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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini perkembangan teknologi dari hari kehari semakin 

berkembang, khususnya teknologi pada bidang komunikasi. Ini membuktikan 

bahwa pentingnya suatu komunikasi dalam kehidupan manusia, dimana 

manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bergantung hidup. 

Berkembangnya teknologi pada bidang komunikasi membawa masyarakat 

pada terciptanya desa globalisasi yaitu media elektronik yang memperluas 

persepsi orang melampaui batas-batas tempat dimana mereka berada pada 

setiap saat. Jika pada era cetak, buku menjadi sumber informasi penting, maka 

pada era elektronik yang terjadi adalah desentralisasi informasi dimana 

individu sekarang telah menjadi salah satu sumber informasi utama.
1
  

Radio sebagai salah satu bentuk perkembang teknologi dibidang 

informasi, radio juga disebut sebagai media penyiaran. Peran media penyiaran 

sebagai gudangnya informasi menjadikan media tersebut sebuah kekuatan 

untuk mengontrol paradikma dimasyarakat, pada saat ini masih banyak radio 

yang hadir ditengah kehidupan masyarahat ini membuktikan bahwa pesatnya 

perkembangan radio, terlihat dari bermacam radio yang muncul seperti radio 

yang berkonsepkan bisnis, music, ramah lingkungan, budaya, islami dan lain 

sebagainya sehingga  memberikan nuansa baru dalam perkembangan radio 

kedepannya. Dengan penyajian informasi yang sangat beragam antara satu 

stasiun dengan stasiun lainnya, masing-masing stasiun berusaha menjadi yang 

terdepan dalam menyajikan berita, hiburan serta dakwah untuk memenuhi 

kebutuhan informasi bagi masyarakat. 

Kelebihan yang dimiliki radio dalam menyampaikan sebuah siaran 

yang bersifat lansung, tidak mengenal jarak dan waktu dan serba hidup 

menjadikan radio salah satu media informasi yang banyak diminati oleh 
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masyarakat untuk didengar. Selain itu radio juga memiliki kekuatan terbesar 

sebagai media imajinasi, bahwa radiolah salah-satunya media komunikasi 

modern yang memiliki kemampuan istimewa dalam menciptakan “gambar” 

atau rekaan di ruang imajinasi pendengarnya.
2
 

Terlepas dari itu salah satu aspek yang sangat vital dalam 

penyelenggaraan radio adalah pelaksanaan manajemen siaran yang baik, 

menjalankan fungsi manajemen siaran yang sistematis akan berpengaruh 

terhadap pola manajemen radio secara keseluruhan, tahapan manajemen mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan bisa saja 

terjadi kesalahan kecil maupun fatal, yang berakibat bagi keseluruhan program 

siaran radio. Sebuah proses manajemen dibutuhkan untuk dapat mengatur/ 

mengontrol jalannya siaran, mulai dari merencanakan kegiatan siaran, 

mengorganisaikan orang-orang yang handal dalam bidangnya sesuai 

kebutuhan, menggerakan sumber daya yang dimiliki, dan mengawasi segala 

aktifitas proses pelaksanaan siaran.
3
 

Peran radio  islami sangat penting dalam kehidupan masyarakat seperti 

dalam menambah pengetahuan agama serta  memupuk rasa ukhuah Islamiah 

sesama umat beragama. Salah satu Radio Islami yang ada di Pekanbaru ialah 

Radio IKMI 90,8 FM, radio ini merupakan radio dakwah pertama yang berdiri 

di Kota Pekanbaru, menyajikan konsep-konsep penyajian program siaran 

dakwah islami, ringan, ringkas dan dapat dicerna cepat oleh pendengar 

setianya. Kehadiran Radio IKMI 90,8 FM, sebagai media penyiaran  

membantu memudahkan seseorang  untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama, dimana agama adalah landasan 

seseorang untuk menjalani hidup di dunia. Aktifitas radio IKMI 90,8 FM lebih 

mengutamakan nuansa keislaman serta ramunan budaya local yang heterogen 

dengan sasaran pada semua lapisan masyarakat (general), sesuai dengan moto 
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radio IKMI 90,8 FM yang berbunyi “Penyejuk jiwa antar ilmu bawa 

kedamaian”.
4
  

Untuk mencapai tujuan radio tentunya membutuhkan manajemen yang 

baik, menjalankan fungsi manajemen siaran yang baik serta program-program 

yang diciptakan memudahkan para pendengar untuk memahami setiap 

informasi yang disampaikan oleh penyiar. Dari sinilah penulis ingin meneliti 

dan mengembangkan tentang manajemen yang, dirangkai dalam judul 

“MANAJEMEN PROGRAM SIARAN DAKWAH PADA RADIO IKMI 

90,8 FM PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Masalah 

Dalam sebuah penulisan ada beberapa istilah yang perlu diperjelas 

guna mempermudahkan dan menghindari kesalahan. Adapun penegasan istilah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Manajemen 

