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BAB II 

 TINJUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjuan Mengenai Komunikasi 

Istilah komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu  

communication yang bersumber pada kata communis yang mempunyai arti sama, 

dalam artian sama makna. Sedangkan secara terminologis, Komunikasi berarti 

suatu proses penyampaian pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau 

perilaku, baik secara langsung atau lisan, maupun secara tak langsung seperti 

melalui suatu media (Effendy, 2002:4).  

Komunikasi dapat dianggap sebagai suatu proses sosial yang sangat 

mendasar dan vital dalam kehidupan manusia, dimana dikatakan mendasar karena 

setiap manusia mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan 

sosial melalui komunikasi. Sedangkan komunikasi dikatakan  vital karena setiap 

individu memiliki kemampuan untuk saling berkomunikasi dengan individu-

individu lain sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap 

hidup (Rakhmat, 2008:1). Komunikasi sangat berperan penting dalam menjalin 

kehidupan bermasyarakat karena dengan berkomunikasi baik secara verbal 

maupun non verbal, kita dapat mengetahui sesuatu hal antara satu dengan yang 

lainnya baik kebutuhan intelektual maupun emosional. 

Selain itu, kegiatan komunikasi seperti berbagi pesan, pengetahuan, 

ataupun pengalaman, maka perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami oleh 

pihak lain. Kegiatan berkomunikasi akan lebih efektif jika pesan yang 

disampaikan dapat ditafsirkan dengan baik oleh penerima pesan. Menurut Carl. I 
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Hovland, penyampaian pesan dalam kegiatan komunikasi disebut sebagai 

perangsang (biasanya dengan menggunakan lambang bahasa) yang disampaikan 

oleh seorang komunikator kepada orang lain atau komunikan (Effendy, 2002:48). 

Horold  Lasswell juga menyatakan bahwa cara yang tepat dalam menerangkan 

dan menjelaskan suatu tindakan komunikasi adalah dengan menjawab sebuah 

pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang sampaikan, melalui jaringan 

apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” serta memberikan pengaruh satu sama 

lain dengan memberikan tindakan sengaja maupun tidak sengaja (Cangara, 

2004:18-20). 

Proses adalah suatu rangkaian kejadian yang tidak memiliki batas awal 

dan akhir. Proses didefinisikan sebagai dinamika dimana terjadi secara sistematik, 

adaptasi, berkesinambungan, transaksional dan tidak mudah berganti (Redi 

Panuju, 1997 : 55-56). Dalam sebuah proses komunikasi mempunyai 2 tahap 

yaitu, secara primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah 

sebuah proses penyampaian pikiran maupun perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media 

primer dalam komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya, yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan / atau 

perasaan komunikator kepada komunikan. “Bahasa” mempunyai peran penting 

dalam melakukan kegiatan berkomunikasi yang efektif dan mampu menafsirkan 

atau menerjemahkan pesan, pendapat, maupun pikiran kepada orang yang dituju. 

Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah sebuah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 
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pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan 

komunikasinya secara lebih efektif, dikarenakan komunikan sebagai sasarannya 

berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Proses komunikasi 

sekunder dikatakan sebagai lanjutan dari komunikasi primer untuk menembus 

dimensi ruang dan waktu sehingga, dalam menata lambang-lambang untuk 

memformulasikan isi pesan komunikasi seorang komunikator haruslah 

memperhitungkan ciri-ciri atau sifat media yang akan digunakan. Penentuan 

media yang akan dipergunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif 

memerlukan pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju. Setiap 

media memiliki ciri atau sifat tertentu yang hanya efektif dan efisien untuk 

dipergunakan dalam penyampaian suatu pesan tertentu pula (Effendy, 2002 : 14-

24). Sehingga komunikan dengan menggunakan media seperti surat, poster, atau 

papan pengumuman akan berbeda dengan komunikan dengan menggunakan 

media seperti surat kabar, radio, televisi atau film. 

Beberapa hal diatas memberikan kesimpulan dimana tampak adanya 

sejumlah komponen atau unsur yang dicakup yang menjadi persyaratan terjadinya 

komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, bisa terdiri dari 1 

orang maupun kelompok contohnya partai, organisasi atau lembaga.  

2. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, bisa terdiri dari 1 orang 

atau lebih. 
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3. Pesan adalah pernyataan yang berisikan kepentingan yang ingin 

disampaikan secara simbolik atau lambing dan ditujukan oleh komunikator 

kepada komunikan.  

4. Media adalah sarana atau alat bantu yang mendukung penyampaian pesan 

bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.  

5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan yang berupa sikap dan 

tingkah laku seseorang(Effendy, 2002:6). 

 

2.2 Macam-Macam Konteks Komunikasi 

 Komunikasi memiliki bentuk komunikasi yaitu komunikasi personal dan 

kelompok. Komunikasi juga dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan 

melalui perantara media. Dalam prosesnya, komunikasi terbagi dalam dua macam 

komunikasi yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif 

merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara 

komunikator dengan komunikan sehingga terjadi timbal balik diantara keduanya. 

Sedangkan komunikasi pasif terjadi dimana komunikator menyampaikan 

informasi atau ide terhadap komunikan yang dituju sebagai penerima informasi, 

namun komunikan tidak mempunyai kesempatan dalam memberikan respon atau 

timbal balik dari proses komunikasi. 

 Menurut Dedy Mulyana, Komunikasi dibagi menjadi beberapa bentuk 

yaitu:  

1. Komunikasi Intrapersonal  

 Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini 

menyangkut proses saat diri menerima stimulus dari lingkungan yang 
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kemudian melakukan proses internalisasi. Hal tersebut terjadi ketika 

seseorang melakukan proses persepsi pada saat seseorang 

menginterpretasikan dan memberikan makna pada stimulus atau objek yang 

diterima panca inderanya. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal 

adalah: 

a. Untuk mengembangkan kreatifitas imajinasi, memahami, 

mengendalikan diri, serta meningkatkan kemantapan berpikir sebelum 

mengambil keputusan. 

b. Komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap 

sadar akan kejadian sekitarnya. 

