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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

A. Pengertian dan Ciri KomunikasiMmassa 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner, yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah orang (Mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large number of people). Dari definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus mengunakan media 

massa (Ardianto,2004:3). 

Ahli komunikasi massa lainnya Joseph A Devito merumuskan definisi 

komunikasi masa yang pada intinya merupakan penjelasan tentang massa serta 

tentang media yang digunakannya. Devito mengemukakan definisinya dalam dua 

item yakni yang pertama adalah komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar 

yang audio atau visual (Ardianto,2004:6).  

Salah satu persoalan didalam negeri ini didalam memberi pengertian 

komunikasi, yakni banyaknya definisi yang telah dibuat oleh pakar menurut 

bidang ilmunya. Hal ini dikarenakan banyaknya disiplin ilmu yang telah memberi 

masukan kepada perkembangan ilmu komunikasi, miaslnya psikologi, 

antropologi, ilmu manajemen, ilmu politik, linguistik, matematika dan lain-lain. 

Sebuah definissi yang singkat dibuat oleh Harold D Laswell, cara tepat untuk 

menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab “Siapa yang 
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menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa 

pengaruhnya” (Cangara, 2004:18). 

Jika kita berada dalam situasi komunikasi, maka kita memiliki beberapa 

kesamaan dengan orang lain, seperti kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari 

simbol-simbol yang digunkan dalam berkomunikasi, apa yang dinamakan Wilbur 

Schramm “Frame of Reference “ atau kerangka acuan, yakni panduan pengalaman 

dan pengertian (collection of experiences and meanings). Schramm menyatakan 

bahwa filed of experience atau bidang pengalaman merupakan faktor yang amat 

penting untuk terjadinya komunikasi. Apabila bidang pengalaman komunikator 

sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung 

dengan lancar. Sebaliknya jika pengalaman komunikan tidak sama dengan 

pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain, 

atau dengan kata lain situasi menjadi tidak komunikatif (Effendy,2003:30-31).  

Banyak definisi komunikasi massa yang telah dikemukakan para ahli 

komunikasi. Bayak ragam dan titik tekan yang dikemukakan. Akan tetapi dari 

sekian banyak definisi yang ada terdapat benang merah dar kesamaan definisi satu 

sama lain, dan bahkan definisi-definisi itu sama lain saling melengkapi.  

Ciri-ciri komunikasi massa antara lain :  

1. Komunikator bersifat melembaga.  

Komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang-orang. Artinya gabungan antara berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Didalam komunikasi massa, 

komunikator adalah lembaga media massa itu sendiri. Itu artinya, komunikatornya 

bukan orang per orang. Menurut Alexis S Tan (1981) komunikator dalam 
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komunikasi massa adalah organisai sosial yang mampu memproduksi pesan dan 

mengirimkanya secara serempak ke sejumlah khalayak yang banyak dan terpisah. 

Komunikator dalam komunikasi massa biasanya adalah media massa (surat kabar, 

televisi, stasiun radio, majalah dan penerbit buku. Media massa disebut sebagai 

organisasi sosial karena merupakan kumpulan beberapa individu yang   dalam 

proses komunikasi massa tersebut (Nurudin,2004:16-18). 

2. Komunikan bersifat anonim dan heterogen.  

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen, artinya pengguna 

media itu beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial, tingkat 

ekonomi, latar belakang budaya, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama 

pula. Selain itu dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal 

komunikan (anonim) karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap 

muka (Ardianto,2004:9). 

3. Pesan bersifat umum.  

Pesan-pesan dalam komunikasi massa itu tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesan itu 

ditujukan kepada khalayak yang plural. Oleh karena itu pesan-pesan yang 

dikemukakan tidak boleh bersifat khusus. Khusus disini memilki arti pesan itu 

memang tidak disengaja untuk golongan tertentu. Kita bisa melihat televisi 

misalnya, karena televisi itu ditujukan dan untuk dinikmati orang banyak, maka 

pesannya harus bersifat umum. Misalnya dalam pemlihan kata-katanya sebisa 

mungkin memakai kata-kata populer, bukan kata-kata ilmiah sebab kata-kata 

ilmiah itu hanya ditujukan untuk  kelompok tertentu.  
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4. Komunikasinya berlangsung satu arah.  

Karena komunikasi massa itu melalui media massa , maka komunikator 

dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif 

menyampaikan pesan dan komunikanpun aktif menerima pesan, namun diantara 

keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam 

komunikasi antarpribadi. Dengan demikian komunikasi  massa itu bersifat satu 

arah.   

