
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ekologi Media 

Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup memang sangat menarik 

untuk dibicarakan apalagi tentang bagaimana cara interaksi makhluk hidup 

tersebut dengan lingkungannya agar tetap hidup. Hal ini dipelajari oleh manusia 

dalam konsep suatu ilmu yang disebut ekologi. Menurut Ochum (1994:3) secara 

harfiah ekologi adalah pengkajian organisme-organisme “di rumah”. Biasanya di 

definisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok-

kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau hubungan timbal balik antara 

organisme-organisme hidup dan lingkungannya.  

Setiap makhluk hidup dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dengan cara mendapatkan sumber penunjang hidupnya. Namun permasalahnya 

jika sumber penunjang bagi makhluk hidup tersebut terbatas dan masing-masing 

organisme memiliki sumber penunjang yang sama maka akan terjadi suatu 

persaingan untuk mendapatkan sumber penunjang tersebut. Persaingan dapat 

terjadi antara populasi ataupun antar anggota kelompok populasi. (Sarrina Li, 

2001) 

Ekologi bersifat interdisipliner karena mengerti dan memahami hubungan 

antara organisme dengan lingkungannya haruslah ditarik beberapa pengertian dari 

banyak bidang berkaitan. (M.C. Noughton, 1998:11) 
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Proses ekologi yang diterapkan di media massa bisa disebut dengan 

ekologi media. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme dan 

lingkungannya. Sedangkan media massa menurut McQuail, (1989:3) merupakan 

suatu institusi yang memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang 

menghubungkan dirinya dengan masyarakat dan institusi-institusi lainnya, dan 

sebagai institusi sosial, media massa diatur oleh masyarakat.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi media adalah hubungan timbal 

balik antara media massa dengan lingkungan penunjang hidupnya. 

(Sendjaja,1993:58) sedangkan menurut Marshall Mcluhan (1977) ekologi media 

berarti menyusun beberapa media yang beragam guna membantu sesama sehingga 

mereka enggan untuk keluar dari rangkaian tersebut atau tatanan yang telah 

terbentuk tersebut, karena pada hakikatnya mereka saling menunjang satu sama 

lainnya.  

2.2. Teori Niche 

Teori Niche Dapat digunakan untuk riset tingkat kompetisi antar media 

massa, baik itu surat kabar, radio maupun televisi. Teori ini juga dapat digunakan 

untuk mengukur persaingan antar program PR beberapa perusahaan. Teori Niche 

ini muncul dari disiplin ekologi. Menurut teori ini, untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya setiap makhluk hidup memerlukan sumber penunjang 

yang ada disekitarnya. Bila sumber penunjang kehidupan yang di perlukan itu 

sama dan jumlahnya terbatas, maka akan terjadi perebutan atau persaingan. 
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Menurut Dimmick (1984) dalam Novi (2009), Niche didefinisikan sebagai 

semua komponen dari lingkungan dimana organisasi atau populasi berinteraksi. 

Secara ekologis, ruang kehidupan dan tingkat persaingan media dapat diriset 

secara  kuantitatif dengan menghitung jumlah besaran nichenya. 

Hasil penelitian MT. Hannan, J. Freeman dan H. Aldrich yang dikutip oleh 

Dimmick dan Roberthenbuhler dalam Novi (2009) bahwa penelitian mereka 

tentang ekologi dan penerapannya pada organisasi makrososial menunjukkan 

bahwa teori niche dapat diterapkan untuk menganalisis persaingan-persaingan 

antara industri-industri media massa. Persaingan antar populasi ataupun 

persaingan antar anggota populasi. Misalnya persaingan antara televisi dengan 

radio ataupun radio dengan radio. Namun disini peneliti akan memfokuskan pada 

persaingan antar radio. 

Sumber penunjang yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah program 

acara radio, dan dapat di pahami bahwa program acara radio di Kabupaten Tuban 

relatif sama. Maka dapat diprediksi bagaimana radio-radio di Tuban melakukan 

kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Teori Niche menyatakan bahwa jika 

terjadi persaingan yang ketat antar kompetitor di lingkungan yang sama, maka 

kompetitor yang kuat akan mengalahkan kompetitor yang lemah. 

Menurut Levin (Sendjaya, 1997) dalam Kriyantono (2006:272), sifat 

interaksi tersebut tergantung pada tiga faktor: 
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1. Niche Breadth : daerah atau ruang sumber penunjang kehidupan yang 

ditempati oleh masing-masing individu atau tingkat hubungan antara 

populasi dengan sumber penunjangnya. 