2. Komunikasi Interpersonal  

 Secara umum komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi) dapat 

diartikan sebagai proses pertukaran pesan atau makna individu dengan 

individu yang lain yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan oleh 

dua orang atau lebih secara kontak langsung melalui bentuk percakapan baik  

dengan tatap muka atau melalui media komunikasi seperti pesawat telepon 

atau radio komunikasi. Jenis komunikasi ini bersifat dua arah antara 

komunikator dengan komunikan yang saling bertukar fungsi. Kemampuan 

komunikator ketika berkomunikasi secara tatap muka dengan komunikan 

adalah kegiatan mengekspresikan diri yang perlu didukung dengan 

penggunaan komunikasi kebahasaan, bahasa kial, dan bahasa sikap untuk 

mencapai keberhasilan penyampaian pesan yang efektif. Ketiga peran bahasa 

tersebut dilakukan secara gabungan sehingga muncul keserasian. Contoh 

penggunaan ketiga peran bahasa tersebut sebagai berikut: 
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a. Komunikasi kebahasaan, “saya senang dapat berjumpa dengan anda”. 

b. Bahasa kial, “komunikator mengajak berjabat tangan, atau 

membungkukkan badan”. 

c. Bahasa sikap, komunikator mengekspresikan perasaan senang dengan 

memandang penuh perhaian dan senyum dikulum,  

 Inti dari komunikasi interpersonal adalah dimulai dengan diri pribadi. 

Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan 

pemahaman berangkat dari diri sendiri. Komunikasi interpersonal bersifat 

transaksional yang mengacu pada tindakan pihak- pihak yang berkomunikasi 

secara serempak dalam mengirim dan menerima pesan. Komunikasi 

interpersonal menyangkut dengan isi pesan dan hubungan yang bersifat 

pribadi serta dengan siapa komunikan yang dituju dalam berkomunikasi.  

3. Komunikasi Kelompok  

 Komunikasi Kelompok adalah suatu interaksi secara langsung atau tatap 

muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti 

berbagi informasi, pemecahan masalah yang mana anggota- anggotanya dapat 

mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. 

4. Komunikasi Organisasi  

 Komunikasi organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 

komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Dari 

pengertian tersebut maka kita dapat memahami bahwasanya komunikasi 

organisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung secara 

formal maupun non formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. 
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5. Komunikasi Massa  

 Komunikasi Massa adalah suatu proses dimana organisasi media 

memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Selain itu  

komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi dimana pesan dari 

media dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh audience. Karakteristik utama 

dalam komunikasi massa yaitu adanya media massa sebagai alat dalam 

penyebaran pesannya.  

 

2.3 Tinjauan Tentang Komunikasi Massa 

 Komunikasi Massa mempunyai arti sederhana yang dikemukakan oleh 

Bittner yang dikutip oleh Rahmat (2007:3) dalam buku “Komunikasi Massa” 

dimana Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang (“mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large number of people”). Definisi 

tersebut menyatakan bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media 

massa. Sekalipun komunikasi tersebut disampaikan kepada khalayak yang 

banyak, seperti ketika rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan 

orang, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa seperti 

surat kabar, majalah, televisi, dan radio maka itu semua tidak dapat dikatakan 

sebagai komunikasi massa. Media massa yang digunakan dalam penyampaian 

komunikasinya seperti media elektronik yaitu radio dan televisi, serta media cetak 

yaitu majalah dan surat kabar. 

 Definisi komunikasi massa menurut salah satu ahli komunikasi yaitu 

Gerbner yang dikutip oleh Rakhmat (2007:3) dalam buku “Komunikasi Massa”, 
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menjelaskan bahwa “Mass communication is the technologically and 

institutionally based production and distribution of the most broadly shared 

continuous flow of messages in industrial societies” dimana komunikasi massa 

sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari 

arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat 

industri. Gerbner menggambarkan komunikasi massa menghasilkan suatu produk 

berupa pesan-pesan komunikasi yang kemudian produk tersebut disebarkan dan 

didistribusikan kepada khalayak luas secara terus menerus dalam jangka waktu 

yang tetap. Proses produksi pesan tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan, 

melainkan harus oleh lembaga yang juga membutuhkan suatu teknologi tertentu. 

 Kegiatan komunikasi massa menurut Schramm (dalam Ardianto, 2007:27) 

melalui bukunya yang berjudul “Komunikasi Massa” mengungkapkan bahwa 

dibutuhkan minimal tiga komponen dalam prosesnya, yaitu Source, Message, dan 

Destination (komunikator, pesan, dan komunikan). Apabila salah satu dari 

komponen tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berlangsung.  

 Sedangkan menurut Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi massa 

dikenal dengan “media cetak (press) media auditif (radio), media visual (gambar, 

lukisan) atau media audio visual (televisi dan film)”. Laswell juga mengemukakan 

bahwa proses komunikasi massa terbagi atas lima unsur, yaitu (Ardianto, 

2007:27-29):  

1. Who (siapa): Komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses 

komunikasi massa, bisa perorangan yang mewakili suatu lembaga, 

organisasi maupun instansi. Segala masalah kontrol (control analysis) 

berdasarkan analisis yang merupakan subdivisi dari riset lapangan.  
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2. Say What (apa yang dikatakan): Pernyataan umum yang berupa suatu ide, 

informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan 

masalah analisis pesan.  

