
BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

Pada jaman dulu jauh sebelum teknologi berkembang seperti sekarang ini, 

sarana komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan dengan cara-cara yang 

sederhana seperti mengirimkan utusan untuk membawa pesan, mengirimkan 

tanda-tanda dengan suara, mengirimkan tanda-tanda dengan asap, atau pun 

dengan gerakan bendera dan cara-cara sederhana lainnya. Seiring dengan 

perkembangan jaman akhirnya manusia mampu menciptakan teknologi-teknologi 

sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi. 

 Berkat teknologi informasi, yang tak lain merupakan salah satu cabang 

teknologi elektronika, informasi yang dinyatakan di sembarang tempat pada detik 

itu juga dapat dipantau di tempat lain meskipun tempat itu berada di belahan bumi 

yang lain, bahkan di ruang angkasa. “Teknologi informasi itu telah meniadakan 

jarak ruang dan jarak waktu antara dua tempat di muka bumi serta antara bumi 

dan ruang angkasa”. 1 

Keterkaitan manusia dengan lingkungan sekitarnya semakin kental, yang 
terbukti dimanapun mereka berada, selalu ingin melakukan komunikasi dengan 
manusia lainnya. Sebagai salah satu unsur penting dalam masyarakat, mereka 
selalu haus untuk berkomunikasi guna mendapatkan dan menerima informasi. 
Untuk penyampaian informasi itulah dunia telekomunikasi menawarkan berbagai 
jenis fasilitas yang dapat digunakan dengan mudah mulai dari telepon, radio, 
televisi, telepon mobil, ponsel sampai yang terakhir adalah radio panggil atau 
disebut juga dengan pager radio. Salah satu pertumbuhan yang cepat dalam 
bidang telekomunikasi adalah telepon radio antar penduduk (citizen band), dan 
perangkat komunikasi radio mobil lainnya.2 

                                                 
1 JB Wahyudi, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 1992, hal. 16 
2 Gouzali Syadam, Teknologi Telekomunikasi Perkembangan dan Aplikasi, CV Alfabeta, 

Bandung, 2005, hal. 325 
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Kini banyak sekali sarana komunikasi yang bisa digunakan seperti telepon, 

radio, televisi, HP, internet dan sarana komunikasi lain yang semakin canggih dari 

tahun ke tahun. Salah satu sarana komunikasi yang memiliki peran penting dalam 

perkembangan dunia telekomunikasi adalah perangkat amatir radio atau radio 

komunikasi. Sayangnya masih banyak masyarakat khususnya Indonesia yang 

belum paham sepenuhnya tentang amatir radio, peranan, dan fungsinya bagi 

perkembangan dunia telekomunikasi. Masyarakat sekarang lebih mengenal amatir 

radio dengan istilah “nge-break”. Memang tidak bisa dipungkiri istilah “nge-

break” sempat menjadi tren sekitar tahun 80’an dan sarana yang digunakan adalah 

perangkat amatir radio. Bisa diibaratkan perangkat amatir radio waktu itu 

layaknya handphone pada saat ini. 

Seiring berjalannya waktu, peminat amatir radio pun semakin berkurang, 

terlebih lagi dengan munculnya HP maupun internet. Padahal amatir radio 

memiliki peranan penting dalam masyarakat selain sebagai alat komunikasi “nge-

break” seperti tahun 80’an. Salah satu peranan amatir radio tampak dalam 

pelayanan masyarakat melalui kegiatan dukungan atau bantuan komunikasi. 

Misalnya saat keadaan bencana atau darurat, para amatir radio mengerahkan 

kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang telekomunikasi radio untuk 

memberikan bantuan komunikasi penanganan keadaan bencana atau darurat. 

Ketika keadaan darurat atau bencana, baik dalam skala kecil, menengah, 

atau besar, unsur komunikasi adalah salah satu komponen yang berperan 

menentukan terhadap berhasil atau tidaknya suatu operasi penanganan 

penanggulangan bencana atau musibah. Di sini amatir radio berperan sebagai 
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sarana koordinasi dan komunikasi antar semua institusi/instansi/organisasi yang 

terlibat dalam operasi penanganan dan penaggulangan bencana.  

Organisasi terdiri atas sejumlah orang; ia melibatkan keadaan saling 

bergantung; kebergantungan memerlukan koordinasi; koordinasi mensyaratkan 

komunikasi. 3 

Terlihat bagaimana peran yang sangat vital keberadaan amatir radio untuk 

memberikan bantuan komunikasi dalam penanganan keadaan bencana atau 

darurat. Selain itu, kegiatan amatir radio juga memberikan sumbangan yang tak 

ternilai bagi perkembangan teknologi elektronika yang kita kenal sekarang, 

termasuk teknologi HP maupun internet tak terlepas dari peran amatir radio. 

Namun, ironisnya generasi muda sekarang khususnya di Indonesia 

semakin jarang yang menekuni hobi amatir radio, padahal untuk saat-saat darurat 

sangat diperlukan personel-personel yang mengetahui teknik amatir radio. Banyak 

anak-anak muda yang menganggap bahwa hobi amatir radio adalah hobi angkatan 

80’an. Bisa dibayangkan jika kelak dukungan atau bantuan komunikasi pada saat 

darurat hanya dilakukan oleh orang-orang “tua” yang kondisi fisiknya semakin 

menurun untuk kegiatan semacam ini.  

