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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat di era seperti sekarang ini, informasi dibutuhkan setiap 

saat, setiap tempat yang sudah didukung dengan ketersediaan teknologi yang 

sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup saat ini. Semua hal memerlukan 

informasi, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan gaya hidup. 

Bukan hanya sekedar digunakan untuk menambah wawasan saja namun informasi 

juga bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai usaha atau bisnis dan lain 

sebagainya.
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Melihat betapa pentingnya informasi dan tayangan yang sehat, maka 

Kabupaten Rokan Hulu memiliki sebuah media televisi religi yang terletak di 

Masjid Agung Islamic Centre disebut MAIC TV, dan didirikan pada tahun 2010 

yaitu pada saat Tv Kabel ada di Rokan Hulu. Status MAIC TV sekarang sebagai 

pengisi konten dari perusahaan TV kabel, namun jangkauannya hanya disekitar 

Kabupaten Rokan Hulu saja dan yang bisa menikmati MAIC TV ini hanya yang 

berlangganan Tv kabel saja yaitu sebanyak 10.000 pengguna. MAIC TV ini juga 

salah satu sarana pendukung untuk menarik perhatian Masyarakat Indonesia 

hingga luar Negeri agar bisa berkunjung ke Masjid Agung Islamic Centre yang 

pada saat ini sudah termasuk ke tingkat Nasional.  

Pada masa Pemerintahan bapak Drs. H. Achmad, M.Si sangat mewajibkan 

untuk semua pegawai pemerintahan daerah kabupaten Rokan Hulu shalat fardu 5 

waktu di Masjid Agung Islamic Centre bahkan bisa sampai dipecat apabila tidak 

mengikuti peraturan tersebut, karena Kabupaten Rokan Hulu dijuluki Negeri 

Seribu Suluk, yaitu  suatu daerah dimana terdapat  banyak masyarakat yang 

melaksanakan zikir disuatu tempat khusus (surau) yang disebut dengan ber 

“suluk”. Tetapi setelah masa periode Bupati Achmad selesai, sekarang pada masa 
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Pemerintahan Suparman tidak mewajibkan lagi semua pegawai pemerintahan  

daerah kabupaten Rokan Hulu untuk shalat fardu 5 waktu di Masjid Agung 

Islamic Centre dengan alasan menjalankan ibadah itu tidak boleh dipaksa. Dan 

perbedaan dalam tayangan MAIC TV pada masa Pemerintah bapak Drs. H. 

Achmad, M.Si yaitu masih menggunakan cctv dan cara menayangkan acaran 

religinya secara manual, apalagi crew pada saat itu masih sedikit, sedangkan pada 

saat pemerintahan sekarang sudah mulai membenahi semua program MAIC TV 

dan alat perlengkapan untuk tayangan siaran religi agar bisa dimanfaatkan oleh 

masyarakat Rokan Hulu.  

MAIC TV ini memiliki program siaran religi. Adapun siaran religi dari 

MAIC TV adalah ceramah Agama, Shalat fardu berjamaah, Shalat Jum’at 

berjamaah, Tilawatil Qur’an, Lagu Religi, Profil Masjid Agung Islamic Centre 

dan kegiatan penting yang ada di Masjid Agung Islamic Centre tersebut. Siaran 

langsung yang ada pada MAIC TV yaitu menayangkan Masyarakat Rokan Hulu 

sedang Shalat berjama’ah di Masjid Agung Islamic Centre pada waktu yang telah 

ditentukan, Tilawatil Qur’an dan juga menayangkan ceramah Agama. 

