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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang 

Media dan masyarakat adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, 

karena media tumbuh dan berkembang seiring dengan timbulnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya informasi. Pertumbuhan media massa saat ini sangat 

cepat, hal ini juga disertai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang 

cepat dan akurat.  

Radio sebagai salah satu media informasi saat ini semakin berkembang 

fungsingnya mengikuti perkembangan masyarakat yang ada di  masyarakat. 

Sebagai unsur dari proses komunikasi dalam hal ini sebagai media massa, radio 

siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lain seperti 

media cetak ataupun televisi. Dengan televisi persamaan dalam sifatnya yang 

elektronik, terdapat perbedaan radio yang sifatnya audial, sedangkan televisi 

audiovisual (Effendy, 1992 ; 107). 

Informasi dan berita melalui radio lebih aktual, lebih cepat 

penyampainnya, karena secara teknis lebih memungkinkan dibanding media lain 

seperti surat kabar atau televisi. Informasi yang disampaikan radio berdasarkan 

pemantauan langsung terhadap suatu peristiwa yang diperhitungkan mempunyai 

nilai berita bagi banyak pendengar (Effendi;1992; 110). 

Dibandingkan televisi, radio memliki daya tarik yang kuat, itu disebabkan 

oleh tiga unsur yang melekat padanya, yaitu : 

1. Kata-kata lisan  
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2. Musik 

3. Efek suara (effendi, 1992 ; 108)  

Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan kata-kata lisan, 

kalaupun ada lambang-lambang niverbal, penggunaannya sangatlah minim, 

semisal tanda waktu pada saat memulai acara warta berita dalam bentuk bunyi 

salah satu alat musik ataupun bunyi telegrafi (Effendi;1992; 107). 

Dari awal berdirinya radio, para komunikator mencoba membangun ilusi 

kontak dan keintiman personal dengan khalayak yang tidak terlihat dengan sapaan 

yang akrab dengan menggabungkan efek suara untuk menirukan kehadiran 

khalayak atau dengan mendorong psrtisipasi khalayak (McQuail; 2011;195). 

Keuntungan dari radio siaran adalah sifatnya yang santai. Orang bisa 

mendengarkan radio sambil makan, mandi, kerja atau pada saat mengemudikan 

mobil. Berbeda dengan media massa lainnya ketika kita menonton tv, kita 

diharuskan berada didepan televisi (Effendi;1992; 108). 

Sampai sekarang, kendati peran televisi begitu menonjol ditengah 

masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan radio masih tetap relevan. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki radio, karena harganya yang 

terjangkau membuat semua kalangan ekonomi lemah dan yang tinggal dikawasan 

terpencil memiliki radio, dengan kata lain radio bukan dikategorikan sebagai 

barang mewah. Keberadaan radio sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada 

didaerah terpencil atau daerah yang tidak bisa terjangkau oleh media masa lain 

untuk sarana informasi primer. Sebab radio tidak ada jarak waktu ; begitu suatu 

pesan diucapkan oleh seorang penyiar atau orator, pada saat itu juga dapat 

diterima oleh khalayak. Bagi radio tidak pula jarak ruang ; bagaimanapun 
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jauhnya sasaran yang dituju, radio dapat mencapainya. Gunung, lembah, padang 

pasir maupun samudra tidak menjadi rintangan (Effendi;1992; 108). 

Faktanya Jumlah pemirsa TV dan pendengar radio di Indonesia tercatat 

oleh Nielsen sebanyak 12,2 persen (46,7 juta) dengan golongan usia 5 tahun ke 

atas. Hitungan ini diketahui Nielsen setelah melakukan survei di 10 kota atau 

sekitar 5,7 juta orang per hari. Di Indonesia, menurut Andini Wijendaru, 

Executive Public Relations PT AGB Nielsen Media Reasearch Indonesia, jumlah 

pemirsa TV di Indonesia mencapai 1,2 persen dari populasi atau sebanyak 566 

ribu orang.  

