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“We are what repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit” 

(Aristotle) 

 

” The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the 
opportunity in every difficulty” 

(Winston Churchill ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan jaman serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, semakin 

mendudukkan manusia sebagai individu yang dinamis, kritis, serta peka terhadap 

perkembangan jaman. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, dimana informasi 

telah menjadi kebutuhan pokok yang harus senantiasa dipenuhi setiap saat. Dalam 

perkembangannya, media komunikasi hadir untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat akan berita dan informasi. Radio dan televisi telah menjadi bukti 

nyata sarana komunikasi di era modern paska media cetak. Dengan semakin 
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berkembangnya media komunikasi massa khususnya elektronik, maka semakin 

memudahkan pula terjadinya proses pertukaran informasi dan budaya antar 

masyarakat di berbagai belahan dunia manapun.  

Radio sebagai perintis media massa elektronik, kini telah mengalami 

banyak perkembangan dalam berbagai aspek. Bukan hanya dari aspek format 

maupun kemasan acara, namun juga dalam hal penerapan teknologi. Radio yang 

semula bersifat lokal, kini dapat dinikmati secara luas dengan menggunakan 

konsep jaringan. Bahkan tidak sedikit pula radio di Indonesia yang telah 

memancarkan program siarannya melalui satelit. Sementara dalam perkembangan 

yang terkini juga muncul tren baru yaitu radio internet. Sebuah inovasi teknologi 

yang tinggi dalam dunia penyiaran radio. Karena dengan demikian, berarti radio 

sudah tidak terbatasi lagi oleh kanal frekuensi, serta tidak mengenal batasan 

wilayah geografis karena dapat dinikmati pendengarnya dimana saja. 

Sejak semula diciptakan, radio hanya berfungsi sebagai alat pengirim 

pesan yang berupa sandi. Namun dalam perjalanannya radio juga difungsikan 

sebagai alat navigasi untuk armada maritim, dan sekaligus sebagai sarana 

komunikasi pada saat perang. Dalam Perang Dunia Kedua misalnya, radio 

digunakan untuk menyalurkan perintah dan sebagai sarana komunikasi antara 

Angkatan Darat dan Angkatan Laut di antara kedua belah pihak yang saling 

berseteru. Baru kemudian setelah itu, radio berkembang menjadi media massa 

elektronik yang berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, dan hiburan. 

Di Indonesia sendiri, perkembangan media radio telah mengalami banyak 

pasang surut. Dimana pada era Orde Baru, fungsi radio sempat dibatasi oleh 
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pemerintah. Radio selain dijadikan sebagai sarana hiburan, juga didudukkan 

sebagai alat propaganda politik dan kontrol negara. Hal inilah yang sempat 

memasung kebebasan pers di Indonesia. Namun memasuki era reformasi, fungsi 

kebebasan pers ini telah kembali dibuka lebar. Sejalan dengan hal itu, 

perkembangan media massa baik cetak maupun elektronik mulai berkembang 

pesat. Namun di luar dugaan, radio tetap tidak tergeser keberadaannya, meskipun 

media televisi dan internet juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal 

ini sangat dimungkinkan karena radio memiliki keunggulan khas yang berbeda 

dengan media elektronik lainnya. Disamping unggul dari segi kepraktisan karena 

dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja, radio juga bersifat mendalam serta 

imajinatif. Radio juga menganut prinsip segmentasi menurut kedekatan geografis 

dan perilaku sosial masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan 

radio sebagai media yang memiliki aspek kedekatan tinggi dengan pendengarnya. 

Seiring dengan semangat demokrasi yang digulirkan dalam era reformasi, 

radio kini semakin sadar akan fungsi dan perannya sebagai media komunikasi 

massa. Sehingga radio saat ini berusaha kembali memainkan satu sisi perannya 

yang cukup penting, yaitu sebagai penyalur berita. Dalam hal ini, sangat 

memungkinkan bagi banyak stasiun radio untuk menggarap serius pengembangan 

sisi jurnalistiknya, bukan terfokus pada acara hiburan semata. Disinilah kemudian 

mulai bermunculan banyak radio yang bersegmentasi berita. Dengan dikemas 

dalam berbagai gaya, radio bersegmentasi berita menyajikan segala bentuk 

acaranya dengan nuansa jurnalistik yang khas. Selain juga tetap mengedepankan 

sisi aktualitas dalam hal pemberitaan dan informasi. Di antara semua itu, salah 
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satu jenis program acara yang banyak diminati oleh audience saat ini adalah talk 

show. Karena selain menghibur, program ini juga memberikan ruang bagi 

audience untuk dapat berinteraksi langsung dalam menanggapi segala macam 

permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Baik itu tentang masalah sosial, 

politik, budaya, dan sebagainya. Tentunya dengan menghadirkan dialog dengan 

narasumber yang berkompeten di bidangnya.  

Berangkat dari hal tersebut, penulis kemudian memilih Radio Trijaya FM 

Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM). 

Karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana proses 

pengerjaan salah satu program acara talk show berita di Radio Trijaya FM 

Yogyakarta, yaitu Jogja Forum. 
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B. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Media adalah sebagai berikut : 

1. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada 

jurusan penyiaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

2. Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pembaca tentang 

bagaimana mekanisme produksi acara talk show Jogja Forum di Radio 

Trijaya FM Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana proses kerja di Radio Trijaya FM 

Yogyakarta, khususnya pada divisi program. 

4. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman tentang 

dunia radio siaran. 

5. Menerapkan ilmu yang telah didapat sewaktu di bangku perkuliahan. 

6. Meningkatkan proses pengenalan bagi mahasiswa, terhadap aspek-aspek 

usaha yang profesional dalam dunia kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Fungsi dan Peranan Radio 

Dalam proses komunikasi sosial, peran ideal radio sebagai media publik adalah 

mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Seperti yang 

disampaikan Masduki, terdapat tiga bentuk kebutuhan pokok masyarakat terhadap 

media. Yaitu kebutuhan akan informasi, pendidikan, serta hiburan. Apabila salah satu 

atau lebih dari kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat berakibat hilangnya 

fungsi sosial dari radio itu sendiri. Kemudian juga berdampak pada hilangnya 

pendengar, dan pada akhirnya akan digugat oleh masyarakat, sebab radio sudah 

dianggap tidak memiliki nilai kegunaan lagi bagi mereka. 1  

Berangkat dari kebutuhan masyarakat tersebut, radio sebagai salah satu media 

massa memiliki tanggungjawab sosial yang penting untuk dijalankan. Ada beberapa 

tingkatan fungsi sosial yang diemban oleh radio dalam kapasitasnya sebagai media 

publik, atau dengan istilah lain lebih dikenal dengan konsep radio for society. 

      Pertama, radio sebagai media penyampaian informasi dari satu pihak ke 
pihak lain. Kedua, radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik untuk 
mempengaruhi kebijakan. Ketiga, radio sebagai sarana untuk mempertemukan 
dua pendapat berbeda / diskusi untuk mencari solusi bersama yang saling 
menguntungkan. Keempat, radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan 
dalam semangat kemanusiaan dan kejujuran. 2 

                                                 
1 Masduki, Jurnalistik Radio : Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar (LKis: Yogyakarta, 2001) 
hlm. 2 
2 Ibid. hlm. 3 
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Beberapa peran tersebut dapat dijalankan sekaligus, namun ada kalanya juga 

hanya salah satu fungsi saja yang dijalankan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana 

sebuah radio dapat menjalankan perannya secara konsisten dan optimal bagi 

pendengarnya. 

 

B. Karakteristik Radio 

Radio sebagai media komunikasi yang bersumber pada suara, tentunya memiliki 

beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Seperti yang dijabarkan 

oleh Onong Uchjana Effendy, ada tiga sifat pokok dari media radio, yaitu :3 

1. Auditori 

Sifat radio siaran adalah auditori, atau hanya untuk didengar. Maka dari 

itu pesan yang disampaikan kepada pendengar hanya bersifat sepintas 

lalu. Sehingga apabila pendengar tidak paham akan informasi yang 

disampaikan, informasi tersebut tidak dapat diulang kembali. Untuk itu, 

uraian yang padat dan terlalu banyak sangat penting untuk dihindari. 

2. Mengandung gangguan 

Komunikasi melalui radio siaran memang tidak dapat sempurna seperti  

layaknya dua orang yang saling berhadapan. Pasti sangat memungkinkan 

untuk terjadinya gangguan, baik yang bersifat alamiah maupun teknis. 

Gangguan alamiah biasanya dipengaruhi dari faktor cuaca, sedangkan 

gangguan teknis dapat berupa interferensi, atau saling berhimpitnya dua 

                                                 
3 Onong Uchjana Effendy, Radio Siaran, Teori dan Praktek (CV. Mandar Maju: Bandung, 1990) hlm. 82 
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gelombang atau lebih yang dapat berakibat terganggunya kualitas suara 

yang dihasilkan. 

3. Akrab 

Radio merupakan media yang memiliki kedekatan tinggi dengan 

pendengarnya. Radio dapat menyapa pendengarnya secara personal dan 

lebih intim, melalui beragam acara yang disajikannya. Sehingga radio 

dapat diibaratkan sebagai teman akrab bagi pendengarnya. 

Sementara itu, pendengar juga merupakan unsur penting bagi sebuah radio 

siaran. Karena pada akhirnya, pendengar sendirilah yang akan memberikan apresiasi 

terhadap kualitas kelayakan sebuah acara. Adapun sifat-sifat dari pendengar radio siaran 

antara lain :4 

1. Heterogen 

Pendengar radio merupakan sejumlah orang yang sangat banyak dan 

bersifat heterogen. Tersebar di berbagai daerah, dengan berbagai 

tingkatan usia, jenis kelamin, profesi, maupun latar belakang yang 

berbeda-beda. 

 

 

2. Pribadi 

                                                 
4 Ibid. hlm. 85 

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



 

Sesuai dengan sifat pendengar yang heterogen, maka suatu pesan dalam 

media radio akan dapat diterima dan dimengerti dengan baik jika sifatnya 

personal, serta sesuai dengan situasi dimana pendengar tersebut berada.  

3. Aktif 

Pendapat umum mengatakan bahwa pendengar radio sangat jauh dari 

kesan aktif. Namun dari hasil penelitian sejumlah ahli komunikasi, 

ternyata ditemukan bahwa radio memiliki karakter pendengar yang aktif. 

Karena apabila mereka menjumpai sesuatu yang menarik dari sebuah 

stasiun radio, mereka selalu aktif berpikir dan melakukan interpretasi 

atas beragam pesan yang disampaikan. 

4. Selektif 

Pendengar radio sifatnya selektif. Ia dapat dan akan memilih program 

siaran yang disukainya saja. Untuk itu, dalam persaingan media massa 

yang ketat seperti saat ini, radio siaran saling berlomba-lomba untuk 

menyajikan acara yang menarik. Hal ini dilakukan agar radio siaran 

senantiasa dapat merebut perhatian pendengarnya. 

Selain yang telah disebutkan dalam uraian diatas, masih ada beberapa hal lain 

yang merupakan karakteristik dari media radio. Diantaranya adalah radio memiliki 

kecepatan yang tinggi dalam menyampaikan informasi, serta memiliki jangkauan yang 

luas dalam penyebarannya. Hal ini sangat dimungkinkan karena radio dapat dengan 

mudah menyampaikan informasi melalui para reporternya di daerah, tanpa memerlukan 

proses panjang dalam menyiarkannya. Kemudian radio juga dapat disiarkan dalam 
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jangkauan wilayah yang luas, melintasi kultur budaya dan masyarakat yang berbeda-

beda.5 

Disamping itu, radio juga memiliki unsur kesederhanaan. Karena dalam 

mempersiapkan produksinya, tidak diperlukan peralatan yang canggih dan beragam 

seperti halnya yang dipergunakan dalam produksi acara televisi. Dalam produksi acara 

radio, sangatlah cukup menggunakan microphone dan tape recorder saja, kemudian 

informasi bisa cepat disampaikan kepada khalayak tanpa perlu diproses terlalu lama. 

Bahkan pemberitahuan yang sifatnya penting dan mendadak, dapat dengan mudah 

disisipkan dan disiarkan sewaktu-waktu melalui program acaranya. Hal ini disebabkan 

karena radio memiliki fleksibilitas yang tinggi, dalam hal penjadwalan program 

acaranya.6 

 

C. Program Radio 

Pada umumnya, sebuah stasiun radio memproduksi sendiri program siarannya. 

Hal ini menyebabkan stasiun radio hampir-hampir tidak pernah melibatkan pihak-pihak 

luar dalam proses produksinya. Memproduksi program radio memerlukan kemampuan 

dan keterampilan sehingga menghasilkan produksi program yang menarik didengar. 

Program radio sebenarnya tidak terlalu banyak jenisnya. Secara umum program 

radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik dan informasi. Kedua jenis program ini 

kemudian dikemas dalam berbagai bentuk yang pada intinya harus bisa memenuhi 

kebutuhan audience dalam hal musik dan informasi. 

