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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media elektronik seperti radio merupakan salah satu contoh hasil 

kemajuan teknologi komunikasi modern yang dapat dijadikan sebagai sebuah 

media siaran sudah semestinya dipandang semakin penting sejalan dengan 

semakin banyaknya peminat media elektronik tersebut. Radio dapat berfungsi 

sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi pendidikan dan hiburan. 

Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh radio menjadikan media ini 

banyak diminati oleh masyarakat dan menarik untuk didengarkan. Selain itu radio 

juga memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media 

yang buta, radio menstimulasi begitu banyak suara penyiar ataupun informasi 

faktual melalui telinga pendengar.
1
Dengan mendengarkan radio disini pendengar 

bisa berimajinasi dengan bebas. Karena siaran yang berupa audio agar pesan yang 

ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. 

Radio Pratama FM Bangkinang merupakan salah satu radio swasta yang 

ada di kota Bangkinangyang punya segmen pendengar yang cukup banyak 

dibandingkan radio lainnya yang ada di kabupaten Kampar, terbukti dari survei 

yang dilakukan oleh Pratama FM dari sekitar 250 kuisioner yang disebarkan 80% 

nya mereka lebih memilih Pratama FM. Pada tahun 2010, 2011, 2012 radio 

Pratama FM Bangkinang posisinya masih sama dengan radio lainnya, ketika 

masuk tahun 2013 hingga 2016 Pratama berada di posisi teratas di Kabupaten 

Kampar.  

Sebagai radio swasta yang mempunyai basic siaran hiburan, dengan slogan 

Radio Musik Indonesia tentu diharapkan keberadaan radio ini bisa ikut menghibur 

pendengar di kota Bangkinang dan sekitarnya dengan panggilan pendengar Mitra 

Pratama. Dalam menyajikan berbagai program acara baik itu berita, hiburan, 
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informasi, musik, kesehatan, maupun, budaya tentu saja radio Pratama FM 

Bangkinang harus bisa menyajikan sebaik mungkin untuk lebih meningkatkan 

jumlah pendengar.  

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya agar 

program yang disajikan bisa berjalan dengan baik adalah bagaimana proses 

produksi pada setiap acara. Untuk menghasilkan program siaran yang bermutu 

tentunya memerlukan sebuah proses produksi yang tidak mudah mulai dari 

tahapan perencanaan hingga evaluasi kerena tentunya sebuah proses akan 

mempengaruhi bagaimana hasil dari proses tersebut. Begitu pentingnya proses 

produksi program siaran yang disajikan oleh sebuah radio untuk meningkatkan 

jumlah pendengarnya sehingga pendengar bisa dengan baik menerima siarannya. 

Salah satu program siaran yang butuh melalui tahapan proses produksi adalah 

acara Terminal Logu Ocu.  

Terminal Logu Ocu adalah program yang mengangkat konten lokal atau 

program tentang budaya ocu, dilihat dari isinya program ini menyajikan acara 

request lagu ocu, berita atau informasi seputar Kampar baik itu informasi wisata, 

kuliner dll. Program acara ini bagi pendengar yang mau request hanya bisa 

melalui telepon sedangkan pendengar yang ingin titip salam pendengar bisa 

menyampaikan salam melalui sms, twitter atau facebook, radio ini bisa juga 

didengarkan melaui streaming. Yang membuat menarik dari program acara ini 

adalah budayanya, bahasanya dan tentunya program ini lebih menaikkan budaya 

kampar,inilah yang membedakan program ini dengan program acara lain.  

Dalam proses produksi siaran radio disini penyiar dan operator 

merangkap, karena penyiar disini diberi keleluasaan bahkan penyiar disini juga 

merangkap sebagai produser. Terminal Logu Ocu juga merupakan program 

unggulan di radio Pratama FM Bangkinang. Segmentasi dari program acara ini 

berkisar dari usia 18-40 tahun dengan panggilan pendengar dun sanak ocu.  

Terkait dengan bagaimana proses produksi acara di radio Pratama FM 

Bangkinang proses produksi acara Terminal Logu Ocu membuat penulis tertarik 

untuk menelitinya karena program acara ini mengangkat konten lokal, dimana 

keunikan dari program siaran ini adalah bahasa, lagu, serta informasi 
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menggunakan bahasa local atau bahasa ocu, informasi yang disampaikan tentang 

budaya, seni, pariwisata, kuliner yang berkaitan dengan Kampar, dan program ini 

juga berbeda dengan program acara lain dimana program ini tidak hanya request 

lagu, salam-salam tetapi program ini juga menyelipkan informasi dan proses 

produksi yang dilakukan pada acara Teminal Logu Ocu ini merupakan salah satu 

proses produksi acara yang cukup rumit karena acara ini disajikan secara live.  