Tercatat lebih dari 101 juta pendengar radio di Indonesia (penetrasi radio 

di Indonesia adalah 43 persen dari jumlah penduduk). Jumlah ini juga merupakan 

calon potensial pengguna radio news & information network, radio streaming, 

internet broadband, serta telepon dan mobile phone. Dari data di poin tersebut 

diketahui jumlah pendengar radio lebih banyak dibandingkan pemirsa TV, 

khususnya di Indonesia. Jumlah pendengar radio mencapai 101 juta orang, 

sementara pemirsa TV 566 ribu orang per hari (malajah Harian NASIONAL, 

Minggu 6 april 2014, hal A5). 

Saat ini di kota Banyuwangi terdapat 14 radio swasta yang masih 

mengudara. Sebelumnya tahun 2006 kota Banyuwangi memiliki 24 radio swasta. 

Dengan semakin melesunya pemasukan dari pengiklan dan berkurangnya 

pendengar radio di saat ini, banyak radio swasta yang mengalami gulung tikar. 

Hal itu sangat mungkin sekali disebabkan oleh sistem manajemen radio yang 

tidak berjalan dan tidak mengikuti prosedur manajemen yang sebagai mana 

mestinya.  
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Maraknya radio komunitas di Banyuwangi saat ini juga menjadi 

kompetitor radio-radio swasta. Menurut Dishubkominfo Banyuwangi pada tahun 

2013 di kota Banyuwangi terdapat sekitar 200 radio komunitas yang mengudara. 

Dan tidak banyak dari radio komunitas tersebut yang tidak mempunyai izin 

mengudara dan sering sekali radio komunitas tersebut mengganggu frekuensi 

radio swasta yang berizin. Hal tersebut sangatlah menggangu radio swasta saat 

mengudara, suara radio swasta sering tertindih oleh beberapa suara radio-radio 

komunitas sehingga menimbulkan banyak komplain dari pendengar radio swasta 

dan para pengiklan.  

Radio-radio swasta di Banyuwangi kini berlomba-lomba untuk membuat 

program acara on-air dan off-air yang disukai dan menarik oleh pendengar dan 

penggemar, karena  program yang dikemas dengan bagus akan membuat 

pemasukan iklan yang tinggi. Iklan menjadi unsur yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup radio swasta untuk menutupi biaya operasionalnya, 

kelangsungan hidup radio swasta ditentukan oleh pendengarnya 

Salah satu radio yang aktif dalam program acara on-air dan off-air adalah 

PT Radio Suara Banyuwangi (89,7 Banyuwangi FM). Radio Banyuwangi FM 

merupakan radio siaran swasta dimana radio siaran yang dimiliki perorangan dan 

sifatnya komersial. Tujuan program stasiun penyiaran radio komersial adalah 

untuk menyiarkan atau mengudarakan sesuatu yang bisa menarik perhatian 

pendengar, kemudian bisa “dijual” kepada para pengiklan. Jika program tidak 

menarik tentu saja akan sedikit pengiklan yang berminat, akibatnya semakin 

sedikit pemasukan yang diterima oleh radio tersebut. Jadi permasalahnya adalah 

bagaimana membuat program menarik dan mendapatkan pendengar sehingga 
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radio tersebut dapat mempertahankan eksistensi siarannya. Hal ini merupakan 

aspek yang sanga penting dalam konsep manajemen pemrograman dan setara 

dengan pengembangan format. Mengingat akan pentingnya manajemen program 

berfungsi agar dalam produksi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan 

demikian kata kunci dalam penelitian ini adalah manajemen pemrograman pada 

stasiun radio. 

Dalam program acara on-air, program siaran radio Banyuwangi FM 70% 

menggunakan bahasa Osing yaitu bahasa asli Banyuwangi. Bahasa Osing adalah 

bahasa yang dipergunakan sebagian masyarakat Banyuwangi dalam Kehidupan 

sehari-hari. Masyarakat Banyuwangi merasa lebih akrab berkomunikasi dengan 

seseorang jika menggunakan bahasa Osing. Hal itu yang menjadi alas an kenapa 

radio Banyuwangi FM lebih banyak menggunakan bahasa Osing dalam format 

program siarannya. Maka dri pada itu peneliti disini memilih salah satu program 

acara radio yang akan diteliti yaitu acara yang berhubungan dengan budaya lokal 

masyarakat, yaitu program acara radio Wangsalan Lare Osing (pantun orang 

osing) yang berisikan tentang komedi yang berkonsep saling balas pantun namun 

menggunakan bahasa khas Banyuwangi yaitu bahasa Osing. Disini peneliti 

memilih program acara tersebut untuk diteliti karena acara tersebut menarik, unik 

