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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan 

cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan 

merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa 

udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti 

molekul udara).1 

 Pada awal ditemukannya, radio kurang mendapat perhatian dunia sebagai 

alat teknologi transmisi penyampai pesan, sehingga pada jaman perang dunia radio 

lebih banyak difungsikan oleh militer dan pemerintahan guna menyampaikan 

informasi dan berita mengenai ideologi pemimpin serta unsur kepentingan politik. 

Namun seiring perksembangan jaman, fungsi tersebut berkembang menjadi dua 

jenis fungsi, yaitu : a) fungsi informasi dan b) fungsi hiburan.2 

Fungsi informasi merupakan fungsi penyampaian informasi dalam 

memenuhi kebutuhan dasar tertinggi manusia yaitu rasa ingin tahu. Sehingga fungsi 

ini memberikan sebanyak-banyaknya informasi kepada konsumen untuk memenuhi 

rasa ingin tahu terhadap suatu hal yang dikemas berupa straight news, feature, 

infotaiment dan soft news (current affair, majalah, dokumenter dan talk show). 

                                                           
1Asep Syamsul, 2009, Dasar-Dasar Siaran Radio, Bandung: Nuansa, hal. 12. 
2Morissan, 2008, Manajemen Media Penyiaran, Jakarta: Kencana, hal.218 
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Sedangkan fungsi hiburan merupakan segala bentuk siaran yang bertujuan 

untuk menghibur dan berupa musik, lagu, cerita, permainan maupun drama dalam 

memainkan perasaan audiens untuk memberikan hiburan.3 

Fungsi hiburan sejak dahulu hingga saat ini, merupakan sebuah kebutuhan 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Setiap harinya, manusia dihadapkan 

dengan tekanan hidup yang berpotensi menimbulkan stress maupun depresi yang 

dapat merusak kesehatan serta memicu kerusakan hubungan sosial, sehingga 

tayangan hiburan menjadi salah satu solusi dalam memberikan kesegaran terhadap 

fisik, mental dan emosional penikmatnya. 

Dari kebutuhan tersebut, lahirlah industri kreatif broadcasting, diantaranya 

industri kreatif televisi dan industri kreatif radio.Radio sebagai salahsatu dari 15 

subsektor industri kreatif yang didalamnya mengemas fungsi hiburan dan 

informasi, memiliki definisi sebagai kegiatan kreatif yang meliputi proses 

pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam 

format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan 

berkesinambungan4. 

 Adapun menyiarkan tayangan yang teratur dan berkesinambungan kepada 

publik bukanlah hal yang mudah. Radio sebagai sebuah industri memerlukan biaya 

untuk terus beroperasi. Radio memerlukan biaya perawatan baik terhadap alat-alat 

di dalam studio, alat pemancar gelombang sinyal, listrik dan air, perawatan jaringan 

                                                           
3Ibid, hal. 218. 
4Edwina Triwibowo dan Wawan Dhewanto, 2015. Rencana Pengembangan Televisi dan 
Radio.Jakarta: Republik Solusi, Hal. 4 
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internet dan telepon, gaji penyiar, gaji karyawan, pembelian rekaman musik dan 

lain sebagainya. Oleh sebab itu, radio dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan 

finansial organisasinya. 

 Dalam proses memenuhi kebutuhan finansial, sumber pendapatan utama 

industri kreatif radio adalah melalui iklan, dengan model bisnis bekerjasama dengan 

perusahaan lain dengan menyediakan satu jenis fasilitas yang perusahaan lain 

butuhkan, tetapi radio memberikan produknya secara gratis kepada konsumen atau 

masyarakat, dalam hal ini adalah pendengar radio. Istilah ini disebut fee in, free 

out.5 

Iklan memiliki definisi sebagai semua bentuk presentasi non-personal yang 

mempromosikan gagasan, barang atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu. 