                                                 
5 Robert McLeish, Radio Production (Focal Press: Oxford, 1999) hlm. 3 
6 Ibid. hlm. 4 
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Secara garis besar, program acara radio dapat dikelompokkan kedalam empat 

kategori. Yaitu yang pertama produksi berita radio, yang kedua acara perbincangan 

(talk show), yang ketiga info hiburan, dan yang keempat adalah jingle.7 

 

D. Program Acara Talk Show 

Program acara perbincangan radio atau yang sering disebut dengan talk show, 

pada dasarnya merupakan program yang mengkombinasikan antara seni berbicara 

dengan seni wawancara di radio. Dewasa ini, program acara talk show memang menjadi 

unggulan di banyak stasiun radio. Selain dapat menambah informasi bagi pendengar, 

program ini juga bersifat fleksibel. Yaitu dapat disajikan dalam bentuk dan tema 

apapun. Baik dalam perbincangan ringan maupun berat, serta dapat disajikan dalam 

berbagai tema, seperti hiburan maupun berita. 

Setiap penyiar radio sudah semestinya adalah seseorang yang memiliki keahlian 

berbicara. Namun seorang penyiar yang pandai berbicara, belum tentu mahir dalam 

melakukan wawancara. Diperlukan keahlian khusus dalam membawakan acara ini. 

Menurut Masduki, terdapat lima macam kemampuan yang harus dimiliki bagi seorang 

penyiar acara talk show, atau yang biasa disebut dengan istilah talk show skill. 

Kemampuan tersebut meliputi : 8 

1. Kecermatan dalam pengambilan keputusan. 

2. Menyusun topik dan pertanyaan dengan cepat. 

3. Memotong pembicaraan narasumber yang melenceng. 
                                                 
7 Morrisan, M.A, Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, (Ramdina Prakarsa: 
Tangerang, 2005) hlm. 282 
8 Masduki. Op. Cit. hlm 44 
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4. Kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan narasumber. 

5. Memadukan kemasan program secara interaktif. 

Salah satu keunggulan program acara talk show dibandingkan dengan program 

acara lain adalah dapat dimasukkan ke dalam kategori program acara spesial di radio. 

Hal ini diakibatkan karena acara talk show bersifat dinamis, dapat ditayangkan kapan 

saja, serta menghibur. Namun demikian, unsur kesiapan dalam sebuah perencanaan 

acara talk show adalah sangat penting. 

Persiapan yang harus dilakukan sebelum menyelenggarakan acara talk show 

antara lain : 9 

1. Menentukan topik dan tujuan acara. 

2. Mengundang kehadiran narasumber, yang sebaiknya lebih dari satu 

orang dan berbeda pendapat. Karena selain untuk memenuhi prinsip 

keberimbangan, hal ini juga dapat menciptakan harmoni atau kontroversi 

di dalam acara, sehingga acara talk show menjadi lebih hidup. 

3. Menentukan lokasi, kemasan acara, dan durasi penyiaran. 

 

Sedangkan susunan pelaksanaan acara talk show adalah : 10 

1. Pembukaan, berisi tentang pengenalan acara, penyiar, narasumber, serta 

topik yang akan diperbincangkan. Juga dijelaskan tentang latar belakang 

pemilihan topik tersebut. 

                                                 
9 Ibid. hlm. 45 
10 Ibid. 
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2. Diskusi utama, berisi tentang pertanyaan awal yang biasanya bersifat 

terbuka (memerlukan penjelasan), kemudian tanggapan dari narasumber 

maupun pendengar, dan pengembangan pertanyaan yang lebih lanjut atas 

tanggapan-tanggapan tersebut. 

3. Penutup, berisi tentang kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam 

penutup. Kesimpulan tidak mutlak bersifat resume perbincangan, namun 

bisa juga sekadar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk 

memancing permenungan pendengar. 

 

E. Bentuk Acara Talk Show 

Program acara talk show biasanya dibawakan oleh seorang penyiar acara (host) 

bersama satu atau lebih narasumber untuk membahas sebuah topik yang sudah 

dirancang sebelumnya. Pada umumnya, terdapat tiga bentuk program perbincangan 

yang banyak digunakan di stasiun radio, yaitu : 11 

1. One-on-one-show, yaitu bentuk perbincangan dimana penyiar 

(pewawancara) dan narasumber mendiskusikan suatu topik dengan dua 

posisi microphone terpisah di ruang studio yang sama. 

2. Panel Discussion, yaitu bentuk wawancara dimana penyiar sebagai 

moderator hadir bersama sejumlah narasumber. 

3. Call in Show, yaitu bentuk program perbincangan yang hanya melibatkan 

telepon dari pendengar. Topik telah ditentukan terlebih dahulu oleh 

                                                 
11 Morrisan, M.A, Op. Cit. hlm. 283 
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penyiar di studio, kemudian penyiar membagikan contoh berdasarkan 

pengalaman, dan pendengar diminta untuk memberikan respon 

berdasarkan pengalaman masing-masing ke stasiun radio. Dalam acara 

ini, tidak semua respon audience layak disiarkan, sehingga perlu petugas 

penyeleksi telepon masuk sebelum diudarakan. 

 

F. Prinsip Perbincangan Informatif 

Dalam proses komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, hal yang 

paling didambakan adalah agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan 

baik. Dalam hal ini dari komunikator kepada komunikan. Meskipun terkesan sederhana, 

namun hal ini ternyata tidak cukup mudah. Karena dalam kenyataannya, seringkali 

masih terdapat “Miss information” dalam komunikasi sehari-hari. Untuk mengatasi hal 

tersebut, diperlukan sejumlah prinsip perbincangan informatif, seperti yang 

diungkapkan oleh Sutaryo. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :12 

 

 

1. Batasi jumlah informasi. 

Artinya, jika kita bermaksud menyampaikan sebuah informasi kepada 

pihak lain, maka sebaiknya jumlah informasi tersebut dibatasi. Tidak 

boleh terlalu banyak menjejali konikan dengan informasi yang terlalu 

banyak. Karena hal ini akan menimbulkan kesulitan penangkapan 

                                                 
12 Sutaryo, M.si, Sosiologi Komunikasi (Arti Bumi Intaran: Yogyakarta, 2005) hlm. 216 
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terhadap informasi itu sendiri. Akan lebih baik menyajikan sedikit 

informasi, namun disertai dengan deskripsi serta ilustrasinya, daripada 

menjelaskan banyak informasi tanpa memberikan penjelasan yang 

cukup. 

2. Tekankan manfaat. 

Dalam sebuah pembicaraan, yang terpenting adalah bahwa di dalam 

pembicaraan tersebut haruslah menekankan manfaat dari informasi 

tersebut, bagi tujuan atau kebutuhan mereka. Sehingga jika kita 

menyampaikan informasi pada orang lain, akan lebih baik mengaitkan 

informasi tersebut dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Dan kita 

harus memastikan informasi tersebut memang bermanfaat bagi mereka. 

3. Kaitkan informasi baru dengan yang lama. 

Lawan bicara kita akan lebih mudah mencerna informasi dan akan 

mengingatnya lebih lama, apabila kita mengaitkannya dengan hal-hal 

yang telah mereka ketahui sebelumnya. Atau seandainya kita ingin 

menguraikan sesuatu yang baru, akan lebih baik jika membandingkannya 

dengan sesuatu yang mirip atau menyerupai hal tersebut. 

4. Sajikan informasi melalui beberapa alat indera. 

Informasi akan lebih mudah dicerna oleh lawan bicara, ketika dalam 

penjelasannya disampaikan melalui beberapa alat indera. Seperti 

penglihatan, penciuman, pendengaran, dan sebagainya. 

5. Variasikan tingkat abstraksi. 
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Dalam pembicaraan informatif, sebaiknya mengkombinasikan antara 

abstraksi dan rincian. Terlalu banyak abstraksi tanpa rincian atau 

sebaliknya terlalu banyak rincian tanpa abstraksi, akan membuat 

komunikasi menjadi kurang efektif. 

 

G. Tujuan Wawancara 

Sebuah wawancara pada dasarnya bertujuan untuk menggali fakta, alasan, dan 

opini atas sebuah peristiwa, baik yang sudah, sedang, maupun akan berlangsung. Dalam 

jurnalistik radio, setiap kegiatan wawancara memiliki tujuan khusus sesuai dengan 

format program yang akan disiarkan. Terdapat delapan macam tujuan wawancara, 

diantaranya yaitu : 13 

1. Memastikan kebenaran dan aktualitas fakta. 

2. Memperoleh pernyataan resmi langsung dari sumbernya. 

3. Menggali titik pandang / opini (point of view). 

4. Memformulasikan suatu masalah. 

5. Memperoleh suara yang mewakili masyarakat. 

6. Menciptakan gaya berita bercerita. 

7. Meningkatkan citra pribadi reporter atau penyiar. 

8. Memperkuat kredibilitas radio di bidang informasi. 

Sedangkan tujuan lain wawancara adalah sebagai bentuk konfirmasi 

(penyeimbang), melengkapi data-data yang kurang detail, mendorong narasumber agar 

                                                 
13 Masduki, Op. Cit. hlm. 38 
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berbicara dan mengungkapkan fakta, serta menyambung kesenjangan hubungan antara 

narasumber dengan media.14 

      Kejelasan tujuan wawancara sangat penting agar persiapan, strategi, dan 
penggunaan hasilnya dapat efisien dan efektif. Kegagalan wawancara seringkali 
disebabkan tidak jelasnya tujuan untuk apa sebuah wawancara dilakukan: 
apakah untuk mendapatkan kejelasan fakta, atau sekadar menggali opini dari 
narasumber.15 

 

H. Elemen Keberhasilan Program Acara 

Dalam sebuah manajemen penyiaran, kesulitan utama yang dihadapi oleh para 

pengelola program adalah memastikan tingkat kesuksesan suatu program pada saat 

ditayangkan. Tidak ada formula khusus yang dapat menjamin kesuksesan sebuah acara. 

Namun, ada beberapa standar kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh sebuah program 

acara agar berhasil. Elemen keberhasilan tersebut antara lain :16 

1. Konflik 

Salah satu elemen yang paling penting dalam keberhasilan program 

adalah konflik. Yaitu adanya benturan kepentingan atau benturan 

karakter diantara tokoh-tokoh yang terlibat. Tanpa adanya konflik, maka 

kecil kemungkinan acara tersebut akan mampu menahan perhatian 

audience. Dalam program acara talk show, elemen konflik menjadi 

sangat penting dan harus ada. Acara talk show yang menarik adalah acara 

dengan pembicara yang memiliki opini kuat namun bertentangan dengan 

pembicara lainnya, bahkan juga dengan audience itu sendiri. Untuk itu, 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. hlm. 39 
16 Morissan, Op. Cit. hlm. 135 
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para pembicara yang terlibat dalam acara talk show harus memiliki 

perbedaan pandangan yang jelas. Dalam hal ini, menjadi tugas seorang 

programmer untuk membangun acara yang menyediakan kesempatan 

terjadinya benturan atau konflik di dalam acara. 

2. Durasi 

Program acara yang berhasil adalah program yang dapat bertahan 

penayangannya selama mungkin. Ada program yang bertahan tayang 

hanya dalam hitungan bulan, namun juga ada program yang mampu 

bertahan hingga bertahun-tahun. Meskipun demikian, tidak sedikit pula 

program yang tidak mampu bertahan lama karena sulit menemukan ide 

cerita yang segar tanpa harus mengulang dari yang sudah ada 

sebelumnya. Dengan demikian, ditinjau dari durasi penayangannya, 

suatu program terdiri atas program yang dapat bertahan lama (durable 

program), dan program yang tidak dapat bertahan lama (nondurable 

program). Pengelola program sebaiknya merancang suatu produksi 

program yang mampu bertahan lama, atau dengan kata lain program 

tersebut memiliki kemampuan untuk mempertahankan daya tariknya 

selama mungkin. Dan kata kunci untuk mempertahankan sebuah 

program untuk tetap tayang, adalah kreativitas untuk mengembangkan 

alur ceritanya. 

3. Kesukaan 
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Ada kalanya audience menyukai suatu program acara bukan karena 

isinya. Namun lebih karena tertarik pada penampilan pembawa acaranya. 

Sehingga seorang pembawa acara haruslah memiliki karakter 

sebagaimana acara yang dibawakannya. Berpenampilan simpatik, hangat, 

suka menghibur, dan ramah. Karena berawal dari sinilah kemudian 

audience bisa tertarik untuk menyukai sebuah acara. 

4. Konsistensi 

Sebuah program harus konsisten terhadap tema dan karakter yang telah 

dibawa sejak awal. Dengan demikian, tidak boleh terjadi pembelokan 

atau penyimpangan tema di tengah jalan, yang akan membuat audience 

menjadi bingung dan akhirnya akan meninggalkan program tersebut.  

5. Energi 

Setiap program harus memiliki energi yang mampu menahan audience 

untuk tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal lain. Dalam acara 

talk show, seorang host memegang peranan yang penting dalam upaya 

mempertahankan energi. Untuk itu, diperlukan upaya dan koordinasi 

yang baik dari seluruh pendukung acara, agar daya tarik acara tetap 

terjaga. 