Di Indonesia sendiri banyak ditemui peran amatir radio dalam penanganan 

berbagai bencana seperti tsunami di Aceh, Gempa Bumi di Jogja, banjir di Solo, 

dan banyak lagi. Selain itu kegiatan amatir radio di Indonesia juga dilakukan 

untuk memberikan dukungan dan bantuan komunikasi dalam pemilu, lebaran, 

natal, tahun baru, maupun acara-acara pemerintah yang lain. 

                                                 
3 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2004, hal. 116 
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Selain minat generasi muda yang kurang, masyarakat Indonesia belum 

sepenuhnya mengetahui tentang kegiatan keamatiran radio. Masih banyak 

masyarakat yang belum memahami penggunaan frekuensi radio dan penggunaan 

perangkat amatir radio. Padahal penggunaan frekuensi dan perangkat amatir radio 

memiliki ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi seperti kode etik, prosedur, 

ijin, tata cara berkomunikasi dan sebagainya. Ketentuan dan aturan yang mengikat 

bagi kegiatan amatir radio diatur oleh badan internasional yaitu IARU 

(International Amateur Radio Union) dan ITU (International Telecommunication 

Union) melalui Radio Regulation dan juga diatur dalam Peraturan dan Perundang-

undangan yang ditetapkan masing-masing negara.  

Jika melihat sejarahnya, amatir radio memiliki peran penting bagi 

perkembangan telekomunikasi radio bahkan sampai saat ini. Akan tetapi, sekarang 

kebanyakan masyarakat menganggap teknologi ini sudah “jadul”. Padahal justru 

amatir radio ini berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi.  

Sejalan dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia lalu mampu 
menciptakan alat-alat bantu komunikasi. Semula penciptaan alat ini berjalan 
sangat lamban, lama-kelamaan berjalan semakin cepat, dan menjadi sangat cepat 
setelah manusia mampu mengembangkan daya pikir dan membangun teori-teori 
dasar, baik yang bersifat mekanis pada abad ke-18 maupun teori dasar elektronika 
seperti penemuan gelombang elektromagnetis atau sinyal listrik pada awal abad 
ke-19.4 

Titik tolak pengembangan praktis dalam bidang radio komunikasi dimulai 

dengan diketemukannya sarana komunikasi telegraf oleh Samuel F. Morse disusul 

dengan gelombang elektromagnet oleh James Maxwell tahun 1873 hingga seorang 

ahli Fisika bernama Hertz tahun 1888 berhasil membuat gelombang radio dan 

berhasil memancarkannya sampai jarak 200 meter.  

                                                 
4 JB. Wahyudi, Op. Cit., hal. 4 
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Percobaan Hertz merupakan prinsip komunikasi radio pertama. Tetapi 

untuk penggunaan praktis baru pada tahun 1901, dengan berhasilnya Marconi 

mengirimkan sinyal radio melintasi Lautan Atlantik.5 

Sejak saat itu komunikasi radio makin hari makin berkembang dan 

penggunaannya semakin meluas hampir meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dunia dan komunikasi radio telah menjadi sesuatu yang strategis dan 

vital. Dengan dikenalnya perangkat komunikasi radio, fenomena komunikasi 

masyarakat mulai beralih kepada sistem komunikasi ini.  

Secara umum penggunaan perangkat komunikasi radio bisa dibagi dalam 

dua kelompok, yaitu: 

1. Kelompok profesional  

Kelompok profesional adalah mereka yang memanfaatkan sarana komunikasi 

untuk menunjang kegiatan mereka seperti pelayaran, perdagangan, 

pemerintah, maupun militer. Dengan kata lain kelompok profesional adalah 

pengguna alat radio komunikasi. 

2. Kelompok hobi  

Kelompok hobi adalah mereka yang tertarik dengan teknologinya dan 

berupaya untuk terus mengembangkan temuan tersebut dengan saling bertukar 

pengalaman dan pengetahuan, kelompok inilah yang akhirnya dikenal sebagai 

Amatir Radio. Kelompok hobi ini justru adalah orang-orang yang benar-benar 

expert di bidang komunikasi radio karena mereka memang menekuni dunia 

komunikasi radio. 

                                                 
5 Tiur LH. Simanjuntak, Dasar-Dasar Telekomunikasi, Alumni, Bandung, 1993, hal. 70 
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Kegiatan amatir radio merupakan kegiatan orang-orang yang mempunyai 

hobi dalam bidang teknik radio dan elektronika serta berminat untuk 

mengembangkan diri dengan tanpa maksud mencari keuntungan materi. Amatir 

radio ini mampu menarik perhatian para penggemar pengetahuan (scientific 

hobby) masyarakat di berbagai negara. Para amatir radio dari berbagai negara 

telah melakukan eksperimen-eksperimen baik secara perorangan maupun 

kelompok. Eksperimen-eksperimen teknik radio yang dilakukan oleh para amatir 

radio ini telah menghasilkan berbagai temuan yang berguna bagi perkembangan 

teknologi komunikasi radio yang pada gilirannya dirasakan dampaknya pada 

bidang ekonomi, militer, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa amatir radio bukan hanya semata 

hobi atau kegiatan “nge-break” tetapi lebih dari itu. Kegiatan amatir radio 

memiliki fungsi dan peranan penting dalam masyarakat melalui eksperimen yang 

dilakukannya dan selalu berkembang seiring kemajuan teknologi. Di samping itu, 

kegiatan amatir radio juga harus mematuhi tata aturan dan perundangan yang 

berlaku. Meskipun anggota amatir radio kini tidak sebanyak dulu, mereka tetap 

dapat menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kegiatan keamatiran radio, 

