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ABSTRAK 

 

Qurie Qosti : Perkembangan Dakwah Islam Radio Sahabat Muslim FM di 

Bandung Selatan Tahun 2004-2012 

 

Radio Sahabat Muslim FM merupakan sebuah radio yang didirikan karena 

adanya Majelis Ta’lim Al-Syifā Wa Al-Mahmūdiyyah di wilayah Banjaran pada 

tahun 2002. Kegiatan dakwah radio ini berdasarkan inisiatif pribadi H. Robana 

Robiana selaku ketua Majelis Ta’lim dalam rangka mengembangkan dan 

memperluas penyampaian dakwah Islam yang dianggapnya sebagai wadah atau 

jalan beliau mengamalkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berdirinya Radio Sahabat 

Muslim FM dan dalam pengembangan dakwah Islam tahun 2004-2012. 

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian 

di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini 

dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber 

primer dan sekunder), kritik (intern dan ekstren), interpretasi (menafsirkan sumber-

sumber sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Radio Sahabat 

Muslim FM berdiri pada tanggal 04 Agustus 2004. Dari awal perintisan hingga saat 

ini radio tersebut berada di wilayah Bandung Selatan, tepatnya di Jl. Raya Banjaran 

No.40 RT.01/RW.03, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa 

Barat. Radio Sahabat Muslim FM mulanya dikelola oleh teman-teman atau yang 

lebih sering disebut komunitas Majelis Ta’lim Al-Syifā Wa Al-Mahmūdiyyah dan 

para pemuda muslim di wilayah Bandung Selatan dengan di ketuai oleh H. Robana 

Robiana. Radio Sahabat Muslim FM yaitu radio shalawat yang bernafaskan Islam, 

memiliki program-program sebagai pelopor pertama radio shalawat di Bandung 

Selatan. Program yang sudah dibuat saat pertama kali Radio Sahabat Muslim FM 

berdiri, terus berlanjut meskipun telah mengalami pergantian nama, visi dan misi. 

Perubahan nama radio yang mulanya Radio Al-Syifā Wa Al-Mahmūdiyyah FM, 

pada tahun 2009 diganti menjadi Radio Sahabat Muslim FM dengan visi dan misi 

yang lebih luas cakupannya serta program yang lebih beragam. Sementara itu 

mengenai perkembangan dakwah Islam di Radio Muslim FM dibagi menjadi dua 

periode, yaitu: Periode pertama masa Radio Al-Syifā Wa Al-Mahmūdiyyah FM 

(2004-2008) dan periode kedua masa Radio Sahabat Muslim FM (2009-2012). 

Terdapat beberapa program utama dari Radio Sahabat Muslim FM yang awalnya 

bernama Radio Al-Syifā Wa Al-Mahmūdiyyah FM pada tahun 2004-2005, yaitu: 

Hadrah dan Marawis, Shalawat, Murratal Al-Qur’an, Adzan dan Asmaul Husna. 

Program acara pada tahun 2006-2008 ditandai dengan bertambahnya program baru 

yaitu Ceramah. Kemudian pada periode kedua, masa Radio Sahabat Muslim FM 

pasca pergantian nama, bertambah pula program acaranya yaitu dengan hadirnya 

program Musik Realigi. Radio Sahabat Muslim FM berusaha memelihara, 

mengembangkan, mempertahankan dan menghidupkan kembali semangat dakwah 

Islam pada kalangan masyarakat. 

 