6. Timing 

Dalam membuat sebuah program siaran, seorang produser harus 

mempertimbangkan tentang waktu penayangan (timing). Dengan 

demikian, setiap program harus dapat menjaga keharmonisannya dengan 
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waktu. Karena jika sebuah program terlalu ketinggalan jaman, atau 

bahkan terlalu maju, maka akan ditinggalkan oleh audience. Ini berarti 

nilai-nilai atau gaya hidup yang diperlihatkan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai yang masih berlaku dan dipertahankan oleh audience 

saat ini. Atau dengan kata lain mempertimbangkan unsur kekinian (up to 

date).  

7. Tren 

Dalam membuat sebuah program, seorang programer harus memiliki 

kesadaran yang tinggi terhadap hal-hal yang sedang disenangi umum 

(tren). Program yang sejalan dengan tren yang sedang berkembang 

biasanya lebih menjamin keberhasilan. Namun sebaliknya program yang 

tidak seirama dengan tren, besar kemungkinan akan gagal. Mengikuti 

tren bukanlah faktor yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan sebuah acara. Tetapi tren bisa digunakan sebagai petunjuk 

terhadap selera audience secara umum, sehingga sedikit banyak dapat 

memantau peningkatan rating acara. 

 

I. Kode Etik Wartawan Indonesia 

Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers, 

wartawan Indonesia perlu menyadari adanya tanggungjawab social yang tercermin 

melalui pelaksanaan kode etik profesi, secara jujur dan bertanggungjawab. Kode Etik 
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Wartawan Indonesia (KEWI) merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi 

wartawan cetak dan elektronika, termasuk diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Organisasi Praktisi Radio, serta 

Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI). Adapun kode etik itu meliputi :17 

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar. 

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan 

menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber 

informasi. 

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak 

mencampur fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran 

informasi, serta tidak melakukan plagiat. 

4. Wartawan Indonesia tidak meyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, 

sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan 

profesi. 

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, 

informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. 

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta 

melayani hak jawab. 

 

                                                 
17 Masduki, Op. Cit. hlm. 111 
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J. Standar Program Siaran 

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 03 tahun 2007 

tentang Standar Program Siaran, telah ditetapkan berbagai ketentuan penting yang harus 

ditaati oleh seluruh lembaga penyiaran di Indonesia dalam memproduksi setiap program 

siarannya. Dalam kaitannya dengan produksi program acara talk show, hal-hal yang 

harus diperhatikan bagi setiap lembaga penyiaran antara lain berkaitan dengan : 18 

1. Dasar, Tujuan, Fungsi, Arah 

Dalam menetapkan sebuah dasar, tujuan, fungsi, dan arah siaran, sebuah 

lembaga penyiaran harus berpedoman pada nilai-nilai agama, norma-

norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar 

profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Isi 

Dalam Peraturan yang ditetapkan oleh KPI tentang Standar Program 

Siaran, telah diatur bahwa isi siaran yang diproduksi oleh lembaga 

penyiaran terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 

a.  Penghormatan terhadap nilai-nilai agama. 

b.  Norma kesopanan dan kesusilaan. 

c.  Perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan. 

d.  Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. 

e.  Penggolongan program menurut usia khalayak. 
                                                 
18 “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program siaran” 
http://www.kpi.go.id 
25/06/2008/13.00 
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f.  Rasa hormat terhadap hak pribadi. 

g.  Penyiaran program dalam bahasa asing. 

h.  Ketepatan dan kenetralan program berita. 

i.  Siaran langsung. 

j.  Siaran iklan.  

3. Penghormatan pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan 

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan isi siaran yang 

sifatnya merendahkan suku, agama, ras dan antargolongan. Sedangkan 

materi agama dapat tampil pada program acara agama, non-agama, dan 

drama / fiksi dengan ketentuan sebagai berikut :  

a.  Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung 

serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan 

keyakinan keagamaan tertentu;  

b.  Siaran agama harus menghargai etika hubungan antar agama;  

c.  Kontroversi mengenai pandangan/paham dalam agama tertentu harus 

disajikan secara berimbang oleh lembaga penyiaran;  

d.  Lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran 

ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang 

dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang 

dilarang;  

e.  Lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan 

antar agama;  
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f.  Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan informasi tentang 

perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan 

berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama.  

4. Kesopanan dan kesusilaan 

a. Lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan 

kesusilaaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik dalam 

agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi. 

b. Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar program isi siaran yang 

disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap 

norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman 

khalayak tersebut. 

5. Pelecehan Kelompok Masyarakat Tertentu 

a.  Lembaga penyiaran dilarang memuat program yang bersifat 

melecehkan kelompok masyarakat tertentu yang selama ini sering 

diperlakukan negatif, seperti : 

1) Kelompok-kelompok pekerja tertentu, misalnya pekerja rumah 

tangga, hansip, dan satpam. 

2) Kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki 

penyimpangan, seperti waria, banci, laki-laki yang keperempuanan, 

perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya. 

3) Kelompok lanjut usia dan janda / duda. 
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4) Kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti 

gemuk, cebol, bergigi tonggos, bermata juling, dan sebagainya. 

5) Kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti tuna netra, tuna rungu, 

maupun tuna wicara. 

6) Kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental, 

seperti embisil, idiot, dan sebagainya. 

7) Kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti penderita HIV/AIDS, 

kusta, epilepsi, dan sebagainya.  

b.  Dalam kaitan dengan ketentuan di atas, lembaga penyiaran harus 

mengikuti ketentuan sebagai berikut :  

1) Dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang 

dapat membangun atau memperkokoh stereotipe negatif mengenai 

kelompok-kelompok tersebut. 

2) Dilarang menyiarkan program yang menjadikan kelompok-

kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan. 

3) Dilarang menyajikan program yang di dalamnya memuat sebutan-

sebutan yang sifatnya merendahkan atau berkonotasi negatif 

terhadap kelompok-kelompok tersebut. 

c.  Bila memang dalam program tersebut terdapat muatan stereotipe 

negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut, hal itu harus selalu 

digambarkan dalam konteks tindakan yang salah dan tidak dapat 

dibenarkan. 

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



 

6. Kata-kata Kasar dan Makian 

a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau 

kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina atau 

merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, 

ataupun vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. 

b. Kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-

kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik 

diungkapkan secara verbal maupun nonverbal.  

7. Bahasa Siaran 

Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi wajib menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan kecuali bagi 

program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau asing. 

8. Prinsip Jurnalistik 

Sebuah lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual 

wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, berimbang, 

ketidakberpihakan, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukan opini 

pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan 

suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, 

sadis dan cabul. Kemudian disamping itu, lembaga penyiaran dalam 

melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan 

perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik dan yang berlaku. Ada tiga 

hal penting yang harus dianut dalam prinsip jurnalistik, yaitu : 
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a. Akurat 

Yang dimaksud dengan prinsip akurat antara lain : 

1) Dalam program faktual, lembaga penyiaran harus menjunjung 

tinggi asas-asas jurnalistik dalam penyampaian informasi yang 

benar, bertanggungjawab dan akurat.  

2) Saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap 

terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan 

kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.  

3) Apabila ada pernyataan seperti tersebut dalam poin sebelumnya, 

maka pembawa acara harus melakukan verifikasi atau meminta 

penjelasan kepada narasumber tersebut.  

4) Lembaga penyiaran wajib segera menyiarkan ralat apabila 

mengetahui telah menyajikan informasi yang tidak akurat.  

5) Dalam menyajikan informasi yang sulit untuk dicek keakuratan dan 

kebenarannya secara empirik, seperti informasi kekuatan gaib, 

lembaga penyiaran televisi harus menyertakan penjelasan bahwa 

terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai 

kebenaran informasi tersebut. 

b. Adil 

Yang dimaksud dengan prinsip adil antara lain : 

1) Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang 

tidak lengkap, tidak berimbang, dan tidak adil.  
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2) Penggunaan footage/potongan gambar dan atau potongan suara 

dalam sebuah acara yang sebenarnya berasal dari program lain 

harus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak 

merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek pemberitaan.  

3) Bila sebuah program memuat potongan gambar dan atau potongan 

suara yang berasal dari acara lain, lembaga penyiaran wajib 

menjelaskan waktu pengambilan potongan gambar dan atau 

potongan suara tersebut.  

4) Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap saksi 

harus diberitakan sebagai saksi, tersangka harus diberitakan sebagai 

tersangka, terdakwa sebagai terdakwa, dan terpidana sebagai 

terpidana.  

5) Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga 

penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan 

wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah 

terpublikasi dan dikenal secara luas.  

6) Dalam pemberitaan kasus kriminal yang terkait dengan 

pemerkosaan, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas 

korban atau keluarga korban.  

7) Jika sebuah program acara memuat informasi yang mengandung 

kritik yang menyerang atau merusak citra seseorang atau 

sekelompok orang, pihak lembaga penyiaran wajib menyediakan 
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kesempatan dalam waktu yang pantas dan setara bagi pihak yang 

dikritik untuk memberikan hak jawab atau argumen balik terhadap 

kritikan yang diarahkan kepadanya.  

c. Netral dan Berimbang 

Yang dimaksud dengan prinsip netral dan berimbang antara lain : 

1) Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut 

kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyajikan berita, 

fakta, dan opini secara netral dan berimbang.  

2) Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial atau 

isu yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berbeda 

pendapat, moderator, pemandu acara, dan atau pewawancara harus 

memberikan kesempatan kepada semua partisipan dan narasumber 

untuk dapat secara baik dan proporsional mengekspresikan 

pandangannya. Kemudian juga seorang pewawancara tidak boleh 

memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu 

pihak atau pandangan. 

9. Narasumber 

Berkaitan dengan acara yang sifatnya menghadirkan narasumber, ada 

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga siaran. 

Antara lain yaitu : 

 

a. Informasi yang Perlu Diketahui Narasumber 
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1) Jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual, 

wawancara di studio, wawancara melalui telepon, terlibat dalam 

program diskusi (talkshow), lembaga penyiaran wajib :  

i. Memberitahukan tujuan program, topik, dan para pihak yang 

terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi 

narasumber. 

ii. Menjelaskan kepada narasumber apakah program akan 

disiarkan secara langsung (live) atau rekaman (recorded). Jika 

merupakan program rekaman harus menjelaskan apakah hasil 

rekaman akan diedit, serta kepastian dan jadwal penayangan 

program agar kehadiran narasumber benar-benar menunjukkan 

manfaat.  

2) Lembaga penyiaran wajib menghormati setiap narasumber, 

termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan. 

3) Lembaga penyiaran dilarang mengintimidasi, menyudutkan dan 

memaksakan kehendak kepada narasumber demi mendapatkan 

jawaban tertentu. 

b. Persetujuan Narasumber atas Materi Siaran 

1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran baik 

dalam bentuk siaran langsung (live) maupun rekaman (recorded) 

yang diproduksi tanpa persetujuan dan konfirmasi narasumber, 

diambil dengan menggunakan kamera dan atau mikrofon 
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tersembunyi, merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, 

kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang 

tinggi. 

2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang 

mengandung tindakan intimidasi wartawan terhadap narasumber. 

3) Demi keselamatan narasumber, lembaga penyiaran wajib 

menyamarkan identitas narasumber yang menyampaikan informasi 

penting yang mempengaruhi opini publik. 

c. Anak dan Remaja sebagai Narasumber 

Dalam menyiarkan program yang melibatkan anak dan remaja sebagai 

narasumber, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Tidak boleh mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah 

umur 18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk 

menjawabnya, misalnya tentang kematian, perceraian, 

perselingkuhan orangtua dan keluarga; serta kekerasan yang 

menimbulkan dampak traumatik. 

2) Harus mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak dan 

remaja yang menjadi narasumber. 

3) Harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait 

permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat kejahatan 

seksual atau korban kejahatan seksual. 
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d. Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi 

1) Setiap orang berhak untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah 

program acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.  

2) Apabila ketidakhadiran seseorang itu disebut atau dibicarakan 

dalam acara tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan hal-

hal berikut : 

i. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan pernyataan yang 

bersifat menafsirkan penolakan atau ketidakhadiran narasumber 

tersebut;  

ii. Lembaga penyiaran memiliki hak memberitahukan kepada 

khalayak secara proposional alasan ketidakhadiran narasumber 

yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan akan hadir.  

10. Wawancara Telepon dan Rekaman Telepon 

Dalam menyiarkan hasil wawancara telepon baik langsung maupun 

rekaman, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan berikut:  

a.  Lembaga penyiaran sebelum melakukan wawancara harus 

memperkenalkan diri, menyatakan tujuan wawancara, jenis program 

siaran, dan kapan hasil wawancara akan disiarkan, kepada pihak yang 

akan diwawancarai. 

b.  Lembaga penyiaran harus memberitahukan apakah acara tersebut 

disiarkan secara langsung (live) atau direkam (recorded), dan jika 
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wawancara akan disiarkan sebagai rekaman apakah hasil wawancara 

tersebut akan disunting atau tidak. 

c.  Lembaga penyiaran dalam menyiarkan hasil wawancara telepon harus 

dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak-pihak yang 

diwawancarai.  