baik itu dalam skala kecil, menengah, atau pun besar. Hal-hal itulah yang menarik 

penulis untuk mengkaji dan menyajikannya dalam sebuah karya film dokumenter 

tentang bagaimana sebenarnya amatir radio itu dan eksistensinya dalam 

melaksanakan fungsi, peran serta tugas-tugasnya kepada negara dan bangsa 

ditengah serbuan piranti komunikasi yang semakin berkembang. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Unsur komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan 

manusia. Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tidak bisa lepas dari 

berkomunikasi. Kapan pun dan dimana pun berada, manusia selalu ingin 

melakukan komunikasi dengan manusia lain. Semakin berkembangnya  jaman, 

keterikatan manusia dengan lingkungan sekitarnya juga semakin kental sehingga 

mereka selalu berusaha untuk mendapatkan dan menerima informasi melalui 

proses komunikasi. 

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris communication berasal dari 

kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama di sini maksudnya adalah sama makna.6 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 
(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 
langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator 
kepada komunikan.7 

 
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 
kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.Seorang komunikator 
menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan 
sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. 
Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi 
adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.8 

 
Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat 

diklasifikasikan sebagai media massa (massmedia) dan media nirmassa atau 
                                                 
6 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit., hal. 9 
7 Ibid, hal. 11 
8 Ibid, hal. 17 

7 
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media nonmassa (non-mass media). Media massa misalnya surat kabar, radio 
siaran, televisi siaran, dan film yang diputar di gedung bioskop memiliki ciri-ciri 
tertentu, antara lain ciri massif (massive) atau massal(massaal), yakni tertuju 
kepada sejumlah orang yang relatif amat banyak. Sedangkan media nirmassa atau 
media nonmassa, umpamanya surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan 
pengumuman, buletin, folder, majalah organisasi, radio amatir atau radio CB 
(citizen band), televisi siaran sekitar (closed circuit television), dan film 
dokumenter, tertuju kepada satu orang atau sejumlah orang yang relatif sedikit.9 
 

Sejalan dengan perkembangan jaman, manusia membutuhkan media 

komunikasi atau alat bantu komunikasi. Salah satunya adalah media komunikasi 

radio dengan perangkat pemancar radio yang sempat menjadi primadona jauh 

sebelum sarana komunikasi seperti handphone dan internet muncul. Perangkat 

pemancar radio memiliki karakteristik yang berbeda dengan radio siaran yang satu 

arah. Seperti pada telepon atau handphone, radio komunikasi memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah antara komunikan dengan komunikatornya. 

Perangkat pemancar radio atau radio komunikasi secara garis besar dapat 

dibagi sebagai berikut: 

1. Radio Rig 

Radio rig merupakan perangkat radio komunikasi yang biasanya ditempatkan 

di base station atau di mobil. 

2. HT (Handy Talkie) 

HT merupakan perangkat radio komunikasi bergerak jinjing yang bisa dibawa 

hampir sama dengan handphone. 

 

                                                 
9 Ibid, hal. 18 
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Penggunaan perangkat radio komunikasi ini dapat digambarkan seperti 

yang terlihat dalam model komunikasi Shannon Weaver berikut ini.10 

 

 

 

 

Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi suatu sinyal yang sesuai 

dengan saluran yang digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang 

mengirimkan sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (receiver).11 Dalam 

model tersebut perangkat radio komunikasi merupakan saluran yang mengirimkan 

informasi dari pengirim melalui transmitter yang akan memancarkan sinyal 

kepada receiver atu penerima.  

Terlihat juga adanya sumber gangguan dalam arus informasi model 

Shannon Weaver tersebut. “Gangguan itu bisa berupa distorsi bunyi atau suara 

berisik atau bisa juga gangguan udara pada sinyal radio.”12 Berbagai macam 

gangguan tersebut merupakan gangguan teknis yang bisa menyebabkan 

terhambatnya penyampaian informasi. Untuk mengatasi gangguan teknis ini 

diperlukan seorang spesialis yang memang berkecimpung dalam dunia teknik 

komunikasi keradioan. Mereka dikenal dengan sebutan amatir radio. 

Dalam bentuk apa pun, kegiatan amatir radio selalu berkaitan dengan radio 

komunikasi. Amatir radio adalah setiap individu yang mempunyai bakat dan 

                                                 
10 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komperehensif, 

Jalasutra, Yogyakarta, 2004, hal. 14 
11 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu  Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung , 2002, hal. 

138 
12 John Fiske, Op. Cit, hal. 16 
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Receiver Tujuan  

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



minat (hobi) dalam teknik elektronika radio dan komunikasi, serta ingin 

mengembangkan bakat dan hobinya tanpa maksud mencari keuntungan materi.  

Kegiatan amatir radio memiliki organisasi yang menjadi wadah bagi 

pecinta elektronika radio dan komunikasi. Organisasi dunia yang menaungi 

seluruh amatir radio bernama The International Amateur Radio Union (IARU), 

sedangkan di Indonesia wadah tunggal amatir radio adalah ORARI (Organisasi 

Amatir Radio Indonesia) yang bersifat mandiri dan non politik. Kegiatan amatir 

radio ini diatur dan dilindungi oleh tata aturan dan perundangan yang berlaku, 

diantaranya Radio Amateur Service dalam Radio Regulation dari International 

Telecommunication Union (ITU), Undang-Undang No.36 tahun 1999, Peraturan 

Pemerintah No.52 tahun 2000, dan Keputusan menteri No.49 tahun 2000. 

