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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Studi tentang media massa yang digunakan dalam sebuah penelitian 

mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Media massa dalam kurun waktu 

yang cukup cepat berkembang dengan berbagai jenis baik itu cetak, elektronik, 

dan yang terbaru media online. Dikutip dari buku dengan judul “Studi Ilmu 

Komunikasi” oleh Atang Syamsudin (1993:87) Media massa dimaknai sebagai 

sesuatu yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, baik komunikasi 

personal maupun komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Secara universal 

tujuannya adalah : 1).Informasi; 2).Hiburan; 3).Pendidikan; 4).Propaganda / 

pengaruh dan 5).Pertanggung jawaban sosial.  

Seperti peneliti sebutkan diatas, berbagai macam media massa tersebut 

mempunyai ciri khas masing-masing baik dalam isi, pengemasan konten, dan cara 

penyampaiannya, maupun dalam tampilan serta tujuan dasarnya. Perbedaan ini di 

latar belakangi oleh kepentingan yang berbeda dari masing-masing media massa 

seperti media yang bermotif politik, ekonomi, agama, pendidikan, informasi dan 

sebagainya. Media massa yang memiliki kepentingan politik, karena ia didanai 

oleh kekuatan politik tertentu, sedangkan media massa yang bermotifkan 

ekonomi, dimana keuntungan secara materil adalah satu-satunya target dari media 

tersebut. Selain itu, media yang bermotifkan pendidikan karena ingin memberi 

pengetahuan. Begitupun yang bermotifkan agama, dimana media massa didirikan 

oleh kelompok agama tertentu untuk menyampaikan ajaran agamanya. 
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Kepentingan dari media massa tersebut dapat mempengaruhi konten yang 

disampaikan. Dari sinilah muncul sebuah anggapan bahwa fakta yang 

disampaikan bukanlah fakta yang obyektif, melainkan fakta yang telah 

dikontruksi oleh media atau penulisnya dengan latar belakang kepentingan 

tertentu. Sesuai perkembangannya, media massa berwujud dalam media cetak 

(koran, majalah, buletin) dan media elektronik yaitu internet dan beberapa 

lembaga penyiaran seperti TV dan Radio. 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, 

pada Bab 1 “Ketentuan Umum” menyatakan bahwa Lembaga penyiaran adalah 

penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran 

swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan 

yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyiaran itu sendiri adalah 

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 

transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima 

secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. Lembaga penyiaran terbagi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga 

Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran 

Berlangganan. 

Sesuai pasal 13 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Penyiaran, Lembaga 

Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi 
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memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Contoh dari Lembaga 

Penyiaran Publik adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik 

Indonesia (TVRI). Selanjutnya tetap pada pasal undang-undang tersebut huruf (b), 

Lembaga penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial 

berbentuk hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa 

penyiaran radio atau televisi. Pada huruf (c) pasal tersebut juga menyatakan 

bahwa, Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk 

badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, 

dan tidak komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, 

serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Sedangkan pada huruf (d), 

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan 

hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran 

berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan 

penyiaran berlangganan.  

Radio termasuk lembaga penyiaran dimana pada undang-undang tersebut 

menyebutkan bahwa Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka 

berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio dalam penyiaran 

pesannya melalui spektrum frekuensi radio dimana merupakan suatru gelombang 

elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkata tanpa sarana 

penghantar buatan serta merupakan ranah publik dan sumber daya alam yang 

terbatas. Radio juga merupakan media yang memiliki jangkauan selektif terhadap 

segmen pasar tertentu. Kebudayaan radio telah mengakar pada masyarakat luas, 

masyarakat bawah pun telah terbiasa ditemani radio pada setiap kesempatan 
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(Yulia Wanda, 2010:63). Mendirikan stasiun penyiaran seperti radio berarti harus 

memiliki sense of belonging terhadap kebudayaan masyarakat dari lokasi 

penyiaran tersebut. Seluruh hal tersebut harus dipertimbangkan dahulu oleh 

pemilik media dalam mendapatkan gambaran jasa penyiaran seperti apa yang 

disukai oleh masyarakat dan bagaimana mendapatkan keuntungan bagi stasiun 

penyiaran seperti radio.  

