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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Strategi 

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang.Manajemen strategi meliputi 

pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau 

perencanaan jangka panjang).Implementasi strategi dan evaluasi serta 

pengendalian.
8
 

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari 

bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti militer 

dan Agyang berarti memimpin.Jadi strategi dalam konteks awalnya ini 

diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh 

para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan 

memenangkan perang.
9
 

Menurut Soegarda Poerbakawatja Harahap dalam bukunya 

Ensiklopedia Pendidikan mendefinisikan strategi sebagai ilmu perang, 

maksudnya menyusun dan membimbing alat-alat perang sedemikian rupa. 

Sehingga: a. Kemenangan tercapai secepat-cepatnya, b. Korban sedikit-

dikitnya. Maksudnya strategi itu adalah sebuah kemenangan yang 

diperoleh dengan sedikit pengorbanan dikarenakan sebelum berperang 

telah mempersiapkan alat-alat dalam perang.
10

 

Dari berbagai pengertian strategi yang dikemukakan oleh pakar di 

atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi pada dasarnya merupakan cara 

untuk mencapai suatu tujuan dengan terlebihdahulu memperhatikan segala 

kemungkinan yang akan terjadi, dan mempersiapkan segala potensi yang 
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ada. Untuk menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan 

organisasi, sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi.Dan untuk 

mencapai tujuan organisasi perlu alternatif strategi yang dipertimbangkan 

dan harus dipilih. 

2. Proses Strategi 

Seperti yang dikatakan oleh Joel dan Michail bahwa sebuah 

organisasi tanpa adanya strategi seperti kapal tanpa ada kemudinya, 

bergerak berputar tanpa ada lingkaran.Organisasi yang dimiliki seperti 

pengembara tanpa adanya tujuan tertentu.
11

 Adapun proses strategi terdiri 

atas tahapan: 

a Perumusan Strategi  

Dalam perumusan strategi termasuk di dalamnya ada pengembangan 

tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan suatu 

objektifitas, menghasilkan strategi alternatif memilih strategi untuk 

dilaksanakan.
12

 

Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi 

kerangka kerja, diantaranya:  

a) Tahap Input (masukan)  

Dalam tahapan ini proses yang dilakukan adalah meringkas 

impromasi sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk 

merumuskan strategi.  

b) Tahap Pencocokan  

Proses yang dilakukan dalam memfokuskan pada menghasilkan 

strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor-faktor 

eksternal dan internal. 

b Implementasi Strategi  

Impementasi strategi termasuk pengembangan budaya dalam 

mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, 

mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan 
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memanfaatkan system informasi yang masuk.Implementasi strategi 

sering pula disebut sebagai tindakan dalam strategi karena 

implementasi berarti juga memobilitasi untuk mengubah strategi yang 

telah dirumuskan. 

c Evaluasi Strategi  

Tahapan terakhir dalam sebuah strategi adalah evaluasi strategi. Tiga 

macam aktivitas mendasar untuk melakukan evaluasi strategi yaitu:  

a) Meninjau faktor-faktor eksternal (berupa peluang dan ancaman) 

dan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang menjadi 

dasar asumsi pembuatan strategi.  

b) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan 

kenyataan yang didapat). Menyelidiki penyimpangan dari rencana, 

mengevaluasi prestasi individu dan menyimak kemajuan yang 

dibuat kearah penyampaian sasaran yang dinyatakan.  

c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi 

sesuai dengan rencana. Dalam mengambil tindakan korektif tidak 

harus berarti bahwa strategi yang sudah ada akan ditinggalkan atau 

bahkan strategi baru harus dirumuskan. Tindakan korektif 

diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang 

dibayangkan semula atau pencapaian yang direncanakan maka 

disitulah tindakan korektif diperlukan.
13

 