3. In Which Channel (melalui saluran apa): Media komunikasi atau saluran 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Media yang 

dapat digunakan yaitu primary techinque, secondary techninque, direct 

communication/ indirect communication.  

4. To Whom (kepada siapa): Komunikan atau audience yang menjadi sasaran 

komunikasi. Kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan yang berkaitan 

dengan masalah penerimaan pesan. Dalam hal ini diperlukan adanya 

analisis khalayak (audience analysis).  

5. With What Effect (dengan efek apa): Hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju dan berkaitan 

dengan diperlukan adanya analisis efek.  

 

2.4 Ciri-Ciri Komunikasi Massa  

Pada dasarnya komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi melalui 

media massa yang dihasilkan dari teknologi modern dan menjadi saluran dari 

terjadinya komunikasi massa itu sendiri (Nurudin 2007:04). Massa dalam 

komunikasi massa adalah susunan anggota yang heterogen dan berasal dari 

berbagai kelompok lapisan masyarakat, individu yang tidak saling mengenal dan 

terpisah satu sama lain (tidak berinteraksi satu sama lain), tidak mempunyai 

pemimpin atau organisasi formal. Sedangkan media dalam komunikasi massa 

adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audience dan 
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memiliki bentuk seperti massa berbasis elektronik antara lain televisi, radio dan 

film.  

Penyampaian informasi pada proses komunikasi massa dapat dilakukan 

melalui dua cara, yakni dengan cara tersurat dan tersirat. Penyampaian informasi 

dengan cara tersurat adalah berita dalam televisi, dimana penyampaian pesan 

kepada audience dilakukan secara langsung tanpa menggunakan simbol-simbol 

penanda. Sedangkan penyampaian informasi secara tersirat seperti dalam bentuk 

film yang dikemas dengan simbol-simbol yang menyiratkan sebuah makna bagi 

penontonnya. 

Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble mengungkapkan 

komunikasi massa dapat terjadi jika mencangkup hal-hal berikut (Nurudin 

2007:08): 

1. Komunikator dalam komunikasi massa menggunakan peralatan modern 

dalam menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat pada khalayak 

yang luas dan tersebar seperti televisi, film atau gabungan diantara 

keduanya. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa pada penyampaian dan penyebaran 

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain.  

3. Pesan atau informasi adalah milik publik yang maksudnya bahwa pesan ini 

bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya adalah sebuah organisasi 

formal seperti jaringan , ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, 
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komunikator tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga yang biasanya 

berorientasi pada keuntungan. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi) dimana 

pesan-pesan yang disebarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam 

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda (delayed). 

 

2.5 Macam-Macam Media Komunikasi Massa 

 Media massa dibagi mejadi dua kategori, yakni media massa cetak dan 

media elektronik (Ardianto, 2007: 143-154): 

1. Surat kabar biasa disebut sebagai Pers, disenyalir sebagai media massa 

paling tua di dunia yang muncul setelah ditemukannya mesin cetak oleh 

Gutenberg. Fungsi utama surat kabar yaitu to inform yaitu 

menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang 

terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia. To comment yaitu 

mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam 

fokus berita. To provide yaitu menyediakan keperluan informasi bagi 

pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di 

media. 

2. Majalah adalah media yang paling simpel organisasinya, relatif lebih 

mudah mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak. 

Majalah juga dapat diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat, dimana 

mereka dapat dengan leluasa dan luwes menentukan bentuk, jenis dan 

sasaran khalayaknya. Majalah berbeda dengan surat kabar karena memiliki 
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karakteristik sendiri yaitu penyajian lebih dalam, nilai aktualitas lebih 

lama, gambar/foto lebih banyak dan sampul atau cover sebagai daya tarik. 

3. Radio Siaran menurut (Masduki, 2004) merupakan media auditif atau 

suara yang merupakan modal utama terpaan radio ke khalayak. Suara 

memiliki komponen visual yang bisa meciptakan gambar dalam benak 

pendengar. 

4. Televisi merupakan salah satu media yang merupakan industri yang padat 

modal, padat teknologi dan padat sumber daya manusia.  

5. Film merupakan media dari hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi 

dan proyektor. Faktor yang mempengaruhi karakteristik film adalah layar 

lebar, pengambilan gambar, konsentrasi penuh dan identifikasi psikologis. 

6. Internet merupakan media terbaru yang lebih efektif dalam penyampaian 

pesan atau informasi kepada sejumlah besar orang secara elektronis. 

Informasi mengenai suatu peristiwa tertentu dapat ditransmisikan secara 

langsung sehingga Internet merupakan media yang mempunyai jenis 

interaksi skala besar kepada banyak orang.  

2.6  Radio Sebagai Media Komunikasi Massa 

Beragam media massa yang telah disebutkan, macam-macam media 

elektronik adalah internet dan berbentuk sebuah lembaga penyiaran seperti TV 

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

pasal 1 menjelaskan bahwa Lembaga penyiaran merupakan 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 
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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 diatas, 

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan 

hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, 

dan berfungsi 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. 
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Radio termasuk dalam media massa berbentuk lembaga penyiaran,  

dimana pada undang-undang pentiaran tersebut menyatakan 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. Dalam penyiaran pesannya, radio menggunakan 

Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan suatu 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 yang 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 lembaga penyiaran seperti radio. 

Radio merupakan media massa sederhana yang tanpa batas dalam 

menjangkau pendengarnya, oleh karena itu radio memiliki karakteristik yang 

khas dan berbeda dari media massa lainnya, Seperti yang dikutip dari (Syamsul 

M Romli, 2002:21-2) berikut:  

1. Auditori, karena radio adalah suara untuk didengar yang bersifat sepintas 

lalu, maka isi siaran tidak dapat diulang. 

2. Transimisi, proses penyebarluasan atau penyampaian kepada pendengar 

melalui pemancaran (transmisi). 