Masyarakat yang berlangganan Tv kabel bisa menonton siaran religi MAIC 

TV sebagai media pengetahuan tentang syi’ar Islam dan tujuannya juga dapat 

mempermudah masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak bisa hadir melihat 

acara ceramah Agama yang memperingati hari besar Islam ataupun pada hari 

biasa, maka masyarakat bisa melihat dari televisi saja dan masyarakat juga 

memanfaatkan menonton MAIC TV untuk mengetahui waktu adzan shalat 5 

waktu, kalau pada bulan puasa untuk mengetahui waktu berbuka dan imsak.
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Penulis tertarik untuk meneliti MAIC TV karena ingin mengetahui proses 

produksi pada acara siaran yang ditayangkannya karena setiap hari crew MAIC 

TV itu tidak terlalu banyak yang ada di studio apabila tidak ada acara penting di 

Masjid Agung Islamic Centre. Crew di MAIC TV itu di bagi shift setiap harinya 

dan minimal crew yang ada distudio hanya 1 orang, karena kamera yang ada di 

depan imam untuk tayangan shalat berjama’ah sudah otomatis aktif dan siap 
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ditayang. Dan permasalahan di MAIC TV ini juga pada kualitas gambar dan suara 

saat ditayangnya siaran religi tersebut, karena diakibatkan masih menggunakan Tv 

kabel. Yang membedakan MAIC TV Rokan Hulu ini dengan Tv yang ada di 

Masjid lain adalah fasilitas yang didukung saat siaran, dan MAIC TV ini juga 

masih bergantung pada Tv kabel karena untuk mengisi konten di perusahaan Tv 

kabel itu. 

Apabila acara tidak terencana secara baik maka akan menjadi acara siaran 

yang dijauhi penonton atau pemirsanya, namun apabila terencana secara baik akan 

menghasilkan acara siaran yang bagus dan berkualitas, diminati oleh penonton. 

Penonton akan memperoleh suatu yang sungguh berguna dan bukan sekedar 

program untuk membuang waktu luang.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka munculah suatu pertanyaan yakni 

Bagaimana Proses Produksi pada MAIC TV Rokan Hulu dalam menayangkan 

siaran religi. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis mencoba 

meneliti dengan judul “PROSES PRODUKSI MAIC TV ROKAN HULU 

DALAM MENAYANGKAN SIARAN RELIGI”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep dan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Proses  

Proses adalah urutan-urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara 

alami atau dirancang, yang suatu hasil.
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2. Produksi  

Produksi adalah proses pembuatan atau disebut juga dengan proses yang 

akan memberi hasil dalam penelitian.
4
 Dalam hal ini yang dimaksud dalam 

penelitian adalah siaran Religi. 
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3. MAIC TV 

MAIC TV adalah singkatan dari Masjid Agung Islamic Centre dan salah 

satu Tv kabel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Televisi ini berada di 

Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian yang menayangkan siaran 

tentang Religi. 

4. Siaran Religi 

Siaran religi adalah suatu acara yang memiliki nilai-nilai keIslaman yang 

akan disiarkan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Proses Produksi MAIC TV Rokan Hulu dalam menayangkan siaran 

Religi?”.  

D. Tujuan dan Keguunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Proses Produksi MAIC TV Rokan Hulu dalam menayangkan Siaran religi.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1) Penelitian ini membantu pembaca untuk lebih mengetahui pemaparan 

teori mengenai proses produksi MAIC TV Rokan Hulu sebagai Tv Kabel 

dalam menayangkan siaran religi. Bagaimana MAIC TV melalui 

beberapa tahap agar bisa tayang sebagai siaran religi secara utuh. Oleh 

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu 

komunikasi, khususnya bidang broadcasting mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan proses produksi MAIC TV  Rokan Hulu dalam 

menayangkan siaran religi. 

2) Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada 

jurusan Ilmu Komunikasi prodi Broadcasting di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 
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b. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan dan 

menginformasikan mengenai proses dalam sebuah produksi program 

religi secara menyeluruh. Dalam hal ini proses penyajian siaran Religi 

pada MAIC TV Rokan Hulu. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai penambah 

sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya. 

3) Bagi pihak penyelenggara televisi dalam hal ini pihak MAIC TV Rokan 

Hulu, sebagai bahan masukan dan intropeksi khususnya kepada Staf dan 

Crew MAIC TV dalam meningkatkan kualitas siaran. 

E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini di tulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Dan Kerangka Pikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, 

Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Validitas Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu 

Sejarah MAIC TV, Visi dan Misi, Struktur Organisasi MAIC TV. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian.  

BAB VI : PENUTUP 

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari Penelitian tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