5. Menimbulkan keserempakan.  

Dalam komunikasi massa itu ada keserempakan dalam proses penyebaran 

pesan-pesannya. Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa 

tersebut hampir bersamaan. Effendi (1999), mengartikan keserempakan media 

massa itu ialah kontak denagn sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh 

dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan 

terpisah.   

6. Mengandalkan peralatan teknis.  

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis 

adalah sebuah keniscayaan yang sangat dibutuhkan media massa tak lain agar 

proses pemancaran atau penyebaran pesannya bisa lebih cepat dan serentak 

kepada khalayak yang tersebar.   
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2.2 Radio 

A. Pengertian radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan 

cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). 

Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat 

ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan 

medium pengangkut (seperti molekul udara). 

Pengertian  Radio yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan 

gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frequensi kurang dari 300 GHz 

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

“siaran radio” berasal dari kata “radio broadcast” (Inggris) atau “radio omroep” 

(Belanda) artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara 

yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. 

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 Versi Undang-undang Penyiaran no 32/2002 : 

kegiatan pemancar luasan 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, yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. 

Menurut definisi tersebut, terdapat lima syarat mutlak yang harus dipenuhi 

untuk dapat terjadinya penyiaran. Kelima syarat tersebut adalah : 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Modulasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
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1. Spektrum frekuensi radio 

2. Sarana pemancaran/transmisi 

3. Adanya siaran (program atau acara) 

4. Adanya perangkat penerima siaran (receiver) 

5. Dapat diterima secara serentak/bersamaan 

B. Jenis radio siaran 

Jenis-jenis siaran radio dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ditinjau 

dari segi frekuensi, gelombang dan dari penyelenggara. 

1. Berdasarkan frekuensi 

Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang 

waktu yang diberikan. Untuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan 

jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini 

dengan panjang jarak waktu. Hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan hertz 

(Hz) yaitu nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan 

fenomena ini pertama kali. Frekuensi sebesar 1 Hz menyatakan peristiwa yang 

terjadi satu kali per detik. 

a. Amplitudo Modulasi (AM) 

Saluran AM merupakan saluran yang pertama kali digunakan dalam 

teknologi penyiaran. Menurut ketentuan internasional, saluran AM berada 

pada blok frekuensi 300-3000 KHz. Pada sistem AM, sinyal informasi 

mengubah-ubah amplitude gelombang pembawa, namun frekuensinya tetap. 

Dalam memancarkan sinyal, saluran AM memanfaatkan gelmbang 

elektromagnetik bumi atau yang disebut dengan ground waves dan juga 

gelombang udara atausky waves. Kedua jenis gelombang ini dapat membawa 
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sinyal ke wilayah yang sangat jauh. Itu sebabnya mengapa radio Am mampu 

menyampaikan siarannya hingga ke tempat yang sangat jauh. 

b. Frekuensi Modulasi (FM) 

Saluran FM ditetapkan secara internasional berada pada blok frekuensi 

VHF (very high frequency), yaitu 30-300 MHz. Di Indonesia, rentang pita 

frekuensi yang dialokasikan untuk siaran FM berada diantara 87,5 – 108 MHz. 

Pada wilayah frekuensi ini secara relatif, bebas dari gangguan baik atmosfir 

maupun interferensi yang tidak diharapkan. Jangkauan dari sistem modulasi 

ini tidak sejauh, jika dibandingkan pada sistem modulasi AM dimana panjang 

gelombangnya lebih panjang. Luas wilayah yang dapat dicakup siaran FM 

merupakan kombinasi dari daya watt dan tinggi tiang pemancar. Semakin 

tinggi daya watt stasiun FM, semakin tinggi tiang pemancar, maka semakin 

kuat sinyal yang dipancarkan. 

2. Berdasarkan Penyelenggara: 

a. Radio milik Negara 

Sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik sejak tahun 2000, Radio 

Republik Indonesia (RRI) berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu 

badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dalam status 

Perusahaan Jawatan RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang 

independen. Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari 

lembaga Penyiaran Pemerintah menuju Lembaga Penyiaran Publik pada masa 

reformasi. Sejak tahnu 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, 

repositioning dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya 

komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, penulis turut aktif 
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berpartisipasi dalam melakukan diskusi-diskusi internal maupun eksternal, 

termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang Public Service Broadcasting di 

dalam dan luar negeri. 

b. Radio publik 

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, Radio terdiri dari Dewan 

Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang 

terdiri dari unsur publik, pemerintah dan perusahaan. Dewan Pengawas yang 

merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi 

yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status sebagai Lembaga 

Penyiaran Publik juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 

12 tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang 

Nomor 32/2002. 

