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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Radio merupakan salah satu jenis media massa di masyarakat. Kini, radio 

digunakan sebagai salah satu media informasi, edukasi dan hiburan dalam 

masyarakat.
1
 Radio menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat 

melalui berbagai berita yang disampaikan. Sebagai sarana hiburan, radio 

menyajikan program musik, drama, infotainment dan program hiburan lain. Radio 

memanjakan pendengarnya dengan memberikan variasi program. Siaran radio 

dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Variasi dalam program hiburan 

memberikan pilihan pada pendengar dan meningkatkan persaingan antara satu 

radio dengan radio lain. 

Radio Republik Indonesia yang ada di Kota Pekanbaru adalah salah satu 

radio tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1945. RRI menduduki posisi 

penting pada era awal pembangunan nasional.2 Setelah memainkan peran utama 

dalam masa revolusi fisik, posisinya semakin mantap pada masa peralihan Orde 

Baru. Pada dasawarsa pembangunan pertama terjadi banyak perubahan, baik 

masyarakat maupun dalam sistem pengelolaan media massa. RRI tidak lagi 

menjadi aktor tunggal tanpa saingan dalam dunia komunikasi melalui media 

elektronik, karena semakin bermunculan radio siaran swasta maupun televisi. 

Namun hal tersebut tidak menyurutkan kiprah RRI dalam pembangunan nasional 

hingga sekarang. Dengan program-program yang disajikan RRI yang meliputi 

siaran pedesaan, siaran pendidikan, seni dan budaya, musik dan hiburan, berita 

dan lain-lain. Dengan berbagai program yang disajikan RRI mencoba untuk tetap 

eksis di media penyiaran, ditengah-tengah persaingan yang begitu ketat, dengan 

cara terus memperbaiki mutu program agar tetap diminati oleh masyarakat. 
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Ketatnya persaingan industri media, isu kualitas program menjadi semakin 

mengemuka, karena kualitas dipandang sebagai syarat penting untuk 

memenangkan persaingan tersebut dalam memperebutkan konsumen. Menyikapi 

hal ini beberapa pengelola stasiun radio berusaha untuk mengembangkan 

kebijakan bersaing dengan target kelompok pendengar yang lebih spesifik. 

Dengan berorientasi pada celah-celah pendengar tertentu, aktivitas dalam 

perencanaan program (Programming) menjadi lebih efisien dan efektif, dalam 

format radio yang akan memberikan arah bagi aktivitas Programming untuk 

memenuhi kebutuhan target pendengar terhadap jenis program tertentu yang 

mereka inginkan. 

Siaran pedesaan merupakan penyampaian informasi tegnologi dibidang 

pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kesehatan yang ada di Radi RRI 

99,1 FM. Gunanya untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat 

desa supaya lebih baik, sehat dan sejahtera. Namun yang terjadi siaran pedesaan 

dari tahun ketahun mengalami kemunduran kurangnya perhatian misalnya; siaran 

pedesaan tidak lagi turun kelapangan seperti beberapa tahun sebelumnya, karena 

anggaran yang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya siaran pedesaan tidak lagi 

menghadirkan nara sumber lagi, karena bantuan dari instansi terkait itu sendiri 

seperti Badan Koordinasi Penyuluh (BAKORLAP) sudah tidak ada lagi.
3
 

Mendukung pengembangan pertanian dan menambah pengetahuan petani 

dalam pertanian sehingga radio merupakan media yang memiliki peranan penting 

dalammenyampaikan informasi, baik bersifat hiburan maupun 

pendidikan.Mengingat radio adalah media komunikasi yang memiliki 

keunggulandibanding media komunikasi yang lain, yaitu hanya 

membutuhkankemampuan mendengar bagi khalayak yang ingin mengaksesnya, 

sehinggaseluruh lapisan masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa tidak 

asinglagi dengan media radio. Mengingat keunggulan radio yang diantaranya 

bisadibawa kemana mana, lebih murah dibandingkan dengan media yang lain, 
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bisadinikmati sambil beraktivitas, membuat radio lebih disukai dibanding 

mediayang lain.
4
 

Stasiun radio membuat program-program yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan audiens, tidak terkecuali yang dilakukan Radio Republik 

Indonesia  99,1 FM padaProgrammingSiaran Pedesaan, untuk itu dibutuhkan 

strategi Programmingpada stasiun radio untuk menentukan program-program 

yangsesuai atau menarik untuk target audiensnya.
5
 

Radio sebagai salah satu bagian dari media dan sistem penyiaran Indonesia 

secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan 

komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-

program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan 

mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. 

Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio 

harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan 

pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, 

sehingga terwujud diversity of ownership dan diversity of konten dalam dunia 

penyiaran.
6
 

Keberadaan sebuah program tidak lepas dari kegiatan pengelolaan yang 

berkaitan dengan manajemen. Manajemen sebuah programmenjalankan proses 

manajemen pada umumnya yang meliputi : 

1. Perencanaan  

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengawasan. 

Berikut merupakan program Radio Republik Indonesia 99.1 FM Kota 

Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu; 
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Tabel 1.1 Program Radio Republik Indonesia 99.1 FM Kota Pekanbaru 

No Hari Pukul Program Siaran 

1 Senin-Minggu 09.10 Obrolan Pagi 

2 Senin-Sabtu 19.30 Siaran Pedesaan 

3 Sabtu  10.30 Bunga Rampai 

4 Minggu  19.30 Sandiwara Radio 

5 Sabtu 19.30 Tali Peribuan 

Sumber: Kantor RRI 99.1 FM Pekanbaru tahun 2016 

Siaran pedesaan disiarkan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu 

pukul 19.30 Wib dengan durasi 30 menit.Siaran pedesaan merupakan siaran yang 

membahas tentang budidaya berbagai tanaman dan peternakan. 

Program siaran pedesaan ini mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena 

sudah menjadi salah satu icon RRI Pekanbaru, di tengah-tengah persaingan yang 

begitu ketat saat ini, agar program ini terus diminati oleh masyarakat dengan 

memperbaiki mutu program.Namun yang menjadi persoalan siaran pedesaan tidak 

lagi mendapatkan dukungan anggaran akibat dari pengurangan 

anggaran.Seharusnya anggaran tetap ada agar dapat memperbaiki mutu program 

siaran pedesaan terus diperbaiki diera kompetisi yang ketat ini. 

Menyikapilatar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Strategi ProgrammingRadio Republik Indonesia 

(RRI) 99.1 FM Pekanbaru dalam Program Siaran Pedesaan”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya keraguan dalam penafsiran istilah atau kata-

kata pada judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah 

atau kata-kata tersebut agar dapat menjadi pedoman dalam penulisan selanjutnya. 

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus.
7
 

2. Programming dapat dipahami baik sebagai aktivitas, maupun sebagai hasil 

dari suatu aktivitas. 
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3. Radio Republik Indonesia(RRI) 99.1 FMadalah Radio pemerintah Negara 

Republik Indonesia yang menyampaikan program pendidikan, edukasi 

serta politik kepada masyarakat Indonesia. 

4. Menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum melalui radio, surat 

kabar, berita dan sebagainya. 

5. Siaran pedesaan adalah sebagai bentuk pengembangan dan kepedulian 

terhadap masyarakat pedesaan, serta pemberdayaan masyarakat dibidang 

pertanian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 

“BagaimanakahStrategi ProgrammingRadioRepublik Indonesia (RRI) 99.1 FM 

Pekanbaru dalam Program Siaran Pedesaan? 

 

D. Tujuan dan Guna Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 

ProgrammingRadioRepublik Indonesia (RRI) 99.1 FM Pekanbaru dalam 

Program Siaran Pedesaan. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Mengembangkan ilmu komunikasi khususnya mengenai Strategi 

ProgrammingRadiodan dapat mmberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu komunikasi khususnya Broad Casting. 

b. Secara Praktis 

1) Secara Akademik, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Sosial Islam (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2) Penelitan ini diharapkan mampu memberi manfaat dan masukan bagi 

programmer untuk kemajuan program siaran pedesaan itu sendiri. 

3) Diharapkan hasil penelitian ini secara khusus dapat berguna bagi RRI 

Pro 1 Pekanbaru dan bagi masyarakat pada umumnya. 



 

 

6 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab menjelaskan; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Guna Penelitian, Sistematika 

Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab menjelaskan;Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, 

kerangka pikir, Konsep Operasional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab menjelaskan; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan 

data,validitas data, teknik analisis data. 

BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab menjelaskan; Sejarah Radio Republik Indonesia, Visi dan 

Misi, Program Radio Republik Indonesia, Struktur Organisasi 

Radio Republik Indonesia Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN 

Pada bab menjelaskan; Strategi ProgrammingRadioRepublik 

Indonesia (RRI) 99.1 FM Pekanbaru dalam Program Siaran 

Pedesaan. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab menjelaskankesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dijabarkan. 

 


