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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Sejak reformasi tahun 1998, pertumbuhan media penyiaran di Indonesia 

semakin berkembang pesat. Persaingan media massa, baik media cetak maupun 

media elektronik juga semakin ketat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kemajuan 

dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu 

menghadirkan fasilitas dan kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas, termasuk 

komunikasi. Karena pada dasarnya media massa merupakan perpanjangan dari 

bentuk komunikasi yang ditujukan kepada public atau khalayak banyak. 

 Radio sebagai salah satu media massa juga tengah berada dalam kancah 

persaingan yang semakin ketat tersebut. Radio menjadi salah satu media yang 

semakin dipandang keberaaannya. Semakin banyaknya radio swasta yang ada saat ini 

mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hiburan dan informasi semakin 

meningkat. Memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan tuntutan utama bagi media 

massa, dalam hal ini radio, untuk menarik perhatian pendengarnya. Suatu usaha yang 

paling utama adalah dengan menyajikan program-program yang menarik baik dari 

sisi kemasan, materi dan penyampaiannya, yang tentunya harus disesuaikan dengan 

segmentasi pendengarnya. 

 Sampai saat ini radio lebih dikenal sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. 

Namun pada hakeketnya radio juga merupakan media penyalur informasi yang tak 

kalah penting dari media massa lainnya, seperti televise dan media cetak.  Berita dan 
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informasi merupakan dua elemem yang mejadi satu dan tidak mungkin dapat lepas 

satu dengan yang lain. Dengan berita masyarakat dapat mengetahui informasi apa 

yang telah, sedang atau apa yang akan terjadi. Berita dapat dikatakan sebagai 

kebutuhan pokok dalam masyarakat modern. 

 Fenomena yang sedang terjadi  adalah semakin banyak mucul stasiun radio 

yang mengusung forat hiburan dengan membidik pasar yang saat ini dianggap sangat 

potensial, yaitu kaum muda. Kebanyakan dari progamnya bersifat menghibur, seperti 

acara musik, request lagu, info selebritis dan lain sebagainya. Inilah yang menjad 

peluang sekaligus tantangan bagi para pebisnis radio.  Untuk tidak sekedar menarik 

pendengar lewat program-progan hiburan saja, namun juga menghadirkan bentuk-

bentuk suguhan informasi berupa berita. Artinya bahwa radio tidak hanya sekedar 

sarana hiburan, namun juga merupakan media yang mendidik dan mencerdaskan 

masyarakat melalui informasi-informasi yang aktual dan terpercaya. 

 PTPN Radio merupakan radio yang mengusung format music & news. PTPN 

Radio tetap konsisten dengan format itu, meskipun saat ini PTPN Radio menajamkan 

segmentasi pada pendengar anak muda. Selain menyuguhkan program-program 

hiburan dan musik, PTPN Radio juga menyuguhkan program berita, baik dalam 

bentuk relay maupun produksi sendiri, tentu saja dengan selera anak muda. Program-

program relay itu adalah dari VOA ( Voice Of Amerika ), BBC ( British 

Broadcashting Corporation ), KBR 68 H Jakarta. Sedangkan program berita dari 

PTPN Radio sendiri adalah What’s Up Today dan Breaking Info. 

 Dalam produksi berita, PTPN Radio memiliki divisi khusus yaitu divisi 

pemberitaan, dengan struktur pemberitaan, dengan stuktur keorganisasian dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3

pembagian tugas yang jelas. Dalam memproduksi program berita sendiri, seperti 

What’s Up Today dan Breaking info, PTPN Radio berusaha semaksimal mungkin 

untuk menyugukan informasi-informasi aktual, baik informasi yang bersifat lokal, 

nasional maupun mancanegara. Untuk itu PTPN Radio merekrut sejumlah tenaga 

berkualitas yang khusus menangani bagian pemberitaan. Divisi pemberitaan ini 

terdiri dari seorang editor dan tiga orang reporter. 