Karena definisi longgar tersebut, iklan tidak terbatas pada buatan perusahaan profit, 

namun juga mencakup semua pihak yang menyebarkan pesannya kepada publik 

sasaran, termasuk iklan yang dibuat instansi sekolah, organisasi amal serta lembaga 

pemerintah.6 

Dalam proses produksi radio, dikenal beberapa jenis iklan yang dapat dibeli 

oleh pengiklan, diantaranya: (1) penayangan slogan atau quotes, (2) liputan 

mendalam, (3) public service announcement berupa adlibs yang dilakukan penyiar 

atau spot iklan yang berdurasi 30-60 detik, (4) dialog/obrolan, opini yang dipotong 

pendek-pendek, (5) lagu maupun jingle yang memiliki pesan dalam 

                                                           
5Ibid, Hal. 52-53 
6Uyung Sulaksana. 2007.  Integrated Marketing Communications. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 

90 
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liriknya.7Adapun dalam membeli iklan di radio, pengiklan tidak harus selalu 

melakukan transaksi menggunakan uang tunai, namun juga dapat berupa pemberian 

sosialisasi program maupun kesepakatan kreatif lainnya yang pada dasarnya 

disepakati kedua pihak serta bersifat saling menguntungkan.8 

 Dalam mendapatkan pengiklan, radio dituntut harus mengembangkan daya 

tarik kepada pemasang iklan. Daya tarik sebuah radio lahir dari kebiasaan audience 

yang selalu aktif memilih media mana yang sesuai dan berorientasi kepada tujuan 

yang diharapkan pendengar, serta bertanggungjawab secara pribadi untuk memilih 

media guna memenuhi kebutuhan mereka.9Daya tarik adalah strategi yang 

dilakukan dengan mengembangkan sebuah point tertentu pada radio dengan tujuan 

utama untuk memuaskan pendengar agar terus mau mendengarkan dan memuaskan 

pengiklan agar terus mau memasangkan iklannya di radio.10 

 Selain peningkatan daya tarik dalam mengemas fungsi utama media radio 

sebagai sumber informasi, hiburan, memberikan pendidikan serta memberikan 

unsur persuasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, 

maka definisi televisi dan radio dalam konteks ekonomi kreatif sebaiknya mampu 

                                                           
7Masduki. 2001. Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar. Yogyakarta: LKiS, 
hal. 69 
8Santi Indra A. 2008. Jurnalisme Radio: Teori dan Praktik. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 
Hal.48. 
9Naiza Rosalia, 2012. Faktor-Faktor Penting Daya Tarik Stasiun Radio Bagi Pendengar Radio di 

Kota Semarang. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 

Hal.77. 
10Little John dalam Naiza Rosalia, 2012. Faktor-Faktor Penting Daya Tarik Stasiun Radio Bagi 

Pendengar Radio di Kota Semarang. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1. Semarang: 

Universitas Diponegoro, Hal. 78. 
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mencakup keempat fungsi tersebut, serta mampu menciptakan atau meningkatkan 

nilai tambah secara ekonomi.11 

 Setiap stasiun radio yang satu dengan yang lainnya dapat memiliki struktur 

divisi dan kebutuhan divisi yang berbeda-beda dalam membangun daya tarik radio. 

Namun, bagaimanapun susunannya, setiap radio tidak terlepas dari empat bidang 

kerja yang utama, yaitu penyiar, tim produksi, tim marketing dan tim teknis. 

Adapun divisi yang paling berfokus dalam menjaring pengiklan adalah divisi 

marketing, yang tugasnya menjual dan memasarkan program kepada pihak lain 

dengan imbalan berupa airtime, kesempatan untuk branding dan lain-lain. Selain 

itu divisi marketing bertugas menghubungkan dengan pihak luar entah itu 

dilakukan public relations, spokeperson serta communication officer dan 

sebagainya dengan tujuan utama mencapai keuntungan tertentu..12 

Permasalahannya, menjaring iklan di radio bukanlah hal yang sederhana. 

Dibutuhkan kreativitas dan strategi yang tepat dalam menarik perhatian pengiklan. 

