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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radio adalah media massa yang memiliki peran penting dalam 

menyampaikan sebuah informasi, baik itu bersifat hiburan maupun pendidikan. 

Selain itu radio adalah media komunikasi yang memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan media cetak, yaitu gratis hanya membutuhkan kemampuan mendengar bagi 

khalayak yang ingin mengaksesnya. Radio menjadi sarana informasi dan edukasi 

bagi masyarakat melalui berbagai berita yang disampaikan. Pesatnya 

perkembangan teknologi penggunaan radio dimudahkan dengan hadirnya aplikasi 

radio digital di dalam telepon seluler, sehingga pendengar dapat mengakses radio 

di manapun dan kapanpun. Perkembangan radio tidak hanya didukung segi fisiknya 

tapi juga dari program dan beritanya. Variasi dalam program dan beritanya mampu 

meningkatkan minat pendengarnya. 

Setiap radio berupaya meraih pendengar sebanyak mungkin dengan 

menyajikan berbagai jenis program dan berita yang menarik, contohnya radio City 

Guide 911 FM, radio ini merupakan radio swasta di Malang. Kemunculan radio ini 

menambah ketatnya persaingan dengan radio lain. Radio ini menjangkau 

pendengarnya dengan program dan berita yang menarik. Mereka berani mengambil 

format baru yaitu Radio News. Penyajian program dan berita yang menarik ini 

harus melalui sebuah pengelolaan. Pengelolaan yang baik menjadi kunci penting 

dalam keberhasilan sebuah radio menyampaikan beritanya. Berita dan program 
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yang dikelola dengan baik mampu menarik banyak pendengar dan juga 

mendatangkan pengiklan. Dengan banyaknya pendengar dan pengiklan yang 

mengenal radio City Guide 911 FM maka nama radio akan semakin eksis. 

Pengelolaain ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikelola dengan baik menggunakan manajemen 

redaksional pemberitaan. 

Manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. 

Oleh karena itu manajemen merupakan aktivitas yang sangat penting dalam sebuah 

instansi. Tujuan dari manajemen ini agar pembagian kerja, tugas, dan tanggung 

jawab lebih tersturktur. Dalam sebuah organisasi, perkerjaan yang berat dan sulit 

akan dapat diselesaikan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai. 

Manajemen harus diperhatikan oleh radio khususnya dalam bidang 

pemberitaan, karena di bidang ini berita diproses sebelum sampai ditelinga para 

pendengar. Beberapa tahapan manajemen pemberitaan yang harus diperhatikan 

yaitu, pertama adalah proses fact finding, hal ini bertujuan untuk mencari data 

pendukung yang berhubungan dengan fenomena yang sedang terjadi. Kedua adalah 

perencanaan bagaimana berita tersebut nantinya dicari, diolah, kemudian disiarkan. 

Ketiga adalah tahap peliputan dan penyiaran berita setelah semua selesai diolah dan 

diproses. Yang keempat adalah tahapan pengawasan dan evaluasi.  

Proses manajemen sangatlah penting dalam suatu organisasi untuk menjaga 

kualitas sebuah berita. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Nur Saipan Kamal 
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(2009) yang menyimpulkan dalam proses pengelolaan materi berita mereka, bidang 

redaksional mengawali dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan dalam melakukan kegiatan peliputan. Hal tersebut dilakukan agar 

sebelum berita tersebut diterbitkan sudah melalui proses yang sedemikian rupa. 

Seperti rapat redaksi untuk menentukan tujuan liputan, kemudian pembentukan 

struktur organisasi yang jelas, dan dilanjutkan ke tahap peliputan. Semua itu tidak 

lepas juga dari tahap pengawasan agar berita yang akan diterbitkan sudah diproses 

secara benar. 

Manajemen yang baik juga dapat dilihat dari struktur organisasinya, hal ini 

dibuktikan dalam penelitian Willy Fajar Nugraha (2009) menyimpulkan bahwa 

sebuah radio dalam pelaksanaannya mengemas siaran musik harus melalui beberapa 

tahap manajemen yaitu; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan dimana dalam proses manajemen siarannya bertumpu pada kerjasama 

antar divisi. Hal ini dilihat dalam pembuatan program siaran yang melibatkan 

program director sebagai pembuat program, music director sebagai yang 

menentukan pemilihan lagu yang akan diputar untuk program, dan production 

house sebagai pembuat jingel, back song, iklan sponsor, spot. Dan untuk divisi 

marketing yang bertanggungjawab mencari sponsor dan pembiayaan untuk 

program siar yang telah direncanakan. Serta bagian penyiar yang bertugas sebagai 

pembawa acara program siar yang berinteraksi langsung dengan pendengar, dan 

director sebagai penanggung jawab, dan pengawas sistem kerja keseluruhan. 

 Jika sebuah radio tidak menerapkan proses manajemen secara benar maka 

aktivitas yang berjalan akan kurang maksimal. Hal itu juga dibuktikan dalam 
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penelitian Dina Nurhanifa (2016) menyimpulkan manajemen pemberitaan pada 

radio Mahardika FM meliputi pencarian fakta, belum melaksanakan fungsi-

fungsinya secara maksimal. Pada fungsi perencanaannya masih lemah, karena tidak 

dikoordinasi oleh seorang redaktur maupun pimpinan redaksi secara langsung. 

Untuk fungsi peliputan dan penyiaran berita tanggung jawab diserahkan seluruhnya 

kepada para wartawan. Mereka selain meliput, juga bertugas sebagai redaktur dan 

mereka masih menggunakan alat bantu sederhana. Yang terakhir pada tahap 

evaluasinya radio Mahardika FM berfokus pada kinerja dari pimpinan redaksi dan 

redaktur pelaksana. Sedangkan untuk waktu evaluasi pemberitaan dilakukan secara 

kolektif yang diusahakan secara spontan oleh koordinator liputan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penerapan menejemen pemberitaan pada radio Mahardika FM, 

masih lemah. 

Berdasarkan latar belakang diatas Radio City Guide untuk menjaga 

eksistensi dan menarik minat pendengar harus mampu mengembangkan ide-ide 

baru untuk program dan berita siarannya. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah 

mudah dan instan. Radio City Guide dalam menciptakan sebuah berita harus 

melalui sistem manajemen redaksional. Maka dari itu peneliti bermaksud 

mengetahui bagaimana proses manajemen redaksional pemberitaan yang ada di 

Radio City Guide 911 FM sehingga tercipta berita yang berkualitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka, peneliti 

menetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana proses manajemen 

redaksional pemberitaan di radio City Guide 911 FM?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen redaksional 

pemberitaan di radio City Guide 911 FM dalam menciptakan berita yang 

berkualitas sehingga dapat menarik pendengar dan meningkatkan eksistensinya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti mengharapkan adanya manfaat dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik secara akademis maupun praktis, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan 

kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang menyukai 

hal-hal tentang radio. Selain itu sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen pemberitaan di radio.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

khususnya untuk radio mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan 

kualitasnya dalam memberi kepuasan kepada para pendengar setia radionya, 

sehingga dapat menambah keuntungan dan juga pendengar yang lebih 

banyak. 

 

 