Dengan bermodalkan perangkat radio komunikasi, para amatir radio 

melakukan berbagai kegiatan keamatiran radio seperti eksperimen-eksperimen 

untuk latih diri dan penyelidikan teknik komunikasi radio maupun berkomunikasi 

dengan amatir radio lain. Selain itu, amatir radio juga harus siap memberikan 

pengetahuan dan bantuannya dalam bidang komunikasi untuk pengabdian 

masyarakat.  

Pada kurun waktu tahun 1960’an hingga 1980’an alat komunikasi 

pemancar radio seperti HT merupakan sarana yang sangat dibutuhkan sebagai alat 

komunikasi, sehingga anggota amatir radio juga cukup banyak. Sayangnya ketika 

itu, bahkan sampai sekarang sebagian masyarakat masih belum memahami 

sepenuhnya tentang amatir radio. Sebagian dari mereka hanya sebatas 

menggunakan perangkat radio komunikasi, bahkan sebagian lagi tak berijin. 
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Semakin berjalannya waktu seolah terbuai dengan kemajuan teknologi, 

perangkat radio komunikasi mulai ditinggalkan. “In the last years the widespread 

presence of user friendly computers allows more and more people and 

professionals to use Internet and other technological tools.”13 

Munculnya handphone dan internet membuat para pengguna radio 

komunikasi mulai beralih ke alat komunikasi tersebut. Banyak yang beranggapan 

bahwa alat komunikasi radio seperti HT sudah “jadul”. Padahal pada saat terjadi 

keadaan darurat atau bencana justru alat komunikasi radio inilah yang berfungsi.  

Dalam keadaan bencana atau darurat, unsur komunikasi mutlak diperlukan 

untuk memperlancar operasional penanggulangan bencana. Saat terjadi bencana, 

biasanya jaringan komunikasi utama atau umum lumpuh, sehingga salah satu 

sarana komunikasi yang efektif dalam penanggulangan bencana ini adalah 

perangkat radio komunikasi. Sebagai orang yang expert di bidang radio 

komunikasi, peran amatir radio sangat dibutuhkan untuk membantu memperlancar 

komunikasi penanggulangan bencana. 

Melalui ARES (Amateur Radio Emergency Service) amatir radio 

memberikan dukungan komunikasi (dukom) darurat untuk memperlancar 

operasional penanggulangan bencana. Dalam dukungan komunikasi darurat ini, 

amatir radio memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan teknis 

berkaitan dengan pemancar radio. Selain pengetahuan dalam hal teknis perangkat 

komunikasi radio, amatir radio juga sudah terbiasa dengan pola-pola komunikasi 

                                                 
13  Gianluca Castelnuovo, New Technological Settings of Communication to Improve the 

Traditional Techniques in Clinical Psychology and Psychotherapy. http://www.bentham-
open.org/pages/content.php?TOCOMMJ/2008/00000002/00000001/86TOCOMMJ.SGM 
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radio dimana ketepatan dan teknik dalam melakukan komunikasi radio sangat 

diperlukan untuk menyampaikan informasi dalam operasional penanggulangan 

bencana.  

Informasi adalah benda abstrak yang dapat dipergunakan untuk mencapai 

tujuan positif dan/atau sebaliknya. Informasi dapat mempercepat atau 

memperlambat pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi memiliki 

kekuatan, baik yang membangun maupun yang merusak.14  

Di sini terlihat begitu pentingnya tugas amatir radio sebagai media 

informasi untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi penanggulangan 

bencana. Sebagai media informasi ketika penanganan bencana amatir radio harus 

dapat menyampaikan informasi dengan baik sehingga penanganan bencana dapat 

diatasi dengan baik pula.  

Selain kegiatan dukungan komunikasi untuk kondisi darurat atau bencana 

amatir radio juga memberikan dukungan atau bantuan komunikasi bila ada yang 

membutuhkan, misalnya dalam berbagai acara pemerintah seperti dukungan 

komunikasi untuk arus mudik lebaran, natal, tahun baru, atau pun acara 

pemerintah lainnya. Disamping itu, amatir radio juga sering mengadakan kegiatan 

lomba-lomba amatir radio untuk latih diri mengasah kemampuan dan pengetahuan 

teknik keradioan bagi anggota amatir radio. 

Namun dibalik peran amatir radio dalam kgiatan pengabdian masyarakat 

khususnya dalam membantu dukungan komunikasi, kurangnya minat generasi 

muda juga memberi ancaman pada keberadaan amatir radio di masa datang. 

                                                 
14 JB. Wahyudi, Op. Cit., hal. 11 
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Terlebih lagi dengan adanya handphone atau internet yang dilengkapi berbagai 

fasilitas, membuat generasi muda sekarang enggan menggunakan perangkat radio 

komunikasi. 

