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BAB IV 

SIARAN PASIS (PAMIRA SEPUTAR ISLAM) DI RADIO PAMIRA 93,0 

FM KUDUS TAHUN 2008 DAN ANALISISNYA 

A. Materi Siaran Pasis (Pamira Seputar Islam) di Radio Pamira 93,0 FM 

Kudus Tahun 2008 

Pengambilan materi yang penulis ambil dari minggu ketiga karena 

pada pertengahan bulan banyak orang yang kurang semangat melakukan 

aktifitas untuk itu perlu ada pencerahan. Adapun materi-materinya sebagai 

berikut: 

1. 21 Januari 2008 hari Senin Jam 16.00 – 17.00 WIB 

Berprestasi Tak Mesti Juara Kelas 

Banyak orang tua yang sering mengkaitkan prestasi dengan sekolah 

seperti juara kelas, sebetulnya prestasi itu tidak hanya juara kelas 

berakhlak muliapun bisa dikatakan berprestasi, seperti taat kepada orang 

tua, rajin shalat, puasa, berpakaian yang sopan. Semua itu kadang tidak 

disadari oleh orang tua. 

Banyak anak remaja yang minder, tertutup, berontak karena banyak 

tuntutan dari orang tua, tetapi seharusnya orang tua itu memberikan 

semangat, arahan yang baik cita-citanya apa ?, sehingga anak tidak merasa 

terbebani. 

Allah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada makhluk-

Nya tetapi semua mendapat kesempatan yang sama, hanya kitanya sendiri 

yang harus memulai sering berlatih atau belajar, jangan malas untuk 
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ikhtiar, kalau tidak bisa tanya orang tua atau teman, intropeksi diri. 

Sebetulnya manusia itu punya prestasi tetapi tergantung bagaimana kita 

menggalinya. Di bidang lain selain juara kelas atau mencari kemampuan 

atau prestasi pada diri sendiri seperti qori’, olahraga, seni dan lain 

sebagainya. 

 

2.  17 Maret 2008 

Haruskah Kabur dari Rumah 

Ada anak remaja yang kabur dari rumah disebabkan ada masalah 

keluarga, minta sesuatu tidak dituruti orang tuanya, sudah terpengaruh 

dengan teman-temannya, sehingga tidak betah di rumah. Banyak hal anak 

muda atau remaja kabur dari rumah. Perlu disadari yaitu peran orang tua di 

rumah dan guru di sekolah, tetapi kalau memang orang tua pasrah karena 

sudah tidak bisa mengatasi anaknya berarti anak itu yang tidak mau 

perdulikan dirinya sendiri. Tidak mau memikirkan masa depannya, yang 

dipikirkan hanya kesenangan sesaat. Sebetulnya apa yang dilakukan semua 

itu perbuatan yang tidak baik. 

 

3.  21 April 2008 

Jangan Buang Waktumu 

Banyak anak muda yang berdalih dari pada ’bengong’ lebih baik 

’nongkrong’ dengan teman-temannya di jalan. Meluangkan waktu kosong 

dengan hang out, weekend, yang menjadi fenomena anak remaja sekarang, 
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dan juga main game untuk menghilangkan kejenuhan. Jarang anak muda 

sekarang yang berfikir masa depan apa yang perlu dilakukan, seperti 

belajar, serius kuliah, waktu luang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. 

Hidup manusia harus diatur seperti waktu beribadah, belajar, bekerja, 

istirahat dan lain-lain 

4. 19 mei 2008 

Kontent Porno di Radio 

Di radio sering kita dengar penyiar radio yang bicaranya asal 

’sebut’, membahas sesuatu yang mengarah tidak baik, sehingga pendengar 

merasa ’risih’ mendengarnya, walaupun dalam siaran radio di 

perkenankan menggunakan bahasa yang baik. Ada juga iklan yang 

’ngeres’. Sehingga pendengar membayangkan sesuatu yang tidak baik. 

Sebetulnya penyiar memberi contoh yang baik bagi pendengar dengan 

bahasa dan tutur kata yang baik dan sopan. 

 

5. 16 Juni 2008 

Mencintai Sahabat Nabi 

Banyak yang tidak tahu  sahabat Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, 

istri Nabi, menantunya yang bernama Ali, orang yang hidup bersama Nabi 

selama 1, 2, sampai 3 tahun. Orang yang ikut berperang bersama Nabi 1 

sampai dengan 2 kali. Semua yang disebutkan di atas adalah orang-orang 

yang hebat di masa Rasulullah yang perlu dipanut dicontoh kebaikannya. 

Yang sesuai dengan zaman sekarang seperti yang memperjuangkan agama 
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Islam, memerangi sesuatu yang melanggar syari’at Islam, melaksakan 

dakwah menyebarkan agama ke semua orang yang beragama Islam 

maupun yang belum. Dengan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. 