2. Niche Overlap : penggunaan sumber penunjang kehidupan yang sama dan 

terbatas oleh kedua makhluk hidup atau lebih sehingga terjadi tumpang 

tindih atau derajat persamaan ekologis atau kompetisi antar populasi 

dalam memperebutkan sumber penunjang. 

3. Jumlah seluruh sumber daya yang dapat digunakan oleh seluruh populasi.  

2.3. Radio 

2.3.1. Pengertian Radio 

Menurut Sugiyarto dalam webnya. Radio merupakan teknologi yang 

digunakan untuk mengirim sinyal secara modulasi dan radiasi elektromagnetik 

(gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintasi dan merambat melalui 

udara dan bisa juga merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara, karena 

gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). 

Pengertian “Radio” menurut ensiklopedi Indonesia dalam webnya 

Sugiyarto (2013) yaitu: penyampaian informasi dengan memanfaatkan gelombang 

elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz (panjang 

gelombang lebih besar dari 1 mm). Sedangkan istilah “radio siaran” atau “siaran 

radio” berasal dari kata “radio brodcast” (Inggris) atau “radio omroep” (Belanda) 

yang berarti penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan 

satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. 
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Menurut Peraturan Pemerintah No : 55 tahun 1977, Radio Siaran adalah 

pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan 

mempergunakan gelombang radio sebagai media. 

Sedangkan menurut Undang-undang Penyiaran no 32/2002 : kegiatan 

pemancar luas siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di 

laut atau di luar angkasa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui 

udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, yang dilakukan 

secara teratur dan berkesinambungan. 

Dari definisi diatas, terdapat lima syarat yang wajib atau harus dipenuhi 

untuk dapat terjadinya penyiaran. Kelima syarat tersebut adalah : 

1. Spektrum frekuensi radio. 

2. Sarana pemancar atau transmisi. 

3. Adanya siaran (program acara). 

4. Adanya perangkat penerima siaran (receiver). 

5. Dapat diterima secara bersamaan atau serentak. 

Menurut  Sugiyarto (2013) dalam webnya, maksud dari istilah radio bukan 

hanya dari perbedaannya, bukan juga dari bentuknya, tetapi mencakup bentuk 

fisik dan kegiatan radio yang saling terjalin dan tidak terpisah satu dengan yang 

lainnya. Radio siaran sendiri merupakan salah satu bentuk dari komunikasi massa. 

Melalui radio siaran, suatu komunikasi yang akan atau ingin disampaikan oleh 

komunikator kepada kahalayak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat dan 
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komunikan akan menerima komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat 

yang berbeda dan terpencar jauh. 

Etimologi dari “radio” atau “radiotelegraphy” mengungkapkan bahwa itu 

disebut “telegrafi nirkabel”, yang disingkat menjadi “nirkabel” dalam bahasa 

Inggris. Radio dalam pengertian pertama transmisi nirkabel, pertama kali tercatat 

dalam radio conductor, yang dituliskan oleh fisikawan Perancis Edouard Branly 

pada tahun 1897. Hal ini didasarkan pada kata kerja untuk memancarkan (dalam 

bahasa Latin “radius” berarti “berbicara roda, seberkas cahaya, sinar”). Kata ini 

juga muncul dalam sebuah artikel pada tahun 1907 oleh Lee De Forest, yang 

kemudian diambil oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1912, dan 

menjadi umum pada saat siaran komersial pertama kali di Amerika Serikat pada 

tahun 1920-an. (kata “penyiaran” itu sendiri berasal dari istilah pertanian, yang 

berarti “benih hamburan secara luas”.) Istilah ini kemudian diambil oleh bahasa 

lain di Eropa dan Asia. Negara-negara Perkemakmuran Inggris masih 

menggunakan istilah “nirkable” sampai pertengahan abad tahun ke-20.  