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dikembangkan/dibangun 

mengacu pada UU No.32/2002 dan PP.No. 12/2005 sebagai lembaga yang 

independen, netral dan tidak komersial dan berfungsi melayani kepentingan 

masyarakat, sebagai corong publik, bukan corong pemerintah. Tugas LPP 

RRI, menurut PP no 12/2005, adalah memberi layanan informasi, pendidikan, 

hiburan sehat, kontrol dan perekat social dan pelestari budaya bangsa melalui 

siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI. Ke luar 

negeri, siaran RRI bertujuan membangun citra positip bangsa di mata dunia 

internasional. Sebagai radio publik RRI memberi kesempatan yang seluas-

luasnya kepada publik untuk turut merencanakan, melaksanakan, mengawasi 

dan mengevaluasi operasional siaran RRI melalui dialog interaktif dan 
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pertemuan-pertemuan yang diadakan Dewan dan Direksi serta kepala-kepala 

stasiun dengan kelompok-kekompok pemerhati RRI dan “citizen journalism” 

(jurnalisme warga). Keterlibatan public dalam siaran-siaran RRI dicerminkan 

dengan tagline” Saatnya Anda dengar dan bicara melalui RRI” (Now time to 

listen to and speak through RRI). Sebagai media massa yang independen, RRI 

dalam menyajikan informasi, berita terutama, menganut prinsip cover both 

sides untuk ungkapan kebenaran. 

c. Radio swasta/komersial 

Radio siaran swasta FM dan AM yang dapat digunakan untuk 

penyampaian informasi  ini dapat dikemas dalam bentuk acara khusus maupun 

dengan memasukkan pesan ke dalam acara tertentu,  akhirnya memilih radio 

sebagai sarana untuk mendapatkan finansial, mereka selanjutnya mengemas 

pelaksanaan siaran dengan konsep ekonomi yang diharapkan akan 

memperoleh kemanfaatan finansial setelah melakukan kegiatan penyiaran. 

penyelenggara radio swasta tentunya lebih memfokuskan pada keuntungan, 

sehingga sesuatu yang wajar kalau mereka tentunya akan menentukan 

kebijakan pola, strategi, bahkan tempat dalam melaksanakan siaran 

berpedoman faktor-faktor yang menguntungkan. 

Pengelolaan radio swasta berdasarkan hasil rating oleh surveyor dan 

juga selera/kreativitas pengelola. Kepentingan radio swasta diarahkan kepada 

segmen pasar yang disasar. Dalam siarannya radio swasta mengikuti 

keinginan dan selera pasar. Bahasa penyiar dalam radio swasta cenderung 

mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta). 
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d. Radio komunitas 

Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, 

diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana 

penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran 

komunitas. 

Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio 

pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah “dari, oleh, 

untuk dan tentang komunitas”. 

Ada beberapa perbedaan antara radio komunitas dengan radio swasta 

yaitu, pengelolaan radio Komunitas berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan 

bersama warga sedangkan pengelolaan radio swasta berdasarkan hasil rating 

oleh surveyor dan juga selera/kreativitas pengelola. Radio komunitas 

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio 

tersebut sedangkan radio swasta diarahkan kepada segmen pasar yang disasar. 

Dalam siarannya radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan 

warga setempat sedangkan radio swasta mengikuti keinginan dan selera pasar.  

C. Kelebihan dan kelemahan radio 

Radio adalah alat/sarana penerima informasi. Dan yang menjadi 

pertanyaan adalah bagaimana megolah sebuah stasiun radio menjadi radio yang 

mampu bersaing (kompetitif).  

Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan 

bahasa lisan; kalaupun ada lambang-lambang nirverbal, yang digunakan 

jumlahnya sangat minim, umpamanya tanda waktu pada saat akan memulai acara 

warta berita dalam bentuk bunyi telegrafi atau bunyi salah satu alat musik. 
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Keuntungan radio siaran bagi komunikan adalah sifatnya yang santai. Orang bisa 

menikmati acara siaran radio sambil makan, sambil tidur-tiduran, sambil bekerja, 

bahkan sambil mengemudikan mobil. Tidak demikian dengan media massa 

lainnya. 

