB III 

GAMBARAN UMUM RADIO RAM 107.8 FM SURAKARTA DAN 

FORMAT SIARAN DAKWAH 

A. Gambaran Umum Radio RAM 107.8 FMSurakarta. 

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Radio RAM 107.8 FM Surakarta. 

Obyek penelitian yang penulis teliti yaitu Radio RAM 107.8 FM 

Surakarta yang berada dibawah yayasan Pondok Pesantren Al-Muayad 

Surakarta.Dan dibawah ini beberapa data yang diperoleh penulis yang 

didapatkan dari lapangan. 

RAM adalah kepanjangan dari Radio Al-Muayyad Mangkuyudan 

merupakan Hibah dari Wahid Institute bekerjasama dengan Search for 

Common Grounddan Radio RAM 107.8 FM Surakarta di resmikan pada 

10 Mei 2012.Guna menjalankan Program “ Radio Komunitas Berbasis 

Pesantren “.Corak dari Radio RAM 107.8 FM Surakarta adalah MULTI 

SESION, radio yang tidak dikhususkan  pada satu macam jenis musik atau 

acara saja, tapi semua format siaran yang sesuai dengan kebangsaan dan 

keberagamaan Indonesia. 

Fenomena yang terjadi di saat sekarang ini  kita banyak disuguhkan 

berita dan informasi yang mengaitkan umat Islam dengan tindakan 

kekerasan dan terorisme. Hanya karena tindakan segelintir orang yang 

mengatasnamakan Islam, wajah Islam menjadi ternodai. Padahal, Islam 
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merupakan agama yang membawa misi perdamaian “Rahmatan lil 

‘alamiin” bagi seluruh umat manusia. Masyarakat umum seakan-akan 

digiring pada anggapan bahwa umat Islam gemar bermusuhan dengan 

kelompok lain. Padahal Islam itu sarat akan ajaran untuk mengenal dan 

memahami orang lain“ta’aruf” , menghormati perbedaan “tasamuh”, 

bersikap adil dalam menyikapi masalah“‘adalah”,  dan mengutamakan 

perdamaian dalam memecahkan masalah “ishlah”.  

Seringkali, dalam internal umat Islam juga dihembuskan dan 

ditanamkan sikap untuk bertindak ekstrim “tatharruf” , tindakan saling 

menyesatkan, menganggap apa yang dilakukan kelompok lain sebagai 

bid’ah, dan seringkali sikap seperti ini berujung pada perilaku pemaksaan 

dan penggunaan cara – cara kekerasan. Sehingga, nilai – nilai luhur 

menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi kebersamaan yang 

merupakan pondasi bagi kehidupan sosial bermasyarakat dan berbangsa 

menjadi terkoyak. 

Dalam rangka untuk menyebarkan nilai – nilai perdamaian dan 

menangkal tindakan kekerasan di masyarakat, dibutuhkan media yang 

mendidik dan memberikan informasi yang menyejukkan. Untuk tujuan itu, 

maka berdirilah radio komunitas yang berbasis di Pondok Pesantren ini. 

Dipilihnya media berupa radio, karena radio merupakan salah satu 

media yang cocok bagi masyarakat yang masih kuat memiliki tradisi lisan 

seperti masyarakat Indonesia. Mengapa di Pesantren, karena selama ini 
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pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang sudah turun menurun 

menjadi kepercayaan masyarakat dan mampu menjadi perekat sosial. 

Lebih lanjut, radio ini bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah 

untuk menyampaikan pesan – pesan damai bagi masyarakat.Selain 

informasi (berita), kegiatan – kegiatan pengajian atau ceramah juga bisa 

disiarkan lewat radio, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. 

Dengan adanya radio ini, diharapkan komunitas pesantren dan sekitarnya 

bisa memanfaatkan radio ini untuk sarana pendidikan dan menanamkan 

nilai – nilai positif terutama bagi generasi muda. 

2. Tujuan Radio RAM 107.8 FMSurakarta 

a. Sebagai media dakwah dan penyebaran nilai- nilai Ahlusunnah Wal 

Jamaah seperti tasamuh, tawasuth, tawazun, ‘adalah, dan lain – lain. 

b. Sebagai media untuk menangkal ajaran – ajaran radikal dan kekerasan 

yang meresahkan masyarakat, yang mengharamkan tahlil, ziarah kubur, 

atau maulid nabi. 

c. Sebagai media perekat persatuan antar suku, agama, kelompok dan 

golongan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

d. Sebagai sarana dialog dan komunikasi dari warga, oleh warga dan 

untuk warga terutama masyarakat pesantren dan sekitarnya. 

e. Sebagai wadah  untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

pesantren dan sekitarnya. 

f. Sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat pesantren dan sekitarnya. 

g. Sebagai media hiburan  

(Dokumentasi Radio RAM 107.8 FM Surakarta, 2012). 
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3. Struktur Organisasi Radio RAM 107.8 FM Surakarta. 

