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Kata Good Governance sering disebut pada berbagai kegiatan dan peristiwa oleh berbagai 

kalangan. Sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, 

misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang 

memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Namun pada umumnya Good Governance diartikan 

sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Untuk menciptakan Good Governance selain 

ditopang oleh Negara, Sektor Swasta, media massa, dan masyarakat madani, maka 

penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya kepada 

masyarakat (umum) harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Sehubungan untuk menciptakan Good Governance dan mendekatkan pelayanan publik dengan 

masyarakat, Radio Citra Protiga FM mempunyai program interaktif yang membahas informasi 

pelayanan publik, yakni program Citra Publika. Program tersebut bertujuan meningkatkan peran 

dan partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan ketidakpuasan atas semua 

hal, yang berkaitan dengan rendahnya kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh instansi 

kepemerintahan maupun swasta dan kelembagaan umum lainnya di Malang Raya. Program Citra 

Publika disiarkan setiap hari pukul 08.00-10.00 dan 13.00-15.00. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pada pendengar program Citra Publika Radio Citra Protiga FM 

Malang di Kota Malang. Peneliti juga masih belum menemukan dan mengetahui penelitian yang 

membahas informasi pelayanan publik di radio, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan rumusan masalah bagaimana pendengar program Citra Publika di Kota Malang 

memanfaatkan Radio Citra Protiga FM Malang sebagai saluran informasi pelayanan publik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan pemanfaatan Radio Citra Protiga FM 

Malang sebagai saluran informasi pelayanan publik di Kota Malang oleh para pendengar 

program Citra Publika di Kota Malang. 

Tipe dan dasar penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan data program 

Citra Publika selama 26 Juni – 2 Juli 2006 diperoleh 59 rekaman penelpon dari 26 pendengar 

Radio Citra Protiga FM se-Malang Raya. Peneliti menganalisis isi rekaman tersebut dan hasil 

wawancara dengan informan yang tersebar di Kota Malang yang terdiri dari lima kecamatan 

yakni, Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun. Jumlah informan dalam 

penelitian ini diambil dengan teknik purposive. Unit analisis data penelitian ini pertama adalah 

pernyataan pendengar yang menyampaikan informasi pelayanan publik dalam program Citra 

Publika di Radio Citra Protiga FM Malang selama 26 Juni – 2 Juli 2006. Kedua, rekaman 

program Citra Publika di Radio Citra Protiga FM Malang selama 26 Juni – 2 Juli 2006. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan 

dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji validitas data dilakukan dengan 

triangulasi atau pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik 

serta mengadakan member check. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendengar program Citra Publika memanfaatkan Radio 

Citra Protiga FM untuk mengkritik kelompok pelayanan jasa, antara lain pendidikan dan traffict 

report (informasi arus lalu lintas). Frekuensi pemanfaatan Radio Citra Protiga FM Malang 

sebagai saluran informasi pelayanan publik terlihat dari empat informan pernah menelpon 

sebanyak tiga kali, dua informan menyatakan menelpon sebanyak satu kali, satu informan 

masing-masing menyatakan menelpon sebanyak dua kali, empat kali, dan enam kali. Sumber 

informasi pelayanan publik yang disampaikan pendengar program Citra Publika berdasarkan 

pengalaman sendiri maupun yang mereka temui di lapangan. Sebagian besar pendengar 

menyatakan bahwa motivasi mereka menyimak adalah mengetahui banyak informasi pelayanan 

publik. Sedangkan motivasi mereka menyampaikan informasi pelayanan publik dalam program 

Citra Publika di Radio Citra Protiga FM Malang, karena permasalahan informasi pelayanan 

publik yang disampaikan pendengar langsung dikonfirmasikan ke narasumber terkait. 

 