Menurut Richard Merrell membuktikan bahwa manajemen dapat 

didefinisikan juga: “manajemen adalah ilmu dan seni dalam 

memaksimalkan potensi sumber yang ada seperti manusia, modal, 

keahlian, dana, dan sumber daya yang lain, mengoordinasikan usaha 

mereka dan mendaygunakannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya.
5
 

Pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Stoner sebagai 

berikut: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
6
 

 

                                                             
4
 Radio IKMI 90,8 fm, Radio Profile, Pekanbaru, hlm 01  

5
 Prof. Dr. Laurence A. Manullang, DA, Teori Manajemen Komprehensif Integralistik, 

Jilid 1, 2013, Jakarta hlm 2. 
6
 James A.F. Stoner, Management, Prentice/ Hall Internasional, Inc., Englewood Cliffs, 

1982 , New York hlm 8. 



 4 

2. Program Siaran 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau 

segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga 

memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa 

program yang diudarakan. Atau, dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan 

satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-

masing program siaran ini menempati slot waktu tertentu dengan durasi 

tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya, apakah jenis 

hiburan, informasi iptek, dan berita. Slot waktu masing-masing program 

ini dirancang sesuai dengan tema program itu (programming), sehingga 

menjadi satu jadwal siaran tiap harinya.
7
  

3. Dakwah 

Secara terminologi dakwah diartikan sebagai kegiatan berupa  

ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tingkah laku yang 

dilakukan secara sadar dan terencana (melalui media tertentu) dalam 

rangka untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun 

secara kolektif, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian dan, kesadaran, 

sikap, penghayatan, serta pengalaman, terhadap ajaran agama sebagai 

pesan yang  disampaikan kepadanya dengan tanpa unsur-unsur paksaan.
8
 

4. Radio 

Radio sebagai salah satu media massa memiliki karakteristik cepat 

dalam menyampaikan pesan, luas jangkauannya dalam artian tidak 

mengenal medan, tidak terikat waktu, ringan dan dapat dibawa 

kemanapun, murah dan tidak memerlukan banyak konsentrasi karena radio 

hanya untuk didengarkan.
9
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5. Radio IKMI 90,8 FM Pekanbaru 

Radio Suara Dakwah IKMI 90,8 FM Kota Pekanbaru adalah salah 

satu komunikasi khususnya pada bidang dakwah islam. Media penyiaran 

radio adalah salah satu media yang efektif dalam mewujudkan cita-cita 

melestarikan keseluruhan budaya serta agama. IKMI 90,8 FM Kota 

Pekanbaru yang beralamat di jalan Todak Gang Udang Putih No. 01 Kota 

Pekanbaru yang sekarang bernama PT. Radio Suara Dakwah Ikatan Mesjid 

Indonesia (IKMI) Pekanbaru, pada mulanya hanya sebuah lembaga 

organisasi Ikatan Mesjid Indonesia (IKMI). Sudah terlebih dahulu berdiri 

sebagai ketua IKMI Kota Pekanbaru Prof. Dr. Helmi Karim pada saat itu, 

(Drs. H. M. Darnis. Wawancara kamis, tanggal 10 November 2017). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti 

itu adalah bagaimana manajemen program siaran dakwah di Radio IKMI 90,8 

FM?. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui manajemen program siaran dakwah yang 

diterapkan oleh Radio IKMI 90,8 FM. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pihak penyelenggara radio dalam hal ini pihak Radio IKMI 90,8 

FM, sebagai bahan masukan dan intropeksi khususnya kepada Staf dan 

Kru dalam meningkatkan mutu serta kualitas siaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai penambah 

sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada 

jurusan Ilmu Komunikasi prodi Broadcasting di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 
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E. Sistematika penulisan  

Penelitian ini ditulis dangan dengan menggunakan sistematika  sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Pada bab ini akan di bahas mengenai kajian teori, kajian terdahulu 

dan kerangka pikir yang menjelaskan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III  : METEDOLOGI PENELITIAN  

  Pada bab ini penulis menuangkan metode penelitian yang di 

dalam nya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN  

  Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Radio IKMI 

90,8 FM, Visi dan Misi, struktur organisasi, dan aktifitas dari 

Radio IKMI 90,8 FM. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menguraikan bagaimana pengelolaan manajemen 

yang diterapkan oleh Radio IKMI 90,8 FM . 

BAB VI  : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dimana berisikan 

kesimpulan dan saran-saran sehubungan  dengan hasil penelitian. 

 