Berdasarkan data Nielsen Consumer and Media View pada Semester I tahun 2017, 

pendengar radio saat ini tidak lagi memanfaatkan radio sekedar sebagai alat untuk 

mendengarkan musik (61%), tetapi juga dipengaruhi oleh program (25%) dan 

karakter presenter (24%). Di sepanjang Januari-Juli 2017 radio telah menghasilkan 

lebih dari Rp100 miliar belanja iklan perbulannya, dimana dua per tiga porsi dari 

                                                           
11Edwina Triwibowo dan Wawan Dhewanto. 2015. Rencana Pengembangan Media TV dan Radio 
Nasional 2015-2019. Jakarta: Republik Solusi, Hal. 3 
12Santi Indra A. 2008. Jurnalisme Radio: Teori dan Praktik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, Hal 
47-48. 
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total belanja iklan merupakan pengiklan nasional yang memanfaatkan radio sebagai 

medium dalam menyampaikan pesannya kepada target market di daerah (lokal).13 

Berdasarkan penelitian Dewa Ayu mengenai peran Public Relation (PR) di 

Radio RRI Denpasar  dalam menjaring pengiklan, ditemukan kesimpulan bahwa 

beberapa strategi yang dilakukan Radio RRI adalah: (1) Menciptakan hubungan 

yang harmonis antar karyawan, (2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 

pengiklan agar mereka puas, (3) Memberikan kinerja maksimal dari seluruh 

karyawan agar dapat menarik minat dan simpati masyarakat agar terus 

mendengarkan Radio RRI, (4) adanya faktor pendukung dalam humas menjalankan 

tugas dan fungsinya seperti tersedianya sarana transportasi, adanya dukungan 

seluruh karyawan serta jangkauan pemancar satelit yang luas.14 

Di sisi lain, pengiklan tidak hanya memasangkan iklan berdasarkan faktor 

daya tarik Public Relation (PR) namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor daya 

tarik, diantaranya: (1) Faktor program siaran terdiri dari kualitas pemancar, musik, 

program dan games, (2) Faktor materi siaran terdiri dari penyiar, posisi brand, berita 

dan Facebook, (3) Faktor audio environment terdiri dari efek suara dan feature, (4) 

Faktor brand activation terdiri dari radio streaming, off air dan endorser.15 

                                                           
13Nielsen Consumer and Media View. Radio: Suara Untuk Jutaan Pendengar. Diakses dari 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/BELANJA-IKLAN-TUMBUH-

PERLAHAN.html. Pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11:54.  
14Dewa Ayu. 2015. Peranan Public Relations Dalam Menjaring Pemasang Iklan Pada Radio Republik 
Indonesia Cabang Madya-Denpasar. Jurnal Kajian Komunikasi Vol.3. Bali: Institut Hindu Dharma 
Negeri, Hal. 131 
15Naiza Rosalia, 2012. Faktor-Faktor Penting Daya Tarik Stasiun Radio Bagi Pendengar Radio di 

Kota Semarang. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 

Hal.84. 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/BELANJA-IKLAN-TUMBUH-PERLAHAN.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/BELANJA-IKLAN-TUMBUH-PERLAHAN.html
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Di sisi lain, faktor kedekatan dengan masyarakat dalam ruang lingkup 

geografis menjadi daya tarik pengiklan memanfaatkan radio sebagai media untuk 

menyampaikan pesannya. Nielsen Consumer Media and View mengungkapkan 

keunggulan radio terletak pada anggapan bahwa radio masih dinilai sebagai media 

berbasis komunitas, sehingga pesan komunikasi yang tersampaikan melalui radio 

biasanya disesuaikan dengan pendengar yang lebih spesifik dan dirancang khusus 

untuk dapat menyesuaikan kebutuhan penduduk di kota-kota tertentu.16 Ungkapan 

ini selaras dengan pernyataan Masduki mengenai alasan mengapa hingga saat ini 

radio semakin dilrik masyarakat, yaitu karena faktor kesegeraan, format kemasan 

dan lokalitasnya. Masduki mengungkapkan belum ada rekor media publik yang 

mampu menyamai jumlah kuantitas radio swasta dan ekspansi geografisnya yang 

mencapai pelosok pedesaan. Media-media seperti koran, dan televisi lazimnya 

hanya mampu mencapai batas kota provinsi dan kabupaten yang tergolong besar. 