Daya pikat untuk melancarkan pesan ini penting, artinya dalam proses 

komunikasi, terutama melalui media massa, disebabkan sifatnya yang satu arah 

(one way traffic communication). Komunikasi hanya dari komunikator kepada 

komunikan. Komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan. Kelemahan ini 

bagi radio ditambah lagi dengan sifatnya yang lain, yakni “sekilas dengar”. Pesan 

yang sampai pada khalayak hanya sekilas saja, begitu terdengar begitu hilang. 

Arus balik (feedback) tidak mungkin pada saat itu. Pendengar yang tidak mengerti 

atau ingin memperoleh penjelasan lebih jauh, tak mungkin meminta kepada 

penyiar untuk mengulang lagi. Karena kelemahan itulah, maka radio siaran 

banyak dipelajari dan diteliti untuk mencari teknik-teknik yang dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan tersebut sehingga komunikasi melalui radio siaran lebih 

efektif. 

Radio tidak kalah saing dengan media informasi dan hiburan yang lain 

seperti televisi, surat kabar, majalah, maupun tabloid. Selain murah dan mudah, 

keunggulan radio adalah sebagai berikut. 

1. Keunggulan Radio 

a. Cepat dan langsung 

Radio merupakan sarana tercepat dalam penyampaian informasi 

dibandingkan TV atau Koran. Peristiwa yang baru saja terjadi bisa didapatkan 

dan langsung disampaikan kepada pendengar tanpa proses yang rumit. 
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b. Akrab  

Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya. Jarang ada 

sekelompok orang mendengarkan siaran radio di suatu tempat. Biasanya, 

seseorang mendengar radio di kamar tidur, di dapur, atau di dalam mobil. 

c. Dekat 

Radio begitu dekat dengan pendengarnya. Penyiar radio menyapa para 

pendengar secara personal. Sang penyiar seakan berbicara dengan satu orang 

pendengar, bukan banyak pendengar. 

d. Hangat 

Paduan kata-kata, lagu, dan efek suara dalam siaran radio begitu terasa 

hangat dan mampu memengaruhi emosi pendengarnya, memberikan semangat 

hidup, menghibur dikala sedih dengan lagu-lagu, betrindak seakan „teman 

baik‟ bagi pendengar. 

e. Tanpa batas 

Siaran radio bisa disimak oleh siapa saja, menembus batas-batas 

geografis, demografis, suku, ras, agama, dan antar golongan, juga kelas sosial. 

Hanya tunarungu yang tidak mampu menikmati siaran radio.  

Selain kelebihan, radio juga memiliki kelemahan dibandingkan media massa 

lainnya. Kelemahan-kelemahan itu adalah sebagai berikut. 

2. Kelemahan Radio 

a. Selintas 

Siaran radio cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar tidak 

dapat mengulang apa yang diucapkan sang penyiar radio semudah 

membalikkan kertas majalah atau Koran. 
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b. Global 

Sajian informasi radio bersifat global, tidak detail. Oleh karena itu, 

angka-angka pun dibulatkan. Misalkan, ada berita tentang „253 orang 

karyawan pabrik sepatu diPHK secara sepihak‟ maka sang penyiar akan 

mengatakan „dua ratus orang lebih karyawan abrik sepatu di PHK secara 

sepihak. 

c. Batasan Waktu 

Waktu siaran radio terbatas, umumnya siaran dibuka mulai pukul 

05.00-24.00, maksimal 20 jam bila memungkinkan. 

d. Beralur linier 

Program acara disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan 

yang sudah ada. Tidak seperti Koran atau majalah, pembaca bisa langsung 

kehalaman tengah atau terakhir sesuai yang diinginkan. 

e. Mengandung gangguan 

Saat mendengarkan program acara radio, pendengar terkadang 

mengalami gangguan secara teknis. Misalnya, suara yang timbul-tenggelam 

atau tidak jelas. 

 

2.3  Manajemen pemrograman 

A. Pengertian dan Fungi manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang 

artinya seni melaksanakan dan mengatur Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 
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secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu S.P. 

Hasibuan – 1985).  

Menurut Follet dalam buku Thomas S. Bateman, manajemen sebagai seni 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang 

manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

Menurut Griffin, pengertian manajemen adalah  sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya 

untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa 

tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa 

tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu : 

1. Manajemen sebagai suatu proses. 

2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. 

