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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan perkembangan dunia telekomunikasi di dunia mengubah cara-

cara penyampaian pesan melalui media radio, medium media penyiarannya pun 

berbeda satu sama lain yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Ada 

radio yang menggunakan media kabel internal dalam hal ini biasa disebut radio 

komunitas, radio yang menggunakan radio frekuensi (frequency modulation (FM) 

dan Amplitude Modulation (AM)), atau menggunakan media lainnya tergantung 

bagaimana mengemas konsep programming stasiun radio yang bersangkutan. 

Di zaman modern ini, kemudian muncul berbagai radio yang 

memancarkan siarannya melalui media berbeda. Misalnya radio satelit, mereka 

tidak lagi menggunakan gelombang radio biasa seperti AM atau FM, melainkan 

memanfaatkan teknologi satelit. Jangkauannya tentu lebih luas, dengan kualitas 

suara yang sama dengan FM digital. Selain itu, ada pula radio yang mengudara 

melalui internet (streaming). Jangkauan radio internet juga jauh lebih luas 

dibanding radio konvensional (Mawardi, dan Wahyu Saidi, 2006:9). Komunikasi 

yang berbentuk secara tidak langsung ini memang berbeda dari alat komunikasi 

lainnya, pesan yang keluar berupa audio atau suara hanya dapat didengar oleh 

pendengar yang kemudian memberikan imajinasi ketika mendengarkan siarannya. 

Kemunculan stasiun-stasiun radio tentunya harus mengikuti kaidah atau 

peraturan yang dibuat lembaga yang menaungi kepenyiaran. Semua radio 
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frekuensi yang berada di Indonesia berpedoman kepada peraturan yang dibuat 

oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik yang mengatur tentang pedoman 

perilaku penyiaran maupun standar program siaran. Hal tersebut membuat 

sebagian pandangan dalam dunia media komunikasi bahwa radio yang sah 

menurut hukum yang berlaku adalah radio yang berada dalam ranah pancaran 

penyiaran AM (Amplitude Modulation) dan FM (Frequency Modulation). 

Straubhaar dan LaRose, dalam bukunya “Media Now” menyebutkan: AM 

adalah kependekan dari Amplitudo Modulasi, yang berarti bahwa informasi suara 

dibawa melalui perubahan ketinggian atau amplitudo gelombang radio. Di dalam 

sebuah sistem radio AM, arus listrik yang keluar dari mikrofon, atau peralatan 

rekaman elektronik digabung dengan gelombang elektromagnetik yang 

berfrekuensi tinggi berhubungan dengan frekuensi saluran radio tertentu. Dalam 

radio FM, informasi suara dibawa oleh getaran frekuensi yang harmonis dari 

gelombang radio disekitar pusat frekuensi yang dibawa, yang mana 101.700 Hz 

kalau anda memutar gelombang 101.7 FM. (Prayudha, 2005: 2) 

Semakin majunya teknologi dalam penyampaian informasi melalui 

penyiaran, banyak media yang muncul seperti radio online atau biasa disebut 

radio internet. Radio online sendiri merupakan penyiaran yang berbasis keradio-

an yang bergerak hanya dalam website alamat tertentu melalui koneksi internet. 

Seiring munculnya radio online di Indonesia, banyak juga bermunculan stasiun 

radio frekuensi yang merambah dunia maya (streaming), stasiun radio tersebut 

menggunakan fasilitas streaming untuk memperluas cakupan wilayah yang tidak 

terbatas jarak. Pada dasarnya menurut ketentuan dari Komisi Penyiaran Indonesia 
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(KPI) radio frekuensi dilarang menggunakan media streaming, namun tidak 

sedikit yang tetap merambah media streaming. 

Dengan menggunakan langkah browsing, penulis menemukan banyak 

radio online yang ada di Indonesia antara lain, Djwirya (http://djwirya.com), 

Kaskus Radio (http://indowebster.kaskusradio.com), Al Barokah 

(http://albarokah.or.id), My Quran (http://myquran.org), Berisik Radio 

(http://berisikradio.com), Radio Muslim (http://radiomuslim.com), DENGER.IN 

MUSIC (http://denger.in), Java FM (http://javafm.blogspot.com), Radio Jawa 

(http://radiojawa.com), Indonesian and Trance Radio Online 

(http://musroradio.webs.com), Radio Suka Suka (http://radiosuka.tk), Ceria Radio 

(http://ceriaradio.com), Radio Ngelitik Palembang (http://ngelitik.com). 

 

 
Gambar 1. Visual Website Berisik Radio (http://berisikradio.com) 
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Dari bermacam-macam radio online yang ada di Indonesia, penulis 

memilih Djwirya.com (http://djwirya.com) sebagai lokasi penelitian skripsi. 

Lokasi yang bertempat di Graha Qarisha, Jalan Kemang III/5, Jakarta Selatan ini 

memudahkan penulis menjangkau daerah tersebut sehingga data-data yang akan 

diperoleh tidak sulit. Selain itu aspek yang menjadi ketertarikan penulis antara 

lain, manajemen yang jelas, memiliki banyak pendengar, aktif melakukan 

kerjasama dengan media lain (komunitas indi, event organizer, dan label-label 

rekaman), dan salah satu radio online yang banyak dikunjungi pengguna internet 

setiap harinya yang mencapai rating 4.33 dengan 9 suara 

(http://indonesiaindonesia.com). 

Banyaknya pengguna internet yang mendengarkan siaran online 

Djwirya.com salah satunya karena konsistensi Djwirya.com yang tetap 

mempertahankan acara siaran untuk memenuhi kebutuhan pendengar. Arus 

koneksi streaming yang tidak terputus memanjakan pendengar dari hiburan musik 

untuk dinikmati pada waktu mendengarkan. 

Sama halnya dengan radio konvensional pada umumnya, Djwirya.com 

memiliki karakteristik yang dimiliki radio konvensional (FM atau AM). 

Karakteristik tersebut antara lain adanya studio siaran yang memenuhi standar 

(terdapat komputer, mixer, microphone, automatic software radio), visi misi yang 

jelas, struktur organisasi yang jelas, jadwal program acara siaran yang terlihat di 

website beserta DJ announcer yang bertugas, media interaktif (shoutbox dan chat 

request) dan target audience yang jelas. 
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      Gambar 2. Visual Website Djwirya.com  

 

Jika diamati memang landasan hukum dari radio online tidak dijelaskan 

secara pasal tetapi penulis akan menjelaskan bahwa dalam peraturan yang telah 

dibuat radio online sudah memenuhi dari regulasi yang dibuat oleh lembaga 

penyiaran di Indonesia, hanya saja satu perbedaannya terletak pada pancaran 

penyiaran. Pancaran penyiaran yang dimiliki oleh radio yang menggunakan 

frekuensi atau amplitude ini tergantung pada biaya yang ingin dikeluarkan oleh 
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pengelola radio, jika ingin jangkauannya luas maka biaya yang dikeluarkan juga 

lebih besar. Sedangkan pancaran penyiaran radio online ini tidak terbatas 

jangkauannya, hal ini terkait dengan sifat dari media internet sendiri yang bisa 

dijangkau dimana saja asalkan terkoneksi dengan saluran kabel atau nirkabel. 

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam 

BAB I yang memuat ketentuan umum di pasal 1 tidak disebutkan bahwa siaran 

radio itu siaran yang hanya menggunakan pancaran penyiaran spektrum frekuensi. 

Untuk lebih rinci saya akan menjelaskan setiap kalimat ayatnya sebagai berikut: 

Ayat 1 menyebutkan: 

 ”Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, 
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik 
yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui 
perangkat penerima siaran.”  
 

Dari ayat 1 dapat dijelaskan bahwa siaran radio online Djwirya.com 

memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Siaran Djwirya.com berbentuk pesan 

suara yang bersifat interaktif melalui program acara secara langsung yang 

diterima melalui perangkat komputer yang terkoneksi internet dari alamat 

http://www.djwirya.com. Dalam penjabaran ini juga sebagaimana termasuk dalam 

peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 3 tahun 2007 tentang standar 

program siaran dalam pasal 1 ayat 3. 

Ayat 2 menyebutkan: 

 ”Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” 
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 Memang dalam ayat 2 disebutkan penyiaran adalah kegiatan 

pemancarluasan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio tetapi 

dalam kalimat selanjutnya dijelaskan kembali dengan kata ”dan/atau media 

lainnya...”, hal ini menegaskan bahwa pemancarluasan siaran dengan 

menggunakan media internet adalah sah dimana memuat konten yang telah 

disebutkan pada ayat 1. Program siaran Djwirya.com juga berisi informasi dari 

dunia musik dengan konsep entertainment dan atensi chat online yang 

berkesinambungan dengan jadwal siarannya yang ada setiap harinya, hal ini juga 

termuat dalam ayat 3 yang berisi ”Penyiaran radio adalah media komunikasi 

massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara, dan 

gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur 

dan berkesinambungan.”. Dalam penjabaran ini juga sebagaimana termasuk dalam 

peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) nomor 3 tahun 2007 tentang standar 

program siaran dalam pasal 1 ayat 4, 5, dan 6. 

Dalam bagian ketiga undang-undang nomor 32 tahun 2002 pada pasal 13 

ayat 1, radio online djwirya.com termasuk dalam jasa penyiaran radio dimana 

konten siaran memuat karakteristik radio. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan 

tentang lembaga yang menyelenggarakan jasa penyiaran, dalam pengamatan saya 

website dan playlist on air radio online Djwirya.com berisi iklan-iklan komersil 

dengan ini radio online Djwirya.com termasuk dalam lembaga penyiaran swasta.  

Dalam kurun waktu hampir 20 tahun perkembangan radio online 

menunjukkan angka yang signifikan dari pendengarnya, produk yang dipasarkan, 

musik, dan beragam aplikasi yang ditawarkan radio web. 
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Pandora adalah salah satu pelayanan web radio yang paling populer, 

dengan sekitar satu juta pendengar setiap harinya. Proyek musik Genome 

mengijinkan pelanggan menciptakan stasiun sesuai dengan keinginan rasa 

pelanggan itu sendiri. Ini adalah salah satu dari 10 aplikasi yang paling populer 

untuk iphone Apple dan menarik 40,000 pelanggan baru setiap hari (Whoriskey, 

2008). 

Pelayanan radio internet biasanya dapat diperoleh di beberapa tempat di 

dunia—contohnya, seseorang dapat mendengarkan stasiun Australia dari Eropa 

atau Amerika. Beberapa jaringan besar seperti Clear Channel di United States dan 

Chrysalis di United Kingdom membatasi mendengarkan pada negaranya karena 

lisensi musik dan memperhatikan sisi periklanan. Radio internet menyisakan 

kepopuleran diantara ekspatriat dan pendengar dengan ketertarikannya yang 

sering tidak cukup terpuaskan oleh stasiun radio (seperti progressive rock, 

ambient music, folk music, classical music, dan komedi situasi). Radio internet 

memberikan sajian berita, olahraga, dialog, dan bermacam aliran musik—setiap 

format yang tersedia pada stasiun radio tradisional (Wikipedia (the free 

encyclopedia), 2009). 

Program acara sebuah radio adalah suatu bagian dari tubuh stasiun radio 

yang bisa diandalkan dalam menarik pendengar radio. Semakin menarik program 

acara yang dibuat maka makin banyak pendengar yang ingin mendengarkan acara 

tersebut terlebih didalam suatu acara terdapat berbagai informasi tentang dunia 

musik, lifestyle, narasumber ternama sampai yang menyuguhkan kuis berhadiah. 

Persaingan yang ketat stasiun-stasiun radio di berbagai kota di Indonesia membuat 
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para manajemen radio berusaha se-kreatif dalam menyusun program acara. Dari 

program acara tersebut sebuah stasiun radio bisa menarik pendengar sebagaimana 

yang ditargetkan untuk pendengar anak muda, dewasa, wanita, ataupun kaum 

eksekutif. 

Stasiun radio online Djwirya.com, target pendengarnya adalah berasal dari 

pengguna internet yang sehari-harinya sebagian besar menghabiskan waktu 

dengan internet. Siaran radio online Djwirya.com sendiri hanya bisa didengarkan 

melalui internet dan tidak berada dalam suatu frekuensi dalam wilayah tertentu. 

Keunikan radio online ini hadir disaat mendengarkan program acara Djwirya.com 

terdapat insert, spot iklan, cue, backsound dan sapaan pendengar layaknya siaran 

radio frekuensi yang seperti biasa anda dengarkan melalui radiotape di rumah 

anda. Sirkulasi lagu-lagu baru yang terus update membuat radio online inilah 

yang bisa dijadikan trend anak muda pengguna internet untuk didengarkan. 

 
 Gambar 3. Pemutar Streaming (Winamp) Djwirya.com 

 
Radio identik dengan musik atau lagu sehingga dijadikan media utama 

dalam mendengarkan musik atau lagu. Umumnya, musik merupakan kekuatan 

yang dimiliki sebuah stasiun radio untuk menarik pendengar. Misalnya, sebuah 

stasiun radio sengaja memilih format lagu pop agar para penikmat musik satu itu 

menjadi pendengar setianya (Ningrum, 2007:6). 
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Jika pendengar mendengarkan program acara Djwirya.com yang memiliki 

jam siar 24 jam, pendengar akan lebih banyak mendengar lagu-lagu saja yang 

diputar atau disebut dalam program acara Djwirya.com dengan sesi free. Tidak 

banyak acara yang diisi dengan penyiar sebagai DJ announcer, hanya sekitar 4 

jam siaran dalam sehari yang terdapat penyiar. 