 

6. 21 Juli 2008 

Muda Bunuh Diri Bukan Solusi 

Bunuh diri bukan solusi yang baik, banyak anak muda yang 

melakukan itu dikarenakan mempunyai masalah dan tidak bisa 

mengatasinya seperti dilarang pacaran sama orang tua, mau menikah tapi 

tidak direstui orang tua, tidak lulus ujian atau tidak naik kelas, malu sama 

teman-temannya. Semua itu bisa diatasi kalau mau mencari solusi yang 

baik seperti tanya teman minta pertimbangan orang tua, atau pihak lain 

yang mempunyai solusi masalah yang dihadapi. Anak muda jarang yang 

mikir masa depan yang dipikirkan hanya kesenangan sesaat. Merasa dunia 

ini sempit sehingga mengambil solusi yang tidak baik, padahal banyak hal 

yang perlu dilakukan atau diraih di hari yang akan datang. Untuk itu orang 

tua perlu membekali anak-anaknya sejak dini dengan agama, bimbingan, 

pantauan orang tua yang baik dan pendidikan dari guru di sekolah 

sehingga sesuatu yang tidak diharapkan tidak terjadi. 
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7. 18 Agustus 2008 

Pacaran di Dunia Maya 

Sekarang banyak anak muda yang menggunakan internet bukan 

hanya untuk belajar atau bekerja tetapi banyak digunakan untuk hal lain yg 

tidak baik. Seperti pacaran melalui dunia maya walau tidak dapat bertatap 

muka secara langsung. Banyak yang mengatakan itu hanya pertemanan itu 

tidak diperbolehkan oleh agama karena itu akan menjalar menjadi mesra-

mesraan dengan bukan mahramnya walaupun itu hanya melalui dunia 

maya. 

 

8. 15 September 2008 

Pisah Sama Saudara Kandung 

Jarang melihat satu keluarga kandung yang tanpa ada pertengkaran, 

mungkin hampir semua keluarga pasti ada masalah sedikit maupun 

banyak, sehingga menyebabkan pertengkaran, seperti anak sekarang minta 

dibeliin motor, kakaknya yang dibelikan adiknya tidak, atau minta sesuatu 

yang harganya jauh lebih murah  dibandingkan motor tapi tidak dibelikan 

atau tidak dituruti. Itulah salah satu contoh pertikaian dengan saudara 

kandung tetapi jangan sampai pertengkaran ini berlarut-larut karena itu 

dosa. Sebagai kakak harus sekali-kali memberikan kesempatan kepada 

adiknya makai motor atau dari orang tua harus ada alasan tersendiri 

kenapa yang kakaknya dibelikan yang adiknya tidak, harus ada pengertian 

atau penjelasan dari orang tua, sehingga anak tidak merasa ada pilih kasih 
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di antara mereka. Atau masalah lain juga dapat menyebabkan pertengkaran 

berpisah sama saudara kandung karena itu perbuatan yang tidak baik. 

 

9. 20 Oktober 2008 

    Save Our Soul (Selamatkanlah Jiwa Kita) 

Kenakalan remaja banyak dipengaruhi oleh banyak hal seperti 

kondisi anak-anak di rumah, pendidikan, agama tidak terperhatikan. 

Contoh masyarakat yang tidak baik dan para oknum yang memberi contoh 

yang tidak baik juga. Untuk itu perlu ada lembaga yang peduli dengan 

masalah remaja yang menerbitkan majalah anak muda memberikan 

pencerahan tentang agama Islam dan disampaikan dengan mengolah 

bahasa yang disesuaikan dengan pola pikir anak muda. 

Mendakwahkan agama Islam dengan iman, Islam dan ihsan. 

Memberikan masukan tentang agama kepada remaja supaya remaja lebih 

dapat sedikit wawasan agama dan diberikan upaya solusi masalah yang 

dihadapi dengan cara yang baik. Mengajak remaja ke arah yang positif. 

Membangkitkan remaja untuk memerangi yang merusak moral bangsa. 

Semoga dengan majalah ini bermanfaat dan mendapat rahmat dari Allah. 