2.3.2. Jenis-jenis Radio 

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua lembaga penyiaran, yaitu radio dan 

televisi. Keduanya menyampaikan materi berupa audio dan gabungan audio 

visual. Undang-Undang Penyiaran di Indonesia membagi stasiun penyiaran ke 

dalam empat jenis. Keempat jenis stasiun penyiaran itu adalah: 1)stasiun 

penyiaran swasta; 2) stasiun penyiaran berlangganan; 3) stasiun penyiaran publik; 

4) stasiun penyiaran komunitas.
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1. Stasiun Swasta, merupaka lembaga penyiaran yang bersifat komersial 

berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Bersifat 

komersial berarti stasiun swasta didirikan dengan tujuan mengejar 

keuntungan yang sebagian besar berasal dari penayangan iklan dan 

usaha sah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 

2. Stasiun berlangganan, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan 

hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa 

penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Jenis radio ini masih sangat 

jarang di Indonesia. Salah satu radio berlangganan yang berbentuk 

radio satelit adalah Wordspace. 

3. Stasiun publik, merupakan lembaga penyaran berbentuk badan hukum 

yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak 

komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

masyarakat. Stasiun penyiaran publik terdiri atas Radio Republik 

Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). 

4. Stasiun komunitas, merupakan lembaga nonpartisan yang didirikan 

oleh warga negara Indonesai dan berbentuk badan hukum koperasi 

atau perkumpulan dengan seluruh modal usahanya berasal dari anggota 

komunitasnya. Dengan kata lain, stasiun ini didirikan tidak untuk 

mencari keuntungan atau tidak menjadi bagian perusahaan yang 

mencari keuntungan semata. 
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2.4. Manajemen Radio 

Kita mungkin sering mendengar kata “manajemen” namun jika seseorang 

ditanya mengenai apakah manajemen itu, maka jawabannya bisa sangat beragam. 

Hal ini tidak mengherankan karena tangung jawab yang tercakup dalam 

manajemen  bisa sangat beragam dan sekaligus kompleks.  

Dalam buku (Morissan, 2008:127-128)  Kita akan melihat beberapa 

pengertian mengenai manajemen sebagai berikut: 

1. Schoderbek, Cosier, dan Aplin, memberikan definisi manajemen 

sebagai: A process of achieving organizational goal through others 

(suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pihak-pihak 

lain). 

2. Stoner, memberikan definisi manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya 

agar mencakup tujuan organisasi yang telah di tetapkan 

3. Pandangan lain yang lebih menekankan pada aspek sumber daya 

(resource acquisition) dan kegiatan koordinasi dikemukakan oleh 

pringle, Jennings dan Longeneckeryang mendefinisikan manajemen 

sebagai: Management is the processof acuiring and combining 

human,financial,informational, and physical resources to attain the 

organization’s primary goal of producing a product or service desired 

by some segment of society. (manajemen adalah proses memperoleh 
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dan mengkombinasikan sumberdaya manusia, keuangan, informasi, 

dan fisik untuk mencapai tujuan utama organisasi, yaitu menghasilkan 

suatu barang atau jasa yang diinginkan sebagian segmen masyarakat). 

2.4.1. Hubungan Manajemen dengan Media Penyiaran 

Media penyiaran juga bisa dikatakan sebagai suatu industri yang dimana 

harus mampu mengelola serta tata laksana dan tata administrasi dengan baik 

melalui manajemen profesionalnya. Untuk itu manajemen yang ada disuatu media 

penyiaran harus mampu mencptakan, memelihara, dan menerapkan sistem kerja 

dengan baik. Sesuai dengan fungsi P-O-A-C, agar elemen-elemen yang ada 

didalam media penyiaran tersebut mampu bekerja sama mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan media penyiaran tersebut. 

Manajemen bagi suatu media penyiaran sama pentingannya dengan modal. 

Karena meddia penyiaran dengan manajemen mempunyai hubungan yang 

menyatu. Media penyiaran tanpa manajemen bukanlah media penyiaran dalam arti 

sesungguhnya. Maksudnya adalah didalam setiap media penyiaran tidak hanya 

ada kegiatan siaran saja. Namun, juga terdapat proses administrasi, finansial, 

relasi dan lain-lain yang harus dijalani. Hal ini tentu saja tidak akan terlepas dari 

pengaturan manajemen yang baik agar semua proses yang ada di suatu media bisa 

berjalan dengan lancar. Morrisan (2008) dalam bukunya menjelaskan bahwa: 

“keberhasilah media penyiaran ditopang oleh kreativitas manusia yang berkerja 

pada tiga pilar utama media penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran.” 
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Namun, selain pada kualitas manusianya, juga diperlukan kemampuan seorang 

pemimpin media yang mapu mengelola sumber daya yang ada. 