3. Mengandung gangguan, seperti timbul tenggelam (fading) dan gangguan 

teknis. 
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4. Theatre of mind, radio menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar 

dengan kekuatan kata dan suara. Siaran radio merupakan kekuatan seni 

memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara apa yang 

dikemukakan penyiar, bahkan tentang sosok penyiarnya sendiri. 

5. Identik dengan musik, radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat 

sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. Dalam hal 

musik, radio memberikan daya surprise atau memberikan kejutan, karena 

pendengar biasanya tidak tahu lagu apa yang akan disajikan. 

Radio juga termasuk dalam media komunikasi massa, sekalipun radio 

siaran bersifat auditif yang hanya bisa didengarkan,tapi bukan berarti radio 

siaran tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio 

dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat 

memuaskan walau hanya menggunakan unsur audio. Radio siaran dapat 

dijalankan dalam bentuk siaran berita, wawancara, talkshow dan lain-lain. 

Radio siaran memiliki cara penyampaian pesan yang berbeda dengan 

penyampaian media massa yang lain. Komunikator yang bertindak sebagai 

penyalur pesan untuk komunikan melalui radio siaran harus bisa 

mengkombinasikan beberapa unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pada 

siaran radio, seperti sound effect, musik, dan kata-kata agar dapat diterima 

dengan baik oleh komunikan yang bersifat aktif, selektif dan heterogen, agar 

proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator berjalan efektif dan efisien 

(Effendy,1993:137-138). 

Menurut Riswandi (2009:2-3), Radio juga memiliki karakteristik sebagai 

media massa, yaitu: 



23 
 

1. Publisitas, artinya pesan disebarluaskan kepada khalayak atau orang 

banyak. Siapa saja yang bisa mendengar radio dan tidak ada batasan 

tentang siapa yang boleh atau tidak boleh mendengarkan radio. 

2. Universitalitas, pesan yang disampaikan bersifat umum, mencakup segala 

aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga 

menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya adalah 

orang banyak. 

3. Periodisitas, artinya sifat penyaiaran radio tetap dan berkala, misalnya 

harian/mingguan atau  jam/sehari, mulai pukul 05.00 sampai pukul 24.00. 

4. Kontinuitas, artinya siaran radio berlangsung secara berkesinambungan 

atau terus menerus sesuai jadwal mengudara. 

5. Aktualitas, artinya siaran radio berisi hal-hal yang terbaru, seperti 

informasi atau laporan peristiwa terbaru. Aktualitas juga berarti kecepatan 

penyampaian informasi kepada pendengar. 

Dibandingkan media massa yang lainnya, radio memiliki kelebihan dan 

kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Menjaga Mobilitas pendengar agar tetap tinggi. Keunggulan radio ialah 

dapat didengar tanpa harus menghentikan aktifitas. Seperti sambil 

mengemudikan kendaraan, belajar, memasak, dan lain-lain. 

2. Menyebarkan informasi secara seketika, dibanding televisi dan media 

cetak. 

3. Bersifat auditif sehingga menjadikan proses dan biaya operasional lebih 

murah. Disamping itu, komunikasi dengan suara membangun keintiman 

dengan pendengar.  
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4. Menciptakan Theater Of Mind atau Kekuatan imajinasi. Melalui suara, 

pendengar mampu mengidentifikasi situasi dan suasana siaran.  

5. Komunikasi bersifat personal sehingga menciptakan keakraban dan 

keintiman antar media dan khalayak. 

6. Penyelenggaran siaran radio murah dan khalayak tidak perlu membayar 

untuk mendengarkan radio.  

7. Menjadi distributor massa untuk penyebaran informasi, edukasi, dan 

hiburan yang simultan dan bahkan bisa disimak dan didengarkan oleh 

banyak pendengar sekaligus.  

8. Format dan segmentasi yang tajam sehingga radio semakin mudah 

membentuk citra diri, sehingga identitasnya mudah diketahui oleh 

khalayak.  

9. Memiliki daya jangkau penyiaran yang luas dan memiliki teknologi 

memungkinkan untuk mampu mengatasi hambatan geografis, cuaca, dan 

sistem distribusi penyiarannya. 

10. Pada umumnya siaran radio bersifat lokal dan regional saja. Namun justru 

dengan ini radio bisa mengidentifikasi kebutuhan pendengar secara jelas 

dan pasti. 

2.7 Kekuatan, Kelemahan dan Karakteristik Radio 

Setiap media massa memiliki kekuatan dan kelemahan, tidak ada satu 

pun media massa yang sanggup memenuhi kepuasan dari khalayak yang 

heterogen terhadap segala keinginan dan kebutuhanya. Radio Siaran sebagai 

media massa juga memiliki kekuatan dan kelemahan sebagai berikut : 
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1. Kekuatan Radio Siaran  

Radio siaran dijuluki sebagai kekuasaan kelima (the fifth estate), setelah 

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers di dalam suatu negara, karena 

radio memiliki karakeristik fungsional. Pada awalnya, radio siaran hanya 

mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana hiburan, sebagai sarana penerangan, dan 

sebagai sarana pendidikan. Namun, sejak zaman Nazi dan Hitler radio memiliki 

fungsi lain yaitu sebagai alat propaganda yang efektif. Mulai saat itu, akhirnya 

kekuatan radio sebagai media massa tak diragukan (Fred, Wibowo. 2012:32-35).  