3. Strategi Programming 

Programming adalah perorganisasian program radio atau televisi 

dalam periode harian, mingguan,atau periode bulanan. Programming 

dalam bahasa Indonesia adalah penjadwalan program yang 

akandiudarakan (to be aired). Jadi sinonim Programming adalah 

scheduling.Lembaga penyiaran umumnyamenggunakan strategi, yaitu 

secara rutin mengganti ulang penjadwalan ini untuk tetap merebut 
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perhatianpendengar dan pemirsanya (audience) dengan hadirnya program-

program yang terbarukan.
14

 

Adapun yang dimaksud dengan strategi adalah perencanaan dan 

pengarahan suatu operasi dalamskala besar.Dalam programming, operasi 

tersebut mengacu kepada keseluruhan penjadwalan suatu stasiunpenyiaran 

dan cable system.15Strategi itu sendiri mengacu kepada perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu 

tujuan.Dengan demikian strategi Programmingmerupakan perencanaan 

dan manajemen Programminguntuk mencapai suatu tujuan. 

Secara sederhana bahwa Programming dilihat sebagai suatu proses 

untuk memilih, menyeleksi, menjadwal program, dan mengevaluasinya. 

Programming dianggap sangat penting karena menentukan berhasil atau 

tidaknya sebuah program berhasil meraih audiens dalam jumlahbesar 

“Programming is the product of broadcasting. Just as a store sells goods 

or a law firm sells advice, broadcasting sells Programming. Just as 

storeowners set prices for their goods and layers set fees for their 

services,broadcasters set rates for the commercials that will share time 

withProgramming”.
16

 

Programming adalah produk penyiaran. Sama halnya dengan suatu 

toko menjual barang-barang atau suatu perusahaan hukum menjual 

nasihat, penyiaran menjual Programming. Sama halnya dengan pemilik 

toko menetapkan harga untuk barang-barangnya dan pengacara 

menetapkan pembayaran untuk jasa mereka, penyiar menetapkan tingkat 

tarif untuk komersil yang akan berbagi waktu dengan Programming. 

Penjelasan di atas memberikan gambaran lain tentang 

Programming, yaitu merupakan serangkaian program mata acara stasiun 

penyiaran. Dengan demikian Programming memiliki dua pengertian, yaitu 

sebagai proses dan hasil. 
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Program-program acara yang disajikan tidak 

sembarangan.Programming is war. You are general. The object is to win, 

ungkapan Hal ini tersebut menggambarkan bahwa Programming 

merupakan strategi untuk memenangkan kompetisi. Untuk dapat meraih 

penonton, program-program acara disusun sedemikian rupa sehingga 

dengan khalayak sasaran dan target audiens yang telah ditetapkan sehingga 

memberikan pemasukan dengan terisinya slot iklan. 

Oleh karena itu, diperlukan berbagai cara untuk menghasilkan 

program acara yang menarik sehingga mampu menarik perhatian banyak 

pemirsa. Program-program acara yang dinikmati oleh khalayak tidak bisa 

lepas dari peranan programmer. Mereka memakai strategi Programming 

tertentu yang membuat acara mereka berbeda dengan acara di stasiun 

penyiaran lain. Program acara hasil olahan programmer telah diatur 

sedemikian rupa sehingga diselaraskan dengan tujuan yang hendak dicapai 

oleh organisasi penyiaran tersebut dengan melihat sisi kebutuhan dan 

keinginan dari khalayak secara luas. 

Menurut Sydney dalam buku Eastman (2013:18) yang berjudul 

Media Programming: Strategies &Practices radio siaran mencakup lima 

elemen yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategiprogramming, 

yaitu:
17

 

a) Compatibility (Kesesuaian)  

Radio siaran harus membuat program-program acara yang sesuai 

dengan kegiatan sehari-hari pendengar yang berbeda-beda dalam setiap 

waktu.Misalnya seperti kebiasaan sarapan, istirahat, kerja hal seperti 

ini pasti berbeda waktu sehingga menjadi acuan bagi stasiun radio 

dalam menjalankan kebijakan programmingnya. 

b) Habit Formation (Membangun Kebiasaan) 

Semakin lama waktu pendengar mengikuti proram, maka akan 

berdampak pada lamanya pemasang iklan untuk melakukan promosi. 