Dalam buku manajemen berita antara idealisme dan realita, Sam Abede 

Pareno (2003) dalam Dedik (2014) memberikan penjelasan adanya dua perspektif 

tentang media massa. Pertama sebagai suatu perusahaan atau organisasi. Kedua, 

sebagai produk dari suatu perusahaan atau organisasi. Dua perspektif tersebut bisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perspektif perusahaan atau organisasi 

“sebagai suatu perusahaan atau organisasi, media massa merupakan 

suatu institusi (lembaga) yang melakukan aktivitas administrasi, 

organisasi, dan kepemimpinan. Aktivitas administrasi menyangkut kerja 

sama antara unit didalam perusahaan atau organisasi media massa. 

Aktivitas organisasi adalah aktivitas dari sekumpulan orang dengan 

perjanjian tertentu berupa aturan, mekanisme kerja dan kesejahteraan lahir 

batin. Aktivitas kepemimpinan merupakan fondasi dari semua aktivitas 

yang ada dalam suatu perusahaan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya 

para pemimpin yang ada di jajaran top level manajemen, melainkan di 

semua jajaran termasuk middle test management dan low management”. 

2. Perspektif produk 

“Meskipun produk media massa sangat ditentukan oleh perusahaan 

atau organisasi media massa, namun ketika orang membaca surat kabar, 

menonton tayangan televisi ataupun mendengar siaran radio, pada 

umumnya menganggap bahwa itulah saatnya berhadapan dengan media 
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massa. Padahal sesungguhnya itu adalah waktu ketika menikmati produk 

dari perusahaan atau organisasi media massa. Suatu produk tentu 

mengalami “proses produksi” yang melibatkan orang, modal, teknologi 

dan keterampilan (skill). Produk yang berupa tulisan dan gambar di surat 

kabar bisa dikatakan “didominasi” oleh hasil proses jurnalistik yang 

dilakukan oleh orang-orang yang bernama wartawan. Sadar atau tidak 

sadar proses jurnalistik itu juga menggunakan sejumlah fungsi manajemen, 

bisa jadi dari forecasting hingga reporting.  

2.4.2. Fungsi Manajemen Media Penyiaran 

Dalam Buku Morissan (2008: 130) Manajer umum pada dasarnya 

bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional suatu stasiun penyiaran. Dalam 

melaksanakan tanggung jawab manajemennya, manajer umum melaksanakan 

empat fungsi dasar yaitu: 

1. Perencanaan (planning) 

 Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) 

media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan adalah 

pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat 

dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang 

dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan 

dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 
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2. Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. 

3. Pengarahan dan memberikan pengaruh 

Fungsi mengarahkan (directing) dan memberikan pengaruh atau 

memengaruhi (influencing) tertuju pada upaya untuk merangsang 

antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara 

efektif. 

4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-

tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum. Menurut 

mockler, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk 

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan digunakan dengan cara paloing efektif dan efisien dalam 

pencapainan-pencapaian tujuan perusahaan. 
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2.4.3. Tujuan manajemen media penyiaran 

Dalam Morissan (2008:132), Peter Prringle membagikan tujuan media 

penyiaran menjadi tiga yaitu tujuan ekonomi, pelayanan, dan personal. 

1. Tujuan Ekonomi 

Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan suatu 

media penyiaran yang bersangkutan dengan perhatian utamanya yang 

tertuju pada target pendapatan, target pengeluaran, target keuntungan, dan 

target rating yang ingin dicapai.. 

2. Tujuan Pelayanan 

Mencakup kegiatan penentuan suatu program yang dapat menarik 

perhatian audien, penentuan program yang dapat memenuhi minat dan 

kebutuhan audien, sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran 

ditengah-tengah masyarakat. 

3. Tujuan Personal 

Merupakan tujuan individu yang bekerja pada media 

penyiaranyang bersangkutan. Pada umumnya, individu yang bekerja untuk 

satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan penghasilan, namun tidak setiap 

individu menjadikan penghasilan sebagai satu-satunya tujuan, karena 

mereka menginginkan tujuan lain misalnya seperti: mendapatkan 

pengalaman, keahlian, kepuasan kerja dan sebagainya. 
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2.4.4. Struktur Organisasi Radio 

Michael C. Keith (2000: 126-129) menjelaskan struktur organisasi radio 

secara umum sebagai berikut : 

1. General Manager 

Bertanggungjawab atas keseluruhan operasional studio sehari-hari 

baik dari aspek program, bisnis/marketing, maupun teknik (perangkat 

siaran).  