Djwirya.com adalah suatu situs yang fokus ke siaran radio dengan 

memanfaatkan audio streaming di internet dan semua tentang musik. Umumnya 

masyarakat sering mendengar sikap pendengar dalam radio frekuensi yang 

biasanya didengar dengan channel frekuensi tertentu. Bermacam sikap pendengar 

juga dilatar belakangi dari format radio yang bermacam-macam. 

Perbedaan mendasar antara pemrograman televisi dan radio, antara lain 

dalam menyajikan jenis acaranya TV menggunakan konsep programming, artinya 

semua program dibuat untuk kalangan pemirsa. Program pagi pasti berbeda 

segmennya dengan program malam. Setiap program memiliki segmen pemirsa 

yang berbeda-beda. Sebaliknya, radio menggunakan sistem format, yang sangat 

sempit segmen audiensnya. Semua program yang dimiliki sebuah stasiun radio, 

mulai dari pagi hingga larut malam, ditujukan hanya untuk satu segmen 

pendengarnya saja. Tetap dan tidak akan berubah-ubah. Inilah yang dinamakan 

format (Mawardi, dan Wahyu Saidi, 2006:11). 

Sebagian besar radio akan mengelompokkan format siarannya sesuai 

dengan target audiens. Misalnya radio Female (Salah satu stasiun radio swasta di 

Jakarta). Semua program yang dibuatnya akan bermuara pada pemenuhan 

kebutuhan seluruh pendengar wanita. Radio Female tidak akan peduli dengan 
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pendengar pria. Selain itu jenis wanitanya pun lebih spesifik lagi, yaitu misalnya, 

wanita pekerja. Yang tidak bekerja bukanlah target Female. Lalu, akan lebih 

dikerucutkan lagi dengan usia, antara 20 sampai 35 tahun. Maka, pekerja dibawah 

usia itu atau diatasnya, juga bukan target Female (Mawardi, dan Wahyu Saidi, 

2006:12). 

Pendengar radio online djwirya.com adalah para pengguna internet tapi 

tidak diketahui secara pasti apakah pengguna internet tersebut kalangan eksekutif, 

mahasiswa, pelajar, pengangguran, atau pebisnis. Melalui penelitian ini sikap-

sikap pendengar akan dianalisis dan kemudian diberikan kesimpulan siapakah 

pendengar-pendengar dari radio online Djwirya.com. Dari shoutbox yang tersedia 

di website juga akan dilihat hal apa yang mendasari pendengar mendengarkan 

siaran radio online. 
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Gambar 4. Shoutbox Request Online Djwirya.com 

 
Bahasa-bahasa pendengar berupa kata-kata yang dikirimkan melalui tabel 

chat request mengungkapkan sikap yang dikomunikasikan pendengar agar lagu 

yang dimintanya diputar atau hanya ingin melakukan chat dengan pendengar lain 

seperti mendiskusikan lagu yang sudah diputar, berkenalan dengan pendengar 

yang lain, menginformasikan suatu hal, berkomunikasi dengan penyiar atau 

operator yang bertugas, membicarakan suatu hal yang sedang hangat 

dimasyarakat sampai mencari informasi yang dibutuhkan oleh pendengar. Seperti 

halnya ketika melakukan chatting pada sebuah room yang tersedia di yahoo 

messanger, berkomunikasi dengan kata-kata secara timbal balik membawa sebuah 

hiburan psikologis sendiri bagi penggunanya. 
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Ada beberapa pandangan-pandangan sikap seperti yang diungkapkan 

pengamat Eiser (1986, dalam Ross, 1994) ”Sikap bisa diungkapkan melalui 

bahasa. Sikap dapat diungkapkan sampai batas-batas tertentu tanpa kata-kata, 

namun konsep sikap akan sangat miskin jika diterapkan pada spesies yang tidak 

bisa berbicara. Bahasa sehari-hari penuh dengan kata-kata yang mengandung 

unsur penilaian (Osgood, Suci dan Tannenbaum, 1957).” Kemudian dalam 

pandangannya juga dijelaskan ”Sikap dikomunikasikan kepada orang lain. Sikap 

tidak hanya bisa dipahami, tetapi juga diungkapkan sedemikian rupa sehingga bisa 

ditangkap dan dimengerti orang lain. Dengan kata lain, mengungkapkan sikap 

adalah tindakan sosial yang berlandaskan asumsi bahwa ada pendengar yang bisa 

memahami. Bagaimana kehadiran, jenis, dan jumlah pendengar memengaruhi 

ungkapkan sikap, merupakan pertanyaan empiris (Sobur, 2003:356-357).”  

Bermacam sikap pendengar ketika mereka mendengarkan acara favoritnya 

di sebuah radio seperti memberikan atensi melalui sms (short message service) 

dan telepon on air maupun off air menimbulkan sebuah imajinasi tersendiri dalam 

setiap insan radio baik penyiar, produser, sampai ke pendengar itu sendiri. 

Kedekatan antara penyiar dan pendengar terasa begitu dekat ketika ada rasa timbal 

balik antara keduanya seperti penyiar memutar lagu request dari pendengar.  

Dengan munculnya berbagai macam sikap dari pendengar radio maka 

penulis mengambil judul ”SIKAP PENDENGAR TERHADAP ACARA 

SIARAN RADIO ONLINE” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu: 

”Sikap apa sajakah yang dimunculkan pendengar pada shoutbox yang tersedia 

dalam website Djwirya.com?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sikap pendengar radio online Djwirya.com melalui 

shoutbox yang tersedia pada website Djwirya.com. 

b. Untuk mengetahui perilaku pendengar radio online Djwirya.com, apa yang 

dilakukan pada saat atensi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

 Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang dipelajari selama 

bangku kuliah sehingga penulis dapat mendapatkan pengetahuan yang belum 

didapat sebelumnya yang berguna untuk pembelajaran dalam hal suatu 

penyusunan program acara penyiaran. 

b. Bagi PT. Indonesia Kreatif Multimedia 

 Hasil penelitian ini bisa dijadikan radio online djwirya.com sebagai data 

untuk melakukan perkembangan yang lebih baik dalam penyiaran, terlebih 

untuk memberikan kepuasan kepada pendengar pada setiap programnya setiap 

harinya. 
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c. Bagi Pihak lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah pembelajaran akan 

penyusunan format acara penyiaran sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh 

perusahaan penyiaran dan diharapkan juga bisa menjadi pemikiran bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Landasan Teori 

1.5.1. Radio sebagai Media Komunikasi Audiotainment 

Komunikasi suara dengan daya pancar berawal dari radio, konteks 

radio sendiri dikenal bermacam-macam seperti; radio amatir, radio FM dan 

AM, radio kabel atau internal radio, dan dalam suatu pedesaan di Gunung 

Kidul Yogyakarta ada sebuah radio yang menggunakan koneksi kawat 

(disebut dengan nama ‘brik’). Proses komunikasi tersebut dipelajari dalam 

ilmu komunikasi dengan berbagai aspek-aspeknya dari source hingga effect-

nya. 

Carl I. Hovland mendefinisikan “science of communication” sebagai 

usaha yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyebaran 

informasi serta pembentukan opini dan sikap (Uchjana, 1990:2). Harold 

Lasswell berkata bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

dengan menjawab pertanyaan berikut: 
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  Bagan 1. Unsur-Unsur Komunikasi Menurut Lasswell 

Sebagai unsur dari proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media 

massa, radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media 

massa lainnya. Jelas berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak, 

juga dengan film yang bersifat mekanik optik. Dengan televisi, kalau pun ada 

persamaannya dalam sifatnya yang elektronik, terdapat perbedaan, yakni radio 

sifatnya audial, televisi audiovisual (Uchjana, 1990:18). 

Namun berkat kemajuan teknologi sekarang ini, radio juga bisa 

menampilkan visual dari studio siaran ketika acara berlangsung. Hal ini bisa 

anda nikmati dalam website streaming radio Trax FM (traxonsky.com), disana 

diberi pilihan untuk hanya mendengarkan (hear) atau mendengar dan melihat 

(hear and watch). Tetapi streaming visual ini membutuhkan bandwidth yang 

besar agar melihat secara jelas penyiar yang sedang membawakan acaranya 

dan hanya menggunakan koneksi internet. 

Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan 

menggunakan bahasa lisan; kalau pun ada lambang-lambang nirverbal, yang 

No. Pertanyaan Jawaban (Unsur-unsur Komunikasi) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Who 

Says What 

In Which Channel 

To Whom 

 

With what effect 

Komunikator (Communicator, source, sender) 

Pesan (Message, content, signal) 

Media (Channel, media) 

Komunikan (Communicant, communicatee, 

audience, receiver, recipient) 

Efek (Effect, impact, influence). 

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



 17 

dipergunakan jumlahnya sangat minim, umpamanya tanda waktu pada saat 

akan memulai warta berita dalam bentuk bunyi telegrafi atau bunyi salah satu 

musik (Uchjana, 1990:18). 

Insan penyiaran ingin memperkenalkan layanan yang beraneka ragam, 

jadi tiga layanan tersebut adalah ”satu adalah sebuah layanan terbesar yang 

terdiri dari siaran kata” dan ”yang lainnya adalah layanan yang terdiri, secara 

menyeluruh atau sebagian besar, dalam siaran musik yang mana, menurut 

pendapat stasiun radio yang mempunyai hak, contohnya tidak memutar musik 

pop.” Pembatasan ini masih dalam tempatnya dan layanan-layanan ini seperti 

pada Talk Sport dan Classic FM (Bowie, 2008).  

Radio-radio di Indonesia semakin berkembang pesat dengan 

karakteristik yang dimiliki masing-masing stasiun radio. Ada radio yang 

hanya memberikan berita dan perbincangan setiap harinya yaitu radio El-

Shinta, News and Talk. Segala macam bidang bisa diangkat melalui radio 

mulai dari ekonomi, bisnis, budaya, sosial, seni, agama, politik, bahkan 

olahraga pun tidak habis dikupas seiring pembangunan disegala bidang 

tersebut. Baik radio komersil, radio publik, dan radio komunitas di Indonesia 

membangun karakteristik untuk masyarakat di wilayahnya seperti radio 

komunitas Lintas Merapi Yogyakarta yang kesehariaannya memberikan 

informasi seputar kondisi aktivitas magma gunung Merapi, cuaca, serta 

kegunaannya untuk pertukaran informasi masyarakat sekitar gunung Merapi. 

Donald McNicol dalam bukunya ”Radio’s Conquest of Space” 

menyatakan bahwa ”terkalahkannya ruang angkasa oleh radio” (the conquest 

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



 18 

of space of radio) dimulai pada tahun 1802 oleh Dane, yang merupakan karya 

yang sangat sederhana, yakni ditemukannya suatu penerimaan pesan 

(message) dalam jarak pendek dengan kawat beraliran listrik (Uchjana, 

1990:21). 

Dunia radio adalah sebuah konteks seni media komunikasi yang 

menciptakan kreatifitas baik insan radio, pemerhati radio, pendengar, dan 

pengiklan. Jika seseorang pernah merekam suaranya dalam alat perekam 

(handphone, mp3, radio tape dll), ketika selesai merekam dan diperdengarkan 

kembali ada kepuasan tersendiri dalam diri seseorang tersebut dari proses 

perekaman suara itu. Bagi insan radio contohnya produser acara, begitu 

semangatnya ketika mengatur rundown acara yang diminati dari informasi, 

narasumber, sampai lagu yang diputar di setiap edisinya dan ini sedikitnya 

membutuhkan seni kreatifitas yang tinggi agar acara tersebut banyak diminati 

pendengar. Tidak hanya dalam segi siaran (on air) dan bisnis iklan, radio 

sekarang ini berkembang untuk memproduksi kegiatan off air (branding 

station atau event organizer) yang banyak diminati pihak manajemen radio. 

Radio Metta FM Solo contohnya gencar memperluas produknya menjadi 

event organizer, sudah banyak event-event yang ditangani di tahun 2009 

seperti roadshow BPR INSANI, Dance Competition 2009, hingga Telkomsel 

peduli. Off air sendiri juga bisa difungsikan sebagai branding station dan 

menguntungkan juga kepada pengiklan karena selain meng-organize, acaranya 

pun bisa dipublikasikan melalui radio. 
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 1.5.2. Radio Internet: Teknologi Radio Kelanjutan Abad Informatika  

Keberadaan internet memang membawa perubahan besar pada arus 

informasi yang tidak terbatas wilayah teritorial suatu negara, dengan 

menggunakan internet kita bisa mengetahui berita di negara-negara Eropa. 

Dalam kemajuan informasi di dunia radio, sejarah radio internet bermula 

ketika Carl Malamud di tahun 1993 meluncurkan perbincangan radio internet 

dan menjadi talkshow pertama yang membahas tentang komputer setiap 

minggunya dengan menghadirkan seorang yang ahli di bidang komputer. 

