PROGRAM ACARA HARIAN
NAMA ACARA

BINGKAI IMAN

HARI

Senin – Minggu

BANDAR JAKARTA Senin – Sabtu

100% GOYANG
SIANG

WAKTU ( WIB )

FORMAT ACARA

FORMAT SIARAN

TEHNIK SIARAN

DESCRIPTION

( UNIQUE SELLING POINT )

05:00 s/d 06:00 Siar Islam

Dangdut Islami

Live & Recording

Topik yang di angkat
Acara ini di pandu oleh 1 orang, seorang ustadz tetap selalu berbeda dan ada
radio Mersi, menampilkan Siar Islam selama satu
forum tanya jawab.
jam. Dalam sajiannya acara ini di awali dengan
ceramah selama lebih 10 menit, dan dilanjutkan
dengan menjawab pertanyaan dari oudience (
pendengar ) baik melalui telpon dan SMS. Topik yang
di angkat seputar kehidupan sehari hari antara lain :
Ahlak, Fiqih, Tafsir dan kisah perjalanan Nabi.

06:00 s/d 09:00 Variety Show

Dangdut beat

Live

Acara ini di pandu oleh 2 orang penyiar pria &
Konflik perbedaan
wanita, menampilkan Segment Debat Kusir, Lagu
komentar dari masyarakat
dangdut Hits & New release, Info Aktual seputar
yang terlibat dalam Talk
Jabodetabek , Bingkisan Ulang Tahun, Info Cuaca dan
Info lalu lintas ( Traffic ).
Benang merah dari program acara ini adalah
segment “ Debat Kusir “ yang mengangkat topik
seputar issue hangat yang berkembang di
masyarakat, di bedah bersama melibatkan
pendengar melalui fasilitas telephon, SMS, Facebook
dan twitter
Program special yang menyajikan sajian musik
Hanya menyajikan lagu –
dangdut non stop selama dua jam full, menghadirkan lagu Hits, tanpa ada bicara
penyiar
lagu – lagu dangdut Hits dan New Release yang
sedang di gandungi oleh masyarakat ( oudience ) .
Target dari acara ini adalah untuk mengobati
kejenuhan pendengar dari program acara yang lebih
banyak bicara

Senin – Sabtu

09:00 s/d 11:00

Music Program Dangdut Original ( Live
slow )

WARTEG MEGAPO Senin – Sabtu

11:00 s/d 13:00

Music Request Dangdut Etnic

Live
Program request harian yang menyajikan sajian
musik dangdut etnic berupa lagu Pantura, Tarling
Cirebon, Banyumasan dan Campursari. Program
bernuansa etnic ini di targetkan untuk memberikan
hiburan segar kepada masyarakat perantau yang
notabene adalah orang Tegal, Jawa dan sekitarnya

Lagu – lagu yang di sajikan
bisa mewakili selera
masyarakat jawa perantau
yang sedang makan siang
di Warteg.

NAMA ACARA

HARI

WAKTU ( WIB )

FORMAT ACARA

FORMAT SIARAN

TEHNIK SIARAN

SENSASI

Senin – Sabtu

13.00 s/d 15.00

Music Request Dangdut Hits &
New Release

100% GOYANG
SORE

Senin – Sabtu

15.00 s/d 16.00

Music Program Dangdut Original ( Live
slow )

KAROSERI

Senin – Sabtu

16.00 s/d 18.00

Karaoke

GAYA DANGDUT Senin – Jumat

18.00 s/d 21.00

Pantun Humor Dangdut Hits,
Etnic dan Beat

Dangdut Minus
One

Live

DESCRIPTION

Program kirim salam yang menyajikan sajian musik
dangdut Hist dan New Release. Selain Pendengar
bisa berbagi salam pada pendengar lain, merequest
lagu dangdut Favorit, di acara ini juga pendengar
bisa menjagokan Lagu baru yang akan di jagokan
untuk tampil di Program Top chartnya Mersi FM
yaitu Dangdut HOT 20

( UNIQUE SELLING POINT )

Program ini hanya
melayani request lagu2
Hits dan New Release
yang tanpil di Dangdut
HOT 20

Program special yang menyajikan sajian musik
Hanya menyajikan lagu –
dangdut non stop selama dua jam full, menghadirkan lagu Hits, tanpa ada bicara
penyiar
lagu – lagu dangdut Hits dan New Release yang
sedang di gandungi oleh masyarakat ( oudience ) .
Target dari acara ini adalah untuk mengobati
kejenuhan pendengar dari program acara yang lebih
banyak bicara

Live

Program Nyanyi karaoke yang di gelar sore hari , di
pandu oleh dua orang penyiar .
Target dari acara ini adalah Having Fun, untuk
menyalurkan hoby dan bakal dari pendengar, di
mana pendengar bisa bernyanyi lewat telpon dari
rumah atau datang langsung ke studio. Sebulan
sekali acara ini menjadi kompetisi yang di gelar
secara live dan menghadirkan bintang Tamu artis
dangdut top.

Keseruan dan kompetisi
antar peserta dengan
kelebihan masing2

Live

Berpantun dengan iringan
Program acara pantun humor dengan selingan musik aneka musik dangdut dan
dangdut bernuansa etnic. Dalam acara ini penyiar
etnic
mengajak pendengar yang jago pantun, untuk saling
berpantun bernuansa humor. Isi pantun Bebas tapi
sopan. Targetnya adalah having Fun untuk meledek
penyiar dan pendengar lain. Yang menarik dari acara
ini adalah pembacaan pantun di iringi dengan musik ,
dari musik gendang, calung, seruling dan dangdut
koplo dengan gaya jenaka.

NAMA ACARA

HARI

DANGDUT ACTION Senin – Sabtu

WAKTU ( WIB )

21.00 s/d 23.00

FORMAT ACARA

FORMAT SIARAN

DESCRIPTION

( UNIQUE SELLING POINT )

dj Style

Dangdut Remix ( HoLive

Mendengarkan program
Program music non stop yang menghadirkan sajian ini atmosfirnya serasa
musik dangdut Remix ( House Music ) dengan format berada di diskotik
penyajian DJ Style. Acara ini di pandu oleh 1 penyiar dangdut.
yang memiliki keahlian meracik musik dan
mengusung nuansa discotik ke dalam siaran radio.
Targetnya adalah memberikan hiburan segar kepada
masyarkat untuk menikmati racikan musik asyik
serasa berada di discotik dangdut.

Dangdut Slow

Live

Program ini menjadi ajang
Program acara malam hari menyajikan lagu – lagu
untuk mencari solusi
dangdut slow untuk menemani pendengar yang akan masalah remaja dan
ke peraduan alias bobo. Dalam acara ini pendengar rumah tangga.
bisa berbagi cerita ( Curhat ) tentang masalah atau
problem keluarga yang sedang di hadapi. Kemudian
penyiar mengajak pendengar untuk mencarikan
sulusi tentang masalah yang sedang di hadapi lewat
telpon, SMS, FB dan Twitter.

Live

Program musik dan obrolan asyik secara Live dengan
sisipan pesan religi yang dipandu langsung oleh
Penyanyi Kopi Dangdut FAHMI SHAHAB, dan
penyiar pendamping.

SELIMUT

Selasa, Rabu,
23.00 s/d 01.00
Jum’at & Sabtu

Interaktif

KOPI DANGDUT

Senin & Kamis

Music Program Dangdut Hits

23.00 s/d 01.00

TEHNIK SIARAN

Program acara dibawakan
langsung oleh Penyanyi
Kopi Dangdut FAHMI
SHAHAB