11. Percakapan Langsung dengan Penelepon dari Luar 

Dalam menyiarkan secara langsung (live) percakapan dengan penelepon 

dari luar, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan berikut : 

a.  Lembaga penyiaran harus sudah memperoleh identitas lengkap si 

penelepon, sebelum wawancara disiarkan. 

b. Lembaga penyiaran, melalui pemandu acara, harus bertanggung jawab 

untuk mengingatkan penelepon dan atau menghentikan seketika 

pembicaraan, apabila saat percakapan berlangsung, penelepon 

menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik. 

12. Pencegatan 

a. Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian 

untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, 

lembaga penyiaran dapat melakukan pencegatan di ruang publik 

maupun ruang privat. 

b. Jika lembaga penyiaran akan melakukan pencegatan di ruang privat 

(rumah, kantor), harus dilakukan hanya apabila telah mendapatkan 

persetujuan dari narasumber dan atau keluarga.  
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c. Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegatan 

oleh wartawan, dan lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan 

penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau 

obyek dari suatu program siaran. 

d. Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegatan dengan tujuan 

menambahkan efek dramatis pada program faktual. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA 

 

 

A. Sejarah 

PT. Radio Efkindo atau yang lebih dikenal dengan nama Radio Trijaya FM 

Yogyakarta, memulai debut sebagai pesaing bisnis keradioan di Indonesia khususnya di 

Yogyakarta pada tahun 2002. Radio Trijaya FM Yogyakarta yang beralamat di Jalan 

Kaliurang Km.6 Pandega Rini II / I adalah sebuah lembaga siar radio komersial, dan 

merupakan bagian integral dari Trijaya Network Jakarta. Awalnya radio ini mengudara 

pada frekuensi 96.35 FM, namun sejak Mei 2004 yang lalu Radio Trijaya FM 

Yogyakarta menempati gelombang yang baru, yaitu pada frekuensi 97.00 FM. Setelah 

mengadakan siaran percobaan sejak bulan Maret 2002, Radio Trijaya FM Yogyakarta 

mulai melakukan siaran reguler terhitung tanggal 13 Mei 2002. Kemudian pada tanggal 

27 Juli 2002, Radio Trijaya FM Yogyakarta melalui Surat Kabar Harian Kedaulatan 

Rakyat mulai resmi diperkenalkan kepada publik di kawasan Yogyakarta dan 

sekitarnya. 

Sebelum menorehkan diri di Yogyakarta, awal mula berdirinya Radio Trijaya 

FM dimulai pada era tahun 1990-an. Pada saat itu, mulanya Radio Trijaya FM Jakarta 

yang berada dalam naungan PT. Radio Trijaya Shakti, beralih jalur siaran dari AM ke 

FM pada frekuensi 104.75 MHz. Setelah sebelumnya sejak tahun 1970 berada pada 

operasi siaran AM. Kemudian pada tahun 2004, Radio Trijaya FM Jakarta melakukan 
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pergeseran frekuensi siaran ke kanal 104.6 MHz sesuai aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Bersamaan dengan perubahan itu, Radio Trijaya FM mencoba membidik 

target pendengar melalui konsep ”The New Finding Community”, sebuah konsep 

stasiun radio yang mengarahkan sasaran pada kelompok usia muda, yang diantara sela-

sela kesibukannya masih tetap membutuhkan informasi, hiburan, dan selalu up to date. 

Selain itu, Radio Trijaya FM menunjuk target komunitas yang berjiwa mandiri, 

memiliki pergaulan yang luas, namun tidak terlalu funky. Kelompok target audience ini 

kemudian dinamai sebagai ”Profesional Muda”, yang merupakan sapaan akrab bagi 

pendengar Radio Trijaya FM. Selain perubahan-perubahan tersebut, Radio Trijaya FM 

juga telah mempelopori dimulainya radio yang memfokuskan diri pada berita, serta 

menjadikan talk show sebagai program unggulannya. 

Sementara itu, terbentuknya pola jaringan yang dicetuskan oleh radio ini sudah 

dimulai sejak tahun 1993. Dimana awalnya ditandai dengan bergabungnya Radio SCFM 

Surabaya sebagai bagian dari Trijaya Network. Kemudian disusul oleh Radio Prapanca 

FM Medan, Trijaya FM Yogyakarta, Trijaya FM Semarang, serta Trijaya FM Bandung. 

Bahkan sampai saat ini, jaringan Trijaya Network sudah menyebar luas hingga ke 

Manado, Dumai, Pontianak, Kendari, Palembang, serta Madiun. 

Memasuki tahun 2005, bergabunglah MNC Networks, sebuah holding company 

yang memfokuskan kegiatannya pada bidang radio broadcast, ke dalam kepemilikan 

Trijaya Network. Berawal dari sini, kemudian Trijaya Network mengalami banyak 

perkembangan dalam berbagai hal. Melalui kepengurusan yang baru dan lebih dinamis, 

jaringan yang dimiliki MNC Networks terus berkembang pesat. Hingga akhirnya 
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berhasil melahirkan tiga radio baru, yang masing-masing memiliki konsep berbeda 

dengan Trijaya, namun saling bersinergi satu sama lain. Yaitu ARH Global dengan 

”Sahabat Muda”-nya, Radio Dangdut TPI dengan ”Teman Dangdut”-nya, dan Women 

Radio dengan ”Ibu Indonesia”-nya. Sehingga sampai saat ini, MNC Networks boleh 

berbangga hati menjadi jaringan radio yang terluas di Indonesia. Dimana Trijaya 

Network telah memiliki 30 jaringan, ARH Global dengan 3 network, Radio Dangdut 

TPI dengan 18 network, serta Women Radio dengan 6 network, yang kesemuanya 

tersebar di seluruh Indonesia, dari aceh sampai dengan Papua. Selain dari sekian banyak 

jaringan tersebut, MNC Networks juga telah bermitra dengan 79 radio lain di seluruh 

Indonesia. Bahkan Trijaya Network juga telah menjadi radio pertama yang 

menempatkan siarannya melalui satelit, yaitu dapat didengarkan pada channel 201 

Indovision. 

Dalam perkembangannya, Radio Trijaya FM Yogyakarta selalu berusaha untuk 

seiring sejalan dengan konsep yang diusung oleh Trijaya Network, dalam hal membidik 

sasaran pendengarnya. Hal ini dilakukan demi menegaskan pakem dalam penetapan 

target audience di setiap jangkauan daerah siarnya. Upaya ini termasuk memasukkan 

unsur-unsur lokal dalam setiap produksi acara di setiap daerah jaringannya. Dengan 

demikian, cita rasa lokal tetap terjaga, dan acara-acara yang disajikan oleh Radio 

Trijaya FM sendiri tetap dapat dinikmati oleh pendengarnya dengan baik. 
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B. Profil 

 

 

 

 

Nama Perusahaan  : PT. RADIO EFKINDO 

Station Call    : TRIJAYA FM YOGYAKARTA  

Frekuensi    : 97.00 MHz.  

Sapaan Audience  : PROFESIONAL MUDA 

Tagline : THE REAL RADIO –  MORE THAN 

  JUST MUSIC 

Alamat : Jl. Kaliurang KM 6, Pandega Rini II/1 

  Yogyakarta 

Telepon   : 0274 - 884663 / Fax : 0274 - 880221 

Studio        : 0274 - 884715 

SMS Hotline    : 0815 7870 9700 

 

1. Karakteristik Radio 

Komposisi siaran : NEWS – TALK SHOW - ENTERTAINMENT  

Jenis musik  : Adult Contemporary 

Lagu yang diputar  : Barat dan Indonesia (Pop, Rock, Jazz, R&B) 
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2. Psikografis Pendengar 

Gaya hidup khas : Berkumpul bersama kelompok 

  Up to date dalam fashion 

  Memiliki pergaulan luas 

  Akrab dengan dunia IT (Teknologi Informasi) 

Kepribadian  : Mandiri 

  Berkomitmen tinggi terhadap profesi 

  Mapan dalam kehidupan pribadi & profesi 

  Up to date dalam informasi 

  Gigih mengejar karir 

 

3. Demografis 

Status Sosial Ekonomi : Menengah dan Menengah atas (A, B, C+) 

Rentang usia         : 25 – 45 tahun 

Jenis kelamin   : Pria & Wanita 

Status Marital   : Single dan Sudah Menikah. 

Profesi    : Profesional,  Enterpreneur, dan Mahasiswa 

Area jangkauan siaran  : Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, 

Kulon Progo, Magelang, Parangtritis, Klaten, 

Purworejo, Kebumen. 
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Daftar Jaringan Radio Trijaya Network 

 

KOTA NAMA RADIO 
GELOMBANG 

(FM) 

1. JAKARTA TRIJAYA FM 104, 6 

2. BANDUNG TRIJAYA FM 91, 3 

3. YOGYAKARTA TRIJAYA FM 97, 00 

4. SURABAYA SCFM TRIJAYA 104, 7 

5. MANADO TRIJAYA FM 95, 3 

6. MEDAN TRIJAYA FM 95, 1 

7. DUMAI TRIJAYA FM 100, 5 

8. PONTIANAK MANUSA TRIJAYA FM 97,5 

9. SEMARANG TRIJAYA FM 89,8 

10. MADIUN PANDAWA FM MADIUN 106 

11. PALEMBANG TRIJAYA FM 87,6 

12. KENDARI GEMA KENDARI FM 92,4 

 
Sumber: Data Radio Trijaya FM Yogyakarta  

 

C. Visi dan Misi 
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Visi dan Misi Radio Trijaya FM adalah merupakan refleksi dari Visi dan Misi 

yang dimiliki oleh MNC (Media Nusantara Citra) sendiri. Adapun Visi tersebut 

adalah : 

 

1. Vision 

Perlunya memiliki visi kedepan yang semakin kreatif. 

2. Integrity 

Berlaku jujur serta mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakan. 

3. Persistence 

Tak pernah lelah dalam mengejar tujuan, dengan bekerja lebih cepat, 

intensitas yang sama dan konsisten, sehingga tak terlena terhadap 

perkembangan jaman. 

 Sedangkan Misi dari Trijaya Network sendiri adalah : 

1 Menciptakan masyarakat profesional yang berwawasan luas, 

bertanggungjawab, kritis, dinamis, dalam membina tatanan berbangsa 

yang harmonis. 

2 Menggugah masyarakat profesional untuk mengambil inisiatif, 

partisipatif, dalam menyelesaikan masalah secara profesional. 

 

D. Karakteristik 

1. Call Id : Profesional Muda 

2. Tag Line : More Than Just Music / The Real Radio 
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3. Spesifikasi Pendengar : 

a. Jenis Kelamin : 

Pria  : 70 % 

Wanita  : 30 %  

b. Social Economic Status (SES) : 

A & B   : 80 % 

Others  : 20 % 

c. Pendidikan : 

Sarjana : 35 % 

  D1 / D2 / D3   : 20 % 

  SLTA  : 25 % 

  Lain-lain : 20 %  

d. Tempat mendengarkan : 

Kantor  : 15 % 

Rumah  : 30 % 

Mobil  : 30 % 

Lain-lain : 25 % 

e. Umur : 

25 – 50 tahun : 75 % 

Lain-lain : 25 % 

f. Pekerjaan : 

Karyawan  : 65 % 
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Ibu Rumah Tangga : 20 % 

Pelajar   : 10 % 

Lain-lain  : 5 % 

 

 

E. Job Description 

1. DIREKTUR UTAMA 

Seorang Direktur Utama Radio Trijaya FM Yogyakarta adalah 

salah satu penanam saham atau memiliki kepemilikan usaha dalam 

perusahaan. Tugas utamanya adalah mengawasi dan memberikan 

masukan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

2. STATION MANAGER 

Seorang Station Manager secara rutin mengkoordinasi segala 

aktivitas komunikasi dan evaluasi (Operasional) di Radio Trijaya FM 

Yogyakarta. Tugas utama seorang Station Manager adalah bertanggung 

jawab secara penuh terhadap keseluruhan operasional perusahaan. 

Seperti bagian program, news, penyiar, finance, iklan, marketing dan 

sebagainya. Selain itu Station Manager juga bertugas menetapkan jadwal 

tugas penyiar, produser acara harian, batas waktu (deadline) produksi, 

dan lain-lain. 

3. PENYIAR / ANNOUNCER 
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Melakukan siaran sesuai schedule yang telah ditentukan. Di 

Radio Trijaya FM Yogyakarta saat ini, penyiar juga sebagai produser yg 

bertanggung jawab terhadap acaranya, agar sukses dan sesuai dengan 

target pendengar yang diinginkan. 

 

 

4. OPERATOR  

Bertugas melakukan operate siaran sesuai dengan schedule yang 

telah ditentukan. Operator Trijaya FM Yogyakarta dianggap sudah 

mengenal dan dapat menguasai secara baik dalam pengoperasian 

perangkat siaran dan otomatis tata siarannya. Operator dituntut untuk 

melaksanakan tugasnya sebaik mungkin tanpa kesalahan, dengan tingkat 

kedisiplinan yang tinggi (jadwal, tata kerja, penyiaran, musik, dll). 