Kemudian di Amerika, radio pertama yang memulai siaran dengan internet 

adalah WXYC (89.3 FM Chapel Hill, NC USA) di tahun 1994. Di Eropa 

sendiri Virgin radio menjadi yang pertama dengan program siaran penuh 

dalam 24 jam di internet. 

Radio internet (juga dikenal dengan web radio, net radio, radio 

streaming dan e-radio) adalah sebuah pelayanan penyiaran audio yang 

dipancarkan melalui internet. Penyiaran pada internet biasanya didasarkan 

pada webcasting sejak tidak dipancarkan secara luas melalui alat tanpa kabel. 

Radio internet melibatkan sebuah perantara online music streaming yang 

menghadirkan pendengar-pendengar dengan ”aliran” yang berkelanjutan dari 

audio yang dikeluarkan yang mana mereka tidak mempunyai alat kontrol, 

kebanyakan seperti media penyiaran tradisional; pada hal ini, jelas berbeda 

dari pelayanan ”pada-permintaan”. Radio internet juga berbeda dari 

podcasting, yang mana memerlukan proses men-download daripada 

streaming. Banyak stasiun radio internet dikaitkan dengan tradisional 
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korespondensi (atau ”yang berhubungan dengan bumi”) stasiun radio atau 

jaringan radio. Stasiun-stasiun radio yang hanya bergerak di internet adalah 

perkumpulan yang bersifat independen (Wikipedia (the free encyclopedia), 

2009). 

Berikut dasar yang dibutuhkan untuk streaming dengan menggunakan 

komputer (Priestman, 2002:52): 

· Komputer dengan internet browser di instal (contoh: Internet Explorer) 

dan paket software streaming, atau pemutar, yang diterima untuk 

seseorang yang sedang dipakai oleh stasiun radio tersebut untuk 

dipancarkan; 

· Koneksi ke internet, yang mungkin melalui modem dengan kecepatan 

koneksi nominal 14.4, 28.8 atau 56 kilobits per detik (kbps), biasanya 

melalui ISDN (Integrated Services Digital Network), DSL (Digital 

Subscriber Line) atau koneksi menggunakan ’broadband’ lainnya; 

· Beberapa bentuk dari langganan dikelola Internet Service Provider (ISP) 

 

Karakteristik penting dari internet dan web (Priestman,   2002:7): 

· Komunikasi interaktif dua arah secara bersamaan 

· Buka 24 jam nonstop, secara seketika itu juga melintasi semua zona waktu 

· Tidak ada bagian tengah dan oleh karena itu tidak dapat secara mudah ke 

semua kontrol 

· Sinyal secara otomatis kembali ditangkap jika secara fisik menghalangi – 

koneksi individu yang lebih dulu ke internet dapat membatasi secara legal 
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· Awalnya dirancang untuk membawa pesan teks digital 

· Didasarkan pada komputer yang mana dirancang untuk menyimpan, 

mencari, dan memisahkan massa data digital, yang sama baiknya 

mengirimnya melalui jaringan 

· Sumber yang terbuka, merancang dalam prinsip untuk akses yang 

maksimal dan pertukaran informasi yang bebas 

 

Komunikasi radio vertikal dan horizontal 

Istilah ’vertikal’ dan ’horizontal’ berguna pada konteks ini. Keduanya 

dikutip dari perbandingan model organisasi institusional, tapi keduanya 

tersusun secara rapi (Priestman, 2002:12): 

1. Perbandingan antara pandangan awal orang yang tidak praktis pada 

radio analog dan sebagai sebuah industri. 

2. Perbedaan-perbedaan yang melekat teknologi telepon yang berbasis 

internet dan industri penyiaran tradisional. 

’Horizontal’ menggambarkan situasi yang mana semua pesertanya 

mempunyai status yang sama, dimana komunikasi berlalu secara bebas antara 

mereka dan kontrol ditiadakan secara merata: ’vertikal’ menggambarkan 

berlawanan, dimana statusnya dibedakan kedalam hierarki yang informasinya 

dikontrol terpusat dan komunikasi mengalir tidak melintasi, tapi diatasnya dan 

sebagian besar dibawahnya dari golongan kecil pada bagian paling atas 

hierarki menuju golongan yang banyak pada bagian paling bawah. Mengingat 

pandangan awal yang tidak praktis pada radio, kemudian, horizontal 
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menggambarkan interaktif yang kuat, hubungan yang sama antara pendengar 

dan pembuat program acara, ketika vertikal menggambarkan infrastruktur 

penyiaran yang diadopsi radio, layaknya sebagian penyiar menyebarkan 

informasi kepada audiens. Pada skema ini, komersial dan sektor pelayanan 

publik industri radio internasional termasuk pada kategori vertikal; sistem 

transmisi mereka adalah vertikal dan begitu juga pada manajemen 

organisasional mereka. Sementara itu, stasiun yang bertujuan menawarkan 

cara menuju tendensi atau struktur penyiaran yang mempunyai hak milik, 

dengan kata lain, lebih dari karakteristik horizontal (Priestman, 2002:12). 

Institusi horizontal menciptakan suatu cara yang melahirkan efektifitas 

dan efisiensi dalam interaksi antara stasiun atau institusi radio tersebut dengan 

pendengar. Institusi yang familiar di masyarakat Indonesia antara lain Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), 

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Persatuan Radio 

Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi (Dirjenpostel). Institusi tersebut yang memberikan regulasi, 

mengawasi pelaksanaan penyiaran, dan mengontrol stasiun radio yang ada di 

Indonesia agar sesuai dengan regulasi baik undang-undang, peraturan 

kelembagaan, maupun kode etik yang berlaku. Sedangkan komunikasi vertikal 

menyangkut pelaksanaan koordinasi yang bersifat organisasional dari struktur 

yang berada diatas menuju kebawah ataupun sebaliknya. Contohnya saja 

General Manager Classy FM memberikan arahan kepada stafnya agar 

meningkatkan kualitas siaran. 
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Untuk lebih jelasnya berikut adalah karakteristik institusi penyiaran 

vertikal (Priestman, 2002:13): 

· Organisasi luas yang terkait pada skala ekonomi, 

· Oleh karena itu berbentuk hierarki dan ’atas kebawah’, 

· Diatur secara terpusat, pada jarak dari pendengar, 

· Membutuhkan audiens yang luas, dan 

· Seruannya harus kepada selera mayoritas, 

· Sedangkan untuk penyiaran horizontal: 

· Salah satu organisasi kecil atau sejenisnya yang mengelola sebuah 

unit terdesentralisasi, 

· Bentuknya ’bawah keatas’, melibatkan pendengar secara langsung 

dalm pembuatan kebijakan dan program, 

· Hanya memerlukan interaksi audiens dengan jumlah kecil (walaupun 

popularitas mereka mempunyai pengaruh yang luas), dan 

· Dapat melayani ketertarikan minoritas, grup atau komunitas. 

 

 1.5.3. Internet dan Industri Musik 

Industri musik secara cepat merangkul radio sebagai faktor terbesar 

yang memberikan keuntungan, tapi hanya setelah reaksi pertama pada 

pengamatan di tahun 1920-an. Selama hampir satu abad berlalu, radio 

menyediakan jendela pasar internasional yang telah membuat rekaman musik 

antara industri yang paling menguntungkan dengan peredaran setiap tahun 

$38.5 miliar di tahun 1999 (IFPI, 2000). 
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Perubahan bentuk dari kata, lagu, dan film menjadi media digital telah 

merangsang pertarungan dengan taruhan yang tinggi antara pemilik hak cipta 

dan perusahaan yang dengan mudah meyalurkan pekerjaan itu melalui internet 

sekarang. Retorika hari kiamat beberapa hari ini menyelimuti musim semi web 

radio dari bermacam-macam keresahan yang ada (Whoriskey, 2008). 

Perbedaan pendapat antara pemilik karya dengan stasiun radio 

nampaknya berjalan menuju kerjasama yang mutual, jika karya musisi 

tersebut ingin dikenal pendengar maka musisi harus memberikan sample-nya 

pada stasiun radio. Hal lain yang menyangkut biaya itu telah melibatkan 

marketing stasiun radio. Saat ini muncul istilah airplay yaitu adalah produk 

iklan radio yang akan memutar berulang-ulang lagu dari musisi tersebut setiap 

waktu yang ditentukan. 

Sekarang internet telah memutar musik yang memiliki hak cipta 

berkali-kali dan yang diciptakan sebelumnya pada paradigma hak milik 

lainnya. Pada persoalannya untuk artis yang bersangkutan masih memiliki 

kepemilikan dari pekerjaannya dan apakah mereka dapat mendapatkan royalti 

dari pendapatan tersebut. Posisi perusahaan rekaman, keperluan mereka untuk 

perlindungan finansial, terlihat sangat berbeda sekarang membandingkan 

ketidaktentuan pada tahun 1920-an: industri mereka telah berjalan menjadi 

sangat menguntungkan selama abad penyiaran, hal ini karena perijinan musik 

di beberapa wilayah menjamin pendapatan dari promosi perusahaan rekaman 

dan dari penjualan yang muncul dari promosi tersebut (Priestman, 2002:32). 
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Radio internet saat ini banyak diminati oleh musisi independen yang 

mempromosikan karyanya dengan usahanya sendiri atau bersama dengan tim. 

Djwirya.com bekerjasama dengan salah satu website musisi indi yang 

bernama deathrockstar.info, melalui publikasi mailing list yahoo 

deathrockstar, penikmat musik indi bisa mendengarkan langsung karya 

mereka di Djwirya.com. Komunitas indi memperkenalkan informasi karya-

karya yang utama melalui media internet, melalui internet mereka bisa 

menghemat biaya promosi agar bisa menjangkau wilayah di seluruh Indonesia 

dan seluruh dunia. 

Jika web radio menghilang, korban terbesar dapat berdampak kepada 

musisi independen yang mana karya mereka tidak diputar di stasiun penyiaran 

(Miller, 2008:2). Josh Fix, salah satu musisi San Fransisco memilih radio 

internet Pandora untuk mempromosikan karya musiknya agar dikenal oleh 

masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu akhirnya Josh Fix dikontrak oleh 

salah satu label independen pada tanggal 26 Oktober 2008 dan melakukan tour 

di Eropa pada bulan Februari 2008 untuk mempromosikan albumnya.  
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Bagan 2. Radio Web dalam Hubungannya pada Aktivitas Audio Lainnya di Web (Priestman, 

2002:33) 

 

1.5.4. Program Acara sebagai Alat Penarik Pendengar  

Pemprograman merupakan jiwa sebuah dorongan melalui perantara: 

apapun yang kita lakukan, sebuah stasiun, terus membawa konten yang akan 

menjaga pendengar tetap pada stasiun radio tersebut ketika pendengar 

menyalakan radio dan memberikan paling sedikit alasan pendengar untuk 

mendengarkan radio lainnya (Priestman, 2002:219). 
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Kekuatan programming dapat mengubah mindset pendengar yang turut 

mengubah sikap dan perilaku pendengar. Program yang paling disukai 

pendengar nantinya memunculkan pendengar setia yang tidak ingin 

terlewatkan acara favoritnya. Sebaliknya program yang kurang memenuhi atau 

memuaskan pendengar membuat pendengar beralih untuk mendengarkan 

saluran radio lain yang menurutnya lebih memuaskan. 

Pada suatu kesempatan training penyiaran yang menghadirkan Errol 

Jonathan, salah satu praktisi radio dari radio Suara Surabaya. Errol Jonathan 

berkata ada tiga kata yang utama dalam sebuah radio yaitu ”Based on 

Listener” (Berdasarkan pada pendengar). Sebelum program itu dibuat langkah 

yang dijalankan adalah mencari tahu acara apa yang disukai pendengar radio 

tersebut. 

Dari sedikit perspektif yang berbeda, mempertimbangkan kebiasaan 

dari dua pendengar. Pendengar A menginginkan stasiun radio favoritnya 

selalu ada di waktu yang berbeda dari apa yang dia sedang lakukan saat itu. 

Sementara pendengar B menyukai stasiun karena tahu secara umum dimana 

program-program acaranya yang menarik dapat ditemukan jadi pendengar B 

terkadang (atau sering) mengubah cara mendengarkannya bertepatan dengan 

pilihan dari jadwal yang disukainya (Priestman, 2002:219).  
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Untuk memahami penataan acara tidak mudah, dibutuhkan sebuah 

analisis perencanaan program dan riset pendengar. Enam fungsi yang harus 

dipahami oleh seorang programmer: 

1. Fungsi programming memang sangat sulit jika dikaji dari ukuran 

keakuratannya (difficult to size accurately).  

2. Berkesinambungan (Continuous). 

3. Persaingan yang luar biasa (extremely competitive) banyak stasiun 

penyiaran radio yang membidik dengan target pendengar yang sama, 

karena jumlah radio saat ini sudah semakin banyak. 

4. Menjaga stabilitas dalam jadwal program. 

5. Mencari dan memperoleh ide dan materi kreatif, yang bisa didapat dari 

berbagai sumber yang memungkinkan. 