  Berikut ini struktur kepengurusan Radio RAM 107.8 FM 

Surakarta. 

Pengasuh  : Drs. KH. Abdul Razaq Shafawi 

: Dr. KH. Abdul Muid Ahmad 

: H. M. Idris Shafawi B.A 

: Drs. H. M. Dian Nafi’ M.Pd 

Direktur  : H. M. Faishol Razaq S.Ag 

Humas   : Nur Hidayatullah Fatimah 

On Air Manager : Nur Ridho 

Kasir/TU  : Shofi Puji A 

Teknisi   : Choirudin 

Produksi+Md  :Agus Muhaimin S.Hi 

Penyiar  : Iben,  Ibam,  Enha, Imin, Iemah,Shofi, Yunita 

B. Visi dan Misi Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

1. Visi 

a. Menjadikan RadioRAM107.8 FM Surakarta sebagai alat komunikasi 

massa yang mengajak masyarakat dan generasi muda untuk menjadi 

lebih berakhlak dan santun. 

b. Mengajak masyarakat dan generasi muda untuk berjiwa religius, 

kembali pada ajaran Rasulullah dan Para Sahabat. 
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c. Memupuk adanya jiwa berbudaya bagi generasi muda dengan perilaku 

yang agamis. 

2. Misi 

a. Menciptakan sarana yang dijadikan media untuk berkreasi bagi santri 

Pondok Pesantren Al-Muayyad. 

b. Menyuguhkan materi yang mendukung kecerdasan emosi dan spiritual 

bagi masyarakat. 

c. Memberikan informasi dan hiburan untuk masyarakat agar lebih maju 

dan mendukung sikap kritis masyarakat dalam masalah-masalah yang 

sedang terjadi.  

C. Program Kerja Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Radio RAM 107.8 FM 

Surakarta, H. M.Faishol Razaq S.Ag, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan 

tujuan radio dakwah tersebut,seluruh elemen bersama-sama  membuat 

rencana kerja yang berupa program kerja untuk satu periode kepengurusan   

(4 tahun). Berikut ini adalah progrm kerja untuk tahun 2012-2015 yang 

merupakan hasil keputusan  melalui musyawarah antara lain : 

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan-

pelatihan atau workshop yang diadakan setiap 6 bulan sekali. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar menjadi lebih 

profesional. 
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3. Mengadakan acara-acara besar agar Radio RAM 107.8 FM Surakarta lebih 

dikenal di masyarakat. 

4. Menyelenggarakan muhasabah (perenungan atau dzikir bersama). 

Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan masjid-masjid dan 

musholla-musholla, dan disiarkan melalui siaran radio 

Berkaitan dengan programkerja tersebut di atas diadakan rapat kerja 

yang berfungsi  

1. Menjaring data yang sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang  

dihadapi. 

2. Perencanaan dalam pendanaan  

3. Mengidentifikasi dan menyatukan kebutuhan umat  

4. Mempersiapkan fasilitas-faslitas yang ada 

Segala bentuk format siaran dakwah Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

ini  berjalan efektif bila mana menggunakan cara-cara yang tepat dan metode 

yang digunakan. Komitmen atau kesepakatan bersama antara masing-masing 

pengelola untuk melaksanakan program kerja yang ada, dan kerjasama  

dengan pihak terkait untuk lebih dikembangkan. (Wawancara dengan 

Direktur Radio RAM 107.8 FM Surakarta, H. M.Faishol Razaq S.Ag, 

03/11/2013). 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan tidak semua format 

siaran berjalan baik dan disukai banyak masyarakat. Faktor yang menjadi 

kendala antara lain karena masih kurangnya sarana dan prasarana sehingga 

dalam pengembangannya tidak dapat berjalan dengan baik,kurangnya  
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ketersediaan dana, kurangnya lahan atau lokasi untuk pengembangan dakwah, 

serta juga banyak persaingan dengan radio- radio komunitas lainya yang ada 

di Surakarta. 

D. Standard Operating Procedures (SOP) Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

Dalam sebuah radio ada mekanisme pengudaraan siaran baik rekaman 

maupun langsung (live) yang di sebut standar operating procedures (SOP) 

sebagai ketentuan apabila seseorang yang terlibat dalam mekanisme dan 

siaran tersebut tidak mengikuti SOP yang ada, maka dapat menggangu 

kinerja selanjutnya. Ada dua bentuk dalam SOP, yaitu; SOP penyiaran dan 

SOP pengudaraan. 