Disamping itu, seorang operator juga harus bersedia untuk memperoleh 

tugas tambahan sewaktu-waktu. Apabila karena suatu hal, jadwal harus 

mengalami perubahan yang sifatnya mendadak. 

5. PRODUKSI 

Bertugas membuat iklan dan mengedit siaran berita sesuai dengan 

kebutuhan radio. Tim produksi dituntut untuk dapat bekerja tepat waktu, 

sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan pihak 

sponsor. Selain itu, tim produksi juga bertugas untuk membuat iklan 
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program acara internal, atau yang disebut dengan RE (Radio Expose) 

sesuai acara yg dibuat oleh divisi program. 

6. MUSIC DIRECTOR 

Secara keseluruhan tugas seorang Music Director adalah menjaga 

konsep operasi siaran, berdasarkan konsep stasiun radio yang telah 

ditentukan. Selain itu seorang Music Director juga melakukan 

pengaturan daftar lagu dalam siaran (playlist). Daftar lagu yang dibuat 

akan menjadi patokan penyiar dalam memutar lagu, spot iklan, radio 

expose, dan ad-lips dalam siaran perharinya. Music Director-pun 

menerima / memilah kiriman kaset, CD album terbaru dari lembaga 

rekaman yang bekerjasama dengan Trijaya FM Yogyakarta, kemudian 

menentukan jenis lagu dan penyanyi yang sesuai dengan format stasiun 

radio Trijaya FM Yogyakarta. 

7. FINANCE & ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Pada intinya, tugas bagian finance adalah membuat catatan cash 

and flow perusahaan. Yang apabila dirinci satu-persatu, tugas yang 

dilakukan oleh bagian finance ini antara lain : 

a. Mencatat verifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran. 

b. Filling bukti-bukti transaksi bank harian dan pajak. 

c. Rekonsiliasi pencatatan (pertanggungjawaban pencatatan rekening 

bank). 

d. Membuat laporan pajak, menghitung dan menyetor pajak. 
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e. Membuat laporan pajak PPn untuk Radio Trijaya FM Yogyakarta. 

f. Membuat kuitansi penagihan (sponsor program dan lainnya). 

g. Melaksanakan posting (sampai pada penyerahan laporan keuangan 

bulanan/tahunan pada user). 

h. Melakukan penelitian atas kuitansi dari pihak ketiga. 

i. Melaksanakan perhitungan intensif program siaran. 

j. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang tunai. 

k. Membuat daftar pelunasan piutang setiap bulan. 

8. SALES AND MARKETING (ACCOUNT EXECUTIVE) 

Bagian Account Executive (AE) memiliki tugas pokok mencari 

iklan / sponsor, sebagai sumber pendapatan utama Radio Station. Dalam 

menjalankan tugasnya, seorang Account Executive bekerja dengan cara 

menjalin hubungan baik dengan instansi atau lembaga (yang pernah, 

sedang, dan akan bersama Trijaya FM Yogyakarta) dalam bentuk 

kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan. Kegiatan ini 

termasuk mengadakan negosiasi, untuk memperoleh kepercayaan dan 

daya tarik klien atas proses kerjasama kedua belah pihak secara continue. 

9. DATA ENTRY / TRAFFIC DEPARTMENT 

Berperan dalam pengaturan hingga pelaksanaan penyiaran iklan. 

Baik komersial, Public Service Announcement (PSA), dan ad-lips. Tugas 

divisi Data Entry PT. Radio Trijaya FM Yogyakarta terbagi dalam dua 

bagian. Yaitu mengatur space iklan dan membuat log siaran. Selain itu, 
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divisi Data Entry juga bertugas mempersiapkan bukti siar iklan 

komersial / PSA / barter, untuk kemudian diteruskan kepada bagian 

Finance And Administration Departement. 

 

 

10. OFF - AIR  

Bertugas merancang kegiatan Off - Air radio secara periodik per-

tahun. Kemudian merealisasikan kegiatan tersebut, sesuai dengan 

perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan pihak sponsor. Kegiatan 

ini selain berfungsi sebagai media promosi bagi radio, juga sekaligus 

sebagai sumber pemasukan tambahan selain melalui acara siaran.  

11. KOORDINATOR LIPUTAN 

Koordinator Liputan adalah seorang reporter yang diberi tugas 

khusus. Yaitu untuk mengkoordinir reporter yang lain dalam pembagian 

tugas liputan. Disamping itu, seorang Koordinator Liputan di Radio 

Trijaya FM Yogyakarta juga berperan sebagai produser, khususnya 

untuk acara news. 

12. REPORTER 

Seorang reporter atau sering disebut sebagai wartawan, 

bertanggung jawab menggali data dari lapangan sampai menyajikan 

melalui reportase ataupun wawancara. Dalam bidang radio, insert suara 

narasumber sangat penting untuk dijadikan penguat hasil liputan 
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reporter, terlebih bagi Radio Trijaya FM Yogyakarta yang lebih 

mengutamakan live report. Seorang reporter dituntut untuk mampu 

mengatur durasi waktu pemberitaan, sehingga diharapkan berita yang 

dilaporkan termasuk kedalam kategori berita tercepat, tertepat, tidak 

tertinggal, dan memiliki kualitas penyampaian yang jelas. 

13. UMUM ( Office Boy dan Security) 

Office Boy bertugas menyajikan makanan dan minuman bagi 

karyawan maupun tamu di Radio Trijaya FM Yogyakarta. Selain itu juga 

bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. 

Sedangkan bagian Security atau keamanan, bertugas menjaga keamanan 

di seputar kawasan Radio Trijaya FM Yogyakarta. 

 

F. Program Acara 

1. ACARA RELAY : 

a. SEANDAINYA SAYA 

Program yang menyajikan komentar pendengar, jika seolah-olah 

menjadi seorang tokoh yang sedang menjadi berita sepanjang hari 

tersebut. Pendengar bisa menyampaikan komentar melalui line telepon, 

sesuai dengan tokoh yang telah ditentukan oleh Trijaya sebelumnya. 

Waktu Siar : Setiap hari, pukul 00.30 – 01.30 WIB 

Sifat Siaran : Network 

b. AROUND THE WORLD 
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Acara yang menyajikan seputar peristiwa internasional, yang terjadi di 

belahan dunia manapun.  

Waktu Siar : Setiap hari, pukul 01.30 – 04.30 WIB 

Sifat Siaran : Network 

c. MUTIARA PAGI 

Program siraman rohani bagi umat Islam, yang diharapkan mampu 

menjadi solusi untuk mendapatkan jawaban dari berbagai 

permasalahan sehari-hari. Dan sekaligus memotivasi Profesional Muda 

untuk memulai aktifitas di pagi hari. 

Waktu Siar : Setiap hari, pukul 05.00 – 05.30 WIB 

Sifat Siaran : Network 

d. INDONESIA 1ST CHANNEL 

Program Talk Show yang disiarkan secara langsung dari sebuah hotel 

di Jakarta. Menghadirkan host dan narasumber yang berkompeten 

membahas topik aktual seputar Keuangan, Bisnis, Ekonomi Makro, 

Politik dan Isu Aktual. Profesional Muda juga dilibatkan berinteraksi, 

baik melalui telepon dan SMS maupun hadir langsung di lokasi acara. 

Waktu Siar : Senin, pukul 07.00 - 09.00 WIB 

Sifat Siaran : Network 

e. NEWS HOUR 

Program Trijaya Network yang menyajikan berita-berita aktual. 

Dikemas dalam format Lintas Informasi dan Reportase, serta 
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wawancara yang dilakukan oleh Anchor Trijaya mengenai topik yang 

aktual pada saat itu. Meskipun sarat informasi dan berita, Profesional 

Muda masih bisa mendengarkan lagu sebagai selingan di acara ini. 

Waktu Siar : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB 

Sifat Siaran : Network 

f. INTRIK 

Menyajikan berbagai macam kiat pemasaran bisnis yang sangat 

bermanfaat. Bersama narasumber seorang motivator handal di 

Indonesia, Kafi Kurnia, Profesional Muda diajak untuk berinteraktif 

dalam berbagi pengalaman seputar dunia pemasaran. 

Waktu Siar  : Rabu, pukul 17.00 - 18.00 WIB  

Sifat Siaran  :  Network 

g. LIFE EXCELLENCE 

Setiap orang sebenarnya adalah pemimpin dalam hidupnya. Namun, 

banyak orang yang tidak sadar. Mereka sedang 'tertidur', bahkan 

mungkin sepanjang hidupnya. Untuk membangunkannya, hanya perlu 

satu kata. kunci, choice atau pilihan. Jika anda sadar memiliki pilihan, 

siapapun anda, dalam seketika akan memegang kendali hidup anda. 

Anda akan berubah dari obyek menjadi subyek, dari seorang korban 

menjadi seorang pemimpin. Tingkatkan kemampuan sebagai 

pemimpin, dan kuasai berbagai teknik manajamen yang akan 

menunjang kesuksesan dalam karir. Bagaimana menata kehidupan bagi 
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seorang Profesional Muda, menjadi inti dari program ini. Program ini 

merupakan hasil kerjasama antara Trijaya Network dan Institute of 

Leadership and Life Management (ILM). 

Waktu Siar : Kamis, pukul 17.00 - 18.00 WIB 

Sifat Siaran  : Network 

h. EXECUTIVE HAPPY HOUR 

Program yang menggambarkan bagaimana perjalanan hidup scorang 

tokoh hingga mencapai puncak kesuksesan dalam hidupnya. 

Pendengar-pun bisa berinteraksi langsung dengan tokoh tersebut, tidak 

hanya melalui telepon atau SMS, bahkan bertatap muka secara 

langsung. Program Variety Show ini disiarkan langsung dari sebuah 

kafe di Jakarta, dan selalu menghadirkan narasumber yang berbeda 

dalam setiap edisinya. 

Waktu Siar : Kamis (2 pekan sekali), pukul. 19.30 - 21.00 WIB  

Sifat Siaran  : Network 

i. TALK TO CEO 

Profesional Muda yang berpikir maju, biasanya memiliki karakter yang 

tidak pernah puas dengan prestasi kerja di masa lampau, dan tidak 

ingin berlama-lama berada pada satu. posisi tertentu. Pencapaian 

jenjang karir hingga ke tingkat tertinggi, tidak dianggap sebagai mimpi 

yang tidak akan terwujud. Mereka adalah orang-orang yang berani 

melakukan breakthrough, bahkan di saat perusahaan dan sebagian 
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besar orang memilih mundur dan menyerah pada keadaan. Trijaya 

menghadirkan profil orang-orang nomor 1 dalam perusahaan-

perusahaan terkenal, yang telah menunjukkan prestasi signifikan dalam 

membawa perusahaan hingga ke tahap yang terbaik. Termotivasi, 

tergerak untuk maju, dan berlari dalam karir, adalah harapan yang coba 

diwujudkan untuk setiap Profesional Muda yang mendengarkan setiap 

episode acara ini. 

Waktu Siar  :  Jumat, pukul 17.00 - 18.00 WIB  

Sifat siaran  : Network 

j. SEKS PROBLEMA DAN SOLUSI 

Hidup tanpa seks ibarat sayur tanpa garam. Bagaimana mencari 

jawaban atas berbagai permasalahan seks? Simak pembahasannya di 

sini, disertai dengan konsultasi gratis bersama narasumber dr. Boyke 

Dian Nugraha, dan artis Meriam Bellina. 

Waktu Siar  : Jumat, pukul 22.00 - 24.00 WIB 

Sifat Siaran  : Network 

k. MR. CHAIRMAN 

Ulasan mendalam seputar dunia hiburan, sosial, dan gaya hidup terkini, 

yang melibatkan narasumber dari berbagai kalangan. Seperti pakar, 

pelaku bisnis, dan juga public figure. Acara ini dibawakan dengan gaya 

khas yang serius tapi santai, serta diselingi dengan humor-humor segar. 

Waktu Siar  : Sabtu, pukul 07.00 - 09.00 WIB  
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Sifat siaran  : Network 

l. POLEMIK 

Akhir pekan bukan berarti berhenti menambah wawasan mengenai isu-

isu aktual. Profesional Muda-pun bisa hadir dan bertatap muka secara 

langsung dengan narasumber yang dihadirkan. Disiarkan langsung dari 

sebuah kafe di Jakarta, acara ini mengajak para Profesional Muda 

untuk dapat berinteraksi langsung, baik melalui telepon atau SMS. 

Waktu Siar  : Sabtu, pukul 09.00 - 11.00 WIB 

Sifat siaran  : Network 

m. GOSIP PROFESIONAL 

Menyajikan sajian gosip yang bukan sekedar gosip biasa. Dikemas 

dengan menarik, inilah Gosip Profesional, hasil kerjasama antara 

Trijaya Network dengan majalah TRUST. 

Waktu Siar  : Sabtu, pukul 11.00 - 12.30 WIB. 