Cell phone usage can be defined as any application of the cell phone as a 
tool, including talking, text messaging, game playing or the sheer accessibility of 
the instrument. Originally the cell phone served as a tool for business 
management. Now, cell phones serve as a tool for social connection, in other 
words, managing social relationships. 15 
 

Saat ini masyarakat khususnya generasi muda sepertinya sudah tidak 

tertarik lagi dengan dunia komunikasi radio seperti dulu ketika HT booming tahun 

80’an. Bahkan sebagian beranggapan bahwa amatir radio adalah hobi orang-orang 

angkatan 80’an karena saat itu fenomena ngebrik dengan HT sedang booming dan 

kini mulai terkikis oleh perkembangan teknologi komunikasi lain yang semakin 

canggih. Padahal dalam kenyataannya, hobi amatir radio ini juga dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Meskipun anggota amatir radio kini tidak sebanyak dulu, mereka tetap 

menunjukkan keberadaanya melalui fungsi dan perannya bagi masyarakat. Selain 

menekuni hobinya dibidang teknik keradioan, amatir radio mempunyai tanggung 

jawab dalam pengabdian masyarakat. Keberadaan mereka tercermin dalam 

berbagai kegiatan, seperti kegiatan komunikasi radio, pengembangan teknologi, 

maupun kegiatan kemasyarakatan seperti dukungan komunikasi, dan kegiatan-

kegiatan keamatiran radio lainnya. 

                                                 
15  Omotayo Banjo, Yifeng Hu and S. Shyam Sundar, Cell Phone Usage and Social Interaction 

with Proximate Others: Ringing in a Theoretical Model. http://www.bentham-
open.org/pages/content.php?TOCOMMJ/2008/00000002/00000001/127TOCOMMJ.SGM 
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BAB III 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGGARAPAN 

 

 

A. VISI 

Visi film dokumenter ini memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang eksistensi amatir radio bagi dunia telekomunikasi maupun bagi 

pengabdian masyarakat.  

 

B. MISI 

Misi film dokumenter ini menggambarkan bahwa keberadaan amatir 

radio mampu berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan dukungan 

komunikasi bagi masyarakat 

 

C. TUJUAN PENGGARAPAN 

1. Memperkuat usaha pemahaman masyarakat terhadap penggunaan radio 

komunikasi khususnya amatir radio sesuai dengan kode etik, prosedur, dan 

tata aturan yang berlaku.  

2. Menunjukkan fungsi dan tugas amatir radio dalam memberikan dukungan 

komunikasi bagi masyarakat maupun dalam pengembangan teknik 

elektronika radio komunikasi.  

3. Memberikan wacana bahwa amatir radio bukan hanya hobi untuk 

kesenangan semata tetapi juga memiliki peranan penting dalam 

14 
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masyarakat, khususnya dalam hal teknik komunikasi radio yang hasilnya 

disumbangkan bagi kepentingan masyarakat. 

4. Menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak membuat 

mati amatir radio tetapi justru mendorong perkembangan amatir radio 

seiring dengan kemajuan teknologi. 
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BAB IV 

FILM DOKUMENTER 

 

A. SEKILAS TENTANG FILM DOKUMENTER 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) yang 

dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, kata 

‘dokumenter’ kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal 

Inggris John Grierson untuk Film Moana (1962) karya Robert Flaherty. 

Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif merepresentasikan 

realitas.16 

Film dokumenter termasuk dalam kategori film non cerita, Pada 

mulanya ada dua tipe film non cerita yaitu yang termasuk dalam film 

dokumenter dan film faktual. Film faktual, umumnya menampilkan fakta. 

Kamera sekedar merekam peristiwa. Film ini hadir dalam bentuk film berita 

(newsreel) dan film dokumentasi. Film berita, titik beratnya pada segi 

pemberitaan atau suatu kejadian aktual, sedangkan film dokumentasi hanya 

merekam kejadian tanpa diolah lagi, misalnya dokumentasi peristiwa perang 

atau upacara kemerdekaan.17  

John Ivens, pembuat film dokumenter terkenal dari Belanda, 

menyebutkan bahwa kekuatan utama yang dimiliki film dokumenter terletak 

pada rasa keontentikan, bahwa tidak ada definisi film dokumenter yang 
                                                 
16 Heru Effendy, Mari Membuat Film, Panduan, Yogyakarta, 2002, hal. 11 
17 Marselli Sumarno, Dasar-dasar Apresiasi Film, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 

1996, hal.  13 

16 
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lengkap tanpa mengaitkan faktor-faktor subyektif pembuatnya. Dengan kata 

lain, film dokumenter bukan cerminan pasif dari kenyataan, melainkan ada 

proses penafsiran atas kenyataan yang dilakukan oleh si pembuat film 

dokumenter. 

Film dokumenter, selain mengandung fakta, ia juga mengandung 

subyektivitas pembuat. Subyektivitas dalam arti sikap atau opini terhadap 

peristiwa. Jadi ketika faktor manusia berperanan, persepsi tentang kenyataan 

kan sangat tergantung pada manusia pembuat film dokumenter itu.18   

Seorang pembuat film dokumenter lain yaitu DA. Peransi mengatakan 

bahwa film dokumenter yang baik adalah yang mencerdaskan penonton. 

Sehingga kemudian film dokumenter menjadi wahana yang tepat untuk 

mengungkap realitas, menstimulasi perubahan. Jadi yang terpenting adalah 

menunjukkan realitas kepada masyarakat yang secara normal tidak terlihat 

realitas itu.19 

Layaknya sebuah gambar atau foto, kontras adalah salah satu hal 

menarik perhatian. Demikian pula dalam film dokumenter, “kontras” 

diwujudkan dengan adanya pertentangan di dalam konteks film itu. Apakah 

pertentangan dalam hal idealisme pendapat, dikotomi, ataupun pertentangan 

dalam satu konteks film itu sendiri.   

