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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Munculnya era globalisasi mengakibatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi yang semakin canggih berdampak pula pada bentuk, pola, dan 

peralatan komunikasi. Komunikasi tidak lagi hanya dilakukan secara personal, 

yang hanya melibatkan dua orang saja, namun komunikasi juga dapat 

dilakukan lewat kelompok dan komunikasi massa seperti media elektronik dan 

cetak. Dengan demikian ada suatu perkembangan yang semakin kompleks 

begitupun ditinjau dari media yang digunakan seperti radio, televisi, surat 

kabar, media tradisional, dan lain-lain yang kesemua media tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu media 

komunikasi yang banyak digunakan masyarakat adalah radio. Radio berfungsi 

sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan.
1
 

Kemajuan teknologi yang muncul semakin mempermudah manusia 

untuk memperoleh berbagai informasi dan hiburan. Salah satunya adalah radio 

yang menjadi benda multimedia yang diminati masyarakat. Tanpa 

mengeluarkan banyak biaya, dan tanpa menyita banyak waktu untuk 

menikmati program acara sebuah radio. Sekarang dimanapun dan kapanpun 

radio dapat didengar melalui telepon genggam yang menyediakan aplikasi 

radio. Maka radio terpilih menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk 

mendapatkan berbagai macam informasi, hiburan dan pendidikan.
2
 

Dibandingkan dengan media lain seperti televisi, biaya 

penyelenggaraan siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan 

daerah yang sama luasnya. Keunggulan lain dari medium dengar ini adalah 

kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar dan fleksibilitasnya 
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dalam penyajian informasi dengan berbagai bentuk sajian seperti dramatisasi, 

diskusi, ceramah, atau dialog.
3
 penyampaian program siaran melalui radio 

dinilai lebih efektif, sebab selain praktis, program yang disampaikan dengan 

cepat kepada khalayak yang dalam hal ini adalah audiens. Kebutuhan 

khalayak terhadap informasi, berita, hiburan, pendidikan, menuntut radio 

siaran mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan 

informasi.  Sehingga terpenuhinya hak azasi manusia dalam  mendapat sarana  

informasi dan hiburan  melalui media radio, salah satunya RRI Pekanbaru. 

Kekuatan RRI sebagai radio siaran mampu menjangkau pendengar di 

Kabupaten dan kota Provinsi Riau hingga wilayah-wilayah terpencil, serta 

menjadikannya media  siaran yang signifikan pada segmennya yaitu sebagai 

sarana penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan dan budaya serta 

perekat sosial dalam mempererat kesatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan 

visi dan misi RRI. 

RRI Pekanbaru merupakan salah satu stasiun radio yang merupakan 

Lembaga Penyiaran Publik (LPP). RRI mempunyai tujuan melayani seputar 

informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, independen dan tidak 

komersial. RRI terdiri dari empat programa yaitu Programa 1, 2, 3, dan 4. 

Masing-masing programa mempunyai fokus siaran berbeda-beda. Programa 1 

(FM 99,1 Mhz) adalah siaran informasi dan pusat pemberdayaan masyarakat, 

programa 2 (FM 88,4 Mhz) pusat kreativitas anak muda, programa 3 (FM 82,9 

Mhz) adalah jaringan berita nasional yang siarannya langsung dari Jakarta, 

dan programa 4 (FM 95,9 Mhz) pusat pendidikan dan kebudayaan Indonesia.
4
 

Program siaran Kampung Radio merupakan salah satu program siaran 

unggulan RRI Pekanbaru. Program ini ditetapkan oleh RRI pusat Jakarta, saat 

melakukan evaluasi program ke RRI pekanbaru, sebagai program siaran 

unggulan dari RRI yang digunakan sebagai acuan untuk membuat program di 

RRI yang ada di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk  

meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Siaran ini 
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berbentuk program Talkshow dari kampung ke kampung yang menghadirkan 

narasumber sesuai dengan topik yang diangkat dan masalah yang terkait.  