Menurut Effendy, radio memiliki kekuatan disebabkan oleh tiga faktor, 

sebagai berikut:  

a. Radio siaran bersifat langsung dan pesan yang disampaikan tidak 

mengalami proses yang kompleks. Berita, informasi, atau pesan yang 

disampaikan oleh penyiar dapat diterima pendengar secara langsung 

pada waktu itu juga. 

b. Radio siaran menembus jarak dan rintangan, artinya bahwa radio 

siaran dapat menembus jarak yang jauh dan mampu melewati 

rintangan. 

c. Radio siaran mengandung daya tarik karena memiliki sifat serba hidup 

menjadi daya tariknya, seperti musik, kata-kata/suara dan efek suara. 

2. Kelemahan Radio Siaran  

Tidak bisa dipungkiri setiap media massa pasti memiliki kelemahan, 

begitu juga halnya dengan radio siaran. Radio hanya bisa didengar, pesannya 

terbatas dan sekilas dengar. Kelemahan radio siaran dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  
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a. Durasi program radio terbatas dan memiliki durasi waktu. Setiap 

programnya memiliki rentang waktunya masing-masing dan dibagi untuk 

setiap program acara.  

b. Sifat radio siaran adalah auditori atau untuk didengar, maka isi siaran 

yang sampai ke telinga pendengar hanya sekilas dan sepintas saja. Isi 

pesan atau informasi radio siaran gampang lenyap dari ingatan pendengar 

dan pendengar tidak bisa meminta untuk mengulang informasi yang 

diberikan. 

c. Radio siaran sebagai media massa juga tak lepas dari gangguan yang 

sifatnya teknis. Karena kekuatan utama radio siaran adalah suara atau 

bunyi, maka unsur ini pula yang bisa menjadi kelemahan karena adanya 

gangguan sinyal yang mengakibatkan suara tidak terdengar atau 

menghilang atau suara menjadi tidak jelas. 

Menurut Effendy, yang dikutip peneliti dari Masduki, (2004:32-35) 

karakteristik dari radio siaran dibedakan menjadi dua karakteristik yaitu Gaya 

Radio dan Sifat Penyiar Radio. Berdasarkan gaya radio siaran, karakteristik dari 

radio mencakup: 

a. Imajinatif: karena radio siaran hanya bisa didengar, ketika penyiar 

berbicara di depan mikrofon, maka pendengar hanya bisa membayangkan 

suaranya tanpa mengetahui bagaimana sosok asli dari penyiar itu. 

Imajinasi pendengar bisa beragam persepsinya sehingga radio disebut 

dapat menciptakan theatre of mind. Selain itu, Pendengar bisa terhanyut 

perasaanya sesaat ia mendengarkan drama yang disiarkan dalam radio. 
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b. Auditori: Radio adalah bunyi atau suara yang hanya bisa dikonsumsi oleh 

telinga sedangkan telinga pendengar sendiri memiliki keterbatasan dalam 

mengingat pesan yang didengarkan. Untuk itu pesan radio siaran harus 

jelas, singkat dan sepintas lalu.  

c. Akrab: Media radio siaran adalah intim, karena penyiar menyampaikan 

pesannya secara personal walaupun radio didengarkan oleh orang banyak. 

Sapaan penyiar yang khas seolah ditujukan kepada diri pendengar secara 

langsung, menjadikan si penyiar seakan-akan berada di sekitar para 

pendengarnya. Selain itu, radio juga bisa menjadi “teman” di kala seorang 

sedang sedih ataupun gembira. 

d. Gaya Percakapan: bahasa yang digunakan bukan bahasa baku atau bahasa 

tulisan, tetapi menggunakan gaya bahasa obrolan sehari-hari. Tak heran 

akhirnya juga banyak bahasa percakapan yang unik muncul dari dunia 

radio yang diperkenalkan oleh penyiar sehingga menjadi sesuatu hal yang 

populer. 

Sedangkan sifat pendengar radio itu meliputi kebiasaan, kegemaran, 

keinginan, serta minatnya. Untuk itu ciri-ciri pendengar radio dapat dirici sebagai 

berikut:  

a. Heterogen: Pendengar radio sangat beragam, maka dari itu beberapa 

stasiun radio penyiaran mencoba membatasi sasaran pendengarnya agar 

lebih homogen. Agar sasaran menjadi lebih fokus maka dibuatlah 

pembatasan sasaran berdasarkan faktor demografis (usia, pendidikan, 

jenis kelamin), letak geografis (perkotaan, pedesaan, pesisir), dan 

psikografis (kesukaan, kebiasaan, hobi, gaya hidup). Pembatasan sasaran 
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dimaksudkan agar program yang disajikan dapat dipahami oleh pendengar 

yang dituju dan program penyiarannya memuat hal-hal yang berkaitan 

dengan minat dan keinginan para sasaran pendengarnya. 

b. Personal: Penyampaian pesan melalui penyiar bersifat personal atau 

pribadi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pendengar ketika 

mendengarkan siaran radio. 

c. Aktif: Semenjak teknologi telekomunikasi semakin berkembang pesat, 

khalayak semakin aktif terlibat dan menanggapi di dalam proses 

penyampaian komunikasi massa yaitu menggunakan telpon genggam 

yang hampir semua dimiliki oleh masing-masing khalayak. 

d. Selektif: Khalayak radio siaran cenderung memilih program yang disuka 

atau memenuhi kebutuhan rohaniah dirinya. Ini bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kondisi psikis, ruang, lingkungan sosialnya. 

 

2.8 Radio Kampus 

Pada dasarnya radio kampus sama dengan radio lain pada umumnya 

yakni salah satu media komunikasi, dimana pesan yang disampaikan berupa 

suara yang diubah menjadi sinyal suara dan dipancarkan dari sumber tertentu (a 

sender) dengan menggunakan antena pemancar melalui gelombang 

elektromagnetik, yang kemudian diterima oleh antena penerima melalui pesawat 

penerima (a receiver) dimana dinyal suara tersebut diubah menjadi suara 

kembali (Fred, 2012:1). Radio Kampus atau biasa disebut juga sebagai college 

radio, university radio, atau student radio (radio mahasiswa), merupakan jenis 

stasiun radio yang dikelola oleh mahasiswa sebuah perguruan tinggi. 
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Radio Kampus termasuk ke 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. 