Kini, dokumenter menjadi tren tersendiri dalam perfilman dunia. Para 

pembuat film dapat bereksperimen dan belajar banyak hal ketika terlibat dalam 

produksi film dokumenter. Tak hanya itu, dokumenter juga membawa banyak 

                                                 
18 Ibid 
19 Ibid, hal. 15 
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keuntungan dalam jumlah yang memuaskan. Ini bisa dilihat dari film 

dokumenter yang ada di televisi seperti National Geographic dan Animal 

Planet. Bahkan saluran televisi Discovery Channel telah mentahbiskan diri 

sebagai saluran televisi yang hanya menayangkan program dokumenter 

tentang keragaman alam dan budaya. Selain untuk dikonsumsi, dokumenter 

juga lazim diikutsertakan dalam beragam festival baik berskala nasional 

maupun internasional.  

B. TAHAP PEMBUATAN FILM DOKUMENTER 

Dalam pembuatan film dokumenter, kejelian adalah hal yang pokok. 

Sehingga diperlukan suatu pemikiran dan proses teknis yang matang. Suatu 

produksi program film memerlukan tahapan proses perencanaan, proses 

produksi, hingga hasil akhir produksi. Tahapan tersebut sering dikenal dengan 

Standard Operation Procedure (SOP), yang terdiri dari: 

1. Pra Produksi (ide, perencanaan, persiapan) 

2. Produksi (pelaksanaan) 

3. Pasca Produksi (Penyelesaian dan Penayangan) 

I. Pra Produksi 

Merupakan tahap awal dari proses produksi, termasuk didalamnya 

adalah penemuan ide, pengumpulan bahan berupa data-data untuk 

mendukung fakta atau subyek yang dipilih. Tahap pra produksi ini sangat 

penting karena merupakan landasan untuk melaksanakan produksi dan 

harus dilakukan dengan dengan rinci dan telliti sehingga akan membantu 

kelancaran proses produksi. Jika tahap ini telah dilaksanakan secara rinci 
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dan baik, sebagian dari produksi yang direncanakan sudah beres.20 

Kegiatan ini meliputi : 

1. Memilih Subyek Film Dokumenter (choosing a subject) 

Ada beberapa kemungkinan yang menjadi dasar untuk memilih 

subyek. Subyek film dokumenter bisa berhubungan dengan sejarah, 

mitos atau legenda, sosial budaya, sosial ekonomi, atau yang lainnya. 

Pertimbangan dipilihnya suatu subyek bukan hanya karena kebetulan 

semata tetapi melalui proses panjang, melalui penelitian dan memiliki 

dasar pemikiran yang kuat. Dalam sebuah film dokumenter, apa yang 

disajikan mengandung subyektivitas pembuatnya, dalam arti sikap atau 

opini pembuat film terhadap realita yang didokumentasikannya. Tugas 

Akhir ini memilih amatir radio dengan dasar pemikiran seperti yang 

telah disebutkan dalam uraian sebelumnya. 

2. Riset (Research) 

Riset (penelitian) adalah salah satu bagian terpenting sebelum 

pembuatan film dokumenter. Riset digunakan untuk mendukung fakta-

fakta tentang subyek yang telah dipilih. Riset dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang bisa diperoleh melalui wawancara dengan 

tokoh ahli, kepustakaan, media massa, internet, dokumen maupun 

sumber lain. 

Menurut Garin Nugroho, riset juga berhubungan dengan tema 

film. Riset tema film berhubungan dengan penguasaan pada wacana 

                                                 
20 Fred Wibowo, Dasar-dasar Produksi Program Televisi, Grasindo, Jakarta, 1997, hal. 20 
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yang menyangkut disiplin ilmu dan kebutuhan mendiskripsikannya ke 

bentuk visual. Pendampingan kepustakaan dan ahli lokal juga penting 

dan harus dilakukan.  

Penelitian untuk Tugas Akhir ini diawali pada bulan Desember 

2008 dengan mencari data maupun informasi di Sekretariat Lokal 

ORARI Surakarta. Kemudian dilakukan survey awal dengan 

wawancara mendalam dengan berbagai narasumber. Penelitian ini 

dilanjutkan lagi dengan melakukan survey ulang, mencari data-data 

lewat buku-buku tentang amatir radio, media massa, internet, dan 

wawancara dengan anggota ORARI.  

3. Mempersiapkan Detail Produksi 

Mempersiapkan detail berarti menyiapkan segala hal yang 

diperlukan agar proses produksi dapat berjalan lancar. Persiapan-

persiapan tersebut antara lain: 

a. Data Teknis 

b. Sinopsis atau tulisan ringkas mengenai garis besar cerita, 

meliputi adegan adegan pokok dan garis besar pengembangan 

cerita.21  

c. Treatment, dapat dijabarkan sebagai perlakuan tentang hal-hal 

yang dijabarkan dalam sinopsis. Sebuah uraian mengenai segala 

                                                 
21 Marselli Sumarno, Op. Cit., hal. 117 
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urutan kejadian yang akan tampak di layar TV atau Video. 

Uraian itu bersifat naratif, tanpa menggunakan istilah teknis.22 

d. Naskah atau skenario, yaitu cerita dalam bentuk rangkaian 

sekuen dan adegan-adegan yang siap digunakan untuk titik tolak 

produksi film, tetapi belum terperinci.  

e. Shooting Script adalah naskah versi siap produksi yang berisi 

sudut pengambilan gambar atau angle dan bagian-bagian 

kegiatan secara rinci dan spesifik. 

f. Timetable Shooting atau penjadwalan Shooting yang berbentuk 

Shooting Breakdown dan Shooting Schedule. 