Selain itu juga dapat berfungsi sebagai acuan dalam merencanakan 
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program-program acara yang baru akan dibuat. Masing-masing radio 

harus bisa membangun kebiasaan mendengarkan target pendengarnya. 

Tidak jarang pada pembentukan ini timbul sikap fanatik dari khalayak 

terhadap suatu program acara, sehingga khalayak tidak akan 

meninggalkan program acara yang disiarkan.  

c) Control of audience flow (mengontrol aliran pemirsa) 

Sebisa mungkin untuk memaksimalkan jumlah pendengar dan 

meminimalisir jumlah pendengar yang berpindah gelombang ke radio 

siaran lain. Caranya dapat dilakukan dengan metode countering 

(menyajikan program acara yang berbeda dengan radio siaran lain) 

atau menggunakan metode blunting (menyajikan program acara seupa 

atau mirip dengan radio siaran lain)  

d) Conservation of program resources (pemeliharaan sumber daya 

program) 

Jam siar pada radio dilakukan terus menerus sepanjang hari, oleh 

karena itu ketersediaan materi dan sumber daya lainnya yang 

mendukung program harus benar-benar diperhitungkan. Berbagai 

upaya harus dilakukan agar materi yang terbatas dapat digunakan 

sebagai bahan siaran sepanjang hari, misalnya dengan mengemas ulang 

suatu materi dengan menggunakan pendekatan dan cara penyajian 

yang berbeda.  

e) Breadth of appeal (daya tarik yang luas) 

Radio siaran harus memperhatikan perbedaan minat dan kesukaan dari 

para pendengarnya.Sehingga harus diupayakan program-program acara 

yang menarik, serta dapat mengakomodir semua minat dan kesukaan 

pendengar.Program acara yang disiarkan dapat menjangkau khalayak 

luas, baik secara teknis maupun sosial.Namun demikian, hal ini 

bergantung pada status organisasi radio dan tujuan yang ingin dicapai 

melalui program acara yang disiarkan. 

 

 



 

 
13 

4. Tujuan Programming 

Tujuan utama yang ingin diraih dari  Programming adalah 

memaksimalkan jumlah pemirsa yang menjadi target bagi pemasang iklan. 

Caranya adalah dengan memenuhi kepuasan pemirsa dengan  

menayangkan program acara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau 

diiginkan mereka..
18

Tanpa adanya pemirsa tidak ada pemasang iklan, dan 

tidak ada keuntungan serta tidak akan siaran televisi. Dengan begitu 

Programming erat kaitannya dengan bagaimana merebut perhatian 

khalayak. 

5. Pengertian Radio 

Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman 

sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (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).
19

 

Menurut Anwar Arifin, Radio adalah alat komunikasi massa, 

dalam artian saluran pernyataan manusia umumnya/terbuka dan 

menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang 

teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan 

masyarakat.
20

 Sedangkan menurut H. A. Widjaja, radio adalah keseluruhan 

sistem gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun pemancar dan 

diterima oleh pesawat penerima dirumah, dimobil, dan lain-lain dan 

dilepas dimana aja.
21

 

6. Sejarah Perkembangan Radio 

Perkembangan radio dimulai dari penemuan phonograph 

(gramofon), yang juga bisa digunakan memainkan rekaman, oleh Edison 
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pada tahun 1877. Pada saat yang sama James Clerk Maxwell dan 

Helmhotz Hertz melakuakn eksprimen elektromagnetik untuk mempelajari 

fenomena yang kemudian dikenal sebagai gelombang radio
22

. 

Sejarah perkembangan radio juga ditandai dengan didirikannya 

Radio Republik Indonesia (RRI). RRI secara resmi didirikan pada tanggal 

11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif 

mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 

radio dirumah Adang Kdarusaman Jalan Menteng Dalam Jakarta 

menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan 

memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang 

pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal 

dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisikan 3 butir 

komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri 

Prasetia RRI. Butir Tri Prasetia yang ketiga merefleksikan komitmen RRI 

untuk bersikap netral tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan 

partai atau golongan
23

. 