Sebagai sarana komunikasi publik, radio menganut prinsip segentasi menurut 

kedekatan geografis dan perilaku sosial masyarakat sekitarnya.17 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah mencatat jumlah 

radio yang berijin resmi dari Kementerian Informasi di Kota Semarang sendiri 

sebanyak 38 radio yang terdiri dari: 31  radio swasta, 3 radio pemerintah dan 4 radio 

                                                           
16Nielsen Consumer and Media View. 2016.  Radio Masih Memiliki Tempat di Hati Pendengarnya. 
Diakses dari www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/radio-masih-memiliki-tempat-di-hati-
pendengarnya.html. Pada 23 Maret 2018. Pukul 14:39. 
17Masduki. 2001. Jurnalistik Radio. Yogyakarta: LKiS, Hal.6-7. 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/radio-masih-memiliki-tempat-di-hati-pendengarnya.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/radio-masih-memiliki-tempat-di-hati-pendengarnya.html
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komunitas18. Artinya, persaingan radio di Kota Semarang sendiri bukanlah hal yang 

dapat dipandang sebelah mata. 

Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan di setiap radio 

Kota Semarang tersebut ditemukan 15 radio dengan divisi marketing, 3 radio 

dengan divisi marketing and sales, 2 radio dengan divisi sales and service officer, 

1 radio dengan divisi marketing komersial dan marketing barter. Adapun fokus 

penelitian adalah mendalami bagaimana fungsi public relation yang dilakukan oleh 

radio komersil yang ada di Kota Semarang, dengan mendalami bagaimana fungsi 

PR yang dilakukan berakibat pada minat pemasang iklan untuk mengiklankan 

produknya di sebuah radio.  

Peneliti menemukan ada 4 dari 15 (lima belas) radio yang 

menyelenggarakan fungsi PR dengan cara masing-masing guna mendapatkan iklan 

di Kota Semarang. Ke-4 radio tersebut meliputi: Rhema FM, Pro Alma FM, Imelda 

FM dan Suara Semarang FM. 

 Radio Rhema FM sebagai radio yang memiliki pendengar yang kuat dan 

loyal di Kota Semarang dan sekitarnya. Dikelola oleh sebuah gereja, Rhema FM 

memiliki tarif iklan yang paling murah di Kota Semarang. Pro Alma FM, dikelola 

Universitas Diponegoro Semarang sebagai satu-satunya radio di Kota Semarang 

yang memiliki divisi dalam struktur organisasi yang unik, yaitu divisi marketing 

                                                           
18Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Data Base Izin Penyelenggaraan Radio FM di 

Jawa Tengah 2018.  30 Januari 2018. 
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komersial dan divisi marketing khusus barter (transaksi non-tunai) pada sebuah 

radio.  

Gajahmada Group sebagai group radio berjaringan yang memiliki 3 radio 

dan saling terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Keunikan Gajahmada 

Group adalah sebuah radio berjaringan yang didirikan di Kota Semarang. 

Gajahmada Group terdiri atas radio Imelda FM, Suara Semarang FM dan 

Gajahmada FM. 

1.2.Rumusan Masalah 

“Bagaimana peranan public relations yang dilakukan Rhema FM, Pro 

Alma FM, Imelda FM dan Suara Semarang dalam menarik minat pemasang 

iklan pada periode semester I tahun 2018?” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pentingnya peran public relations radio. 

2. Mengetahui peran public relation di radio dalam mendapatkan minat 

pemasang iklan. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Memberikan referensi pentingnya untuk melakukan kegiatan public 

relation pada suatu instansi/organisasi. 

2. Memberikan gambaran bagaimana peran humas di radio. 

3. Memberikan pandangan mengenai beragam hal yang menjadi 

tantangan dalam menjadi humas radio. 
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4. Memberikan evaluasi dan saran kepada humas radio lain untuk 

mengadopsi strategi yang baik untuk diterapkan. 

5. Memberi masukan pentingnya membangun citra tertentu yang 

diharapkan dalam menjaring konsumen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

1. Bagian Awal 

a. Cover atau Sampul Skripsi 

b. Judul dan Identitas 

c. Lembar persetujuan dosen pembimbing 

d. Kata pengantar 

e. Halaman abstrak 

f. Halaman daftar isi 

g. Halaman daftar tabel 

h. Halaman daftar gambar 

i. Halaman daftar grafik 

j. Halaman daftar diagram 

k. Halaman daftar lampiran 

2. Bagian Inti 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

1.2.Perumusan Masalah 

1.3.Tujuan Penelitian 
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1.4.Kegunaan Penelitian 

1.5.Metodologi Penelitian 

1.6.Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III : METODE PENELITIAN 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 

 

1.6. Alur Penelitian 
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