Sifat Siaran : Network 

n. IT’S TIME 

Acara yang mengetengahkan berbagai hal mengenai teknologi 

informasi, mulai dari perkembangan teknologi informasi terkini, dunia 

selular, dan sebagainya. Acara ini dikemas khusus untuk Profesional 

Muda, karena dunia seputar IT kini sudah menjadi tren dan gaya hidup. 

Waktu Siar  : Sabtu, pukul 15.00 - 16.00 WIB 

Sifat Siaran  : Network 
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o. AUTOWORLD 

Pembahasan secara luas seputar dunia otomotif, baik dari segi 

perawatan, permasalahan, dan tips-tips dari pakar otomotif terkemuka, 

Bebin Djuana. Pendengar juga dilibatkan melalui telepon dan SMS 

dalam program acara ini. 

Waktu Siar  : Sabtu, pukul 17.00 - 18.00 WIB   

Sifat Siaran  : Network 

p. SUNDAY MORNING SHOW 

Acara yang menyajikan kiat-kiat untuk menjadi sehat, dan menjaga 

penampilan Profesional Muda untuk tetap prima. Ditambah dengan 

berbagai informasi ringan yang menarik untuk disimak, acara ini 

sangat tepat untuk menemani kegiatan santai pada Minggu pagi. 

Waktu Siar  : Setiap Minggu, pukul 07.00 - 09.00 WIB  

Sifat Siaran  : Network 

q. SPORT ZONE 

Sebuah acara yang berisi tentang berbagai informasi terbaru dalam 

dunia olahraga, terutama untuk cabang olahraga populer seperti tenis, 

golf, sepak bola, voli, tinju, dan sebagainya. Disajikan lengkap beserta 

ulasan dan prediksinya, serta dibawakan secara langsung oleh para 

praktisi dan pengamat olahraga. 

Waktu  : Minggu, pukul 17.00 - 18.00 WIB 

Sifat siaran  : Network 
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r. FIQIH AKTUAL 

Sebuah program inspiratif yang memberikan berbagai ulasan tentang 

permasalahan hidup sehari-hari dalam perspektif Islam. Bersama Ustad 

Dr. Setiawan Budi Utomo, pakar fiqih terkemuka, program ini 

berupaya mencerdaskan umat, namun disajikan dalam format yang 

umum. Dengan melakukan pendekatan agama yang rasional, 

narasumber mampu untuk menelaah sebuah permasalahan secara logis 

dan terbuka. Profesional Muda juga bisa berkonsultasi langsung, baik 

melalui telepon ataupun SMS. 

Waktu Siar  : Minggu, pukul 21.00 - 23.00 WIB 

Sifat Siaran  : Network 

s. TRIJAYA NEWS ROUND UP 

Berisi rangkuman berita-berita aktual yang dihimpun oleh Trijaya 

Network, baik nasional maupun internasional. Disajikan setiap hari 

selama 30 menit. 

Waktu Siar  :  Setiap, hari, pukul 12.30 - 13.00 WIB dan pukul 

16.30 - 17.00 WIB 

Sifat Siaran  : Network 

 

 

t. TODAYS NEWS 
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Program yang menghadirkan cuplikan berita utama dari berbagai media 

cetak nasional. Disiarkan setiap hari, untuk menemani Profesional 

Muda dalam memulai aktivitas di pagi hari. 

Waktu siar :  Setiap hari, pukul 06.30 - 07.00 WIB 

Sifat siaran  :  Network 

u. LINTAS INFORMASI 

Berisi berita nasional dan internasional teraktual, yang dihimpun oleh 

Trijaya Network. Dikemas singkat, padat dan jelas, dan berdurasi 

maksimal lima menit. Menyajikan berita politik, ekonomi, bisnis, 

sosial, olah raga, iptek, dan peristiwa. Jumlah berita pada setiap 

rangkaian Lintas Informasi adalah tiga sampai lima berita. Tidak ada 

pengulangan berita, kecuali bila ada peristiwa yang berkelanjutan. 

Sumber Berita berasal dari tim reporter dan koresponden, kantor berita, 

dan internet. 

Waktu Siar  : Setiap jam pada menit ’00 (Senin - Minggu)  

Sifat Siaran  : Network 

v. TRUMPED 

Donald John Trump bukan saja seorang pebisnis sukses, namun juga 

seorang entertainer. Ada sesuatu dalam diri Donald Trump, yang 

membuatnya mampu mengubah apa saja dalam genggamannya 

menjadi emas. Hampir setiap bidang yang ditekuninya, berhasil 

dijadikan ladang bisnis yang mengucurkan milyaran dolar. Mulai dari 
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bisnis properti, bisnis kecantikan seperti kontes Miss Universe, hingga 

bisnis hiburan, baik di televisi maupun radio. Donald Trump dikenal 

senang berkomentar tentang apa saja. Tentang bisnis, politik, 

pernikahan, sampai gosip orang terkenal. Sebagian pemikirannya 

kontroversial, namun sebagian lain, tak sedikit pula yang mengundang 

simpati publik. Semuanya dihadirkan dalam  radio commentaries yang 

berdurasi 5 menit. Dikemas bersama komentar dari public figure di 

tanah air. 

Waktu Siar : Senin - Sabtu, pukul 02.30; 07.30; 11.30; 15.30; 

  19.30  

Sifat Siaran : Network 

2. ACARA LOKAL 

a. JOGJA FORUM 

Diskusi interaktif tentang permasalahan di kota Yogyakarta dan 

sekitarnya, yang tengah menjadi sorotan atau mendominasi 

pemberitaan. Formatnya dengan mengundang narasumber ke studio. 

Waktu Siar  : Setiap Senin, pukul 17.00 – 18.00 WIB  

Sifat Siaran  : Lokal 

 

 

 

b. JOGJAKARTA FIRST CHANNEL 
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Membahas persoalan-persoalan aktual yang sedang berkembang 

dengan menghubungi narasumber via telepon, dipandu oleh penyiar 

Trijaya FM Yogyakarta serta  seorang jurnalis tamu. 

Waktu Siar  : Setiap Selasa pukul 07.00 - 08.00 WIB, serta 

  Rabu dan Kamis pukul 07.00 - 09.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

c. KILAS JOGJA 

Rangkuman berita terpilih yang terjadi dalam sehari, yang dikutip dari 

hasil reportase para reporter Trijaya FM di daerah Yogyakarta dan 

sekitarnya.  

Waktu Siar  : Setiap Senin - Jumat, pukul 18.00 – 18.30 WIB  

Sifat Siaran  : Lokal 

d. MAILBOX 

Acara yang mengundang para Profesional Muda untuk menyampaikan 

berbagai macam keluhan tentang beragam produk dan jasa, serta sarana 

publik yang disediakan. Seperti misalnya layanan listrik, telepon, air, 

perbankan, dan sebagainya. Melalui SMS interaktif Trijaya, kemudian 

dipilih topik yang akan diudarakan. Dan selanjutnya Trijaya akan 

menghubungi perusahaan yang di-complain, untuk menjawab keluhan 

pendengar pada saat program mengudara. 

Waktu Siar  : Setiap Selasa, pukul 17.00 – 18.00 WIB  

Sifat Siaran  : Lokal 
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e. IN LIFESTYLE 

Talk show tentang fenomena gaya hidup Profesional Muda Yogyakarta. 

Mengajak pendengar memberikan komentar seputar fenomena di 

masyarakat seperti wanita perokok, selingkuh, lesbian, dan sebagainya. 

Untuk mendapatkan data dan pengamatan yang tepat, acara ini 

bekerjasama dengan sebuah lembaga yang juga concern terhadap hal 

itu, yaitu PKBI Yogyakarta. 

Waktu Siar  : Setiap Senin, pukul 19.30 – 21.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

f. TRIJAYA HOT PLAYLIST 

Sebuah acara musik yang menyuguhkan sepuluh lagu Indonesia 

terbaru. Dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan Profesional Muda 

akan dunia musik dan hiburan. 

Waktu Siar  : Setiap Jumat, pukul 19.30 – 22.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

g. THANK’S GOD IT’S FRIDAY 

Bussiness display dalam bentuk soft promotion program, yang 

memperkenalkan sebuah perusahaan, produk, atau jasa kepada 

masyarakat. Pemasang iklan dapat menghadirkan dua orang 

narasumber untuk memberikan penjelasan tcntang perusahaan, produk, 

atau jasa tersebut kepada pendengar. Pendengar juga dilibatkan dalam 

interaktif melalui telepon dan SMS. 
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Waktu Siar  : Setiap Jumat, pukul 08.00 – 09.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

h. AFTER HOUR 

Program musik dan informasi khas Trijaya FM.  Dalam acara ini, 

penyiar memberikan informasi, baik berita, hiburan, olahraga dan 

sebagainya. Disamping itu, juga membuka request lagu untuk 

pendengar. 

Waktu Siar  : Setiap Senin – Rabu pukul 19.30 – 21.00 WIB, 

  dan hari Jumat pukul 19.30 – 22.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

i. UNFORGETABLE MEMORIES 

Acara musik yang memutar lagu-lagu era 70’an dan 80’an, dengan 

membuka request lagu untuk pendengar. 

Waktu Siar  : Setiap Sabtu, pukul 13.00 – 15.00 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

j. MUSIK INDONESIA 

Menyajikan suguhan lagu-lagu Indonesia populer khas Trijaya FM 

Yogyakarta. Profesional Muda juga bisa me-request lagu-lagu 

Indonesia pilihan melalui line phone dan SMS. 

Waktu Siar  : Setiap Minggu, pukul 09.00 – 12.30 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 

k. MUSIK BARAT 
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Sajian lagu-lagu barat populer khas Trijaya FM Yogyakarta. Pendengar 

juga bisa me-request lagu barat pilihan, melalui line phone dan SMS. 

Waktu Siar  : Setiap Minggu, pukul 13.00 – 16.30 WIB 

Sifat Siaran  : Lokal 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

 

A. Proses Produksi Acara Talk Show Jogja Forum 

1. Deskripsi umum program acara di Radio Trijaya FM Yogyakarta 

Sejak awal berdirinya, Radio Trijaya FM Yogyakarta menjadi bagian integral 

yang tak terpisahkan dari Trijaya Network yang berpusat di Jakarta. Untuk itu, 

format siarannya-pun sebagian besar adalah siaran relay. Dengan prosentase 

siaran 60% relay, dan 40% siaran lokal. Dari keseluruhan program siaran 

tersebut, sebagian besar adalah jenis siaran berita, sesuai dengan format radio 

yang diusungnya. Kemudian diantara keseluruhan program acara yang 

diproduksinya, sebagian besar merupakan jenis program acara talk show.   

Hal yang sama juga terjadi pada program acara siaran lokal. Sebagian besar 

acaranya merupakan acara talk show, karena memang itulah yang menjadi ciri 

khas Radio Trijaya FM Yogyakarta. Namun demikian, unsur hiburan tetap tidak 

ditinggalkan. Radio Trijaya FM juga menyajikan beberapa program musik, yang 

tentunya disesuaikan dengan karakteristik pendengar yang dituju. Yaitu dewasa, 

berwawasan luas, serta haus akan informasi.  

Program acara siaran lokal yang terdapat di Radio Trijaya FM Yogyakarta, pada 

dasarnya adalah turunan dari nama program yang sama, yang disiarkan secara 
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lokal di setiap jaringan Trijaya Network. Sehingga pada setiap jaringan Trijaya 

Network di daerah juga memiliki konsep program yang sama, meskipun 

karakteristik lokal tetap tidak dapat dipisahkan didalamnya. 

Program acara lokal yang diproduksi oleh Radio Trijaya FM Yogyakarta antara 

lain : 

l. Jogja Forum (Live) 

m. Jogjakarta First Channel (Live) 

n. Kilas Jogja (Recorded) 

o. Mailbox (Live)  

p. In Lifestyle (Live) 

q. Trijaya Hot Playlist (Recorded) 

r. Thank’s God It’s Friday (Live) 

s. After Hour (Live) 

t. Unforgetable Memories (Live) 

u. Musik Indonesia (Live) 

v. Musik Barat (Live) 

2. Program Acara Jogja Forum 

a. Dasar pemikiran 

Program acara talk show Jogja Forum dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pendengar yang haus akan perkembangan berita dan informasi 

terhangat. Khususnya tentang isu nasional maupun lokal, seputar dunia politik, 

sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya. Dengan format dialog 
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interaktif, diharapkan pendengar dapat menyimak langsung mengenai uraian 

permasalahan seperti yang dikemukakan oleh narasumber. Selain itu, pendengar 

dapat ikut serta secara langsung dalam menyampaikan gagasan maupun 

pertanyaannya. 

b. Maksud dan tujuan 

  Membuka wacana masyarakat akan permasalahan yang terjadi di 

kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Khususnya seputar permasalahan yang 

tengah menjadi sorotan atau mendominasi pemberitaan.. Sehingga diharapkan 

radio dapat berperan aktif sebagai media penghubung bagi semua pihak, demi 

terwujudnya solusi pemecahan bersama. 

c. Pengisi Acara 

 Pengisi acara dalam program talk show Jogja Forum terdiri dari penyiar 

dan narasumber. Biasanya mengundang minimal dua orang narasumber yang 

masing-masing mewakili dari pihak yang berbeda. Atau dalam hal ini pihak 

yang saling berlawanan kepentingan (misalnya seperti pengusaha dengan 

pemerintah, dsb). Narasumber yang dihadirkan adalah seseorang yang memiliki 

kompetensi untuk menjawab permasalahan yang terjadi, sesuai dengan topik 

permasalahan yang diangkat pada saat itu.  

d. Bentuk Penyajian 

Siaran   : Setiap Senin (Weekly) 

Pukul   : 17.00 – 18.00 WIB 

Frekuensi   : 4 kali per Bulan  
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Format  : Dialog / Talk Show 

Pengisi Acara  : Narasumber yang berkompeten di bidangnya 

  (Sosial, Politik, Pemerintahan, dsb) 

Karakteristik  : Live Studio 

Sasaran  : Dewasa Umum 

3. Proses Produksi Acara Talk show Jogja Forum 

a. Proses Pra Produksi 

1) Menentukan Topik pilihan mingguan 

Pada tahap ini, produser acara mengadakan pertemuan awal 

dengan Station Manager serta penyiar acara. Kemudian selanjutnya 

melakukan proses brain storming atau pemaparan ide, tentang 

permasalahan aktual yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Dalam 

rapat ini, masing-masing pihak saling memaparkan tentang permasalahan 

apa yang sekiranya pantas untuk dijadikan topik utama, disertai dengan 

berbagai pertimbangan atas gagasan tersebut. Kemudian pada akhirnya 

tim tersebut menyepakati sebuah topik, yang kiranya telah memenuhi 

beberapa aspek yang diinginkan. Yaitu penting untuk dibicarakan, serta 

banyak diminati oleh pendengar. 