3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan 

(Science). 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Planning 

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan 

yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja merumuskan bahwa 

 

http://herugan.com/hubungan-perencanaan-dalam-manajemen-umum
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perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil 

yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencaan merupakan 

penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut : 

a. Tindakan apa yang harus dikerjakan ? 

b. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ? 

c. Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ? 

d. Kapankah tindakan itu harus dikerjakan ? 

e. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ? 

f. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ? 

2. Organizing 

Organizing (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama 

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah 

sasaran. 

3. Actuating 

Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan yaitu : 

a. Mengambil keputusan. 

b. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan 

bawahan. 

c. Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya 

mereka bertindak. 

Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam 

usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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4. Controlling 

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah 

salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu 

mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke 

jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula. 

B. Manajemen Pemrograman pada Radio Swasta 

 Pengertian manajemen pemrograman pada stasiun radio merupakan 

penggabungan dari dua kat “manajemen” dan “program”, yaitu suatu proses 

perencanan, pengorganisasian, pmerencanakan dan menyusun suatu acara dan 

mengatur program demi program termasuk penjadwalannya sehingga terbentuk 

stasiun format dengan tujuan menciptakan image stasiun penyiaran radio. 

Bagian yang paling bertanggung jawab dalam mengelola program atau acara pada 

suatu stasiun penyiaran adalah bagian atau departemen program. Bagian ini 

mempunyai tugas membawa audiens pada suatu stasiun penyiaran melalui 

berbagai programnya. Jika suatu program bisa menarik banyak audien dan jika 

program itu memiliki karakteristik yang sesuai kebutuhan pemasang iklan untuk 

mempromosikan produknya maka media penyiaran bersangkutan akan 

mendapatkan pemasang iklan dan mendapatkan pemasukan. Dengan demikian 

pendapatan dan prospek suatu media penyiaran sangat ditentukan oleh bagian 

program atau programer. 

George R. Terry merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi poko 

antara lain : 
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1. Planing 

Kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan 

selanjutnya. 

2. Organizing 

Kegiatan yang membagi pekerjaan diantara anggota kelompok dan membetuk 

ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. 

3. Actuating 

Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing 

4. Controlling 

Kegiatan menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah 

ditentukan (Yayat M Herujito, 2001:5).  

C. Menentukan Acara dan Jadwal 

Ada 4 hal pokok dalam merencnakan program untuk sebuah stasiun radio. 

Keith Jackson memberikan petunjuk berikut : 

1. Kenali calon pendengar, pilih segmen pendengar paling potensial disuatu 

daerah, melakukan penelitian bagaimana gaya hidup dan kebutuhan 

mereka sehari-hari. 

2. Merumuskan bentuk dan materi program untuk melayani pendengar 

selama 24 jam. 

3. Menentukan format stasiun untuk menjamin konsistensi siaran kepada 

target pendengar danmenjaga kompetisi dengan radio lain. 

4. Membangun citra radio di benak pendengar untuk memperkuat jati diri 

dengan beragam acara, misalnya produksi jinggle udara, membuat iklan 
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layanan sosial yang menyertakan nama radio pembuatnya, membuat 

brosur berisi profil radio, membuat program off air yang melibatkan klub 

pendengar. 

Keunggulan sebuah siaran ditentukan oleh lima faktor yaitu : 

1. Materi yang sesuai dengan kebutuhan pendengar, aktual. 

2. Kemasan yang interatif dan memikat. 

3. Pemanduan yang kreatif, melibatkan bintang terkelan. 

4. Penempatan waktu siar pada jam siar utama. 

5. Interaksi atau partisipasi pendengar yang besar. 

Ada dua pengertian perencanaan. Pertama, perencanaan siaran secara 

umum yang melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur 

alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, seminggu, hingga setahun. 

Kedua, perencanaan acara yang terpusat pada bagaimana mengolah sebuah 

materi siaran menjadi siaran acara yang memikat di udara. 

Beberapa petunjuk perencanaan siaran, antara lain : 

1. Bagaimana menetukan alokasi waktu siaran. 

2. Jadwal siaran. 

3. Memberi nama acara, dan  

4. Nama udara penyiar (air name) 

 

Tabel I. Menentukan Acara dan Jadwal 

Alokasi dan waktu siaran sehari 

Umumnya radio siaran di indonesia 

aktif selama 2 sampai 22 jam sehari, 

bahkan ada yang 24 jam, dimulai 

pukul 4 pagi selesai pukul 2 dini hari. 