6. Spekulasi yang sangat tinggi (highly speculative) (Prayudha, 2005:44-46). 

 

1.5.5. Sikap atau Attitude 

Manusia menyampaikan pesan dengan menggunakan sikap untuk 

menunjukkan perasaannya, dan sikap itulah yang terbaca kepada komunikan 

dalam proses membaca isi pesan. Banyak perasaan-perasaan yang muncul 

ketika pendengar memberikan atensinya, bahkan isi pesan itu terkadang sulit 

dimengerti oleh penyiar atau kru yang bertugas. Kata-kata yang singkat, 

pengucapan yang kadang sesuai ketika dibacakan kembali atau tidak sesuai 

ketika dibacakan kembali. Hal ini memberikan arti tersendiri bagi pengirim 

atensi dan penyiar saat bertugas. 
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Menurut W.A. Gerungan dalam bukunya “Psikologi Sosial” 

pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu 

yang merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut 

disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek itu. 

Jadi attitude bisa diterjemahkan dengan tepat sebagai sikap dan kesediaan 

beraksi terhadap suatu hal. Attitude senantiasa terarahkan kepada sesuatu hal, 

suatu objek. Tidak ada attitude tanpa ada objeknya (Gerungan, 2004:160-161). 

Kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi, seperti 

Louis Thurstone (1928; salah seorang tokoh terkenal di bidang pengukuran 

sikap), Rensis Likert (1932; juga seorang pionir di bidang pengukuran sikap), 

dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau 

reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung 

atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Secara lebih spesifik, 

Thurstone memformulasikan sikap sebagai ”derajat efek positif atau efek 

negatif terhadap suatu objek psikologis” (Sobur, 2003:358). 

Attitude dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. 

Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut: Suatu attitude sosial 

dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap 

objek sosial (Gerungan, 2004:162). Attitude individual berbeda dengan 

attitude sosial, yaitu: 

1. Attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya 

kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. 
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2. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan 

objek perhatian. 

 

Sejumlah pendapat lain yang sangat mendasar mengenai sikap. Berikut 

adalah garis besar pandangan-pandangan sikap yang disusun oleh pengamat 

Eiser (1986, dalam Ross, 1994): 

1. Sikap merupakan pengalaman subjektif. Asumsi ini menjadi dasar untuk 

definisi-definisi pada umumnya, tetapi Bem (1967), menganggap bahwa 

berbagai pernyataan seseorang mengenai sikapnya merupakan kesimpulan 

dari pengamatannya atas perilakunya sendiri. 

2. Sikap adalah pengalaman tentang suatu objek atau persoalan. Rumusan ini 

belum pernah didukung secara tegas. Tidak semua pengalaman memenuhi 

syarat untuk disebut sebagai sikap. Sikap bukan sekedar ”suasana hati” 

atau ”reaksi afektif” yang disebabkan oleh stimulus dari luar. Suatu 

persoalan atau objek dikatakan merupakan bagian dari pengalaman. 

3. Sikap ialah pengalaman tentang suatu masalah atau objek dari sisi dimensi 

penilaian. Jika seseorang memiliki sikap pada suatu objek, seseorang tidak 

cuma mengalaminya, tetapi mengalaminya sebagai sesuatu yang hingga 

batas tertentu diinginkan, atau lebih baik, atau lebih buruk. 

4. Sikap melibatkan pertimbangan yang bersifat menilai. Seberapa besar 

sikap seseorang (atau pertimbangan bermuatan penilaian) pada suatu objek 

dalam suatu situasi melibatkan penilaian yang dilakukan dengan sengaja 

dan secara sadar. 
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5. Sikap bisa diungkapkan melalui bahasa. Sikap dapat diungkapkan sampai 

batas-batas tertentu tanpa kata-kata, namun konsep sikap akan sangat 

miskin jika diterapkan pada spesies yang tidak bisa berbicara. Bahasa 

sehari-hari penuh dengan kata-kata yang mengandung unsur penilaian 

(Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957) 

6. Ungkapan sikap pada dasarnya bisa dipahami. 

7. Sikap dikomunikasikan kepada orang lain. Sikap tidak hanya bisa 

dipahami, tetapi juga diungkapkan sedemikian rupa sehingga bisa 

ditangkap dan dimengerti oleh orang lain. 

8. Sikap setiap orang bisa sama dan bisa tidak sama. Rumusan ini bergantung 

kepada ide bahwa sikap dapat diungkapkan dengan bahasa (karena bahasa 

memungkinkan orang membuat catatan) dan pada ide bahwa sikap 

berkaitan dengan dunia luar. 

9. Sejumlah orang yang mempunyai sikap berbeda pada suatu objek akan 

berbeda pula dalam pendapat masing-masing mengenai apakah yang benar 

atau salah mengenai objek itu. 

10. Sikap jelas berhubungan dengan perilaku sosial (Sobur, 2003:356-357).  

Ciri-ciri attitude akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Attitude tidak dibawa orang sejak lahir, tetapi dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan orang tersebut dalam hubungan dengan 

objeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif 

biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain 
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penggerak kegiatan manusia yang menjadi pembawaan baginya, dan 

yang terdapat padanya sejak dilahirkan. 

2. Attitude dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat dipelajari orang; 

atau sebaliknya, attitude-attitude dapat dipelajari sehingga attitude-

attitude dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan 

dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya attitude 

pada orang tersebut. 

3. Attitude tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi 

tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, attitude terbentuk, 

dipelajari, atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

4. Objek attitude dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi, attitude dapat 

berkaitan dengan satu objek saja tetapi juga berkaitan dengan sederetan 

objek yang serupa. 

5. Attitude mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat 

inilah yang membeda-bedakan attitude dari kecakapan-kecakapan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang (Gerungan, 2004:164). 

Untuk dapat memahami attitude-attitude menurut W.A Gerungan 

terdapat beberapa metode yang dapat digolongkan ke dalam metode-metode 

langsung dan metode-metode tidak langsung, dan terdapat pula metode yang 

memakai tes tersusun atau tes tidak tersusun. 
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Metode langsung adalah metode dimana orang secara langsung 

diminta pendapat atau anggapannya mengenai objek tertentu. Metode ini lebih 

mudah pelaksanaannya, tetapi hasil-hasilnya kurang dapat dipercaya daripada 

metode tidak langsung (Gerungan, 2004:166). 

Pada metode tidak langsung, orang diminta agar menyatakan dirinya 

mengenai objek attitude yang diteliti tetapi secara tidak langsung, misalnya 

dengan menggunakan tes psikologi (tes proyeksi) yang dapat mendaftarkan 

sikap-sikap dan attitude-attitude dengan cukup mendalam (Gerungan, 

2004:166). 

Eksperimen Murphy dan Newcomb menyatakan bahwa perubahan 

attitude yang paling berhasil terjadi pada orang-orang yang sebelumnya diberi 

komunikasi tertentu (ceramah, pidato, risalah, dan sebagainya), mempunyai 

attitude yang bimbang dan ragu-ragu terhadap objek attitude tersebut. Seakan-

akan komunikasi yang jelas dan tegas mengenai objek attitude tersebut, objek 

yang dahulunya dipandang dengan sikap yang bimbang, memberikan 

ketegasan sendiri kepada orang tersebut hingga menegaskan pula suatu 

attitude sesuai dengan isi komunikasi (Gerungan, 2004:174). 

 

1.6. Terminologi dan Kategorisasi 

Terminologi dan kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kategorisasi sikap pendengar dilihat dari jenis perasaannya: 

a. Sangat senang atau ceria 

b. Senang 
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c. Tenang 

d. Tidak tenang 

e. Sedih atau kecewa 

2. Kategorisasi sikap pendengar dilihat dari perilaku atau tindakan saat 

atensi: 

a. Request lagu 

b. Menyapa 

c. Kirim salam 

d. Memberikan keluhan atau saran 

e. Berkenalan 

f. Memberikan support 

g. Mengungkapkan perasaannya 

Adapun kategorisasi dari sikap pendengar menurut jenisnya antara lain: 

1. Sikap menurut tipe pendengar 

 Kategorisasi tipe pendengar antara lain: 

1. Pendengar baru 

2. Pendengar singgah (jarang mendengarkan) 

3. Pendengar setia 

2. Selera lagu pendengar menurut tipe label antara lain: 

a. Independen atau non label 

b. Label 
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1.7. Kerangka Berpikir 

Berikut adalah tahapan kerangka berpikir dalam penelitian ini: 

 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

mengacu pada perspektif fenomenologi. Metode kualitatif merujuk pada 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

 Penelitian dengan pendekatan fenomenologis berusaha untuk 

memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam 

situasi yang khusus (Sutopo, 2002:25). Penelitian dengan cara ini dimulai 

dengan sikap diam dan terbuka tanpa prasangka. Sikap diam dan terbuka ini 

Shoutbox Djwirya.com 

Penggolongan kategorisasi sikap-
sikap pendengar, menurut tipe 
pendengar, dan selera lagu 
pendengar. 

Penjelasan dan analisa peneliti dari 
sikap-sikap yang dimunculkan pendengar 
melalui kalimat shoutbox dalam Matrik 
dan penjelasan. 
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merupakan usaha untuk bisa menangkap segala kemungkinan (dengan 

pikiran tanpa prasangka dan tidak berpikir prediktif) dari apa yang sedang 

dipelajari. 

1.8.2. Metode Analisis 

 Di dalam analisa data digunakan metode analisa data kualitatif 

deskriptif yang nantinya berusaha untuk mengungkap makna kalimat-

kalimat dalam shoutbox dari pendengar, dalam arti lain menganalisa sikap-

sikap pendengar yang setiap waktunya log-in dalam Djwirya.com. 

 Kaum fenomenologi memandang tingkah laku manusia apa yang 

mereka katakan dan mereka lakukan sebagai hasil dari bagaimana mereka 

menafsirkan (memahami) dunianya. Tugas dari kaum fenomenologi, 

menurut kami dan tugas dari para pemakai metodologi kualitatif ialah 

menangkap proses penafsiran ini. Untuk melakukan ini menuntut apa yang 

oleh Weber disebut verstehen, pemahaman yang empatik atau kemampuan 

menyerap dan mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan 

pemikiran yang ada dibalik tindakan-tindakan seseorang (Bogdan, dan 

Steven J. Taylor, 1993:44-45). 

 Analisis data shout pendengar Djwirya.com nanti akan saya sajikan 

dalam bentuk matrik agar lebih merinci dari kalimat shout pendengar hingga 

penjelasan peneliti. 

 Bagi peneliti kualitatif, model penyajian yang khas adalah dalam 

bentuk teks naratif. Pengalaman peneliti telah menunjukkan bahwa teks 

naratif saja merupakan bentuk penyajian yang tidak praktis dan sangat 

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



 37 

lemah. Sulit bagi penganalisis, karena teks itu tersebar, merentang dalam 

banyak halaman serta sukar dilihat; teks itu lebih bersifat terpenggal-penggal 

dan bukan terpadu, yang membuat sulit untuk melihat dua atau tiga variable 

sekaligus; teks itu biasanya hanya disusun secara samara-samar; dan bisa 

menjadi monoton atau terlalu sarat (Miles dan Huberman, 1992:137).  

1.8.3. Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah shoutbox 

Djwirya.com bulan November 2009. 

1.8.4. Sumber Data  

1. Data Primer 

Sumber data utama pada penelitian ini adalah media interaksi dan 

atensi pendengar yaitu shoutbox Djwirya.com. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, jurnal, dan 

makalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.  
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BAB II 

PROFIL STASIUN RADIO 

 

2.1. Nama Perusahaan 

PT. Indonesia Kreatif Multimedia. 

 

2.2. Nama Stasiun Radio 

Djwirya.com. 

 

2.3. Lokasi 

Graha Qarisha, lantai 1, Jl. Kemang III, No. 5 Jakarta 12730, Indonesia. 

 

2.4. Sejarah Berdirinya Djwirya.com 

Awal berdirinya Djwirya.com tepatnya pada tanggal 23 oktober 2005. 

Pada awalnya dibuat dengan konsep portal berita musik dan radio streaming yang 

memanfaatkan teknologi streaming yang belum banyak dikembangkan di 

Indonesia tetapi sudah banyak dikembangkan di Amerika, yang akan membidik 

bahwa suatu saat semua layanan broadcasting akan berbasis internet provider (IP) 

atau internet. Secara teknologi Djwirya.com memakai teknologi streaming flash 

modul streaming. Pada saat itu radio Djwirya masih bersifat komunitas dengan 

konsep penyiar ada dimana-mana (non base), nama Djwirya dibuat untuk 

menyamakan konsep mcdonald secara brand name yang identik dengan Amerika, 

Djwirya dipakai sebagai brand name musik yang berasal dari Indonesia. Wirya 
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sendiri berarti Wilayah Indonesia Raya. Di tahun 2005, Djwirya hanya memiliki 1 

staff yaitu staff Information Technology (IT). 

Kemudian di tahun 2006 Djwirya.com bertransformasi secara konsep 

bisnis dan status. Transformasi tersebut yaitu dari sebuah radio online komunitas 

ke radio online komersial. Bentuk radio online komersial merubah kebijakan lagu 

dengan melarang semua bentuk materi lagu ilegal (baik yang diputar atau 

melarang link download).  