2) Mencari data sekunder 

Selanjutnya, setelah topik dan alur wawancara telah ditentukan, 

maka produser mempersiapkan data sekunder untuk lebih memperdalam 

wawasan seputar topik permasalahan. Data ini diperoleh dari surat kabar, 
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internet, maupun hasil reportase yang telah dilakukan oleh para reporter 

sebelumnya di divisi news. 

3) Membuat rundown pertanyaan dan TOR 

Setelah memperoleh data sekunder, kemudian produser membuat 

draft pertanyaan wawancara beserta TOR atau Term of Reference, yaitu 

kerangka acuan. Draft pertanyaan digunakan sebagai panduan bagi 

penyiar dalam melakukan interview dengan narasumber, sedangkan TOR 

digunakan sebagai acuan bagi penyiar, untuk menyampaikan batasan 

masalah. Sehingga pada saat produksi nanti, pembicaraan dapat terfokus 

pada satu topik permasalahan saja.  

4) Menentukan Pengisi Acara 

 Proses selanjutnya adalah produser mencari narasumber yang 

tepat untuk dihadirkan dalam acara talk show Jogja Forum. Beberapa 

hari sebelumnya produser telah mengkonfirmasi narasumber untuk dapat 

hadir di studio. Apabila yang bersangkutan kebetulan berhalangan atau 

tidak dapat hadir, maka ada dua langkah alternatif. Yang pertama adalah 

mencari narasumber lain, namun apabila narasumber pertama dirasa 

sangat penting dan tidak dapat digantikan, maka langkah alternatif yang 

kedua adalah produser meminta narasumber tersebut untuk melakukan 

wawancara melalui telepon pada saat acara berlangsung. 

b. Proses Produksi 
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Pada saat pelaksanaan acara talk show Jogja Forum, produser dan 

penyiar merupakan pemegang peranan yang paling penting. Sebelum acara 

berlangsung, seorang penyiar sudah harus menguasai tentang topik yang akan 

menjadi bahasan acara. Kemudian penyiar juga harus menyiapkan data 

tambahan, daftar pertanyaan, serta TOR yang sebelumnya sudah dibuat oleh 

produser. Sementara itu, produser juga bertugas mengkonfirmasi kehadiran 

narasumber ke studio, minimal satu jam sebelum acara berlangsung. Dan pada 

saat acara berlangsung, produser berada di dalam studio bersama dengan penyiar 

dan narasumber. Selain memantau teknis pelaksanaan acara, produser juga 

bertugas untuk mengingatkan waktu dan saat pemutaran iklan. 

c. Proses Pasca Produksi  

Pada proses pasca produksi ini, selalu diadakan evaluasi tentang produksi 

acara yang telah berlangsung. Biasanya dilakukan secara rutin satu kali dalam 

sebulan. Hal-hal yang dibahas adalah keseluruhan proses dari persiapan hingga 

teknis pelaksanaan acara. Intinya, evaluasi ini menekankan pada aspek-aspek 

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan acara siaran. Agar di waktu 

yang akan datang, produksi acara talk show Jogja Forum akan menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

B. Aktivitas Kuliah Kerja Media 

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



 

Pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis berlangsung dalam kurun 

waktu satu bulan. Yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 29 Februari 2008. Dimana 

kemudian dalam pelaksanaan magang ini bisa dijabarkan dalam empat periode. Yaitu : 

a. Periode I (1 - 9 Februari 2008) 

Pada periode ini merupakan tahap awal pelaksanaan magang bagi penulis di 

Radio Trijaya FM Yogyakarta. Pada hari pertama memasuki kantor, penulis langsung 

bertemu dengan Station Manager Radio Trijaya FM Yogyakarta, yang juga merupakan 

instruktur magang bagi penulis. Kegiatan awal yang berlangsung pada saat itu adalah 

pengenalan secara umum tentang Trijaya FM Yogyakarta beserta program-programnya. 

Penulis juga diperkenalkan kepada seluruh karyawan radio, dan dijelaskan mengenai 

struktur organisasi serta tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap divisi.  

Secara umum, Radio Trijaya FM Yogyakarta memiliki 6 divisi kerja. Yaitu 

divisi News, Program, Sales & Marketing, Finance & Admin, Event Organizer, dan 

Umum. Dimana pada masing-masing divisi masih memiliki bagian kerja lagi 

dibawahnya. Setelah memperoleh gambaran keseluruhan tentang divisi yang terdapat di 

Radio Trijaya FM Yogyakarta, selanjutnya penulis ditugaskan oleh instruktur untuk 

belajar di divisi program. Dimana dalam divisi ini meliputi beberapa bagian, antara lain 

Produksi, Penyiar, Produser, Music Director, dan Operator. Penulis ditugaskan untuk 

mengamati cara kerja pada bagian-bagian tersebut, dan kemudian dijelaskan tentang 

tugas-tugas pokok yang harus dilakukan oleh setiap bagian. Pada bagian Produksi, 

bertugas untuk membuat iklan dan mengedit berita maupun rekaman program acara 

yang dibutuhkan oleh radio. Sementara seorang penyiar di Radio Trijaya FM 
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Yogyakarta memiliki tugas ganda. Yaitu selain harus menyiarkan acara, juga sekaligus 

merangkap tugas sebagai produser acara. Standar bagi seorang penyiar di Trijaya FM 

adalah harus cakap, dewasa, serta memiliki wawasan yang luas khususnya mengenai 

berita. Kemudian seorang Operator bertugas meng-operate program siaran, baik itu 

acara lokal maupun acara yang disiarkan secara network (jaringan). Sedangkan seorang 

Music Director, memiliki tanggungjawab penuh terhadap pengadaan dan penyajian 

musik secara keseluruhan di radio. Dan disamping tugas tersebut, seorang Music 

Director juga bertugas untuk memproduseri program acara musik di Radio Trijaya FM. 

Memasuki pertengahan minggu pertama, penulis juga belajar tentang penulisan 

naskah berita radio. Meskipun berada pada divisi program, namun ketrampilan menulis 

berita radio memang harus dikuasai dengan baik. Alasan utamanya adalah karena 

Trijaya FM mengkhususkan diri sebagai radio berita. Sehingga dalam situasi apapun, 

baik penyiar maupun operator, diharapkan mampu membuat naskah berita radio dengan 

baik dan layak untuk disiarkan. Naskah berita radio atau yang biasa disebut dengan 

materi kata ini terdiri dari tiga bagian. Yaitu bagian pengantar, bagian isi, dan bagian 

tambahan. Bagian pengantar adalah lead berita. Dimana menunjukkan informasi apa 

saja tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Sedangkan bagian isi menjelaskan 

tentang inti dari berita yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, sangat dimungkinkan 

apabila tidak semua informasi penting dari berita tersebut dapat disajikan sekaligus. 

Karena radio adalah media yang bersifat sepintas dengar, sehingga menjadi kurang 

efektif apabila terlalu padat hal-hal yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga 

adalah bagian tambahan. Yaitu berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan 
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dengan berita, yang dianggap perlu untuk ditambahkan. Bagian tambahan ini tidak harus 

ada dalam penulisan berita radio. Bisa ditambahkan dan bisa juga tidak, tergantung pada 

kebutuhan informasi yang akan disampaikan. 

Berita radio memiliki karakter yang berbeda dengan berita cetak. Karena tuturan 

yang digunakan adalah tuturan lisan, bukan tulis. Sehingga dalam penyusunannya, 

banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan. Seperti menghindari atau setidaknya 

meminimalisir kata-kata yang khas terdapat dalam berita tulis. Antara lain seperti kata 

bahwa, akan tetapi, yang, dan sebagainya. Hal ini penting untuk diperhatikan, terlebih 

karena berita radio seringkali bersifat mengutip dari media lain seperti koran, majalah, 

maupun internet. Sehingga pada akhirnya, berita yang disampaikan akan menjadi lebih 

efektif. Baik dari segi durasi, maupun dari segi kelayakan dengar bagi khalayak. 

Dalam minggu ini, penulis mulai banyak mengetahui tentang karakteristik 

program acara yang dihasilkan oleh Radio Trijaya FM. Disamping itu, penulis juga 

memahami tentang tugas-tugas yang harus dijalankan oleh setiap bagian dalam divisi 

program. Namun tak lepas dari semua itu, penulis juga menemui beberapa kendala 

ketika memulai kegiatan magang di minggu pertama. Yaitu tidak adanya komputer yang 

sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas latihan materi kata yang diberikan dari 

instruktur. Sebagai pemecahannya, penulis bergabung dengan teman untuk meminjam 

komputer, sehingga tugas dari instruktur dapat dijalankan dengan baik. 

b. Periode II (11 - 16 Februari 2008) 

Memasuki minggu kedua, penulis mulai beradaptasi di lingkungan kantor 

dengan lebih baik. Hal yang dikerjakan pertama-tama masih memperdalam tentang 
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penulisan struktur naskah berita radio. Bersama instruktur, penulis banyak berlatih 

tentang penulisan kalimat berita yang efektif. Dan di akhir pengerjaan setiap tugas yang 

diberikan, penulis juga melakukan evaluasi serta revisi atas hasil pekerjaan yang telah 

dibuat. 

Kemudian tugas lain yang dikerjakan oleh penulis adalah membuat spot iklan 

Ad-Libs, yaitu spot iklan yang sifatnya dibacakan. Dimana materi iklan yang akan 

dibuat telah ditentukan sebelumnya. Memasuki pertengahan minggu kedua, penulis 

mulai belajar tentang cara mengoperatori acara siaran. Hal pertama yang dilakukan 

adalah mempelajari tentang teknis penguasaan alat, yaitu mixer. Kemudian setelah 

paham akan fungsi dan pengaturannya, penulis secara langsung menjadi operator dalam 

acara siaran relai dari Trijaya FM Jakarta. Tugas pokok yang dikerjakan antara lain 

mengatur volume suara, lagu, dan waktu pemutaran iklan. Karena di Trijaya FM sendiri 

terdapat ketentuan khusus yang harus diikuti tentang waktu pemutaran iklan, yaitu 

antara iklan lokal dan nasional. Meskipun tampak tidak begitu sulit, namun tugas 

seorang operator tidak bisa dianggap ringan. Karena seorang operator juga harus bisa 

mengambil keputusan secara tepat, khususnya bila terjadi hal-hal yang sifatnya tidak 

diduga. Seperti halnya terputusnya siaran dari pusat akibat gangguan satelit, kualitas 

suara yang kurang layak dengar, dan sebagainya. Biasanya, permasalahan seperti ini 

bisa disiasati dengan mengisi lagu ataupun mengganti dengan program acara lokal. 

Pada minggu ini, penulis juga berlatih tentang tehnik announcing yang baik. 

Dengan dibantu seorang penyiar senior di Trijaya FM, penulis berlatih untuk 

membawakan acara news dan non-news. Sedangkan hal-hal yang dipelajari antara lain 
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tentang tehnik pernafasan, cara bertutur, tehnik membaca berita, hingga variasi dan 

pemenggalan kalimat yang baik. Memasuki akhir minggu kedua, penulis mendapat 

tugas untuk berlatih membuat perencanaan acara talk show, baik news maupun non-

news. Perencanaan ini meliputi judul, deskripsi acara, serta time schedule. Disini penulis 

belajar tentang bagaimana proses dari awal terbentuknya sebuah program acara, dimana 

sangat memperhitungkan aspek kesesuaian acara dengan format radio, keunggulan 

program, serta kemampuan SDM yang ada dalam mewujudkan program tersebut. 