dan sedang booming di Banyuwangi. Dan tentunya untuk membuat program acara 

diperlukan manajemen yang bisa membuat acara tersebut disukai dan diminati 

oleh pendengar. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan Bagaimana manajemen 

pemrograman pada stasiun radio Banyuwangi FM mempertahankan eksistensi dan 

bisa disukai oleh masyarakat. Karena acara wangsalan lare osing merupakan acara 
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yang sangat diminati oleh masyarakat banyuwangi dengan segmentasi semua 

umur. 

Wangsalan lare osing adalah sebuah program acara di stasiun radio 

banyuwagi fm banyuwangi yang memiliki format musik bergenre etnhic. Program 

acara ini disajikan dalam bahasa daerah banyuwangi atau lebih dikenal dengan 

bahasa osing. Selain itu acara ini mempunyai visi dan misi guyub seduluran 

(rukun persaudaraan) yakni kita bersama-sama mempertahankan budaya bahasa 

osing melalui canda dan tawa sehingga bahasa osing tersebut tetap bisa 

dilestarikan oleh masyarakat banyuwangi yag bahwasanya sekarang mulai banyak 

anak muda banyuwangi yang enggan menggunakan bahasa osing dalang 

komunikasi sehari-hari. Target audience dari program ini adalah semua kalangan, 

dalam program ini selain menyuguhkan lagu-lagu khas daerah banyuwangi juga 

menyuguhkan informasi seni budaya dan wisata sekitar banyuwangi. Penyiaran 

program ini merupakan wujud kepedulian radio ini sebagai media kepentingan 

publik dalam memberikan informasi, hiburan dan berita yang mendidik namun 

tidak meninggalkan unsur seni dan budayanya. Program ini menyajikan canda-

tawa dalam lempar pantun dengan menggunakan bahasa Osing melalui interaktif 

telepon dan via sms. Dan pada akhir acara akan ditentukan pemenang yang 

membuat wangsalan atau pantun yang paling lucu akan mendapat hadiah dari 

pihak radio. Acara Wangsalan Lare Osing tersebut mendapatkan rating terbanyak 

dibanding dengan acara yang lain di Banyuwangi FM yaitu dengan cara melalui 

berapa banyak interaktif via sms dan telepon yang masuk pada setiap acara. Acara 

ini dipandu oleh seorang penyiar yang yang tentunya memiliki ciri khas tersendiri, 
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yaitu mampu menguasai bahasa osing dan ahli dalam mempuat pantun dalam 

bahasa osing. 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Radio 

Banyuwangi FM tentang proses manajemen radio untuk mempertahankan 

pendengar dan penggemar di tengah kemajuan media-media visual yang berjudul : 

“MANAJEMEN PROGRAM SIARAN RADIO DALAM 

MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI ” (Studi pada Acara Wangsalan Lare 

Osing di PT Radio Suara Banyuwangi, 89,7 Banyuwangi FM) 

 

I.2   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimanakah proses manajemen program siaran acara Wangsalan lare 

Osing di Banyuwangi FM ? 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui proses kerja manajemen 

program siaran  radio khususnya pada acara Wangsalan Lare Osing di 

Banyuwangi FM. 

B. Kegunanaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat 

mengembangkan kajian strategi komunikasi dan pola komunikasi secara 
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umum. Selain itu dapat menjadi acuan dan dapat memperdalam pengetahuan 

dan teori mengenai informasi yang berhubungan dengan studi Ilmu 

Komunikasi.  

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi radio-radio lain untuk mengetahui bagaimanakah manajemen program 

siaran suatu acara di Radio Banyuwangi FM agar tetap menjaga eksistensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