Di tahun 2005, Djwirya.com bekerjasama materi secara legal dengan label 

EMI musik indonesia. Di tahun 2006 Djwirya.com bertransformasi menjadi 

sebuah CV dengan merekrut 1 Music Director (MD), 1 Information Technology 

(IT)  jurnalis dan penyiar-penyiar magang. Beberapa bulan berjalan kerjasama 

label bertambah menjadi 10 label.  

Tahun 2006 radio djwirya mengalami transformasi kembali secara 

teknologi dari sistem flash streaming ke shoutcast dan icecast streaming dengan 

menggunakan encoder sambroadcaster dan mengembangkan konsep web 2.0  

untuk memberikan fasilitas interaksi penyiar dengan listener-nya. 

Perubahan yang semakin berkembang tidak hanya pada bidang teknologi 

,di tahun 2009 Djwirya.com bertransformasi dari sebuah CV ke sebuah Perseroan 

Terbatas (PT) dengan mengembangkan sektor bisnis penyiaran atau radio (iklan 

radio dan banner), IT Services (application and web development, network, 

konsultan, Event Organizer (EO), publisher (RBT) ,dll). Karyawan terdiri dari 

dua IT, satu Music Director (MD), satu produser penyiaran, satu marketing senior 

, 10 penyiar magang (secara reguler kontrak 3 bulan) dan 3 jurnalis magang 
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(secara reguler kontrak 3 bulan). Di tahun 2009, Djwirya.com sudah berhasil 

kerjasama dengan 90% label major di seluruh indonesia (16 label). Selama tahun 

2006 sampai tahun 2010 Djwirya.com telah diulas di beberapa majalah dan surat 

kabar yaitu (investor daily, Tempo, Swa, Folder dan Biskom). Djwirya.com 

sendiri masuk di 10 besar finalis enterpreuner di salah satu ajang enterpreuner 

yang diadakan oleh salah satu lembaga swasta. 

 

2.5. Tag-Line 

”Saluran Musik Terkini Dan Info Musik Terpercaya”. 

 

2.6. Fitur 

· Mendengarkan siaran radio (lagu dengan penyiar) yang membedakan 

dengan web audio streaming yg lain 

· Chatting antar pendengar 

· Info musik yang terkini 

· List Ringbacktone 

· Forum Diskusi musik 

· Musiklopedia Indonesia 

· Indie Label 

· Studio Musik & Recording 

· Pemasangan iklan baris 

· Pemasangan banner 
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2.7. Segmen 

1. Pengunjung atau pendengar berumur antara 15-40 tahun 

2. Pengunjung atau pendengar adalah pegawai kantor dengan point nomor 1 

yang menghabiskan waktunya 75 % di depan komputer dengan terkoneksi 

ke internet 

3. Pengunjung atau pendengar dengan point nomor 1 adalah suatu komunitas 

yang terkoneksi ke internet (35-50 % dari 1 hari) 

4. Jenis lagu yang diputar adalah kelas B (kelas menengah keatas). Jenis lagu 

–lagu yang masuk dalam top hits baik dari mancanegara dan dalam negeri 

juga lagu-lagu yang masuk dalam top hits Format acara yang dinamis 

(dengan beberapa sesi jenis musik tertentu, obrolan atau dialog, chit chat, 

media promo melalui spot)  

5. Produksi berita musik baik review ataupun liputan konser oleh jurnalis 

 

2.8. Jadwal Program On Air 

  Senin 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi MODERN ROCK [DJ RAMA] 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE [DJ IYON] 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE [DJ LISA] 
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· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

Selasa 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi SESI INDONESIA 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE [DJ MAMAT] 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE [DJ AWE] 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

Rabu 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE [DJ MAMAT] 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi FREE 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE [DJ HENDRY] 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi JAZZ [DJ AENDRA] 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 
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Kamis 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE [DJ LISA] 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE INDIE [DJ RAMA] 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE [DJ RAMA] 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi FREE 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

Jum’at 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi CURHAT [DJ LEBITA] 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi SOUL BEAT & DANCE [DJ RAMA] 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE [DJ VITA] 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE [DJ AWE] 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

Sabtu 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE [DJ AWE] 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE [DJ JOE] 
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· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE [DJ JOE] 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi FREE 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE [DJ DESSY] 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE [DJ VITA] 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE [DJ IYON] 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

Minggu 

· 08.00 - 10.00 WIB : sesi FREE 

· 10.00 - 12.00 WIB : sesi FREE 

· 12.00 - 14.00 WIB : sesi FREE 

· 14.00 - 16.00 WIB : sesi FREE 

· 16.00 - 18.00 WIB : sesi FREE 

· 18.00 - 20.00 WIB : sesi FREE 

· 20.00 - 22.00 WIB : sesi FREE 

· 22.00 - 24.00 WIB : sesi FREE 

· 24.00 - 08.00 WIB : sesi FREE 

 

2.9. Afiliasi Perusahaan 

· Bekerja sama dengan 14 Label Musik (EMI, Sony BMG, Universal, 

Warner Music, Musica Studio, CSA Records, E-Motion, Trinity Optima 

Production, Alfa Records, Aksara Records, Swara Dewa Naga Records, 

RPM, Nagaswara, ROFIREVORE Records). 
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· Komunitas band indi (300 band indi seluruh Indonesia). 

· Media Event Promotor and Organizer (Java Musikindo, Java Jazz 

Festival, Solucite Records, Mighty Sindicate). 

· Konten SMS (short message service) dan RBT (ring back tone) 

(Cherrypics, Dr.M, Kompas Cyber Media (KCM)). 

 

2.10. Traffic Report 

 

Gambar 5. Jumlah User atau Listener yang Join di Djwirya.com (perhari) (Sumber Data : 

Google Analytic, Internal Statistic Automation) 
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Gambar 6. Perbandingan Pengguna User atau Listener Djwirya.com (Umur dan 

Pekerjaan) (Sumber Data : Statistic Real Time Server Streaming , Data Member Forum, 

Data Kuis dan Data Gathering) 

 

2.11. Staf dan Crew 

· Managing Director: 

Aendra Medita. 

· Operational Director: 

Agung Wiryanto. 

· Penyiaran 

- Music Director, Audio Enginer: 

Rendy Doroii Hansen. 

- Penyiar: 

DJ Hendry, DJ Dessy, DJ Iyon, DJ Adiet, DJ Awe, DJ Doroii, DJ Dimas, 

DJ Kiki, DJ Catra, DJ Anto, DJ Mamat, DJ Emir, DJ Lebit, DJ Asta. 
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· Jurnalis 

- Reporter: 

Rendy Doroii Hansen, Tuti Rianti. 

· IT Developer (Enginer, Designer, Data Entry): 

 Hadie,Choirul Hamsyah, Piet. 

· Finance: 

Faricha. 

 

2.12. Event Djwirya.com 

 

  

 Gambar 7. Launching Djwirya.com 

  

  

 Gambar 8. Gathering di Tahun 2006 
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 Gambar 9. Workshop 

  

 

Gambar 10. Bakti Sosial di Tahun 2008 

 

 

Gambar 11. Nonton Bareng Piala Eropa 

 

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



 49 

 

Gambar 12. Ritech di Tahun 2008 
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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

Pada dasarnya penelitian pada radio online Djwirya.com adalah dengan 

menggunakan perspektif teori fenomenologi, karena peneliti mengamati adanya 

tingkah laku yang berbeda ketika pendengar mendengarkan dengan mudahnya di 

depan komputer yang terkoneksi internet hanya mengetik lalu mengirim untuk 

meminta lagu atau interaksi lainnya melalui shoutbox website Djwirya.com. 

Mengikuti petunjuk Irwin Deutscher, yang usulnya dari Max Weber. 

Kaum fenomenologi berkepentingan memahami tingkah laku manusia menurut 

kerangka acuan dari sang pelaku perbuatan itu sendiri. Kaum fenomenologi 

meneliti bagaimana dunia ini dihayati. Bagi mereka, realitas yang terpenting 

adalah bagaimana manusia melukiskannya, atau mengahayati dunianya (Bogdan, 

dan Taylor, 1993:26). 

 

3.1. Analisis Data Shout Pendengar 

Dalam menganalisis sikap pendengar berikut akan saya sajikan data 

deskriptif yang diambil pada bagan shoutbox pada lampiran skripsi berupa matriks 

yang berisi pendengar-pendengar pada bulan november 2009 yang memuat kolom 

pendengar, perasaan atau perhatian, pemahaman atau bagaimana tampaknya, dan 

apa yang diperbuat. 
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3.1.1. Matrik dan analisa sikap pendengar Djwirya.com bulan november 

2009 

Pendengar Perasaan/perhat
ian 

Pemahaman/Bagaima
na tampaknya 

Apa yang 
dilakukan 

Wanda Menyampaikan 
pesan dengan 
”senang, tenang, 
dan menegaskan” 
dalam meminta 
lagu indi Nikku 

Jelas yang berkaitan 
berkelanjutan, terlihat 
Wanda adalah 
pendengar setia 
Djwirya 

Request lagu 
dan kirim 
salam 

Dedi ”Senang dan 
tenang” akan hal 
yang baru dilihat 
(mengunjungi 
website 
Djwirya.com) 

Jelas mengungkapkan 
alasan, saling 
berhubungan, dari 
atensi Dedi adalah 
pendengar baru 

Memperkenal
kan diri dan 
kirim salam 

Rico Mengharap 
dengan 
penekanan kata, 
”tidak tenang” 
tetapi 
mengungkapkan 
kepuasan pada 
lagu indi SOED 

Kata yang jelas dan 
tampak tergesa-gesa, 
nampaknya Rico 
mengetahui lagu-lagu 
yang diputar dan Rico 
termasuk pendengar 
setia 

Request lagu 

The Saint 
Band 

“Senang”, 
memberikan 
kesan positif 

Jelas walaupun tidak 
berkaitan secara 
langsung dengan acara, 
komunitas ini termasuk 
pendengar setia 

Menyapa dan 
mengundang 

Genta Tidak terlihat 
ekspresi, tidak 
berisi kesan 

Tidak Jelas Tidak 
terdeskripsi 

Mimi Sama halnya 
dengan Rico 
dengan tanpa 
penekanan, 
”tenang”, 
berharap 

Jelas, menampakkan 
kepuasan bergabung 
dalam acara pada saat 
itu, salah satu 
pendengar setia yang 
simpatik dengan 
Djwirya 

Menyapa dan 
request lagu 

Ega ”Senang”, kesan 
bagus akan 
pendapatnya 
akan sebuah lagu 
Mahadewi 

Jelas dengan penegasan 
emotions positif diakhir 
kalimat, terlihat Ega 
adalah pendengar setia 
Djwirya 

Menyapa dan 
request lagu 
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Aboen Lau Memberi kesan 
suka dengan lagu 
Naif 

Singkat ”jelas”, Aboen 
Lau terlihat sebagai 
pendengar singgah 
Djwirya 

Request lagu 

Cypud 
Luvly 

Senang, suka, 
merindukan, 
memberikan 
simpatinya pada 
Djwirya.com, 
serta memberikan 
support 

Jelas, pendengar ini 
adalah pendengar setia 
Djwirya 

Kirim salam 

Just me Memberikan 
keluhan, sedikit 
kecewa, 
”tenang”, 
memberikan 
harapan jangka 
panjang, dan 
senang pada saat 
menemukan 
radio online 
Djwirya.com 

Jelas, dan terlihat 
pendengar baru atau 
pengunjung baru  

Memberikan 
keluhan dan 
support 

Echie Memberikan 
kesan suka pada 
lagu indi The 
Real, ”tergesa-
gesa” 

Jelas dengan sedikit 
pengharapan lagunya 
diputar, dari mengerti 
lagu yang diputar, 
Echie termasuk 
pendengar setia 

Request lagu 

Wanda Sama seperti 
atensi 
sebelumnya 
”senang”, suka 
dengan lagu indi 
Nikku hanya saja 
memberikan 
sapaan kepada 
pendengar yang 
lain 

Jelas, terlihat bahwa 
Wanda ini adalah 
penyuka lagu Nikku 
dan pendengar setia 
Djwirya.com 

Request lagu, 
menyapa, dan 
kirim salam 

Ajoi ”Senang” 
mendengarkan 
Djwirya.com, 
ingin berinteraksi 
(membuka diri) 
dengan 
pendengar yang 
lain 

Jelas, terlihat Ajoi ini 
adalah pendengar setia 
tetapi jarang atensi 
(pendengar pasif) 

Kirim salam 
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Missly ”Senang” baru 
bergabung, 
”terbuka” dengan 
pendengar yang 
lain, ”berharap” 
lagu MLTR 
diputar 

Jelas, terlihat Missly 
pendengar setia 
walaupun dalam 
beberapa waktu saja 

Menyapa dan 
request lagu 

Elaine ”Tidak tenang”, 
tidak basa-basi, 
sedikit senang 
menyapa yang 
lain 

Jelas, tampak sebagai 
pendengar pasif (setia) 
yang hanya 
mendengarkan saja 

Menyapa 

Wewie ”Tenang”, 
berharap lagu 
Tony Q diputar, 
dan mengeluh 
karena tidak ada 
Dj 