Dalam minggu kedua ini, penulis telah mendapatkan beberapa perkembangan. 

Antara lain telah mengetahui cara membawakan siaran yang baik, kemudian mampu 

membuat penulisan berita yang baik, serta mampu mengoperatori acara siaran. Tidak 

ada kendala yang cukup berarti dalam minggu kedua ini, semuanya masih berjalan 

dengan baik. 

c. Periode III (18 - 23 Februari 2008) 

Selanjutnya pada minggu ketiga, penulis masih melakukan aktivitas yang tidak 

jauh berbeda dari minggu sebelumnya. Seperti biasa, penulis mendapat giliran untuk 

menjadi operator program siaran relai. Disini penulis tidak lagi menemukan kesulitan 

yang berarti, karena sudah cukup sering melakukan pekerjaan ini. Aktivitas seorang 

operator tidak hanya mengatur volume suara dan iklan saja. Melainkan juga mencatat 

pada menit keberapa iklan diputar, serta merekap data reportase yang dilakukan oleh 

reporter Trijaya FM Yogyakarta di lapangan. Dimana data ini nantinya digunakan untuk 

membuat rangkuman berita dalam sehari, yang disiarkan dalam acara Kilas Jogja. 

Kemudian, minggu ini penulis juga masih mempelajari tentang teknik membawakan 
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program siaran yang baik. Selain itu, penulis juga diberi tugas untuk mengamati secara 

langsung dan membantu pelaksanaan program acara talk show Jogja Forum. Disini 

penulis mempelajari secara langsung tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam 

memproduksi sebuah acara talk show. Mulai dari tahap pra produksi, produksi, hingga 

pasca produksi. Unsur ketepatan waktu serta kerja tim yang solid, menjadi poin penting 

dalam menunjang keberhasilan sebuah acara talk show. Disamping juga harus 

memikirkan kecermatan dalam memilih topik serta narasumber yang berkompeten. 

Selanjutnya, dalam minggu ini penulis juga memperoleh kesempatan untuk 

mengamati dan membantu pelaksanaan sebuah acara off air, yaitu Audisi Indonesian 

Idol 2008 di Yogyakarta. Radio Trijaya FM Yogyakarta mendapatkan kesempatan ini, 

karena dalam hal ini bertindak sebagai media partner bagi stasiun televisi RCTI yang 

menjadi penyelenggara utama. Hal ini dimungkinkan karena RCTI dan Trijaya FM 

berada pada satu jaringan korporasi yang sama, yaitu MNC (Media Nusantara Citra). 

Sehingga Trijaya FM Yogyakarta menjadi salah satu bagian dari Event Organizer (EO) 

lokal yang mendukung acara tersebut. Disini penulis sedikit banyak belajar tentang cara 

mengembangkan sebuah radio melalui penyelenggaraan event-event off air.  

Kemudian aktivitas lain yang dilakukan oleh penulis adalah menjadi editor 

rangkuman berita untuk program acara Kilas Jogja. Hal yang dilakukan adalah mengedit 

rekaman siaran reportase dalam sehari, yang sebelumnya telah disiarkan secara live oleh 

reporter Trijaya FM Yogyakarta. Seorang Editor harus menyeleksi kembali rekaman 

siaran berita yang akan diputar. Antara lain dengan menghilangkan noise, memotong 

jeda yang terlalu lama, memotong kata-kata yang kurang perlu agar lebih ringkas, dan 
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memberi efek tambahan untuk smash. Kemudian hasil rekaman tersebut dipadukan 

kembali dengan hasil take voice yang telah diambil sebagai narasi berita. Setelah itu 

diedit kembali secara keseluruhan, dan disesuaikan dengan durasi waktu acara. 

Kemudian hasil produksi editing tersebut siap untuk disajikan. Software yang 

digunakan dalam produksi ini adalah Cool Edit Pro 2.0, dengan menggunakan beberapa 

sound effect sebagai tambahan. 

Dalam minggu ketiga ini, perkembangan yang telah dicapai penulis antara lain 

lebih menguasai cara mengoperatori acara siaran, mengetahui pelaksanaan acara off air 

radio, mengetahui tahapan produksi acara talk show, serta mengetahui cara menyajikan 

kilasan berita. Dalam minggu ini penulis tidak menghadapi kesulitan yang berarti, 

sehingga tugas-tugas yang diberikan masih dapat dilakukan dengan baik. 

d. Periode IV (25 - 29 Februari 2008) 

Periode ini merupakan periode akhir bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan 

magang di Radio Trijaya FM Yogyakarta. Dalam minggu ini, instruktur memberi tugas 

kepada penulis untuk memperdalam materi tentang penyajian acara talk show. 

Disamping tetap menjalankan rutinitas tugas harian seperti menjadi operator dan 

membantu pelaksanaan acara talk show, penulis juga dilibatkan dalam evaluasi program 

acara talk show. Baik tentang teknis membawakan acara, maupun tentang 

pengembangan alur topiknya. 

Kemudian penulis juga berlatih untuk membuat daftar pertanyaan wawancara 

untuk acara talk show. Hal-hal yang dipelajari antara lain bagaimana membuat daftar 

pertanyaan yang runtut. Berangkat dari satu permasalahan, kemudian mencoba 
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dikaitkan dengan permasalahan lainnya. Namun dengan catatan, pembicaraan tetap 

harus fokus pada topik dan tidak keluar dari bahasan yang telah ditentukan. Kemudian, 

pada akhir kegiatan magang di Radio Trijaya FM Yogyakarta, penulis juga mendapat 

tugas untuk membuat simulasi acara talk show, baik news maupun non-news. Hal ini 

dimaksudkan agar penulis lebih menguasai tentang cara-cara membawakan acara talk 

show, serta teknis mengembangkan pertanyaan pada saat melakukan interview dengan 

narasumber. 

Hingga akhir pelaksanaan kegiatan magang di minggu keempat ini, banyak 

perkembangan yang telah didapat oleh penulis. Antara lain lebih memahami tentang 

tugas dan peranan seorang produser acara talk show, serta lebih menguasai tentang 

teknis membawakan acaranya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Perencanaan sebuah program acara radio memang menuntut profesionalisme 

kerja yang tinggi diantara para kru pendukungnya. Dari tahap persiapan hingga paska 

produksi, semuanya memerlukan koordinasi yang baik serta tanggungjawab penuh akan 

tugas dan kewajibannya. Hal ini juga tercermin pada proses produksi acara talk show 

Jogja Forum yang ada di Radio Trijaya FM Yogyakarta. Sebagai radio yang 

memfokuskan diri pada berita, sudah selayaknya radio ini menghadirkan beragam 

informasi kepada pendengar melalui berbagai acaranya, termasuk acara talk show. 

Program acara talk show Jogja Forum menyajikan sebuah dialog interaktif yang 

dikemas dalam bentuk diskusi panel. Yaitu dimana penyiar bertindak sebagai moderator 

dengan menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki sudut pandang berbeda. 

Dalam acara ini pendengar juga dapat berinteraksi secara langsung untuk mengutarakan 

pendapatnya. Dengan demikian, acara ini dapat menjadi sarana alternatif untuk mencari 

solusi pemecahan bersama atas permasalahan yang terjadi. Maka tidak heran bahwa 

program ini tengah menjadi acara unggulan di Radio Trijaya FM Yogyakarta. Karena 

selain membuka wacana masyarakat, acara ini juga berfungsi sebagai penyambung 

komunikasi antar berbagai pihak. Seperti masyarakat, pemerintah, pengusaha, maupun 

para pemegang kebijakan yang lain. 
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Melalui acara ini, dapat dikatakan Radio Trijaya FM Yogyakarta mampu 

menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Karena selain memberikan informasi dan 

pendidikan, acara ini juga sangat menghibur untuk disimak. Keberhasilan dari program 

acara ini tentunya tidak luput dari unsur kerjasama, kedisiplinan, serta kekompakan 

seluruh kru pendukung yang terlibat dalam produksi acara Jogja Forum. Inilah yang 

menjadi kunci kesuksesan sebuah program acara radio khususnya di Trijaya FM 

Yogyakarta. 

Terlebih bagi seorang produser, tugas yang dijalankan menuntut pemikiran dan 

profesionalitas kerja yang tinggi. Karena selain harus memikirkan topik yang aktual 

untuk dibahas, seorang produser juga memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan 

sebuah acara agar semakin diminati pendengarnya. Apalagi bila dihadapkan pada 

persaingan media yang semakin ketat seperti saat ini, dimana setiap media saling 

berlomba untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menarik perhatian 

khalayaknya. Tanpa didukung dengan kreativitas dan strategi yang baik, maka kita tidak 

akan unggul dalam persaingan. Untuk itu, evaluasi program dalam hal teknis maupun 

konsep acara, selalu dilaksanakan secara rutin.  

Sebagai mahasiswa, penulis menyadari bahwa dengan berbekal pengetahuan 

yang didapat di kampus saja belumlah cukup. Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja 

Media ini, penulis dapat merasakan secara langsung bagaimana proses kerja dalam 

sebuah media radio yang sesungguhnya. Disini penulis belajar tentang bagaimana 

membuat sebuah produksi acara radio yang berkualitas. Bukan hanya dari segi 

kemasannya, namun juga dari segi konsep dan pemikiran. Satu bulan merupakan waktu 
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yang singkat bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media. Penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan, namun dengan berlatih 

serta menggali berbagai informasi, penulis dapat semakin memahami tentang 

mekanisme produksi sebuah acara talk show dengan berbagai permasalahannya. Dimana 

untuk mewujudkan sebuah pelaksanaan acara yang baik, diperlukan sebuah perencanaan 

yang matang serta koordinasi tim yang solid dalam menjalankan tugasnya. 

 

B. Saran 

Kegiatan Kuliah Kerja Media merupakan sarana yang efektif untuk 

meningkatkan keterampilan mahasiswa, khususnya sebagai persiapan untuk memasuki 

dunia kerja. Terlebih bagi mahasiswa Diploma III, yang memang dicetak untuk menjadi 

lulusan yang siap kerja. Karena dalam kenyataannya, seringkali terdapat banyak 

perbedaan antara ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan, dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. Untuk itu, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin 

dapat berguna bagi mahasiswa, instansi magang, maupun bagi lembaga pendidikan 

terkait. 

 

 

 

 

1. Bagi Mahasiswa 
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a. Bagi mahasiswa yang nantinya akan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja 

Media, diharapkan lebih selektif dalam memilih tempat magang, 

disesuaikan dengan minat serta kemampuan yang dimiliki. 

b. Membekali diri dengan berbagai informasi dan keterampilan, tentang 

tugas-tugas yang akan dilaksanakan pada saat magang. 

c. Dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media, hendaknya 

mahasiswa bersikap aktif dan tidak segan untuk bertanya kepada 

pembimbing apabila mengalami kesulitan. Agar mengetahui kekurangan 

pribadi, serta dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, khususnya yang 

bergerak di bidang penyiaran, untuk mempermudah mahasiswa dalam 

memperoleh tempat pelaksanaan magang yang baik. 

b. Diharapkan lebih mengarahkan kurikulum pembelajaran di kampus pada 

aspek-aspek yang mengacu pada kebutuhan media massa saat ini. Supaya 

mahasiswa tidak ketinggalan informasi tentang dunia penyiaran yang 

semakin berkembang, serta mampu menjadi lulusan yang handal di 

bidangnya. 

c. Lebih banyak mengundang dosen tamu, serta melibatkan para praktisi 

media penyiaran di dalam proses perkuliahan. Agar mahasiswa 

memperoleh pengetahuan yang berimbang antara teori yang didapat di 
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bangku perkuliahan, dengan praktek nyata di dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Bagi Instansi tempat magang 

a. Sebagai radio yang memiliki konsep jaringan, hendaknya Trijaya 

Network menambah porsi siaran untuk acara lokalnya. Sehingga tidak 

membatasi kreativitas para kru pendukung dalam mengembangkan 

program acaranya. 

b. Tetap menjaga karakteristik atau cita rasa lokal dalam setiap program 

acaranya. Sehingga dalam setiap acara yang disajikan, lebih memiliki 

aspek kedekatan dengan pendengar. 

c. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, untuk membuka kesempatan 

magang yang lebih luas, serta memberikan pelatihan di bidang jurnalistik 

radio. Agar semakin banyak tercipta tenaga ahli di bidang penyiaran, dan 

bagi radio akan lebih dikenal luas di masyarakat. 
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G. Struktur Organisasi 
 

 
         
        DIREKTUR UTAMA 

 
 
 

 
       STATION MANAGER 

 
 
 
 
 

 
 

                NEWS              PROGRAM           SALES &          FINANCE &           EVENT                 UMUM 
               MARKETING         ADMIN           ORGANIZER 
 
 
 
          - Koordinator     - Music             - Account                - Finance            - Off Air                  - Office Boy 
             Liputan       Director                 Executive     - Admin         - Security                                                    
           - Reporter     - Produksi Iklan         - Traffic         - Teknisi  
       - Penyiar / 
         Produser 

    - Operator                      
Sumber: Data Radio Trijaya FM Yogyakarta 
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