Amin...Allahumma Amin. 
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10. 17 November 2008 

Sopan itu Nggak Susah 

Zaman sekarang banyak remaja yang tidak punya rasa sopan kepada 

orang yang lebih tua, dan kurang respek kepada orang tua. Seperti halnya 

bercanda, meledek di jalan maupun di rumah, tidak cium tangan kepada 

orang tua, remaja kurang beretika kepada orang tua, itu karena kurangnya 

pendidikan akhlak, kurangnya pengetahuan agama dan merupakan 

cerminan masyarakat. Dan juga seperti sekolah dengan pakaian pendek, 

tidak cium tangan kepada guru, menggunakan narkoba, muncul 

individualistis. Itu tidak pantas sebagai orang Islam yang etikanya hilang 

dan semua itu karena kurangnya perhatian orang tua, keluarga kurang 

harmonis, pendidikan kurang sehingga pendidikan bersama teman-

temannya sebagai pelampiasan karena kurangnya perhatian dari orang tua 

dan juga seperti halnya orang tua yang kurang baik itu memunculkan 

anak-anak yang tidak baik. Oleh karena itu sebagian remaja pelariannya ke 

teman-temannya inilah gambaran tipisnya agama pada remaja. 

Yang perlu diperhatikan orang tua faktor utama, orang tua harus 

bertanggung jawab jangan menyalahkan anak tetapi intropeksi diri 

sedangkan batasan sopan santun pada hukum-hukum Islam contohnya 

berbakti kepada orang tua. Patokan bukan pada budaya tetapi ajaran dalam 

Islam secara total tunduk dan taat kepada Allah. Dalam sabda Nabi:  

  إمنا بعثت أل متم مكارم األخالق

Arinya: "Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang baik" (Hanbal, 2000:16). 

Akhlak yang ideal menurut Islam yaitu iman harus kuat, 

melaksanakan syariat Islam dan mempunyai akhlak yang baik. 
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B. Analisis Pesan Dakwah Dalam Program Siaran Pasis (Pamira Seputar 

Islam) di Radio Pamira 93.0 FM Kudus Tahun 2008 

Program siaran PASIS di Radio PAMIRA FM Kudus adalah acara 

siaran dakwah Islam untuk mengajak dan mempengaruhi pendengar supaya 

melaksanakan pesan dakwah yang disampaikan melalui radio tersebut.  

Radio ini merupakan salah satu media yang patut dijadikan bahan 

pertimbangan tentang manfaat yang dapat kita ambil sebagai upaya 

kelangsungan dari tahapan proses dakwah Islam. Sebagai wujud kepedulian 

radio PAMIRA FM kudus kepada anak muda dan masyarakat sekitar akan 

perkembangan dan kemajuan daerah, baik dibidang pendidikan, informasi, 

ekonomi hiburan dan lainnya, melalui sistem penyiaran. Oleh karena itu, 

pesan-pesan dakwah yang disampaikan dikemas semenarik mungkin agar 

dapat mudah diterima. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan 

monoton dan menjemukan pendengar. 

Siaran dakwah Islam di radio PAMIRA FM Kudus yaitu melalui cara 

dakwah diaologis. Dialogis merupakan proses komunikasi dua arah. Dalam 

dakwah diaologis ini, pendengar diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

timbal balik (feed back), dapat memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada 

da’i berkaitan dengan tema pembahasan sehingga proses dakwah disini adalah 

dua arah. Dakwah diaologis dilaksakan secara live dari studio, pendengar 

dapat secara langsung via telephon. Dengan acara ini mempunyai nilai 

tersendiri serta prioritas utama, karena dengan acara ini antara da’i dengan 

pendengar mempunyai keselarasan, selain itu seorang da’i untuk selalu jeli 
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dan kritis dalam melihat persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat. 

Sehingga pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh pendengar.  

Program siaran Pasis senantiasa disiarkan setiap hari senin, pukul 

16.00-17.00 WIB. Secara umum masyarakat pada jam-jam tersebut dalam 

kondisi santai setelah lelah beraktivitas seharian dan saat berkumpul bersama 

keluarga dan kerabat. Masyarakat dapat menerima dan menyerap serta 

menambah ilmu dari pesan yang disampaikan dalam siaran Pasis di radio 

PAMIRA FM kudus dengan harapan dapat lebih memperkuat keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. Waktu siaran terbatas namun diterapkan 

dengan menggunakan strategi, yaitu dipilihkannya waktu yang tepat maka 

akan mendapatkan hasil dan nilai yang memuaskan. Sehingga harapan dari 

apa yang disampaikan (pesan dakwah) tersebut dapat dicapai dan sesuai 

dengan rencana awal.  

Adapun pesan dakwah yang terkandung dalam siaran Pasis adalah 

tidak lepas dari tiga unsur, yaitu iman, Islam serta ihsan. Ketiga hal tersebut 

merupakan unsur tegaknya agama Islam. Dengan harapan dapat didengar dan 

diamalkan sesuai dengan kadar pemahaman serta kekuatan daya amal masing-

masing masyarakat. 

a. Masalah Akidah. 