II. Produksi 

Tahap ini merupakan kegiatan pengambilan gambar atau shooting. 

Pengambilan gambar dilakukan berdasarkan shooting script dan shooting 

breakdown dengan pengaturan jadwal seperti yang tercantum dalam 

shooting schedule.  

Beberapa istilah yang digunakan dalam pengambilan gambar atau 

shooting antara lain : 

1. Shot, adalah sebuah unit visual terkecil berupa potongan film yang 

merupakan hasil satu perekaman.23  

2. Camera Angle, atau biasa disebut sudut pengambilan gambar, adalah 

posisi kamera secara relatif terhadap subyek dan obyek. 

                                                 
22 PCS. Sutisno, Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video, Grasindo, Jakarta, 1993. 

hal. 46 
23 Marselli Sumarno, Op. Cit., hal. 116 
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3. Sequence, atau serangkaian shot-shot yang merupakan satu kesatuan 

yang utuh. 

4. Scene, atau adegan adalah salah satu shot atau lebih dari suatu lokasi 

atau action yang sama. 

5. Close Up (CU), atau pengambilan terdekat. Tembakan kamera pada 

jarak yang sangat dekat dan memeperlihatkan hanya bagian kecil 

subyek, misalnya wajah seseorang.24 

6. Long Shot (LS), shot jarak jauh yang kepentingannya untuk 

memeperlihatkan hubungan antara subyek-subyek dan lingkungan 

maupun latar belakangnya. 

7. Medium Shot (MS), shot yang diambil lebih dekat pada subyeknya 

dibandingkan long shot. Bila obyeknya manusia, medium shot 

menampilkan bagian tubuh dari pinggang ke atas.25 

8. Medium Long Shot (MLS), atau disebut juga knee shot. Bila obyeknya 

manusia, maka yang tampak adalah dari kepala sampai lutut, bagian 

latar belakang tampak rinci. 26 

9. Composition, merupakan teknik menempatkan gambar pada layar 

dengan proporsional. 

10. Pan, menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri pada poros (as) 

horisontalnya.27 

                                                 
24 Ibid, hal. 112 
25 Ibid, hal. 115 
26 Ibid 
27 Ibid 
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11. Tilt, gerakan kamera menunduk dan mendongak pada poros 

vertikalnya.28  

12. Tracking Shot, shot yang diambil dengan memindahkan kamera 

mendekat ke subyek (track in) maupun menjauh dari subyek (track 

out). Kamera bisa diletakkan diatas peralatan beroda karet yang 

disebut dolly.29  

13. Follow, adalah gerakan kamera yang mengikuti kemana obyek 

bergerak.  

III. Pasca Produksi 

Pasca produksi bisa dikatakan sebagai tahap akhir dari keseluruhan 

proses produksi. Tahap ini dilaksanakan setelah semua pengambilan 

gambar selesai. Tahap pasca produksi  ini meliputi logging, editing, dan 

mixing. 

Logging merupakan kegiatan pencatatan timecode hasil shooting, 

setelah logging, dilakukan penyusunan gambar sesuai skenario atau 

shooting script melalui editing. Setelah editing selesai dilakukan mixing 

gambar dengan suara. Suara dapat berupa atmosfir, suara asli, background 

musik, atau narasi.  

Akhirnya setelah melalui semua tahapan tersebut, film dapat 

dilepas ke publik. Media agar film itu dapat sampai kepada ke publik pun 

bisa di pilih, mulai dari forum diskusi kampus, festival, televisi, sampai 

bioskop sesuai keinginan Sang film maker maupun tujuan dari pembuatan 

film dokumenter tersebut. 

                                                 
28 Ibid, hal. 117 
29 Ibid 
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BAB V 

DESAIN PRODUKSI 

 

A. TREATMENT 

Tema  

Eksistensi amatir radio di tengah serbuan piranti komunikasi yang 

semakin berkembang. 

Permasalahan 

Dalam keadaan darurat atau bencana dibutuhkan penyampaian 

informasi dan koordinasi untuk operasional kegiatan penanggulangan 

bencana. Salah satu media komunikasi yang efektif untuk penanggulangan 

bencana adalah pemancar radio atau radio komunikasi. Untuk membantu 

penyelenggaraan komunikasi penanggulangan bencana terlihat pentingya 

peran amatir radio yang tergabung dalam Organisasi Amatir Radio Indonesia 

(ORARI).  

Dalam perkembangannya amatir radio sendiri telah menunjukkan 

berbagai kontribusinya bagi masyarakat. Baik itu dari hasil-hasil 

eksperimennya maupun dukungan komunikasi dalam keadaan darurat atau 

emergency maupun dukungan komunikasi dalam acara-acara pemerintah jika 

diperlukan. Namun dibalik peran-perannya bagi masyarakat, keberadaan 

amatir radio di masa datang terancam oleh berbagai kendala. Salah satunya 

adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap amatir radio ditengah 

munculnya piranti-piranti komunikasi seperti handphone maupun internet. Hal 

24 
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ini tak lepas dari kebutuhan manusia akan alat komunikasi, karena pada tahun 

80’an ketika radio komunikasi booming banyak pengguna alat komunikasi 

radio. Kini, dengan beralihnya pengguna radio komunikasi ke handphone 

maupun internet, anggota amatir radio kembali pada orang yang benar-benar 

hobi pada elektronika komunikasi keradioan. 