Acara ini dikemas ringan dan menarik, mulai dari cut pembuka, pertunjukan 

fragmen, pemaparan dari narasumber, lalu diskusi antara audiens dengan 

narasumber mengenai permasalahan yang ada dilapangan. Narasumber dalam 

hal ini merupakan dinas-dinas yang terkait dengan topik dan permasalahan, 

karena acara ini bekerjasama dengan pemerintah, guna menjembatani aspirasi 

masyarakat.
5
 

Ketertarikan peneliti terhadap program siaran Kampung Radio ini 

berawal dari saat peneliti melakukan kegiatan magang di Lembaga Penyiaran 

Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru dan ikut langsung 

pada saat produksi program acara ini.  Acara ini tidak hanya terpaku pada 

diskusi saja namun juga ada diselingi hiburan seperti meyanyikan lagu dari 

audiens, kemudian closing statement dan himbauan dari narasumber untuk 

audiens mengenai permasalahan yang terkait. Acara ini menggunakan konsep 

acara yang menghadirkan narasumber dan tema yang berbeda setiap kali 

tayang, misalnya tema Keluarga Berencana, Pertanian, Peternakan, Home 

Industri, Bank Sampah, dan lain-lain. Dengan adanya Kampung Radio ini, 

partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap masing-masing 

permasalahan di kampung mereka, dan pemerintah juga memberikan solusi 

dari permasalahan yang terkait, seperti mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat secara rutin guna memperdalam keilmuan mereka mengenai 

permasalahan yang terkait, memberikan bantuan seperti pemasaran untuk 

home industri, alat pertanian untuk kelompok tani, dan asuransi bagi peternak 

dan nelayan.
6
 

Program siaran ini pertama kali mengudara pada bulan Maret 2015, 

selama dua tahun. Acara ini dipandu seorang presenter, disiarkan pada pukul 
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09.00 Wib - 10.00 WIB setiap satu kali sebulan pada hari Kamis minggu ke- 

4. Siaran Kampung Radio ini sudah banyak mengelilingi Kecamatan, 

Kelurahan hingga usaha-usaha masyarakat yang besar maupun kecil yang ada 

di Pekanbaru.  Siaran ini merupakan siaran langsung, bersifat lapangan atau 

luar studio, siaran luar studio ini menggunakan bantuan OB Van atau mobil 

siaran. 

 Program Siaran Kampung Radio ini diproduksi secara live di luar 

studio dengan menggunakan bantuan OB van atau mobil siaran. Sehingga 

menjadi tantangan tersendiri bagi crew yang bertugas untuk memproduksi 

sebuah program siaran live di luar studio, agar mencapai hasil yang baik serta 

memuaskan. Melalui program ini, RRI berupaya untuk dapat berbaur langsung 

dengan masyarakat, mencoba untuk dapat mendengar dan menjadi jembatan 

bagi masyarakat dalam mengutarakan aspirasinya seputar permasalahan 

maupun potensi-potensi yang ada di lingkungannya kepada pihak terkait untuk 

mendapatkan solusi maupun pembinaan lebih lanjut. Kampung Radio 

memiliki segmentasi yaitu masyarakat luas dari berbagai kalangan mulai dari 

muda - hingga dewasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti 

bagaimana proses produksi program siaran Kampung Radio di RRI 

Pekanbaru.  