Jelas, terlihat 
pendengar setia pada 
acara malam 

Request lagu 
dan 
memberikan 
keluhan 

Javres “Tenang”, 
berharap lagu 
reggae diputar 

Jelas, terlihat sebagai 
pendengar yang hanya 
singgah, baru 
mengunjungi 
Djwirya.com 

Request lagu 

Yadien 
Ahun 

”Senang”, hanya 
menyapa dengan 
”ceria” 

Jelas, terlihat sebagai 
pendengar singgah 

Menyapa 

Ie Ie ”Senang”, 
dengan 
mendekatkan diri 
dengan Dj, 
berharap ”sekali” 
lagu indi Iven 
diputar 

Jelas, nampak sebagai 
pendengar setia 
(mengerti lagu indi 
yang diputar 
Djwirya.com) 

Menyapa dan 
request lagu 

Wewie ”Berharap” lebih 
lagu Tony Q 
diputar, ”senang” 

Jelas, terlihat 
pendengar setia 
(terutama request lagu 
reggae) 

Request lagu 

Ragil “Senang”, 
berharap lagu 
Avenged 
Sevenfold 
dengan sedikit 
hiperbolis 

Jelas, terlihat 
pendengar setia 

Request lagu 

Wanda “Senang”, 
memberikan 
perhatiannya 

Jelas, dari atensi 
sebelumnya nampak 
Wanda adalah penyuka 

Menyapa, 
request lagu, 
dan kirim 
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pada semua 
(pendengar dan 
kru Djwirya), 
berharap lagu 
indi Nikku 
diputar 

lagu indi Nikku, dan 
juga pendengar setia 

salam 

Radit “Senang”, “tidak 
tenang”, dan 
berharap sekali 
lagu indi 
Benjamin 
Einstein diputar 

Jelas, terlihat Radit 
adalah pendengar baru 
Djwirya.com 

Menyapa dan 
request lagu 

Abe ”Tenang” dan 
berharap lagu 
indi Iven diputar 

Jelas, terlihat Abe 
adalah pendengar setia 
pada waktu tertentu 

Request lagu 

Debby “Senang”, 
dengan sapaan 
hangat untuk Dj, 
berharap lagu 
indi Iven diputar 

Jelas, dengan 
penekanan emotion 
dalam request, terlihat 
Debby adalah 
pendengar singgah 
yang ingin request lagu 
indi Iven 

Request lagu 

Mozzart777 ”Tenang”, 
berharap lagu 
indi Zamzam 
diputar, dan 
memberi 
pendapatnya 
tentang lagu 
tersebut 

Jelas, dengan 
penekanan emotion 
dalam request, terlihat 
Mozzart777 adalah 
pendengar singgah 

Request lagu 

Ade ”Sedih”, hanya 
mengungkapkan 
perasaannya hari 
tersebut kepada 
Djwirya.com 

Jelas, tidak tepat 
konteksnya, terlihat 
pendengar setia pada 
waktu tertentu 

Mengungkapk
an 
perasaannya 

The Saint 
Band 

Sama seperti 
sebelumnya, 
“senang”, 
memberikan 
kesan positif 

Jelas walaupun tidak 
berkaitan secara 
langsung dengan acara, 
terlihat pendengar 
singgah yang hanya 
mempromosikan 
blognya 

Menyapa dan 
mengundang 

Nikku ”Senang” 
meminta lagu 
dari bandnya 
sendiri (indi 

Jelas, terlihat 
pendengar singgah 
yang hanya ingin lagu 
bandnya diputar 

Request lagu 
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Nikku), 
”ketidakpastian” 
dalam harapan 
mendukung 
musik Indonesia 

Abni ”Senang” dalam 
menyapa, 
”tenang”, 
berharap lagu-
lagu romantis 
diputar 

Jelas, nampaknya Abni 
adalah pendengar yang 
akan mendengarkan 
dalam waktu lama dan 
termasuk pendengar 
setia  

Menyapa dan 
request lagu 

Dani ”Tidak tenang”, 
berharap sekali 
lagu Andra and 
the Backbone 
diputar 

Jelas, terlihat Dani 
adalah pendengar setia 
tetapi kadang-kadang 
mendengarkan 

Request lagu 

Agus ”Senang” dalam 
menyapa 
Djwirya, 
berharap lagu 
indi Javres 
diputar 

Jelas, dari request lagu 
band yang tidak terlalu 
dikenal, Agus adalah 
pendengar singgah 
Djwirya 

Menyapa dan 
request lagu 

Fadek ”Senang”, 
menyapa Djwirya 
di pagi hari, dan 
berharap sekali 
lagu Ello diputar 

Jelas, Fadek terlihat 
pendengar setia 
Djwirya pada waktu 
pagi hari 

Menyapa dan 
request lagu 

Shafira ”Tidak tenang” 
dengan meminta 
lagu dengan 
singkat dan 
berharap sekali 
lagu Feist diputar 

Jelas, dengan sapaan 
yang tidak begitu 
hangat Shafira terlihat 
pendengar setia tapi 
terkadang 
mendengarkannya 

Request lagu 

Barba ”Senang” dengan 
menanyakan 
kabar kru 
Djwirya 

Jelas, Barba terlihat 
pendengar setia dan 
sudah dekat dengan kru 
Djwirya 

Menyapa 

Mimi_mute ”Senang”, 
”tenang”, 
berharap sekali 
lagu Donita 
diputar 

Jelas, seperti Barba, 
Mimi adalah pendengar 
setia Djwirya 

Request lagu 

Wanda ”Senang”, 
mempromosikan 
lagu indi Nikku 
kepada 

Jelas, Wanda seperti 
sebelumnya pendengar 
setia Djwirya, dan 
nampaknya Winda ini 

Menyapa 
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pendengar yang 
lain agar terus 
diminta diputar 

adalah salah satu 
personil band indi 
Nikku 

Eko ”Senang”, 
”membuka diri” 
agar dikenal 
Djwirya 

Jelas, terlihat Eko 
adalah pendengar yang 
baru mengunjungi 
Djwirya 

Menyapa 

Vicky ”Senang”, 
”tenang”, 
berkirim salam 
untuk temannya, 
dan memberikan 
kesan apresiasi 
terhadap Djwirya 

Jelas, terlihat Vicky 
adalah pendengar 
singgah yang terkadang 
mendengarkan Djwirya 

Kirim salam 

Uli ”Tenang” dalam 
berkirim salam 
kepada temannya 
di STIKOM 
Cirebon 

Jelas, terlihat Uli dan 
mahasiswa STIKOM 
adalah pendengar setia 
Djwirya 

Kirim salam 

Nano ”Senang”, 
”ceria” berkirim 
salam, berharap 
sekali lagu 
Avenged 
Sevenfold 
diputar, dan 
memberikan 
perhatian dengan 
memberi saran 

Jelas, tampak bahwa 
Nano adalah pendengar 
setia Djwirya yang 
mengetahui 
perkembangan dari 
waktu ke waktu 

Request lagu 
dan 
memberikan 
saran 

Defan ”Tidak tenang”, 
memberikan 
kesan negatif 
dalam berkirim 
salam 

Tidak jelas, tidak ada 
kaitannya langsung 
dengan siaran radio 

Kirim salam 

Aron ”Tenang”, 
berharap lagu 
indi The Moon 
diputar 

Jelas, tampak bahwa 
Aron adalah pendengar 
singgah yang terkadang 
mendengarkan Djwirya 

Request lagu 

Dalis ”Tenang”, 
berharap lagu 
Nidji diputar 

Jelas, terlihat Dalis 
pendengar setia pada 
waktu tertentu saja 

Request lagu 

Andra “Senang”, 
menyapa kru 
Djwirya, 
“memperkenalka
n dirinya”, dan 

Jelas, sama seperti 
Aron, pendengar 
singgah pada waktu 
tertentu 

Menyapa dan 
request lagu 
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berharap sekali 
lagu Seventeen 
diputar 

Riza Gilbab ”Senang”, hanya 
menyapa semua 

Jelas, nampaknya Riza 
pendengar yang yang 
baru berkunjung 
Djwirya 

Menyapa 

Ie Ie ”Senang”, 
berharap sekali 
lagu indi Iven 
diputar 

Jelas, sama seperti 
sebelumnya Ie Ie 
adalah pendengar setia 
dan penyuka lagu indi 
Iven 

Request lagu 

Odzie ”Tenang”, 
berharap sekali 
lagu indi dary 
depresiku (The 
Child) diputar 

Jelas, terlihat Odzie 
adalah pendengar setia 
Djwirya yang mengerti 
lagu indi yang diputar 
di Djwirya 

Request lagu 

Fisty 
Corsica 

”Tenang”, 
berharap sekali 
lagu let there be 
love (Oasis) 
diputar 

Jelas, nampaknya Fisty 
adalah pendengar 
singgah pada waktu 
tertentu 

Request lagu 

Signal 
Chanel 

Mengungkapkan 
rasa 
”bingungnya” di 
malam minggu  

Tidak jelas makna 
dengan kaitannya 
dengan program acara 

Mengungkapk
an 
perasaannya 

Viking ”Tidak tenang”, 
dan berharap 
sekali lagu when 
you say nothing 
at all (Ronan 
Keating) diputar 

Jelas, terlihat Viking 
adalah pendengar setia 
Djwirya 

Request lagu 

Proffy ”Tenang”, hanya 
menyapa saja 

Tidak jelas makna 
tertuju dari sapaannya 

Menyapa 

Sapadi ”Tenang”, 
memberikan 
kesan negatif 
kepada Djwirya 

Tidak jelas maksud dari 
atensinya 

Tidak 
terdeskripsi 

Aries ”Tenang”, tidak 
basa-basi, 
berharap lagu 
indi Not Band 
diputar 

Jelas, nampaknya Aries 
adalah pendengar setia 
Djwirya dengan 
mengetahui lagu indi 
yang diputar Djwirya  

Request lagu 

Indira ”Tenang”, sama 
seperti Aries 
yang hanya 

Jelas, berbeda dari 
Aries, Indira terlihat 
sebagai pendengar pasif 

Request lagu 

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



 58 

meminta lagu 
you belong with 
me (Taylor 
Swift) 

(pendengar setia) dan 
terkadang menulis 
shout 

Oktavia “Senang”, 
memperkenalkan 
diri “membuka 
diri” kepada 
Djwirya 

Jelas, dan terlihat 
Oktavia adalah 
pendengar baru 
Djwirya 

Memperkenal
kan diri 

Pondok 
Kreasi 

”Senang”, 
memberikan 
support kepada 
Djwirya 

Jelas, walaupun tidak 
terdeskripsi nama 
orang, Pondok Kreasi 
terlihat pendengar setia 
Djwirya 

Memberikan 
support 

Abni ”Senang”, 
”ceria”, berkirim 
salam untuk 
teman kerjanya 

Jelas, terlihat Abni 
adalah pendengar setia 
Djwirya yang berasal 
dari pegawai kantor 

Kirim salam 

Yulia ”Tidak tenang”, 
”gundah” karena 
pekerjaan kantor 

Jelas, seperti Abni, 
Yulia adalah pendengar 
setia Djwirya yang 
berasal dari pegawai 
kantor 

Kirim salam 

Ray ”Senang”, 
memberikan 
support kepada 
Djwirya, dan 
berharap lagu 
indi Summerina 
diputar 

Jelas, nampaknya Ray 
adalah pendengar 
singgah Djwirya yang 
mendengarkan pada 
waktu tertentu 

Memberikan 
support dan 
request lagu 

Agus “Tenang”, 
meminta lagu 
indi Javres 
diputar  

Jelas, seperti Ray, 
pendengar singgah 
yang mendengarkan 
pada waktu tertentu 
saja 

Request lagu 

Kudo ”Tenang”, 
memberikan 
simpati kepada 
temannya, dan 
meminta lagu 
everybody 
changing (Keane) 

Jelas, terlihat bahwa 
Kudo adalah pendengar 
setia Djwirya 

Request lagu 
dan kirim 
salam 

Dery ”Tenang”, hanya 
memberikan 
pendapatnya 
tentang lagu indi 

Tidak jelas terlihat 
apakah meminta lagu 
atau hanya memberikan 
pendapatnya 

Memberikan 
pendapat 
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one (Musikecil) 
Riri ”Senang”, 

meminta lagu 
simpanan 
(Pasto), dan 
berkirim salam 
kepada Dj yang 
bertugas 

Jelas, dari 
kedekatannya dengan 
kru Djwirya terlihat 
Riri adalah pendengar 
setia Djwirya 

Request lagu 
dan kirim 
salam 

Ryan ”Senang”, 
”tenang”, 
berharap lagu 
Armada diputar 

Jelas, seperti Riri, 
terlihat Ryan adalah 
pendengar setia 
Djwirya 

Request lagu 
dan kirim 
salam 

Carmen ”Senang”, 
merasa terhibur 
akan keberadaan 
Djwirya 

Jelas, walaupun hanya 
memberikan support, 
terlihat Carmen adalah 
pendengar setia 
Djwirya dari waktu ke 
waktu 