1. Bentuk SOP Penyiaran dalam Radio RAM 107.8 FM Surakarta. 

• Radio              :RAM (Radio Al-Muayyad Mangkuyudan ) 

• Frekwensi       :107 Point 8 MHz 

• Slogan             : santun, religi, dan berbudaya. 

• Alamat            : JL. Samanhudi No 64 Mangkuyudan Surakarta. 

• No telp/sms     : 085-62799640/085-702333764. 

• Facebook         : RAM FM Solo. 

• Streaming        : http://Ramfmsolo.Caster.fm/ 

2. Bentuk SOP Pengudaraan dalam Radio RAM 107.8 FMSurakarta. 

a. Opening 

• Salam (Wajib) 

• Menyebutkan Call Frekwensi (Wajib) 

• Menyebutkan Call Station  (Wajib) 

• Slogan  (Wajib) 

• Alamat Studio (wajib) 
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• Nama Penyiar  (Wajib) 

• Acara  (Wajib) 

• Durasi Siaran (Sunah) 

b. Siaran 

• Menggunakan bahasa yang sopan 

• Komen dalam bentuk motivasi atau himbauan 

• Pembacaan pesan singkat masuk harus selektif 

• Mencatat lagu - lagu yang belum ada 

• Format  Siaran : Lagu –lagu, id’s TOP, lagu, backsound (DJ 

Comment) 

• Id’s BEST digunakan Untuk Pergantian Acara 

• Menyebutkan Call Frekwensi (Sunah) 

• Memutarkan 1 ILM, 1 Cerita Santri dan 1 Mutiara Hikmah 

c. Clossing 

• Permintaan Maaf (pesan singkat yang belum terbaca, telefon,yang 

tidak terangkat, lagu yang belum terputar) 

• Penyampaian keyword 

• Kata Bijak, Mutiara (kata – kata positif untuk RAM Setia) 

• Salam 

• Kata Pamit (Yuk Shiipp) 

d. Lain – lain 

• Penyiar Datang 10 Menit sebelum On Air 

• Apabila ada halangan harap konfirmasi pada koordinatorpenyiar30 

menit sebelum siaran 
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E. Perencanaan Dalam Menyusun Format Siaran Radio RAM 107.8 FM 

Surakarta. 

Sebelum rangkaian program siaran di udarakan maka dibutuhkan 

berbagai proses-proses dalam penyusunan format siaran, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Membuat Mata Acara. 

Setelah pihak produksi mengadakan riset terhadap kebutuhan 

masyarakat dalamprogram-program yang diinginkan selanjutnya adalah 

merencanakan jenis mata acara dan memasukannya dalam jadwal acara 

radio. Diantara tahap-tahap yang dilakukan adalah : 

a. Untuk mengetahui apa saja acara program siaran yang akan diudarakan. 

b. Untuk mengetahui siapa sasaran pendengarnya. 

c. Untuk mengetahui tujuan dari program tersebut. 

2. Penentuan Nama Program Acara 

Dalam menentukan nama program acara tidaklah mudah sebab pihak 

produksi harus mencari nama acara yang menarik yang mudah diingat, 

sertapertimbangankan aspek  lainnya. Dalam menentukan nama program 

acara yang ideal, sangat perlu beberapa alasan-alasan yaitu : 

a. Nama program acara harus singkat dan mudah diingat. 

b. Menarik dan menimbulkan gairah. 

c. Nama acara harus sesuai dengan program. 

d. Sesuai dengan kondisi kebudayaan setempat. 
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3. Merencanakan Format Siaran. 

Perencanaan adalah tahap paling penting dalam setiap kegiatan 

termasuk format siaran radio komunitas dakwah, sebab perencanaan akan 

menentukan kemana radio akan dibawa, untuk tujuan apa radio dibentuk, 

kepentingan apa saja yang diinginkan bersama. 

Seperti halnya Radio RAM 107.8 FM Surakarta yangseluruh format 

siarannya mengandung unsur dakwah, karena itulah tujuan dari dibentuknya 

Radio RAM 107.8 FM Surakarta ini meskipun diselingi dengan program-

program hiburan agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi 

pendengarnya. 

Seorang programmer di Radio RAM 107.8 FM Surakarta ini dituntut 

dalam membuat program siaran agar menciptakan harmonisasi dan varisai 

terhadap pendengar. Terutama dalam acara-acara yang berkaitan dengan visi 

misi Radio RAM 107.8 FM Surakarta itu sendiri. Dimana salah satu tujuan 

dibentuknya Radio RAM 107.8 FM Surakarta ini adalah penyebaran nilai-

nilai Ahlussunnah wal jamaahseperti tasamuh, tawasuth, tawazun, 

‘adalahdan lain – lain. 