 Untuk berita Nasional dan Mancanegara, biasanya PTPN mengakses situs-

situs berita seperti antara.com, detik.com dan sejenisnya. Untuk mendapatkan 

informasi yang aktual. Namun todak sekedar mengutip dari media lain, berita yang 

didapat harus ditulis ulang (rewrite) terlebih dahulu dengan menyeleksi bahan berita 

serta mencari sudut pandang (angle) lain, kemudian disusun dengan gaya berita 

PTPN Radio. 

 Untuk berita lokal, PTPN Radio mencari dan meliput sendiri berbagai 

informasi dan perisiwa yang terjadi di kota Solo dan sekitarnya. Peran reporter sangat 

menentukan dalam proses ini. Untuk itu setiap harinya reporter diwajiban mencari 

dan meliput beria untuk kemudian langsung disusun di studio pada hari ini juga. Hal 

ini untuk tetap menjaga keakuratan dan aktualitas sebuah berita. 

 Berita-berita lokal yang berhasil diliput harus disertai dengan insert berupa 

rekaman suara narasumber yang diwawancarai ataupun rekaman peristiwa yang 

terjadi. Penambahan insert pada berita bertujuan untuk mempertegas dan 

memperjelas berita yang ada dan sebagai bukti bahwa berita tersebut benar-benar 

merupakan suatu fakta. Insert juga digunakan sebagai dokumentasi suatu 
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peristiwaatau pernyataan narasumber, yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali 

untuk memperkuat berita atau peristiwa yang berkembang.  

 Berita-berita yang disusun dan diberi insert diedit dan diseleksi oleh editor 

untuk memilih berita mana yang harus secepatnya disiarkan. Setelah proses 

pengeditan selesai berita-berita tersebut dibuat prin-out untuk kemudian disiarkan 

kepada pendengar. Proses siaran sebuah berita biasanya tidak secara langsung, 

melainkan melalui proses recording dan kemudian akan disiarkan pada wktu yang 

telah dijadwalkan.  

 Alasan penulis memilih tempat magang di PTPN Radio ini karena format 

produksi siaran radio di PTPN Radio ini berkaitan dengan tujuan penulis untuk 

membuat tugas akhir mengenai proses produksi siaran  berita PTPN Radio. Pada awal 

didirikannya PTPN Radio adalah radio amatir di Kota Solo yang telah berdiri 41 

tahun yang lalu, namun karena usaha dan semangat kerja pimpinan serta kru dari 

PTPN Radio ini PTPN Radio masih tetap eksis dan berkembang di zaman modern 

seperti ini. PTPN Radio juga mempunyai  segudang prestasi mulai dari tingkat 

Kotamadya hingga tingkat Nasional. Sampai saat ini PTPN Radio masih mengudara 

khususnya dikalangan anak muda dengan produksi dan penyiar yang berkualitas. 

 

2. Tujuan Kuliah Kerja Media 

 Tujuan dari dilaksanakannya Kuliah Kerja Media (KKM) Di PTPN Radio ini 

adalah : 

2.1 Untuk menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dalam dunia 

kerja 
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2.2 Membandingkan dan menganalisis topik yang diangkat penulis dengan teori 

komunikasi yang telah didapat selama perkuliahan dengan kenyataannya secara 

langsung. 

2.3 Untuk mengetahui dan mempelajari cara kerja dalam sebuah organisasi radio 

siaran secara detail. 

2.4 Untuk mengetahui bagaimana prosedur serta proses produksi suatu acara dalam 

siaran radio. 

2.5 Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman kerja dalam 

memahami dan menjalankan kegiatan dalam sebuah stasiun radio. 

2.6 Untuk mengetahui proses pencarian dan pemilihan berita yang akan disiarkan di 

PTPN Radio. 

2.7 Untuk mengetahui dan mempelajari kualitas kerja, kreativitas, imajinasi, 

produktifitas, serta inisiatif kru dan DJ radio agar radio tersebut dapat mengudara 

dan terkenal dikalangan masyarakat. 
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