 

B. Penegasan Istilah 

Di dalam judul penelitian diatas terdapat sejumlah istilah yang perlu di 

jelaskan. Penjelasan ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman tentang 

istilah yang digunakan penulis, adapun istilah yang perlu dijelaskan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses Produksi  

Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin 

meningkat atau semakin menurun. Dengan arti lain, proses juga 

merupakan rangkaian tindakan, perbuatan atau pengelolaan yang 
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menghasilkan produk. Sedangkan produksi adalah proses, kegiatan untuk 

mengeluarkan hasil atau menghasilkan sesuatu.
7
 

2. Program Siaran  

Program Siaran adalah segala hal yang ditampilkan suatu stasiun 

penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya.
8
  

3. Kampung Radio 

Kampung Radio merupakan siaran pemberdayaan masyarakat yang 

menggali suatu potensi atau permasalahan yang ada disuatu lokasi atau 

kampung. Dari permasalahan itu sendiri, program siaran Kampung Radio 

ini mencari jalan keluar dengan menghadirkan narasumber dari 

pemerintahan yang terkait dengan masalah tersebut. 

Kampung Radio adalah salah satu program siaran di Radio 

Republik Indonesia yang telah dianggap sebagai program acara unggulan 

di Radio Republik Indonesia setelah diadakan evaluasi program yang 

dilakukan oleh pihak pusat pada bulan Juni 2017 lalu, dan program ini 

dijadikan contoh atau acuan untuk RRI yang ada di Indonesia. 
9
 

4. Radio Republik Indonesia Pro-1 Pekanbaru 

RRI pekanbaru merupakan suatu Lembaga Penyiaran Publik dan 

sarana komunikasi yang penting dari masa kemerdekaan hingga sekarang. 

RRI diresmikan pemerintah pada tanggal 11 September 1945 dan 

merupakan alat pemerintah yang dapat menyampaikan berita kemerdekaan 

Indonesia. RRI Pekanbaru mempunyai 4 programa yaitu: programa 1 

mengudara pada frekwensi 99,1 Mhz, programa 2 untuk segmen remaja, 

sasaran khalayak usia 12-25 tahun, sasaran wilayah dan kota sekitarnya, 

untuk status sosial  menengah keatas yang mengudara pada frekuesi 88,4 

Mhz. Sedangkan programa 3 yang mengudara pada frekuensi 91,2 Mhz 

khusus berita, informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Sasaran 
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khalayaknya Usia 30-45 tahun dan pendidikan SLTA ke atas, sasaran 

wilayah yaitu kota dan pedesaan dan status sosial semua merata. Siaran 

pro 3 di khususkan langsung dari Jakarta dan programa 4 yang mengudara 

di 95,9 Mhz.
10

  

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang penulis maksud 

dengan “Proses Produksi Program Siaran Kampung Radio di Radio Republik 

Indonesia  Pekanbaru” adalah penelitian yang fokus terhadap serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh pihak RRI Pekanbaru FM mulai dari pra 

produksi, produksi dan pasca produksi pada program siaran Kampung Radio. 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian masih di dalam konteks komunikasi khususnya 

broadcasting. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sebuah proses 

produksi program siaran Kampung Radio di Radio Republik Indonesia 

Pekanbaru.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana proses produksi program Siaran Kampung 

Radio di Radio Republik Indonesia Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

produksi program siaran Kampung Radio di Radio Republik Indonesia 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

a. Manfaat Teoritis:  

1) Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah pengetahuan 

penulis serta dapat menjadi bahan rujukan dan bacaan tentang 
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proses produksi program siaran radio bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi terutama konsentrasi broadcasting.  

2) Untuk memenuhi sebagian dari syarat – syarat penyelesaian studi 

S.1 pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada pihahk RRI dalam menjalankan proses produksi program 

siaran radio. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini membahas tentang latar belakang penulisan dalam 

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

mafaat penelitian yang akan dilakukan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang mendukung 

penyusunan penelitian ini, penegasan istilah, kajian terdahulu 

dan kerangka pikir.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : DESKRIPSI UMUM 

  Pada bab ini membahas tentang deskripsi umum tempat 

penelitian dalam hal ini adalah Radio Republik Indonesia 

Pekanbaru. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini membahas gambaran umum penelitian dan 

pembahasan hasil dari penelitian.   
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BAB VI  : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dansaran yang bermanfaat bagi pembaca 

dan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai masukkan ataupun 

pertimbangan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