Radio kampus pada dasarnya memiliki fungsi dalam pendirian serta 

pengelolaan pendirian media tersebut. Fungsi tersebut meliputi: 

1. Radio kampus sebagai bagian dari “Gerakan Mahasiswa” yang menjadi 

gerakan baru berbeda dari pola konvensional seperti debat atau diskusi, 

pers mahasiswa, diskusi, dan demonstrasi. 

2. Radio kampus memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi “ruang 

publik” lingkup kampus yang sebenarnya. 

3. Sebagai “penyambung lidah” atas kepentingan kampus dan idealisme 

pengelola yang menjadi agen perubahan. 
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4. Sebagai radio alternatif atau radio komunitas yang mencairkan monopoli 

stasiun radio komersial. 

5. Sebagai kawah pengkaderan mahasiswa khususnya untuk jurusan 

broadcasting yang ingin menjadi aktivis media yang profesional dan 

sebagai tempat pelatihan praktik penyiaran. 

6. Untuk sparring antar partner radio komersial dan radio publik (RRI) 

dalam pelayanan kepentingan publik. 

7. Radio kampus sebagai program jurnalisme yang menjadi dasar 

pemenuhan kebutuhan informasi aktual & komunikasi dialogis. 

8. Untuk penyaluran hobi dan aktualisasi diri. 

Sedangkan, Radio Kampus juga memiliki ciri-ciri khas, diantaranya 

adalah: 

1.  Idealisme dari pengelola radio biasanya tercermin atas setiap program 

siarannya, salah satu contohnya adalah siaran jurnalisme. 

2.  Bersifat independen dan nonprofit. Sumber dana operasional yang 

didapatkan berasal dari dana pribadi mahasiswa/pengelola, iuran 

pendengar, dan donatur/lembaga akademis. 

3. Target siaran mempunyai batasan, biasanya hanya untuk kalangan 

mahasiswa. 

Dewasa ini seringkali kita jumpai beberapa perguruan tinggi besar baik 

negeri maupun swasta yang memiliki radio kampus. Masih banyak ditemukan 

kendala-kendala dalam mencapai keberhasilan atas tujuan dari pendirian radio-

radio kampus tersebut. Radio kampus memiliki karakteristik yang tentunya 

berbeda dengan radio publik atau komersil sehingga pengelolaan dari radio 

http://romeltea.com/category/kabar-media/
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kampus untuk mencapai target tujuan pendiriannya haruslah lebih efektif. 

Beberapa kendala radio kampus yang sering ditemui adalah lebih cenderung 

mandeg/berhenti pengelolaannya, terkadang dikarenakan kurang mampu 

merebut ketertarikan target pendengar karena adanya miss manajemen, dan 

kurang fokus atau “hilang arah” dari tujuan awal penentuan segmentasi radio 

kampus itu sendiri. Ironisnya, beberapa radio kampus masih kekurangan penyiar 

dan pengurus manajemennya serta tidak sedikit aktivis radio kampus yang “asal 

bunyi” di ruang siaran, tidak mau belajar, bahkan sudah merasa “ok” sebagai 

penyiar. 

Kendala-kendala pada radio kampus yang sering kita jumpai biasanya 

mengacu pada adanya mainstream atas radio komersial baik pada positioning 

pendengar, jangkauan wilayah, maupun programming. Sementara, kendala yang 

biasanya terjadi pada pengelolaan radio kampus dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Waktu luang pengurus/pengelola tidak pasti dimana harus menyesuaikan 

di luar jam kuliah. 

2. Adanya pengetahuan yang minim dari pengurus/pengelola pada hal teknis 

saat siaran berlangsung, berbicara dengan bahasa yang kaku dan bertele-

tele. 

3. Pola hubungan antar personal dan lembaga dari radio itu sendiri yang 

tidak mengikat. 

4. Kepentingan pribadi dari personal pengelola itu sendiri yang biasanya 

heterogen. 

5. Biasanya pengelola memiliki masa aktif dalam mengurus radio yang tidak 

lama, sekitar 1-2 tahun. 
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2.9 Macam-Macam Format Siaran Radio Kampus  

Format siaran merupakan istilah dalam penyajian program siaran radio 

baik radio kampus maupun radio konvensional. Menurut Pringle Star McCavitt, 

menyatakan bahwa “the progamming of most stations is dominated by one 

principle content element or sound, known as format” dimana program siaran 

sebagian besar didominasi oleh satu elemen konten atau suara yang dikenal 

sebagai format. Format/program siaran dari stasiun radio diperlukan sebagai 

pola/bentuk yang menjadi ciri khas yang mendominasi siarannya bahkan menjadi 

sebuah identitas dari stasiun radio tersebut. Selain itu, format siaran juga bisa 

menjadikan suatu stasiun radio diakui eksistensinya dan memiliki pendengar 

yang tetap (Marzuki, 2004:168) 

Secara umum, format program siaran terdiri dari format berita, format 

musik dan format khusus. Format Berita adalah program siaran yang 

mengunggulkan berita atas perkembangan informasi terbaru yang mendominasi 

penyajian siarannya. Format musik tentunya berisi program yang menyajikan 

acara musik sebagai sajian utama siaran. Sedangkan format khusus berisikan 

program yang memiliki ciri-ciri atas materi khas atau khusus dalam penyajian 

siarannya.  

