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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Permasalahan 

Sebagai salah satu bentuk saluran komunikasi massa, radio memiliki 

kapasitas sebagai media interaksi. Hal tersebut senada dengan kalimat yang 

pernah dipublikasikan oleh Harian Saturday Review, bahwa yang dilakukan 

radio adalah memperdengarkan suara manusia untuk mengutarakan sesuatu 

(Romli, 2004:19). Pengutaraan sesuatu oleh radio tidak hanya sebatas media 

penghibur yang memutarkan musik dan forum berkirim-kirim salam. Radio 

sebagai media interaksi juga memenuhi fungsi informatif dan edukatif. 

Dari sisi fungsional, radio dituntut untuk mewadahi sebanyak mungkin 

kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Tiga bentuk kebutuhan tersebut 

antara lain kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan. Masduki (2001) 

mengistilahkan peran sosial radio tersebut sebagai konsep radio for society. 

Fungsi-fungsi tersebut dapat diemban sekaligus, tetapi ada kalanya hanya salah 

satu. Prinsip radio for society lebih ditekankan pada konsistensi dan 

optimalisasi satu pesan tertentu. Peran sosial yang diemban radio dalam 

kapasitasnya sebagai media publik terbagi atas: 

1) Radio sebagai media penyampai informasi dari satu pihak ke pihak lain. 
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2) Radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik untuk mempengaruhi 

kebijakan. 

3) Radio sebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat berbeda atau 

diskusi untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. 

4) Radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan dalam semangat 

kemanusiaan dan kejujuran.  

Sementara ditinjau dari animo khalayak, radio merupakan media yang 

diminati masyarakat. Salah satu penelitian pada tahun 2000 membuktikan 

bahwa mayoritas kalangan dewasa muda setiap harinya mendapatkan informasi 

berita aktual pertama kali dari radio alih-alih dari koran. Penelitian yang 

dilakukan oleh RAB tersebut menunjukkan bahwa saat mengawali hari, 50% 

kalangan dewasa mengetahui kabar penting pertama kali dari radio, sementara 

16% lain mendapatkannya dari koran (Keith, 2000b). 

Memang sejak kemunculannya pada 1919, hingga saat ini radio tetap tak 

redup gaungnya. Meskipun radio konvensional tidak memiliki unsur visual 

(terkecuali radio streaming yang memiliki tampilan visual di ranah online), ciri 

khas karakter auditif menjadi daya tarik radio. Hal tersebut disebabkan oleh 

sifat radio sebagai media sambil. Artinya, audiens dapat mendengarkan radio 

sambil melakukan kegiatan lain. Khalayak dapat melakukan rutinitas tanpa 

terganggu sementara menyimak siaran radio. 
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Keunikan itu berbeda dengan pemanfaatan media lain yang mengandung 

unsur visual. Misalnya saja, seorang ibu rumah tangga bisa memasak sembari 

mendengarkan radio. Contoh lain, seorang pengemudi dapat mengendarai 

mobilnya dengan aman sambil mendengarkan siaran pagi. Namun, kedua 

aktivitas tersebut –memasak dan menyetir mobil– lazimnya tak bisa dilakukan 

sambil menonton televisi atau membaca koran, apalagi mengakses internet. 

Hingga kini, jumlah stasiun radio di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Pada era pembungkaman informasi pada pemerintahan orde baru, 

jumlah stasiun radio hanya sebanyak 700 stasiun. Sementara data tahun 2009 

menunjukkan terdapat 2600 stasiun radio di seluruh Indonesia. Jumlah ini telah 

diperhitungkan secara fluktuatif dengan mempertimbangkan radio-radio yang 

timbul tenggelam. Klasifikasi jumlah tersebut antara lain stasiun radio swasta 

sejumlah 2.000 buah, stasiun radio komunitas sejumlah 480 buah, stasiun radio 

bagian dari RRI sebanyak 60 buah, dan stasiun radio milik pemerintah daerah 

sebanyak 60 buah (Piper, 2009:4). 

Sebagai tambahan, pada akhir 2010 terdata lebih dari 2890 radio di 

Indonesia. Angka tersebut dirilis oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional 

Indonesia (PRSSNI) periode 2011 – 2015. Pada akhir 2010, terdapat sekitar 

2590 lembaga penyiaran radio swasta analog yang berproses di Kemenkominfo 

(anonim, 2012c). Jumlah tersebut ditambah dengan 300 radio komunitas yang 

beroperasi dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian di antaranya 
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telah mengorganisasikan diri dalam organisasi Jaringan Radio Komunitas 

Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas (Jirak Celebes), 

Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain (Anonim, 2012d). 