Memberikan 
support 

Alexis ”Senang”, 
merasa terhibur 
akan keberadaan 
Djwirya 

Jelas, seperti Carmen, 
pendengar setia yang 
memberikan 
supportnya 

Memberikan 
support 

Nikku ”Tenang”, 
menyampaikan 
pesan (mencari 
produser) 

Jelas, terlihat 
pendengar setia 
(personil band indi 
Nikku) 

Menawarkan 
pekerjaan 

Nunk ”Tenang”, dan 
berharap sekali 
lagu rasa ini 
(Vierra) diputar 

Jelas, terlihat Nunk 
adalah pendengar 
singgah Djwirya pada 
waktu tertentu 

Request lagu 

Sindhu ”Senang”, 
merasa terhibur 
dengan 
keberadaan 
Djwirya 

Jelas, Sindhu adalah 
pendengar setia 
Djwirya yang berada di 
Nepal 

Memberikan 
support 

Maria Evan Tidak terlihat 
perasaannya 

Tidak jelas Tidak 
terdeskripsi 

Chile ”Sedih” karena 
panasnya 
temperatur 
Jakarta 

Jelas, terlihat Chile 
adalah pendengar pasif 
(setia) Djwirya 

Mengungkapk
an 
perasaannya 

Cipta ”Senang”, 
”Ceria”, berkirim 
salam untuk Dj 
Hendry 

Jelas, dari 
kedekatannya dengan 
kru Djwirya, terlihat 
Cipta adalah pendengar 
setia 

Kirim salam 
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Niel ”Tenang”, 
berharap lagu 
Bunga Citra 
Lestari diputar 

Jelas, walaupun singkat 
tapi terlihat Niel adalah 
pendengar setia 
Djwirya dan terkadang 
pasif 

Request lagu 

Bagan 3a. Matrik dan Analisa Sikap Pendengar Djwirya.com Bulan November 2009 
 
Analisa 

Dari matrik sikap pendengar Djwirya.com diatas, didapat bermacam-

macam deskripsi dari 74 shout pendengar setiap waktunya yang nantinya 

terbagi menurut perasaan yang dimunculkan saat beratensi, tipe pendengar 

(pendengar baru, pendengar singgah, dan pendengar setia), tipe jenis label apa 

untuk mengetahui segmen pendengar Djwirya.com. 

Pendengar bulan november 2009 terdapat sebanyak 61 pendengar 

perorangan dan empat pendengar komunitas (seperti The Saint Band, Nikku, 

Javres, dan Pondok Kreasi). Ini terlihat pendengar perorangan lebih banyak 

berminat dengan radio online Djwirya.com dibanding pendengar komunitas 

dari band indi atau komunitas lainnya. 

Banyak perasaan dan sikap yang muncul ketika beratensi dalam baik 

berkirim salam, request lagu, maupun hanya menyapa saja. Perasaan senang 

muncul dalam 41 shout, 4 shout memunculkan perasaan ceria, 25 shout 

perasaan tenang, delapan shout perasaan tidak tenang, lima perasaan sedih 

atau kecewa, dan tiga shout memberikan kesan negatif. Hampir semua 

pendengar memberikan kesan positif dalam beratensi walaupun dalam kondisi 

tenang atau tidak tenang. Ada satu pendengar yang mengeluhkan tidak ada Dj 

yang bertugas, sehingga pendengar tersebut tidak bisa berinteraksi secara 

langsung kepada Dj. Kesan negatif yang dimunculkan pendengar antara lain 
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shout yang berbau SARA, hanya mengirim simbol atau emotions baik 

menggunakan gambar atau karakter huruf. 

Pendengar setia kebanyakan tidak mengeluarkan permintaan yang 

panjang, mereka hanya menyapa Dj yang bertugas, meminta lagu, dan 

berkirim salam untuk partner kerja atau teman kuliah. Selengkapnya akan 

saya gambarkan nlebih rinci dalam matrik sikap menurut tipe pendengar yang 

terbagi dalam tiga kategori: pendengar baru, pendengar singgah, dan 

pendengar setia atau pasif. 

 

3.1.2. Matrik dan analisa sikap menurut tipe pendengar di Djwirya.com 

bulan november 2009 

Tipe 
pendengar 

Peras-
aan 

Tindakan/perila
ku 

Penjelasan peneliti 

Pendengar 
baru 

++ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
++ 
± 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 

Memperkenalkan 
diri dan kirim 
salam 
 
Memberikan 
keluhan dan 
support 
 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
 
Menyapa 
 
 
Menyapa 
 
 
 

Terlihat kesan positif 
yang dimunculkan, dan 
berusaha untuk lebih 
dekat dengan Djwirya 
Kesan negatif yang 
dimunculkan ketika baru 
mengunjungi Djwirya ini 
karena pada saat itu 
terjadi gangguan teknis 
(tidak ada suara) 
Kesan senang muncul, 
ingin mendengarkan lagu 
kesukaannya, dan 
berusaha lebih dekat 
dengan Djwirya 
Perasaan yang positif, 
terbuka, dan ingin lebih 
dekat dengan Djwirya 
Sama seperti 
sebelumnya, terlihat 
ingin lebih dekat dengan 
Djwirya 
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++ 
 

Memperkenalkan 
diri 

Membuka dirinya agar 
lebih dekat dengan 
Djwirya 

Pendengar 
singgah 
(jarang 
mendengark
an) 

+ 
 
 
+ 
 
 
 
+++ 
 
 
 
++ 
 
 
 
+ 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
+ 
 
+ 
 
 
 
 

Request lagu 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Menyapa 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Menyapa dan 
mengundang 
 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
 
Kirim salam 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 

Hanya ingin request lagu 
untuk menghibur diri 
sendiri 
Sama seperti 
sebelumnya, hanya 
meminta lagu diputar 
saja 
Terlihat walaupun jarang 
mendengarkan tetapi 
sangat respon dengan 
Djwirya 
Kesan senang ketika 
mendengarkan, dan ingin 
mendengar lagu 
kesukaannya 
Penyuka lagu indi 
Zamzam, memberikan 
pendapatnya akan lagu 
tersebut 
Dilihat dari atensi 
sebelumnya pendengar 
ini mencoba untuk eksis 
di Djwirya, untuk 
mengenalkan blog dan 
bandnya 
Sama seperti The Saint 
Band, tetapi band indi 
Nikku hanya 
memperkenalkan lagunya 
kepada pendengar lain 
Pendengar ini meminta 
lagu indi Javres diputar, 
dan menghangatkan 
suasana dengan menyapa 
Djwirya 
Terlihat menyukai radio 
Djwirya, dan mendukung 
agar terus bertahan 
Hanya meminta lagu indi 
The Moon diputar, 
nampaknya walaupun 
pendengar singgah tetapi 
ketika singgah 
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++ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
++ 
 
 
+ 
 

 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Memberikan 
support dan 
request lagu 
 
Request lagu 
 
 
Request lagu 

menggunakan waktu 
yang lama 
mendengarkannya 
Pendengar ini berusaha 
terbuka, 
memperkenalkan dirinya 
agar dikenal Djwirya 
Pendengar ini terlihat 
membutuhkan hiburan 
pada saat mendengarkan 
karena kondisi pada 
waktu tersebut 
Suasana senang ketika 
mendengarkan, dan 
penyuka lagu indi 
Summerina 
Nampaknya penyuka 
lagu Javres bertambah di 
Djwirya 
Pendengar yang butuh 
hiburan ketika 
mendengarkan 

Pendengar 
setia 

++ 
+ 
 
± 
 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 

Request lagu dan 
kirim salam 
 
Request lagu 
 
 
 
 
 
 
Menyapa dan 
mengundang 
 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
Kirim salam 
 

Penyuka lagu indi Nikku, 
dan pendengar setia yang 
meminta lagu indi Nikku 
Mendengarkan dalam 
keadaan terburu-buru, 
ingin sekali lagunya 
cepat diputar, terlihat 
pendengar yang 
mempunyai waktu sedikit 
pada waktu online 
Komunitas pendengar ini 
mencoba 
memperkenalkan 
blognya, dan dikenal 
Djwirya 
Nampaknya pendengar 
ini sudah dekat dengan 
Djwirya sehingga yakin 
lagunya akan diputar 
Pendengar ini 
memberikan pendapatnya 
akan lagu Mahadewi 
Terlihat Djwirya 
memberikan kesan 
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± 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
++ 
 
 
± 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 

 
 
Request lagu 
 
 
 
Request lagu, 
menyapa, dan 
kirim salam 
 
 
 
Kirim salam 
 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
Menyapa 
 
 
 
Request lagu dan 
memberikan 
keluhan 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Menyapa, request 
lagu, dan kirim 
salam 

menyenangkan bagi 
pendengar ini 
Penyuka lagu indi The 
Real, pendengar ini 
memiliki waktu sedikit 
ketika online 
Pendengar ini ketika 
mendengarkan hanya 
meminta band indi 
Nikku, ingin lebih 
dikenal oleh pendengar 
lain 
Pendengar pasif ini 
hanya ingin menyapa 
pendengar lain, ingin 
lebih dikenal 
Terlihat cukup dikenal 
Djwirya dan penyuka 
lagu lama (MLTR) 
Termasuk pendengar 
pasif tapi jarang meminta 
lagu, dan hanya 
mendengarkan saja 
Pendengar setia pada 
malam hari ini sedikit 
kecewa karena tidak ada 
Dj yang bertugas, 
berharap ada interaksi Dj 
Terlihat suka dengan 
band indi Iven, dan 
berusaha untuk lebih 
dekat dengan Djwirya 
Pendengar setia yang 
menyukai reggae 
terutama Tony Q, dan 
terlihat pendengar ini 
menggunakan internet 
dalam waktu lama 
Pendengar ini sedikit 
ingin mempengaruhi 
Djwirya dengan sedikit 
hiperbolis akan lagu yang 
diminta 
Sering sekali pendengar 
ini atensi dengan 
meminta lagu indi Nikku, 
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+ 
 
 
 
- 
 
 
 
++ 
+ 
 
 
 
 
 
± 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
± 
 
 
 
++ 
 
 
 
++ 
+ 
 
++ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Mengungkapkan 
perasaannya 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Menyapa dan 
request lagu 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Menyapa 
 
 
 
Request lagu 
 
 
Menyapa 
 
 
 
 
 
Kirim salam 

dan terlihat bersahabat 
dengan Djwirya dan 
pendengar lain 
Terlihat santai 
mendengarkan karena 
tahu lagunya akan 
diputar 
Pendengar ini sedang 
butuh hiburan dan teman 
dengan sedikit 
curhatannnya 
Dengan meminta lagu-
lagu romantis, 
nampaknya pendengar ini 
sedang sendiri sambil 
mengerjakan aktivitas 
lainnya didepan 
komputer 
Pendengar ini 
menginginkan lagu yang 
diminta harus diputar, 
nampaknya tidak punya 
waktu lama ketika online 
Terlihat pendengar ini 
berasal dari pegawai 
kantor yang pada pagi 
hari mendengarkan 
Djwirya 
Nampaknya pendengar 
ini sedang tergesa-gesa, 
ingin sekali lagunya 
langsung diputar 
Terlihat pendengar ini 
sudah mengenal dekat 
kru Djwirya dan 
menyapa saja 
Pendengar ini sedang 
ingin lagu request-nya 
diputar 
Terlihat dari atensi 
sebelumnya pendengar 
ini merupakan personil 
band indi Nikku yang 
ingin mempromosikan 
lagunya 
Pendengar dari kalangan 
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Request lagu dan 
memberikan 
saran 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
 
 
Request lagu 
 
 
 
 
Memberikan 
support 
 
 
Kirim salam 
 
 
 
 

mahasiswa ini berkirim 
salam sepertinya disaat 
mereka sedang online 
Sangat senang 
mendengarkan Djwirya, 
memberi saran agar 
selalu lebih baik 
kedepannya 
Sepertinya pendengar ini 
pegawai kantor yang 
disenggang waktunya 
mendengarkan Djwirya 
Pendengar ini sering 
mengirimkan atensi 
untuk meminta lagu indi 
Iven 
Tidak hanya Iven, lagu 
indi The Child juga 
disukai pendengar 
Djwirya 
Nama pandengar ini 
sepertinya mewakili 
komunitas suporter 
Persib, tetapi hanya 
meminta lagu saja 
Tidak banyak basa basi, 
hanya meminta lagu indi 
Not Band, nampaknya 
hanya ingin 
mendengarkan lagunya 
saja, memiliki banyak 
waktu online 
Pendengar pasif yang 
terkadang menulis shout 
disaat sedang ingin 
mendengarkan lagu 
kesukaannya saja 
Komunitas ini senang 
akan kehadiran Djwirya 
dan memberi dukungan 
agar selalu eksis 
Pendengar dari pegawai 
kantor ini senang sekali 
dengan Djwirya dan 
sering bergurau kirim 
salam untuk partnernya 
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++ 
 
 
 
++ 
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++ 
 
 
+ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
+++ 
++ 
 
 
+ 

Kirim salam 
 
 
 
 
Request lagu dan 
kirim salam 
 
 
Request lagu dan 
kirim salam 
 
 
Request lagu dan 
kirim salam 
 
 
Memberikan 
support 
 
Menawarkan 
pekerjaan 
 
 
 
Memberikan 
support 
 
 
 
 
 