Karena acara terminal logu ocu disajikan secara live maka proses 

produksinya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin terutama pada proses 

perencanaan sehingga bisa menghasilkan program siaran yang menarik minat 

masyarakat dan apa yang menjadi konten hiburan dari program ini bisa 

tersampaikan dengan baik. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul proposal “Proses 

Produksi Acara Terminal Logu Ocu Di Radio Pratama FM Bangkinang”, 

maka terlebih dahulu ditegaskan maksud judul tersebut sebagai berikut: 

1. Proses Produksi 

Proses adalah runtutan perubahan peristiwa atau perkembangan sesuatu, 

rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.
2
 

Produksi adalah proses untuk mengeluarkan hasil, penghasilan atau 

pembuatan.
3
 

Jadi yang dimaksud dengan proses produksi di sini adalah serangkaian 

tindakan dan segala usaha untuk menghasilkan produk yang berupa program 

siaran radio. 

2. Terminal Logu Ocu 

Terminal Logu Ocu adalah salah satu acara di radio Pratama FM 

Bangkinang yang berupa program khusus lagu-lagu ocu. Program siaran 

Terminal Logu Ocu yang dikemas dengan format request ini menyajikan lagu-
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lagu daerah. Program siaran Terminal Logu Ocu ini disiarkan setiap hari Senin 

sampai Jumat pukul 15.00 - 17.30. 

3. Radio Pratama FM Bangkinang 

Radio adalah siaran pengiriman suara atau bunyi melalui udara.
4
Radio 

Pratama FM Bangkinang adalah siaran radio swasta di kota Bangkinang yang 

mengudara pada frekwensi 88.8 Mhz dengan alamat studio di Jl Bukit Permai 

4 No. 1 Bangkinang Kampar Riau. 

Jadi maksud dari judul “Proses Produksi Acara Terminal Logu Ocu Di 

Radio Pratama FM Bangkinang” yaitu penelitian dengan fokus penelitian 

tentang bagaimana urutan tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah 

program siaran yang di dalamnya mengulas tentang hiburan yang dikemas dengan 

format request ini menyajikan lagu-lagu daerah di radio Pratama FM Bangkinang 

yang disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.00 - 17.30. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimanakah proses produksi acara Terminal Logu Ocu di 

Radio Pratama FM Bangkinang? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui proses produksi acara Terminal Logu Ocu di 

radio Pratama FM Bangkinang. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

Secara teoritis  

1. Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan yang diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan serta kepustakaan di bidang pelaksanaan proses 

produksi acara di radio 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi keilmuan yang 

terkait dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya yang terkait dengan 

proses produksi program siaran pada sebuah stasiun radio. 

Secara praktis 

1. Sebagai masukan kepada Radio Pratama FM Bangkinang dalam mengevaluasi 

proses produksi acara yang terkait dengan pra produksi, produksi hingga pasca 

produksi. 

2. Penelitianinibermaksuduntukmemenuhisyaratsebagaitugasakhirperkuliahan, 

gunamemperolehgelarsarjana strata satupadaJurusanIlmuKomunikasi di UIN 

SUSKA RIAU 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 bab, ditambah kata 

pengantar dibagian awal dan daftar pustaka, daftar riwayat hidup pada bagian 

akhir. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan: 

A. latar belakang masalah,  

B. penegasan istilah,  

C. rumusan masalah,  

D. tujuan dan kegunaan penelitian  

E. sistematika penulisan.  

Bab ini memberi gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat 

sebelum dilakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut. 

 

BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini mengemukakan: 

A.  kajian teori  

yang menjadi konsep dasar penelitian ini. Selain itu, pada bab ini 

dikemukakan pula tentang  
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B. kajian terdahulu,  

C. kerangka pemikiran. 

 

 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang terdiri dari: 

A.  jenis dan pendekatan penelitian,  

B. lokasi dan waktu penelitian,  

C. sumber data,  

D. informan penelitian,  

E. teknik pengumpulan data,  

F. validitas data, dan  

G. teknik analisis data. 

 

BAB IV. GAMBARAN UMUM 

Memuat tentang gambaran umum tentang program siaran Terminal Logu Ocu 

di radio Pratama FM Bangkinang yaitu antara lain  

A. sejarah perusahaan,  

B. data radio Pratama FM Bangkinang,  

C. program siaran di radio 

D. struktur organisasiserta 

E. pembagiantugas di radio Pratama FM. 

 

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan: 

A. hasil penelitian 

tentang bagaimana pelaksanaan proses produksi acara Terminal Logu Ocu di 

radio Pratama FM Bangkinang. Dari pra produksi, produksi hingga pasca 

produksi. 

B. Pembahasan 

 

BAB VI. PENUTUP 
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Penutup yang meliputi:  

A. kesimpulan  

dari penelitian yang dilakukan di radio Pratama FM Bangkinang.  

B. Saran 