Untuk menjelaskan secara detailnya, berikut adalah format-format radio 

menurut Masduki, (2004:165): 
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Tabel 2.1 

Format Penyiaran dalam Radio 

NO Format Kategori Deskripsi 

 

1. News/Berita Informasi Format penyajian siarannya dominan 

berisikan berita dan program 

interview 

2. Talk/Bincang-

Bincang 

Informasi Memfokuskan mengenai topik dan 

isu-isu aktual untuk diperbincangkan 

3 Adult Temporary Musik Berisikan program musik/lagu yang 

biasanya dikhususkan kepada 

pendengar dewasa dengan rentang 

usia 25-45 tahun, yang diselingi info 

politik, ekonomi, dan budaya 

4 Top 40 Musik Program siaran untuk pendengar usia 

muda/remaja dengan rentang usia 

12-21 tahun. Kriteria musik biasanya 

pop terbaru dan lagu new entry yang 

terdaftar dalam 40 tangga lagu 

5 Album Oriental 

Rock 

Musik Program yang didasarkan dari 

album-album bergenre rock 

6 Dangdut Musik Program musiknya full lagu dangdut 

dan melayu 

7 Pop Indonesia Musik Program siarannya dikhususkan 

tentang lagu-lagu pop indonesia. 

8 Humor Khusus Program siarannya cenderung acara 

humor  

 

Selain itu, menurut Wahyudi peneliti yang mengutip dari  A. Ius, Yudo 

Triartanto dalam bukunya tahun 2010 yaitu “Broadcasting Radio : Panduan 
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Teori dan Praktek” menyebutkan bahwa format/program siaran radio dibedakan 

dari karakteristiknya menjadi dua bagian yaitu:  

1. Siaran Karya Artistik : program siaran yang diproduksi melalui pendekatan 

artistik yang mengutamakan segi keindahan. Karya artistik dijabarkan 

berdasarkan jenis program seperti: 

a. Program Musik, program yang materi siarannya mengutamakan 

aspek yang berkaitan dengan musik dan lagu dalam penyajiannya. 

Contohya,  acara tangga lagu, segala program jenis musik  

b. Program Drama, program yang menyajikan secara audio tentang pola 

pelakonan/dramatisasi para tokoh dengan suatu tema cerita dan 

dibawakan secara naratif, monolog, dialog serta diselingi dengan 

suara musik, lagu, dan efek suara seperlunya 

c. Program Kuis, program yang materi siarannya didasarkan pada 

pertanyaan-pertanyaan, teka-teki, permainan/games bersifat auditif 

yang ditujukan kepada pendengar dan tanggapannya dianggap 

sebagai bentuk partisipasi yang interaktif, lalu dikompensasikan 

dengan suatu hadiah. 

d. Program variety show, program sajian terdiri dari kombinasi dari 

beragam format acara yang terdiri dari beberapa segmen kemudian 

dikemas secara dinamis dan menarik dengan diselingi musik dan efek 

suara 

e. Program komedi/humor, program yang menyajikan unsur-unsur yang 

menggelitik dan bersifat humor secara auditif  
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f. Program sponsor, program yang berisikan informasi dan data produk 

tertentu yang disajikan dengan gaya perbincangan atau wawancara 

g. Program cerita dongeng atau legenda, bentuk penyajian secara 

dramatisasi atau naratif berdasarkan kisah dongeng atau legenda yang 

sudah dikenal luas 

2. Siaran Karya Jurnalistik : program siaran yang diproduksi melalui 

pendekatan jurnalistik dimana mengutamakan segi kecepatan dalam proses 

penyajian kepada khalayak/pendengar. Karya jurnalistik dibagi menjadi 

beberapa program, sebagai berikut : 

a. Program buletin berita, program sajian beragam berita aktual yang 

dikemas dalam tingkatan gradasi sangat penting, penting dan kurang 

penting yang perlu diketahui masyarakat.  

b. Program dokumenter, program siaran didasarkan pada peristiwa 

penting yang telah berlalu dan memiliki relevansi aktualitas kekinian. 

c. Program majalah udara, program yang diadopsi dari majalah cetak 

dan disajikan dalam versi auditif dengan berisikan aneka ragam topik, 

tema, serta peristiwa yang perlu diketahui masyarakat.  

d. Program feature, program yang berisikan informasi yang membahas 

suatu topik persoalan melalui berbagai pandangan yang saling 

melengkapi, mengurai, dan mengkritik yang disajikan dalam berbagai 

format. 

e. Program talk show, program yang mengutamakan sajian 

perbincangan atau obrolan berdasarkan tema, topik dan bahasan 
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tertentu yang dikemas secara dinamis, aktual, dan faktual yang juga 

menghibur. 

2.10 Manajemen Penyiaran Radio Kampus  

Manajemen merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris “manage” 

yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Istilah 

manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan sumberdaya 

organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Secara etimologi, manajemen didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi 

(Soebagio Admodinata, 2000:228). 

Menurut SH. Rode dan Voich (1974) tujuan utama manajemen adalah 

produktivitas dan kepuasan (Nanang Fatah, 2004:15). Tanpa adanya manajemen, 

suatu lembaga akan sia-sia dan sulit tercapati tujuannya. Ada tiga alasan 

diperlukan adanya manajemen, yaitu:  

1. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi dan pribadi. 

2. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. 

3. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan produktifitas. 

Menurut George R. Terry  (2010:43) terdapat 4 kegiatan manajemen 

yang dikenal dengan sebagai POAC, planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggerakan/ pengarahan) dan controlling 

(pengendalian):  
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1. Planning (perencanaan)  

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan. Menurut KoontzO’Donell dalam Principles of 

Management, “planning is the most basic of all management functions since it 

involves selection from among alternative courses of action”. Perencanaan 

adalah fungsi dasar manajemen karena manajemen meliputi penyeleksian antara 

pilihan dari tindakan. Fungsi lain dari perencanaan adalah: 

a. Mengurangi dan mengimbangi ketidakpastian serta perubahan yang 

akan datang.  

b. Memusatkan perhatian kepada sasaran.  

c. Menjamin dan mendapatkan proses pencapaian tujuan terlaksana 

secara efisien dan efektif. 

d. Memudahkan pengendalian.  