Proses penyusunan dari programmer radio RAM 107.8 FM Surakarta 

ini dalam menyajikan format siaran dakwah adalah sebagai berikut : 

a. Tim programmer setelah menemukan format siaran yang cocok 

kemudian diserahkan kepada direktur Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

selanjutnya diajukan kepada pengasuh Pondok Pesantren. 
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b. Dalam acara tertentu seperti dialog interaktif keagamaan maka bekerja 

sama dengan ustadz atau tokoh agama yang memiliki kompetensi 

dibidangnya. 

c. Tim programmer selalu mencari ide-ide kreatif yang hangat dan info 

seputar persoalan yang bisa dijadikan format siaran, terutama dibidang 

keagamaan. 

Tim riset harus selalu mengadakan survei terhadap masyarakat 

pendengarnya tentang hasil program siaran radio, sekaligus untuk 

mengetahui tingkat kejenuhan pendengar. Sehingga bisa selalu dievaluasi 

dan diperbaiki kedepannya(Wawancara dengan Direktur Radio RAM 

107.8 FM Surakarta, H. M.Faishol Razaq S.Ag, 03/11/2013). 

F. Bentuk Format Siaran Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

Format siaran dakwah yang ada di Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

yang disusun oleh pihak programmer dan pihak-pihak yang berkepentingan 

memiliki acuan format program acara yang akan disiarkan diantaranya sebagai 

berikut : 

Format siaran dakwah uraian.Format uraian yang pada dasarnya 

merupakan bentuk penyajian acara monolog yang lebih banyak menggunakan 

bahasa formal. Dalam format ini memiliki multi program dimana bentuk 

penyajian program siaran terdapat program siaran monolog  dalam bentuk 

pengajian atau ceramah agama oleh pengasuh pondok atau narasumber yang 

telah ditunjuk pihak radio, dalam isi materi ceramah tersebut diambilkan materi 
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Al-Qur’an, Al-Hadits dan tentunya kitab-kitab Ahlussunah Waljamaah sesuai 

dengan visi-misi Radio RAM 107.8 FM Surakarta ini. 

Program Siaran Ramadhan dan Kajian Kitab Kuningmasuk dalam 

format uraiandimana dalam acaranya berisi pengajian. 

Format dakwah dialog interaktif.Dalam format dialog interaktif ini 

mendatangkan pembicara atau narasumber yang akan memberikan materi 

dakwah serta melibatkan pendengar baik melalui telefon atau pesan singkat, 

untuk menanyakan berbagai persoalan-persoalan keagamaan sesuai dengan 

tema yang telah dibahas. 

Format dakwah hiburan musik Islam. Dalam format hiburan musik ini 

Radio RAM 107.8 FM Surakarta memutarkan lagu-lagu yang bernafaskan 

Islami (qasidah, nasyid, shalawat) (Wawancara dengan On Air Manajer Radio 

RAM 107.8 FM Surakarta, Nur Ridlo, 03/11/2013). 

Format siaran radio dakwah ini merupakan suatu penjabaran dari 

tujuan dan sasaran dakwah yang telah ditentukan dalam bentuk aktivitas nyata. 

Dimana sasaran tindakan-tindakan dakwah haruslah relevan dengan sasaran 

itu, baik luasnya maupun macam-macam aktivitas yang akan dilakukan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Radio RAM 107.8 FM 

Surakarta ini, perlu untuk menjabarkan segala tindakan-tindakan dakwah dan 

memberikan kebaikan kepada umat melalui program acara radio. Berkaitan  

dengan apa yang terjadi pada masyarakat sekitarnya yaitu antara lain : 
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a. Meningkatkan dan memperdalam kesadaran umat Islam khususnya 

masyarakat sekitarnya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits secara sungguh-sungguh. 

b. Memelihara dan merawat ajaran-ajaran“Ahlussunah Waljama’ah” 

c. Menjaga dan membina kerukunan umat beragama.  

d. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, 

keimanan, dan ajaran-ajaran agama. 

G. Format Program Siaran Radio RAM 107.8 FM Surakarta. 

1. Program Siaran Harian Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh 

melaluiwawancara dan dokumentasi di Radio RAM 107.8 FM Surakarta, 

penulis memperoleh data siaran harian yang disiarkan tiap harinya diRadio 

RAM 107.8 FM Surakarta sebagai berikut:(Dokumentasi Radio RAM 107.8 

FM Surakarta, 2012). 