2. Manajer Operasi 

Pemegang wewenang kedua setelah general manager, manajer 

operasi (tidak semua stasiun mempunyai posisi ini) kadang-kadang 

dianggap sebagai asisten manajer stasiun. Tugas manajer operasi termasuk 

: 

1. Mengatur seluruh staf administrasi. 

2. Membantu mengembangkan kebijakan stasiun dan memantau bahwa 

semua kegiatan dilaksanakan atau dijalankan. 

3. Menangani anggaran departemen. 

4. Mengikuti Undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai 

operasi. 

5. Bekerja sebagai penghubung dengan masyarakat yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa stasiun memberi layanan yang sesuai dan 

memelihara citra baik perusahaan. 
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3. Direktur Program 

Salah satu dari tiga posisi kunci pemimpin departemen stasiun 

radio, direktur program bertanggung jawab atas hal berikut ini: 

1. Mengembangkan dan melaksanakan format. 

2. Memperkerjakan dan mengatur semua staf penyiaran. 

3. Membuat jadwal penyiaran. 

4. Memantau stasiun untuk menjaga konsistensi dan kualitas produksi. 

5. Mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin 

mempengaruhi pembuatan program. 

6. Memelihara pembendaharaan musik 

7. Mentaati Undang-undang dan peraturan FCC. 

8. Mengatur kegiatan bidang dan masalah umum. 

4. Manajer Penjualan 

Posisi manajer penjualan sangat penting untuk semua semua 

stasiun penyiaran, dan manajer penjualan mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan pendapatan stasiun dengan cara mengatur penjualan 

jam siaran komersial. 

2. Mengawasi semua staf penjualan. 

3. Bekerjasama dengan wakil perusahaan untuk menarik pengiklan 

nasional. 

4. Menugaskan tenaga penjual menangani pengecer dan agen iklan lokal. 
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5. Membuat jatah penjualan. 

6. Mengkoordinasikan penjualan promosi on-air dan in-store. 

7. Mengembangkan materi-materi penjualan dan kartu diskon. 

5. Pemimpin Teknik 

Pemimpin teknik juga sangat penting untuk stasiun penyiaran 

karena memiliki tugas atau tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengoperasikan stasiun sesuai parameter teknik yang telah ditentukan 

oleh FCC. 

2. Membeli, memperbaiki, dan memelihara semua peralatan. 

3. Memantau ketepatan sinyal. 

4. Menyesuaikan studio untuk keperluan pemrograman. 

5. Mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh. 

6. Bekerjasama dengan departemen pemrograman. 

Bertanggungjawab atas keseluruhan operasional studio sehari-hari baik 

dari aspek program, bisnis/marketing, maupun teknik (perangkat siaran). 

2.4.5. Program Acara Radio 

Tingkat persaingan stasiun radio di kabupaten Tuban cukup tinggi 

memperebutkan perhatian audien. Program radio harus benar-benar dikemas 

sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak mungkin 

orang. Jumlah stasiun radio yang semakin banyak mengharuskan pengelola 

stasiun untuk semakin jeli dalam membidik targetnya (audien). Setiap produksi 

program harus mengacu pada kebutuhan audiennya yang menjadi target utama 
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stasiun radio. Hal ini pada akhirnya menentukan format stasiun penyiaran yang 

harus dipilih. 

Menurut Mitchel V. Charnely yang dikutip Masduki (2001:10) program 

acara radio adalah laporan yang berisi tentang fakta atau opini yang menarik 

perhatian audien, kecenderungan situasi kondisi, interpretasi yang penting, masih 

baru, harus cepat disampaikan kepada khalayak dan penting dibutuhkan oleh 

sekelompok masyarakat. 

Menurut Darmanto (1998:46-47) istilah format acara langsung menunjuk 

pada sifat struktur penyajian setiap acara. Format memiliki 3 pengertian sekaligus, 

yaitu : format program, format produksi, dan format siaran. 

1. Format siaran, dapat diartikan sebagai bentuk ciri khas suatu stasiun radio 

yang tercermin dari program siarannya. 

2. Format program adalah rancangan bangun penyajian sebuah program 

acara siaran berdasarkan pendekatan isi materinya. Titik berat dan format 

program adalah bagaimana suatu materi hendak diangkat kedalam bentuk 

program acara siaran radio. 