2. Organizing (pengorganisasian)  

Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam membagi kerja ke 

dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang 

yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 

3. Actuating (penggerakan/pengarahan)  

Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan 

paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini diterapkan setelah 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta harus ada karyawan sehingga 

barulah dimulainya realisasi dari tujuan proses manajemen. Penerapan fungsi ini 

cenderung sulit, rumit, dan kompleks, dikarenakan setiap karyawan tidak dapat 



38 
 

dikuasai sepenuhnya. Pengarahan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya serta 

sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak baik dari pihak 

atasan maupun bawahan. 

4. Controlling (pengendalian/pengawasan)  

Setelah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengarahan, langkah selanjutnya adalah pengawasan. Menurut Chuck Williams 

dalam bukunya berjudul Management, pengawasan merupakan sebuah kegiatan 

peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan 

pengecekan dan koreksi/perbaikan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud. 

Pengawasan yang efektif memberikan bantuan dalam mengatur pekerjaan yang 

dilakukan serta memastikan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan 

rencana.  

Pengawasan/pengendalian sangat berkaitan dengan fungsi perencanaan 

dimana keduanya saling mengisi, karena:  

a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. 

b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.  

c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.  

d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan. 

 

 

 

 

 



39 
 

2.11 Manajemen Produksi Radio Kampus 

Proses pra produksi sebuah program acara memiliki rangkaian alur yang 

berawal dari sebuah ide atau gagasan baik dari perseorangan atau kerjasama 

kelompok (teamwork), yang kemudian diteruskan dengan proses tukar pikiran 

(brainstorming). Setelah tahapan tersebut dilakukan, kemudian dilakukannya 

penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) dari ide yang terkumpul agar didapatkan 

satu ide sebuah program yang terstruktur dan rapi, biasanya sudah berupa naskah 

cerita (skenario) untuk drama atau rundown program berita non-drama dan news. 

Ada tahapan ini mengacu pada kegiatan manajemen yaitu Planning /Perencanaan 

dimana merupakan kegiatan awal yaitu penyeleksian dari pilihan atas ide-ide 

untuk proses pencapaian tujuan. Pada tahapan ini, penelitian dilakukan dengan 

melihat kegiatan manajemen yaitu perencanaan pada pra produksi yang 

dilakukan di ketiga radio kampus yang dipilih dalam melakukan penelitian 

dengan melihat bagaimana keterlibatan dari semua pengurus ketiga radio kampus 

tersebut dalam memanajemen awal program-rogram siarannya. 

Proses produksi merupakan tahapan yang pada prinsipnya adalah  

memvisualisasikan konsep dari ide yang berupa naskah atau rundown acara yang 

kemudian melibatkan bagian teknis maupun non teknis sehingga menghasilkan 

hasil produksi program yang memiliki nilai kualitasnya. Pada tahap ini segala ide 

yang telah dituangkan yang telah dilakukan pada tahapan praproduksi diubah 

menjadi konkret. Pada tahapan ini mengacu pada kegiatan manajemen yaitu 

Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakan/pengarahan), dan 

Controlling (pengendalian/pengawasan) dimana pada penelitian ini dilakukan 



40 
 

dengan melihat bagaimana rangkaian kegiatan-kegiatan manajemen tersebut 

dilakukan pada saat produksi di ketiga radio kampus sebagai obyek penelitian. 

Pasca Produksi merupakan tahapan akhir dari pra produksi dan produksi 

yang cenderung merupakan kegiatan orientasi dari program-program yang telah 

dibuat dan dilaksanakan/ ditransmisikan. Tahapan ini memberikan penilaian 

bagaimana hasil dari produksi tentang bagaimana kualitas dari program yang 

telah dibuat dan dilaksanakan apakah butuh perbaikan dari program tersebut 

sehingga menjadi acuan untuk pembuatan program kedepan. ada tahapan ini 

merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan manajemen yang dilakukan dimana 

dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana hasil dari kegiatan-kegiatan 

manajemen yang dilakukan di ketiga radio kampus sebagai obyek penelitian.  

 

2.12 Definisi Konseptual 

Berikut peneliti paparkan beberapa definisi konseptual dalam penelitian ini, 

yakni sebagai berikut : 

1. Radio 

Radio adalah media dalam penyampaian informasi dengan 

memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi kurang 

dari 300 GHz (panjang gelombang lebih besar dari 1 mm) 

2. Radio Kampus 

Radio Kampus disebut juga dengan college radio, 

university radio, atau student radio (radio mahasiswa) adalah jenis stasiun 

radio yang dikelola oleh mahasiswa di sebuah perguruan tinggi 
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3. Manajemen Radio Kampus 

Manajemen adalah kegiatan mengatur, mengurus, melaksanakan, dan 

mengelola dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga. 

Manajemen Radio Kampus merupakan proses dari kegiatan-kegiatan 

manajemen yang dilakukan oleh lembaga yaitu Radio Kampus untuk 

merealisasikan dan mencapai tujuan dari radio kampus tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari manajemen oleh George R. 

Terry  (2010:43) terdapat 4 kegiatan manajemen yaitu POAC (planning, 

organizing, actuating, controlling) untuk melihat bagaimana manajemen pada 

3 radio kampus di Malang yaitu UMM FM, Simfoni FM UIN, dan Sevenline 

FM UB. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga meneliti proses dari 

manajemen pada saat pra produksi, produksi, dan pasca produksi dari masing-

masing radio kampus tersebut. 

 