Radio Kampus termasuk dalam Lembaga Penyiaran Komunitas yang 

didirikan suatu komunitas mahasiswa dalam kampus tersebut dengan jangkauan 

wilayahnya terbatas yaitu lingkup kampus itu sendiri dengan berdasarkan 

kepentingan yang berkaitan dengan kampus. Radio kampus juga dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi antara mahasiswa dan pemegang kebijakan, dimana 

komunikasi merupakan kunci pokok berhasilnya penerapan suatu kebijakan. 

Radio kampus selain dijadikan wadah komunikasi antara pihak kampus dan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan lainnya, juga 

berfungsi sebagai media penyalur aspirasi mahasiswa ke pihak kampus karena 

bagaimanapun juga mahasiswa merasa turut serta dalam pembangunan kampus 

tersebut. Selain itu, radio kampus dapat dimanfaatkan sebagai wadah dalam 

mengekspresikan seni mahasiswa, sebagai media dalam bertukar ilmu 

pengetahuan, serta sebagai alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kampus atau 

organisasi kemahasiswaan dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Kota Malang terdapat 11 Radio 

Kampus yang kemudian tergabung dalam “Persatuan Radio Kampus Malang 

(PRKM)” yang diantaranya adalah Sevenline (UB), Promelfm (Unisma), 
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Edunews (STTM), Simfoni Fm (UIN Maliki), PLFM (Polinema), Umm Fm 

(Unmuh), Tara Fm (UM), Tri Fm (Unitri), Wiga Fm (UWG), Elite Fm (ITN) dan 

Bhiga Fm (UNMER). Namun dari kesebelas radio kampus tersebut, terdapat tiga 

radio kampus yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam meneliti manajemen 

produksi penyiarannya, yaitu UMM FM, Simfoni FM UIN dan Sevenline FM UB. 

UMM FM dijadikan obyek penelitian dengan pertimbangan selain peneliti 

merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, kampus ini 

memiliki banyak media yang sedang berkembang, diantaranya Bestari, UMM TV,  

dan khususnya Radio UMM FM. Sevenline FM UB merupakan radio kampus di 

Universitas Brawijaya Malang yang dijadikan obyek penelitian dengan 

pertimbangan bahwa Universitas Brawijaya adalah kampus negeri terfavorit di 

Kota Malang dengan perkembangan akademik dan jurusan yang sangat pesat, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah radio Sevenline FM UB juga 

mengalami perkembangan yang sama. Sedangkan Simfoni FM UIN merupakan 

radio kampus di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

dijadikan obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa Simfoni FM UIN 

merupakan satu-satunya radio kampus di Kota Malang yang memiliki 

Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan oleh Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Timur dimana peneliti tertarik mengamati 

bagaimana manajemen produksi penyiaran di radio kampus tersebut. 

Dengan demikian peneliti tertarik dalam meneliti bagaimana manajemen 

produksi penyiaran radio di ketiga kampus di Kota Malang tersebut khususnya 

untuk memahami sejauh mana manajemen produksi penyiaran yang seharusnya 

dicapai oleh radio kampus melalui konten atau program penyiarannya. Disamping 
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itu peneliti juga tertarik sejauh mana manajemen produksi penyiaran pada saat pra 

produksi, produksi dan pasca produksi di ketiga radio kampus tersebut dalam 

menerapkan fungsi media massa kepada seluruh civitas akademisi melalui konten 

atau program siarannya. 

Dari latar belakang tersebut kemudian peneliti tertarik untuk melalukan 

sebuah penelitian dengan judul karya ilmiah atau skripsi “MANAJEMEN 

PRODUKSI PENYIARAN RADIO KAMPUS DI MALANG (Studi pada 

UMM FM, SEVENLINE FM, DAN SIMFONI FM di Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan manajemen 

produksi penyiaran radio kampus UMM FM, Simfoni FM UIN, dan Sevenline 

FM UB di Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen produksi penyiaran radio 

kampus UMM FM, Simfoni FM UIN, dan Sevenline FM UB di Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara teoritis 

Melalui hasil penelitian yang berhubungan dengan manajemen penyiaran 

radio kampus di Malang ini nantinya diharapkan para civitas akademisi kampus 



7 
 

dapat menggunakan dan memanfaatkan media kampus secara maksimal. Selain 

itu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sebuah referensi penelitian 

selanjutnya tentang media massa khsususnya radio kampus. 

1.4.2 Secara praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

pengetahuan, gambaran dan informasi akan keseimbangan Informasi yang 

berhubungan dengan akademis, khususnya antara mahasiswa dan media kampus.  