Angka tersebut dirasa masih terbatas jika dibandingkan dengan total 

jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia menurut hasil Sensus 

Penduduk 2010 adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 

119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan (Anonim, 2012b). 

Tak diragukan lagi, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi 

akan semakin meningkat. Maka, keberadaan media-media lokal yang mampu 

memenuhi permintaan informasi masyarakat semakin dibutuhkan. Radio 

komunitas merupakan salah satu bentuk media lokal yang dibutuhkan. Media 

tersebut dibuat oleh dan untuk komunitas, serta bertujuan memenuhi kebutuhan 

komunitasnya akan informasi, hiburan, dan pendidikan. 

Radio komunitas merupakan kategori media alternatif. Sebagaimana 

diketahui bahwa media massa mainstream merupakan media yang dikelola oleh 

industri media, sedangkan media alternatif adalah media yang dikelola selain 

dari industri media. Kedua media tersebut sama-sama bertujuan memberikan 

informasi pada masyarakat, namun media alternatif tidak berorientasi pada 

profit dan lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu. 
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Radioland Mayorra, sebuah radio komunitas berbasis kabel yang mulai 

mengudara 20 Februari 2011 di Pasar Madyopuro Kota Malang merupakan 

representasi menarik yang ditemukan peneliti. Radio komunitas tersebut 

dibentuk oleh para pedagang Pasar Madyopuro yang berkerjasama dengan 

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), World Health Organization 

(WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Adanya keterlibatan World Health Organization (WHO) dan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia dalam kelembagaannya membuat peneliti 

tertarik untuk memilih Radioland Mayorra sebagai subjek penelitian. 

Keterlibatan organisasi asing dan lembaga kenegaraan itu menimbulkan 

pertanyaan tersendiri apakah terdapat campur tangan kepentingan di dalam 

pengelolaan radio komunitas yang seharusnya berbasis pada komunitas dan 

bersikap netral. Sementara penyelenggaraan teknis radio komunitas berbasis 

kabel tersebut juga dianggap penting dan menarik oleh peneliti, karena 

cenderung sederhana bagi sebuah lembaga radio komunitas yang memiliki 

backing sekaliber WHO dan Kemenkes RI. 

Setiap lembaga media massa, baik kecil maupun besar, selalu memiliki 

organisasi manajemen tertentu. Pengorganisasian tersebut sangat dibutuhkan 

agar pelaksanaan media dapat berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan awal 

pendirian institusi media. Manajemen yang dimaksud tentu tak hanya terbatas 

pada produksi informasi, namun juga mencakup pekerjaan administrasi, perihal 
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teknis, serta pengaturan sumber daya manusia dalam lembaga media massa 

terkait. 

Begitu pun dalam radio komunitas, pasti terdapat sistem manajemen 

tertentu yang mengorganisir pelaksanaan siarannya. Meski bukan termasuk 

media berbasis industri, idealnya profesionalisme dan independensi juga 

diperlukan dalam manajemen radio komunitas. Permasalahan tersebut membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada aktivitas manajemen 

Radioland Mayorra Pasar Madyopuro Kota Malang. 

Manajemen media penyiaran yang dimaksud mencakup keseluruhan 

proses kerja media, termasuk di dalamnya mengenai penentuan pola program 

acara untuk audiens. Terbagi lagi dalam manajemen konsep, manajemen teknis, 

dan manajemen sumber daya yang secara lengkap akan dibahas dalam bab 

tinjauan pustaka. Sisi krusial dari penelitian berbasis studi media ini ditonjolkan 

pada masih sedikitnya penelitian yang berfokus pada media massa alternatif. 

Untuk mengisi ruang kosong tersebut, peneliti sebagai penggiat ilmu 

komunikasi merasa perlu melakukan penelitian mengenai “Manajemen Media 

Penyiaran Radio Komunitas (Studi Kasus pada Radioland Mayorra Pasar 

Madyopuro Kota Malang)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari konteks permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana manajemen media 

penyiaran di radio komunitas Radioland Mayorra Pasar Madyopuro Kota 

Malang?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, 

yaitu mengetahui tentang manajemen media penyiaran pada radio komunitas, 

khususnya Radioland Mayorra Pasar Madyopuro Kota Malang. 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1. Segi Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ranah 

jurnalistik, khususnya dalam kajian studi media, sebagai temuan 

manajemen media penyiaran dalam radio komunitas.  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi 

penelitian lebih lanjut tentang kajian serupa yang membahas manajemen 

media penyiaran dalam sebuah radio komunitas atau media alternatif lain. 

2. Segi Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran pada pembaca 

tentang manajemen penyiaran dalam radio komunitas dan menjadi bahan 

evaluasi dan informasi bagi para penggiat lembaga penyiaran komunitas. 