Akidah dalam Islam adalah bersifat I’tikad batiniyah yang 

mencakup masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. 
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b. Masalah KeIslaman (Syariah) 

Syariat dalam Islam adalah berhubungan erat dengan amal lahir 

(nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna 

mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur 

pergaulan hidup antara sesama manusia. 

c. Masalah budi pekerti (akhlakul karimah) 

Masalah akhlak dalam aktifitas dakwah (sebagai materi dakwah) 

merupakan pelengkap saja, yakni untuk melengkapi keimanan dan 

keIslaman seseorang. Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai pelengkap, 

bukan berarti masalah akhlak kurang penting dibandingkan dengan 

masalah keimanan dan keIslaman, akan tetapi akhlak adalah sebagai 

penyempurna keimanan dan keIslaman. Sebab Rasulullah sendiri pernah 

bersabda yang artinya: “Aku diutus oleh Allah di dunia ini hanyalah untuk 

memperbaiki akhlak”. 

Permasalahan yang sering dikupas dalam siaran Pasis di radio 

Kudus adalah akhlak, baik kepada Allah dan sesama makhluk. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pemaparan da'i yang menyatakan bahwa Islam 

mengajarkan bagaimana tata cara sopan santun kepada Allah, caranya 

adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa 

yang dilarang-Nya.  

Adapun sopan santun terhadap sesama makhluk, terutama sesama 

manusia adalah dengan memberikan kasih sayang dan saling menghormati 

karena mereka juga sesama makhluk Allah yang mulia, jika Allah 
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memuliakan ciptaan-Nya, mengapa manusia tidak memuliakannya. Dengan 

menghargai sesama manusia, maka manusia tersebut akan terhindar dari 

pertikaian dan permusuhan, karena manusia diciptakan di dunia ini adalah 

mempunyai kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah 

ketakwaannya kepada Allah.  Ketika seorang hamba melakukan perintah atau 

ibadah, baik secara vertikal maupun horisontal dengan berlandaskan niat yang 

tulus dan ikhlas karena Allah, maka orang tersebut akan mulia di sisi Allah 

dan mendapatkan tempat yang terhormat di sisi manusia.  

  Permasalahan yang penting adalah moral para pemuda bangsa 

yang semakin di ambang kehancuran, yaitu dengan adanya era globalisasi, di 

mana batas-batas pergaulan antara kaum laki-laki dengan perempuan sangat 

tipis sekali dan kurangnya rasa hormat remaja kepada orang tua serta contoh 

yang tidak baik di dunia maya yang mudah di akses menjadikan orang yang 

imannya lemah akan mudah terperosok ke dalam lembah kenistaan. Oleh 

sebab itu dengan membekali keimanan serta akhlak yang mulia terhadap 

generasi penerus bangsa ini, niscaya bangsa Indonesia akan bangkit dan 

menjadi bangsa yang beradab dan makmur. 

 Di sini terlihat tanggung jawab moril dari para pemberi da’wah. 

Oleh sebab itu, pesan dakwah siaran Pasis banyak  bicara tentang akhlak atau 

sopan santun. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pedulinya pemberi 

dakwah terhadap pembinaan akhlak masyarakatnya. Dengan banyaknya 

fenomena merosotnya akhlak baik muda maupun tua, maka perlu 

mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Baik aparat penegak hukum, 
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lembaga swadaya masyarakat maupun mubaligh. Adanya siaran Pasis yang 

mengedapankan akhlak mulia sebenarnya telah ikut serta dalam dakwah Islam 

yang mengajak amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itulah pemberi dakwah 

yang ditampilkan adalah merupakan tokoh-tokoh yang kharismatik, sehingga 

dengan menampilkan para pemberi dakwah tersebut harapannya yang di 

sampaikan dengan bahasa yang lugas, simpel sangat mudah dicerna dan 

dipahami oleh pendengar, sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi program siar ini. Kepekaan para da’i dalam membaca 

fenomena sekitar dan perubahan budaya menjadikan setiap topik yang 

disampaikan selalu up to date. 

Dari penjelasan di atas, penulis menjadikannya sebagai analisis 

berkaitan dengan “Pesan Dakwah Dalam Program Siaran Pasis (pamira 

seputar Islam) di Radio Pamira 93,0 FM Kudus Tahun 2008 ”, karena diakui 

maupun tidak sebuah fungsi siaran Pasis adalah untuk mengajak atau 

mempengaruhi pendengar supaya melaksanakan apa yang disampaikan dalam 

materi dakwah melalui radio tersebut. Ini artinya komunikasi dengan segala 

kemasan yang melingkupinya akan sangat membantu dalam keberhasilan 

suatu siaran, khususnya siaran Pasis. Inilah mengapa sekarang banyak dakwah 

Islam yang menggunakan radio sebagai media dakwah. Radio Pamira FM 

Kudus merupakan salah satu radio swasta berusaha memberikan terbaik bagi 

para pendengar dengan menyiarkan siaran Pasis. 