Pertimbangan untuk menentukan 

alokasi waktu siaran 

Alokasi dan waktu siaran ditentukan 

atas dasar perilaku pendengar, yaitu 
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(1) rotasi aktifitas mereka dalam satu 

hari dan kebiasaan istirahat pada jam 

tertentu, meskipun radio tidak mesti 

bersiaran saat pendengar beristirahat. 

Siaran radio justu harus bisa 

menemani aktifitas apapun. (2) 

kesepakatan bersama pendengar untuk 

tune in yang digali melalui riset 

mendalam. 

Klasifikasi waktu siaran 

1. Prime time (waktu terbanyak 

pendengar, berisi acara khusus dan 

unggulan) 

2. Reguler time (waktu biasa, 

pendengar tidak sebanyak prime 

time, acaranya reguler) 

 

D. Program acara etnis 

Program acara ethnic merupakan salah satu program acara radio yang 

menyajikan siaran yang bersifat ke daerahan berupa kesenian dan budaya daerah, 

seperti musik atau lagu-lagu daerah. Munculnya program acara etnik di stasiun 

radio ada beberapa hal diantaranya, permintaan dari pendengar dan latar belakan 

budaya daerah tersebut. 

Seperti halnya stasiun radio Banyuwangi FM yang memiliki kekhasan dalam 

program siaran yang bernuansakan seni dan budaya. Stasiun radio ini mempunyai 

beberapa program acara yang bergenre etnik diantaranya Gelar Blambangan, 

Banyuwangi Gesah Osing dan Wangsalan Lare Osing. 
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2.4 Analisis SWOT 

Pengertian / definisi analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, 

dan Threats). Analisa SWOT adalah suatu metoda penyusunan strategi perusahaan 

atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis 

tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT itu sendiri 

merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan 

Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau 

kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi 

faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata 

tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai 

tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-

unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal 

yaitu peluang dan ancaman. 

Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah : 

a. Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini 

diharapkan membuahkan rencana jangka panjang. 

b. Mengatasi atau mengurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa 

ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana 

perbaikan (short-term improvement plan). 

Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi. Analisa SWOT 

memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi 
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utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organiasasi, dalam analisa 

SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisa. Hasil analisa dapat menyebabkan 

dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang 

berjalan.  

Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana 

yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan 

yang dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul 

mengenai faktor-faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam 

melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-

faktor eksternal yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang 

ada atau yang diperhatikan akan timbul dan ancaman atau hambatan yang 

diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakaukan. 

Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perkembangan hubungan 

atau interaksi antar unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap 

unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Didalam penelitian analisis 

SWOT kita ingin memproleh hasil berupa kesimpulan-kesimpulan berdasarkan 

ke-4 faktor dimuka yang sebelumnya telah dianalisa : 

1. Strategi Kekuatan-Kesempatan (S dan O atau Maxi-maxi) 

Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan 

kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Misalnya bila kekuatan 

perusahaan adalah pada keunggulan teknologinya, maka keunggulan ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi 

dan kualitas yang lebih maju, yang keberadaanya dan kebutuhannya telah 

diidentifikasi pada analisis kesempatan. 
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2.  Strategi Kelemahan-Kesempatan (W dan O atau Mini-maxi) 

Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena 

kelemahan perusahaan. Misalnya jaringan distribusi ke pasar tersebut tidak 

dipunyai oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah 

bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menggarap pasar 

tersebut. Pilihan strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat 

memanfaatkan kesempatan. 

3. Strategi Kekuatan-Ancaman (S atau T atau Maxi-min) 

Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. 

Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat 

mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Misalnya ancaman perang harga. 

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W dan T atau Mini-mini) 

Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, 

strategi yang umumnya dilakukan adalah “keluar” dari situasi yang terjepit 

tersebut. Keputusan yang diambil adalah “mencairkan” sumber daya yang terikat 

pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihkannya pada usaha lain yang 

lebih cerah. Siasat lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan satu perusahaan 

yang lebih kuat, dengan harapan ancaman di suatu saat akan hilang. Dengan 

mengetahui situasi yang akan dihadapi, anak perusahaan dapat mengambil 

langkah-langkah yang perlu dan bertindak dengan mengambil kebijakan-

kebijakan yang terarah dan mantap, dengan kata lain perusahaan dapat 

menerapkan strategi yang tepat. 
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Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan 

yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan 

tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah 

berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya 

dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan 

(strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) 

yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)yang ada, 

selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman 

(threats) yang ada, dan terakhir adalah bagimana cara mengatasi kelemahan 

(weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau 

menciptakan sebuah ancaman baru. 

 

 

 

 

 