Sayangnya, saat ini minat generasi muda pada amatir radio juga 

minim. Anak-anak muda sekarang jarang tertarik dengan dunia amatir radio 

karena banyak yang menganggap bahwa amatir radio merupakan hobi 

angkatan 80’an dan sudah jadul. Mereka lebih tertarik dengan piranti 

komunikasi lain seperti handphone dan internet. Padahal keberadaan amatir 

radio di masa datang juga bergantung pada regenerasi kaum muda. Terlebih 

lagi mengingat peran amatir radio ketika terjadi keadaan darurat atau 

emergency. 

Tesis 

Pelaksanaan peran dan fungsi amatir radio bagi masyarakat 

mencerminkan bagaimana eksistensi amatir radio dalam masyarakat. 

Bahan Dasar 

 Mencari data-data tertulis lewat buku, artikel, maupun internet. 

Wawancara dengan para amatir radio dan melakukan riset lapangan dan 

visual. 

Judul 

Amatir Radio, Dari Hobi Untuk Mengabdi 
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Audiens  

Generasi muda, anggota amatir radio, masyarakat umum. 

Lokasi 

Surakarta 

Ringkasan Sajian 

Bencana atau musibah seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan 

lain sebagainya merupakan situasi darurat yang membutuhkan kecepatan dan 

ketepatan upaya penanggulangan. Unsur komunikasi mutlak diperlukan guna 

menyampaikan informasi dan koordinasi dalam upaya penanggulangan 

bencana. Salah satu media komunikasi yang efektif dalam upaya 

penanggulangan bencana adalah radio komunikasi. Untuk membantu 

komunikasi penanggulangann bencana ini terlihat peran sekelompok orang 

yang kegiatannya selalu berkaitan dengan perangkat radio komunikasi. 

Mereka dikenal dengan sebutan amatir radio.  

Amatir radio dengan perangkat radio komunikasinya sempat 

booming pada tahun 80’an karena pada waktu itu radio komunikasi sangat 

dibutuhkan sebagai alat komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

banyak yang mulai beralih ke handphone maupun internet sehingga peminat 

amatir radio semakin berkurang dan mengancam keberadaannya di masa 

datang. Padahal keberadaan amatir radio sangat diperlukan khususnya pada 

waktu terjadi keadaan darurat atau bencana, dimana mereka sangat dibutuhkan 

dalam dukungan komunikasi penanggulangan bencana. Meskipun demikian, 
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amatir radio tetap menunjukkan eksistensinya melalui peran dan fungsinya 

dalam masyarakat dengan berbagai kegiatannya.  

Story Line 

Sekuen 1 

Bagian pertama merupakan pengenalan tentang apa dan siapa itu 

amatir radio. Pada bagian ini juga menceritakan bagaimana prosedur dan tata 

aturan yang berlaku mengenai amatir radio serta organisasi yang mewadahi 

kegiatan amatir radio. Selain itu juga diceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh amatir radio mulai dari kegiatan komunikasi, 

eksperimental, dukungan komunikasi dan kegiatan lain. 

Shot-shot penting: 

1. Aktivitas komunikasi radio 

2. Perangkat Radio komunikasi 

3. Peraturan atau prosedur amatir radio (Kode etik, callsign, Ijin Amatir 

Radio, dll) 

4. Organisasi (ORARI) 

5. Kegiatan amatir radio 

Sekuen 2 

Bagian kedua menceritakan tentang perjalanan amatir radio dari dulu 

sampai sekarang, mulai dari awal berdiri hingga perkembangan-

perkembangan yang terjadi saat ini. Bagian ini juga menunjukkan bagaimana 

peran-peran kegiatan keamatiran radio bagi masyarakat. Termasuk ketika 
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sekitar tahun 80’an amatir radio sempat booming hingga sekarang mulai 

berkurang lagi.  

Shot-shot penting: 

1. Footage amatir radio jaman dulu 

2. Kegiatan amatir radio 

3. Alat-alat komunikasi (hp, internet, dll) 

4. Aktivitas komunikasi radio (ngebreak) 

Sekuen 3 

Bagian ketiga tentang bagaimana kegiatan amatir radio tetap bertahan 

meskipun minat masyarakat khususnya generasi muda mulai berkurang. Salah 

satunya adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti ARES 

(Amateur Radio Emergency Service) dan bantuan atau dukungan komunikasi. 

Bagian ini menunjukkan peran penting amatir radio dalam keadaan darurat 

atau emergency dimana amatir radio adalah orang yang expert di bidang 

teknik komunikasi radio. 

Shot-shot penting: 

1. ARES (Amateur Radio Emergency Service) dan dukom (dukungan 

komunikasi) 

2. Perlengkapan bantuan komunikasi 

3. Footage keadaan bencana, arus mudik lebaran, acara pemerintah, dll 

Sekuen 4 

Bagian ini menceritakan bagaimana amatir radio ke depannya 

mengingat peran vital amatir radio dalam kegiatan emergency dengan 
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tantangan-tantangan yang dihadapi seperti berkurangnya minat masyarakat 

dan serbuan piranti komunikasi yang semakin berkembang. 

Shot-shot penting: 

1. Masyarakat umum 

2. Kegiatan amatir radio 

3. Perkembangan teknologi komunikasi 

4. Perkembangan teknologi amatir radio 
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