Mengungkapkan 
perasaannya 
 
 
 
 
Kirim salam 
 
 
 
Request lagu 

Nampaknya pendengar 
ini sedang berkeluh 
kesah akan pekerjaan 
kantornya yang 
menumpuk 
Pendengar ini senang 
bercerita kepada Djwirya 
apa yang terjadi padanya 
pada waktu itu 
Terlihat kalau ada 
kedekatan antara Dj yang 
bertugas dan pendengar 
ini 
Nampaknya pendengar 
yang sudah lama dan 
berkirim salam saja 
kepada temannya 
Senang sekali pendengar 
ini akan kehadiran 
Djwirya 
Komunitas band indi ini 
eksis di Djwirya, kali ini 
mereka menawarkan 
menjadi produser band 
Nikku 
Pendengar ini adalah 
salah satu pendengar 
Djwirya yang berada di 
Nepal, menjadikan 
Djwirya sebagai 
pengobat rindu lagu-lagu 
Indonesia 
Perasaan sedihnya 
tergambar karena 
panasnya Jakarta, 
pendengar ini senang 
berinteraksi dengan 
Djwirya 
Terlihat pendengar ini 
sudah dekat dengan Dj 
Hendry, dan sering atensi 
di Djwirya 
Biasanya pendengar ini 
pasif dan terkadang 
meminta lagu 
kesukaannya yang ingin 
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didengarkan 
Bagan 3b. Matrik dan Analisa Sikap Menurut Tipe Pendengar di Djwirya.com Bulan 

November 2009 
 

 Legenda: +++ = sangat senang/ceria 
     ++  = senang 
     +  = tenang 
     ±  = tidak tenang 

       -  = sedih/kecewa 
 

3.1.2.1. Analisa pendengar baru 

Tanggapan pendengar yang baru mengunjungi radio online 

Djwirya.com umumnya mereka senang akan siarannya, adapun satu 

pendengar yang kecewa karena pada saat itu terjadi gangguan teknis 

yang mengakibatkan suara tidak terdengar dan tidak ada yang bertugas 

tetapi pendengar tersebut tetap men-support Djwirya.com. 

Ketika pendengar baru tersebut menemukan website 

Djwirya.com atensi yang mereka kirim umumnya menyapa Djwirya dan 

pendengar lain, atensi yang lainnya memperkenalkan identitas mereka, 

meminta lagu diputar, memberikan support dan kirim salam. 

3.1.2.2. Analisa pendengar singgah (jarang mendengarkan) 

Berbeda dengan pendengar baru, perasaan pendengar yang 

memiliki intensitas sedikit atau jarang mendengarkan Djwirya pada 

umumnya mereka positif dan tenang karena mereka sudah pernah 

mengunjungi website Djwirya sebelumnya, atensi mereka hanyalah 

meminta lagu kesukaannya diputar. Ada juga pendengar yang senang 

dan sangat senang ketika mendengarkan. Aktivitas mereka yang senang 

antara lain menyapa Dj yang bertugas untuk menghangatkan sapaan, dan 

meminta lagu diputar.  
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Pendengar singgah Djwirya.com terlihat merasa cocok akan 

selera mereka, itulah sebabnya disaat mereka ada waktu luang 

mendengarkan siaran Djwirya. Kebanyakan mereka tidak terlalu banyak 

memberikan permintaan-permintaan kepada yang bertugas, yang mereka 

minta lagu mereka diputar dan mereka sudah terpuaskan. 

Kelebihan program acara yang disuguhkan Djwirya pada 

umumnya free session atau diartikan sebagai acara bebas dimana 

pendengar bebas request lagu apa saja yang mereka suka sesuai selera 

mereka. 

3.1.2.3. Analisa pendengar setia 

Alasan mengapa mereka (pendengar setia) sering 

mendengarkan Djwirya karena mereka senang, mendapatkan hiburan 

yang memuaskan kebutuhan mereka akan adanya interaksi antar 

pendengar dan Dj. Umumnya mereka yang atensi senang dengan 

memberikan sapaan kepada Dj atau kru Djwirya. Aproximate atau 

kedekatan dengan pendengar muncul dari pendengar setia Djwirya. 

Terkadang mereka meminta lagu, dan adapula yang meminta lagu harus 

diputar cepat yaitu mereka yang mempunyai waktu online sedikit 

dibandingkan mereka yang tidak mengharuskan diputar cepat. 

Kesan negatif yang dimunculkan pendengar setia Djwirya 

adalah sebatas mengungkapkan kondisi mereka yang disaat itu 

merasakan panasnya matahari, kesepian tidak ada teman, dan tekanan 

pekerjaan yang menumpuk untuk pegawai kantor. 
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Pendengar pasif atau yang hanya mendengarkan saja muncul 

dari pendengar setia Djwirya, mereka umumnya pada saat atensi hanya 

menyapa, kirim salam untuk rekan kerja mereka, dan meminta lagu 

disaat ingin lagu kesukaannya mereka dengarkan pada saat itu. 

 

3.1.3. Matrik selera lagu pendengar menurut tipe label di Djwirya.com 

bulan november 2009 

Tipe label Artis/ 
Band 

Banya
-knya 

Penjelasan peneliti 

Independen Nikku  
 
 
 
 
 
SOED 
 
 
The Real 
 
 
 
Iven 
 
 
 
Benjamin 
Einstein 
 
 
Zamzam 
 
 
 
Javres 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Band indi Nikku termasuk 
yang paling banyak diminta 
pendengar Djwirya, 
walaupun terkadang salah 
satu personilnya sendiri yang 
memintanya 
Walaupun cuma satu 
pendengar tetapi menyatakan 
kepuasannya pada band ini 
Permintaan yang datang dari 
pendengar setia juga 
mengaku suka dengan band 
ini 
Sama seperti Nikku, Band ini 
banyak diminta pendengar 
setia ataupun pendengar 
singgah 
Permintaan dari pendengar 
baru, yang sepertinya baru 
mengetahui lagu Benjamin 
ada di Djwirya 
Pendengar yang jarang 
mendengarkan ini 
memberikan pendapatnya 
tentang band indi Zamzam 
Terlihat dua pendengar yang 
meminta datang dari 
pendengar singgah, mereka 
mendengarkan Djwirya 
terutama untuk 
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The Moon 
 
 
The Child 
 
 
Not Band 
 
 
Summerina 
 
 
Musikecil 
 
 

TOTAL 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

____+ 
19 

mendengarkan lagu indi 
Javres 
Pendengar singgah ini tidak 
banyak berkata hanya 
meminta lagu saja 
Salah satu pendengar setia 
Djwirya yang mengerti lagu 
indi yang diputar 
Pendengar setia ini tidak 
basa-basi hanya meminta 
saja 
Pendengar singgah yang juga 
mendukung Djwirya terus 
berkarya 
Pendengar ini memberikan 
pendapatnya tentang lagu 
one dari Musikecil 

Mainstream Mahadewi 
 
 
 
Naif 
 
 
MLTR 
 
 
Tony Q 
 
 
 
Avenged 
Sevenfold 
 
 
Andra and 
The 
Backbone 
Ello 
 
 
 
Feist 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

Pendengar setia ini juga 
memberikan pendapat 
rekomendasinya tentang lagu 
Mahadewi 
Kesan suka akan band Naif 
yang diminta oleh pendengar 
singgah 
Tanggapan yang ramah 
sapaannya juga lagunya 
diminta oleh pendengar setia 
Pendengar setia penyuka 
reggae ini biasanya 
mendengarkan pada malam 
hari 
Avenged Sevenfold termasuk 
lagu yang beraliran keras, 
Rock, lagu ini diminta oleh 
pendengar setia 
Pendengar ini sedang suka 
sekali dengan Andra and The 
Backbone 
Meminta lagu Ello yang 
membuat semangat di pagi 
hari dilakukan oleh 
pendengar setia 
Pendengar setia ini ingin 
sekali lagunya cepat diputar, 
seakan terburu-buru 
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Donita 
 
 
Nidji 
 
Seventeen 
 
 
 
Oasis 
 
 
Ronan 
Keating 
 
 
Taylor Swift 
 
 
 
Keane 
 
 
 
 
Pasto 
 
Armada 
 
 
Viera 
 
 
 
Bunga Citra 
Lestari 
 

TOTAL 

1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

____+ 
21 

Pendengar setia ini 
sepertinya sedang ingin lagu 
Donita diputar 
Tidak banyak berkata dari 
pendengar setia ini 
Pendengar singgah yang 
sedang suntuk ingin 
mendengarkan lagu 
kesukaannya 
Pendengar singgah ini 
terlihat memiliki waktu 
online yang sedikit 
Pendengar setia ini menyukai 
lagu-lagu romantis di tahun 
90-an, terlihat pendengar ini 
dari pegawai kantor 
Dari permintaannya 
pendengar setia ini adalah 
anak muda yang menyukai 
lagu barat terbaru 
Pendengar yang termasuk 
setia ini sedang meminta 
lagu kesukaannya pada 
beberapa tahun yang lalu, 
penyuka lagu british 
Anak muda pendengar setia 
ini penyuka lagu baru 
Sama seperti sebelumnya, 
termasuk anak muda yang 
menyukai lagu baru 
Pendengar singgah ini 
nampaknya sedang 
membutuhkan hiburan di 
waktu selangnya 
Pendengar setia Djwirya 
yang menyukai lagu-lagu 
Bunga Citra Lestari 

Bagan 3c. Matrik Selera Lagu Pendengar Menurut Tipe Label di Djwirya.com Bulan 
November 2009 

 
 Analisa 

 Dari matriks selera lagu pendengar Djwirya bulan november 

2009 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan pendengar yang atensi 
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melalui Shoutbox meminta lagu dari label resmi atau mainstream, 

namun jumlah request lagu dari independen label hanya berbeda 

sedikit dari label resmi dan termasuk memiliki kuantitas yang banyak. 

Pada pembahasan bab sebelumnya juga dikatakan radio online 

memang mengangkat jalur independen karena rata-rata mereka kaum 

indi sebagian besar waktunya menggunakan media online untuk 

memperkenalkan karyanya. Afiliasi kerjasama Djwirya juga 

melibatkan beberapa website musik independen seperti 

www.deathrockstar.info, www.mmusiclive.com, dan indienation. 

 Kebanyakan pendengar yang meminta lagu indi adalah lagu 

dari band Nikku dan Iven. Rata-rata mereka yang meminta berasal dari 

pendengar setia Djwirya. Untuk pendengar yang meminta lagu dari 

perusahaan rekaman atau label umumnya mereka meminta lagu-lagu 

Indonesia, jumlah lagu mancanegara yang diminta pun terbilang 

banyak. Dominan mereka yang meminta datang dari pegawai 

perkantoran, dan sedikit dari kalangan mahasiswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 74 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1. Kesimpulan 

Evolusi perkembangan penyampaian pesan dengan media suara bertahun-

tahun mengalami peningkatan yang pesat, demikian halnya dunia radio yang terus 

bertahan dengan bermacam karakteristik yang ada. Kini sebuah radio online 

meletakkan posisinya sebagai media radio  dengan sistem transmisi internet 

(streaming). Djwirya.com adalah salah satu stasiun radio online di Indonesia yang 

sudah berjalan hampir lima tahun. Pendengar radio tidak perlu memutar radiotape 

ke kanan dan ke kiri, dengan hanya mengetik alamat di internet kita sudah bisa 

menikmati sajian acara radio online di wilayah manapun kita berada asalkan 

terkoneksi internet. 

Biasanya kita berinteraksi dengan penyiar menggunakan short message 

service (sms) atau telfon dari service provider yang tersedia, tetapi radio online 

Djwirya.com secara praktis menyediakan shoutbox dimana pendengar cukup 

mengetik untuk berinteraksi dengan penyiar bahkan bisa chatting dengan penyiar. 

Dari atensi online itulah memunculkan keunikan interaksi pendengar di 

Djwirya.com. 

Kesan pendengar ketika baru berkunjung merasa senang dan beberapa 

berharap Djwirya terus bertahan memberikan sisi entertainment kepada 

pendengar, selain itu pendengar baru tersebut ingin lebih dekat dengan Djwirya. 

Rata-rata pendengar setia Djwirya memberikan aktivitas menyapa dan meminta 

lagu, sedikit kesan negatif yang dimunculkan berupa keluhan karena gangguan 
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teknis (tidak ada suara) dan tidak ada Dj yang bertugas. Sementara itu pilihan lagu 

pendengar radio online Djwirya.com banyak yang meminta lagu indi, Djwirya 

pun gencar mengadakan interview band indi lokal dan ini menunjukkan eksistensi 

musik independen di Djwirya.com. 

 

4.2. Saran 

Dari data shoutbox Djwirya.com yang tertata, sikap positif pendengar yang 

terlihat agar terus dipertahankan dengan memanjakan pendengar yang atensi 

sehingga sikap positif itu terus muncul seiring perkembangan Djwirya.com 

dengan kata lain meningkatkan interaksi pendengar. Radio online Djwirya.com 

merupakan radio yang mempunyai most of rate pendengar dari kalangan penyuka 

musik indi, iklim ini bisa dijadikan untuk lebih banyak membuat program 

segmentasi indi baik on air maupun off air. 
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