3. Format produksi adalah rancang bangun suatu acara program siaran 

menurut pendekatak teknik penyajian kedalam bahasa audio. Titik 

tekanannya adalah pada nuansa produksi, bukan pada materinya. 

Berbagai macam format program acara akan terus berkembang semakin 

kreatif sesuai dengan kreasi-kreasi para produser acara dan beserta cruw atau team 

produksi.  
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Secara  umum mata acara radio diperoleh dari 4 sumber, yaitu : 

1. jaringan antar stasiun atau merelay dari stasiun penyiaran lain 

2. rekaman dan atau menyewa dari rumah produksi 

3. produksi sendiri 

4. sindikasi program atau pertukaran program dengan pihak lain 

yang menjadi kongsinya. 

Menurut  Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI tahun 2001 yang dikutip 

Anita dan Budi membagi kategori program acara sebagai berikut : 

1. Musik  

Acara yang berisikan musik dan lagu, baik recorded maupun 

Live,disajikan searah atau interaktif (saling berkirim lagu atau saran) 

2. News & informasi 

Acara yang berisikan berita dan informasi, baik berupa berita 

secara Live (reportase), membacakan kembali berita atau informasi 

dari media lain (koran, majalah dan sumber lain), tips dan informasi 

lainnya, termasuk informasi tentang hiburan. 

3. Talkshow 

Acara yang berisikan perbincangan dengan narasumber yang 

tidak tetap mengenai sebuah topik tertentu. Lebih banyak peran 

narasumber untuk memberikan informasi, sedang jika ada interaksi 
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dengan audiens lebih ditujukan untuk mencari kejelasan tentang topik 

yang sedang diperbincangkan. 

4. Konsultasi 

Acara yang berisikan perbincangan untuk mendapatkan solusi 

mengenai topik tertentu: kesehatan, hukum, usaha, fashion, psikologi, 

otomotif, dan lain sebagainya. 

5. Keagamaan 

Acara yang berisikan siaran kerohanian atau keagamaan, bisa 

berupa lagu, ceramah ataupun doa-doa. 

6. Varriety Show 

Acara yang berisikan campuran musik, informasi, kuis atau 

undian, menghimpun opini dari audiens, (minimal 3 hal). 

7. Public Service 

Acara yang berisikan perbincangan yang lebih banyak bersifat 

menghimpun atau menampung opini dari pendengar tentang topik 

yang sedang hangat yang beredar dalam masyarakat, atau penyuluhan, 

atau saran, kritik dan keluhan dari audiens kepada pihak tertentu, 

termasuk kepada pihak radio. 
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8. Budaya tradisional 

Acara yang berisikan kesenian tradisonal seperti wayang, 

ketoprak, ludruk, berdasarkan pakem cerita (lakon) yang sudah ada, 

termasuk juga perbincangan dengan narasumber mengenai seni budaya 

tertentu. 

9. Drama 

Acara yang berisikan dialog/monolog berdasarkan skenario 

cerita tertentu, lebih bersifat kesenian kontemporer meskipun 

disampaikan dalam bahasa daerah. 

10. Acara anak-anak 

Acara yang dilakukan maupun yang ditujukan pada target 

audiens anak-anak, bisa berupa lagu-lagu, kirim salam, deklamasi, 

baca puisi, mengundang institusi pendidikan (TK) sebagai pengisi 

acara. 

11. Special guest/ profile/feature 

Acara yang menghadirkan narasumber tertentu karena prestasi 

yang dimiliki, hanya sekali diundang atau membahas tentang profile 

seseorang/kelompok/organisasi tertentu atau berisikan pengalaman, 

atau acara yang berisikan hal tertentu yang dibahas secara mendalam. 

Misal: topic tentang lokasi wisata tertentu, atau gambaran tentang 

sebuah bisnis 
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Menurut Dominik dalam Novi (2009) membagi 4 kategori dasar program 

acara radio yaitu : 

1. musik  

2. talk 

3. news 

4. black and ethnic 

Menurut Pringle-Star-McCavit dalam Morrisan (2008;223-224), seluruh 

format stasiun radio dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar: 

1. Format musik 

2. Format informasi 

Format informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: dominasi 

berita (all news) dan dominasi perbincangan (all talk atau talk 

news). Format ketiga adalah gabungan antara dua format yang pertama 

yang dinamakan dengan talk news. Format all news, misalnya terdiri 

atas (berita lokal, regional, nasional, dan internasional), laporan feature, 

analisis, komentar dan editorial. 