No. JAM ACARA KETERANGAN 

1 05.00-05.05 OPENING  

2 05.05-05.30 Pembacaan Ayat Suci Al 
Qur’an 

Qiro’ah 

3 05.30-06.00 Siraman Rohani Kajian Kitab Al Hikam 
oleh KH. Yazid 

Busthomi 

4 06.00-08.00 Spirit Pagi Lagu Semangat NON 
BAND 

Hot News / Berita 
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5 08.00-10.00 NORMAL 

( Nostalgia RAM Masa Lalu ) 

Lagu Kenangan Tahun 
80-an 

Tips-tips 

6 10.00-12.00 LAPAS 

( Lagu POP Lawas ) 

Lagu pop lawas yang 
pernah Hits tahun 90-

an 

7 12.00-12.05 Adzan Dzuhur  

8 12.05-13.00 LARIS 

( Lagu Campursari Istimewa 
Terlaris ) 

Lagu Campursari 

9 13.00-15.00 GELADAG 

( Gelaran Lagu Dangdut) 

 

10 15.00-15.05 Adzan Asar  

11 15.05-16.00 MPR ( Musik Petang Religi ) Musik Religi 

12 16.00-18.00 MPR ( Musik Petang Religi ) Sholawat 

13 18.00-18.05 Adzan Maghrib  

14 18.05-18.30 Murottal  

15 18.30-19.00 Kajian Kitab  

16 19.00-19.05 Adzan Isya’  

17 19.00-21.00 Ngaji On The Air Dialog Interaktif 

18 21.00-22.30 MAPAN 

Musik Asyik POP Andalan 

POP 

19 22.30-23.30  Pengajian 

20 23.30- Closing Turun Udara 
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2. Program Siaran Ramadhan Radio RAM 107.8 FMSurakarta 

Program Siaran Ramadhan pada bulan Ramadhan di Radio RAM 

107.8 FM Surakarta secara garis besar sama dengan acara reguler, tetapi ada 

beberapa penambahan program siaran menjelang berbuka dan sahur. 

No. JAM ACARA KETERANGAN 

1 02.00-02.05 OPENING  

2 02.05-03.00  POP 

3 03.00-04.15  Sholawat 

4 04.15-04.30 IMSAK  

5 04.30-04.40 Tarhim  

6 04.40-04.45 Adzan Subuh  

7 04.45-05.00 Qiro’ah  

8 05.00-05.30 Pengajian  

9 05.30-06.00 Kajian Kitab Al Hikam  

10 06.00-08.00 Spirit Pagi Baca Berita 

11 08.00-10.00 Kajian Kitab  

12 10.00-12.00 LAPAS  

( Lagu Pop Lawas ) 

Berbagi Tips 

13 12.00-12.05 Adzan Dzuhur  

14 12.05-14.00 Live Kitab  

15 14.00-15.00  Musik Religi 

16 15.00-15.05 Adzan Asar  
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17 15.05-16.00  Musik Sholawat 

18 16.00-17.00 Dialog Interaktif Live 

19 17.00-17.30 Ngabuburit Live AYYADA 

 ( Request ) 

20 17.30-17.35 Adzan Maghrib  

21 17.35-18.45 Murottal  

22 18.45-18.50 Adzan Isya’  

23 18.50-21.00 Tarawih Live 

24 21.00-21.50 Kajian Kitab Live 

25 21.50-22.00 Closing  

3. Program Siaran Mingguan Radio RAM 107.8 FM Surakarta 

Jadwal Materi Talk Show Setiap Minggu Jam 08.00 Wib 

a. Suksesi Ala Santri 

1) Tema  : Demokrasi santri, proses pemilihan pengurus  

organisasi santri 

2) Moderator : Adhit 

3) Narasumber : Ust. M. Subhi Showabi, S.Pd 

b. Mendadak Santri 

1) Tema  : Kehidupan yang harus menyesuaikan lingkungan 

(mengabdi dan mengaji) 

2) Moderator : Bintang 

3) Narasumber : Bp. Sujarwanto, S.Pd 
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c. Bule Masuk Pesantren 

1) Tema  : Pesantren terbuka untuk siapapun 

2) Moderator : Iben 

3) Narasumber : Drs. Suranto 

d. Mati Sia – Sia 

1) Tema  : Belajar memaknai arti hidup 

2) Moderator : Iben 

3) Narasumber : M. Zainal Abidin, Ammusta’in Nashoha 

e. Temanku lintas agama 

1) Tema  : Berteman dengan orang yang bukan seagama 

2) Moderator : Iemah 

3) Narasumber : KH. Abdul Rozaq Shofawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