3. Khusus (Specialty) 

Format Khusus (specialty) merupakan format yang di khususkan 

bagu audiens berdasarkan etnis dan agama. Dengan demikian format 

khusus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu format etnik dan format 

agama. 
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Menurut Arifin bahwa siaran radio dikenal sebagai  bentuk atau format 

siaran yang menjadi panduan penyelenggara siaran untuk memproduksi acara 

siaran. Berikut adalah bentuk bentuk siaran yang terdapat dalam siaran radio : 

1. Uraian radio (straight talk) 

Penyampaian informasi atau pendapat secara langsung yang 

menyangkut suatu pokok permasalahan secara singkat dengan 

mementingkan atau memprioritaskan satu topik saja yang disampaikan 

oleh satu orang . 

2. Berita  

Informasi terbaru mengenai peristiwa penting yang baru terjadi 

atau yang ada pengaruhnya dan menarik bagi pendengarnya 

3. Majalah udara 

Majalah udara (magazine program) merupakan bentuk program 

acara siaran yang mengetengahkan berbagai pokok permasalahan yang di 

rangkum dalam satu tema. Misalnya seperti topik-topik tentang seks 

komersial, anak kecil ber IQ tinggi, perdagangan tubuh manusa, 

penebangan pohon hutan liar, penebangan perumahan dan gheothermal 

hingga lumur lapindo yang di rangkum menjadi sebuah majalah udara. 
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4. Feature 

Bentuk acara siaran yang mengupas suatu topik atau pokok 

permasalahan yang di tinjau dari berbagai segi dan digali secara mendalam 

sehingga pada akhir siaran dapat di peroleh gambaran lengkap tentang 

topik yang di bahas. 

5. Drama atau sandiwara radio 

Drama atau sandiwara radio merupakan cerita tentang konflik 

antara pelaku yang di rangkum dalam satu alur cerita. Penulisan drama 

radio menyangkut tiga aspek penting, yaitu : aspek kejiwaan, aspek sosial 

dan aspek kesusasteraan. Drama radio juga merupakan rangkaian atau 

rangkuman dari unsur-unsur kata, musik dan sound effect.  

6. Radio spot dan slide audio 

Merupakan suatu penyampaian pesan secara singkat dan padat dan 

dapat pada topik atau pokok permasalahan yang di sampaikan oleh dua 

orang pembawa siaran radio.  

7. Phone in programe 

Acara yang melibatkan audien secara langsung melalui telephon.  

8. Report news 

Menyiarkan berita fakta, peristiwa, dan kegiatan diolah dan 

disampaikan dengan gaya wibawa. 
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9. Adlibs 

Monolog tanpa ditulis, disampaikan dengan gaya santai 

10. Pemilihan Materi 

Materi atau bahan siaran harus benar-benar sesuai dengan tujuan 

acara atau sasaran pendengarnya.  

Namun apapun program acaranya dan berasal dari mana harus tetap berada 

pada koridornya, yaitu tidak melanggar kebijaksanaan internal maupun eksternal. 

Demografi suatu stasiun radio menunjukkan kepada karakteristik 

pendengar radio seperti jenis kelamin, umur, pendapatan, dll. Karena sifat radio 

yaitu menemani pendengar hampir dimana saja, maka praktisi penyiaran memberi 

perhatian khusus pada aktivitas gaya hidup target khalayaknya. 

Menurut masduki (2001:49) keunggulan format siaran ditentukan oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

1. Materi yang sesuai kebutuhan pendengar, aktual 

2. Kemasan acara yang interaktif dan menarik 

3. Pemandu yang kreatif 

4. Penempatan waktu siar pada jam siar utama 
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2.5. Definisi konsep 

2.5.1. Definisi Operasional 

1. Teori Niche 

Teori Niche adalah teori yang digunakan dalam penelitian tentang 

tingkat kompetisi atau persainganan antar media massa, baik itu surat 

kabar tv, maupun radio. Menurut teori ini dalam mempertahankan 

eksistensi dari media massa tersebut memerlukan sumber penunjang yang 

ada di sekitarnya seperti modal (capital) misalnya pemasukan iklan, jenis 

isi media (types of content) misalnya program acara, Khalayak (types of 

audience). 

2. Program acara 

Program acara adalah segala hal yang ditampilkan stasiun 

penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Program acara sendiri 

dapat disamakan dengan produk atau barang (goods) atau pelayanan 

(Service) yang dijual ke konsumen. 

 