Cikal bakal stasiun yang berasal dari zaman Belanda dan Jepang 

itu didaerah kemudian menjadi RRI stasiun daerah bersangkutan, yang 

dinamai Stasiun Nusantara, Stasiun Regional-I, dan Stasiun Regioanal-II, 

sesuai dengan tingkatan daerahnya, provinsi dan kabupaten. Hingga saat 

ini RRI memiliki format stasiun seperti pengaturan sebelumnya, hanya 

saja mengalami perubahan sebutan. Stasiun Pusat Jakarta menjadi Stasiun 

Cabang Utama, Stasiun Regional-I menjadi Stasiun Cabang Madya, dan 

Satsiun Regioanl-II menjadi Stasiun Cabang Pratama. Tetapi dengan 

diundangkannya PP No.12/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI, 

maka strata stasiun RRI ini menjadi Kelas-A, Kelas-B, dan Kelas-C. 

Sementara kewajiban wilayah jangkauan serta level pejabatnya dalam 

tataran kepegawaian negeri, sesuai dengan pengaturan sebelumnya
24

. 
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Radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media 

audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat 

radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas 

tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar
25

. 

  Karakteristik radio sebagai media massa adalah sebagai berikut
26

: 

a. Publisitas: Artinya disebarluaskan kepada public, khalayak atau orang 

banyak. Siapa saja bisa mendengar radio, tidak ada batasan tentang 

siapa yang boleh dan tidak boleh mendengar radio. 

b. Universalitas: Pesannya bersifat umum, tentang segala aspek 

kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut 

kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya adalah orang 

banyak. 

c. Periodiditas: Artinya siaran radio bersifat tetap atau berkala, misalnya 

harian, atau mingguan. Misalnya 19 jam sehari, mulai pukul 05.00 

sampai pukul 24.00. 

d. Kontinuitas: Artinya siaran radio berkesinambungan atau terus 

menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal mengudara. 

e. Aktualitas: Atinya siaran radio berisi hal-hal yang terbaru, seperti 

informasi atau laporan peristiwa terbaru, tips baru, dan sebagainya. 

7. Karakteristik Radio 

Dibandingkan dengan media massa lainnya, radio memiliki karakteristik 

yang khas sebagai berikut
27

: 

a. Imajinatif: Karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan oleh 

khalayak dan pesannya pun selintas, maka pesan radio dapat mengajak 

komunikannya untuk berimajinasi. Dengan perkataan lain, pendengan 

radio besifat imajinatif. Dengan perkataan lain, radio bersifat theatre of 

mind, artinya radio mampu menciptakan gambar (makes picture) 

dalam pikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara. 
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b. Auditori: Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang 

hanya bisa didengar. Karena manusia mempunyai kemampuan 

mendengar yang terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio 

diterima selintas. Pendengar tidak akan dapat mendengar kembali 

(rehearing) informasi yang tidak jelas diterimanya, karena ia tidak bisa 

meminta kepada komunikator/penyiar untuk mengulang informasi 

yang hilang, kecuali ia merekamnya. Dengan perkataan lain, pesan 

radio harus disusun secara singkat dan jelas (concise and clear). 

c. Akrab: Sebagaimana kita lakukan sehari-hari, kita jarang mendengar 

siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita mendengar radio 

sambil melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya. 

d. Identik dengan musik: Radio adalah sarana hiburan termurah dan 

tercepat sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. 

e. Mengandung gangguan: seperti timbul tenggelam/fading dan gangguan 

teknis (channel noise factor). 

8. Keunggulan Dan Kelemahan Radio 

Radio memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai media 

penyiaran. Keunggulan tersebut adalah sebagai berikut
28

: 

a. Keunggulan radio sebagai media penyiaran 

1) Cepat dan langsung: Radio adalah sarana tercepat bahkan lebih 

cepat dari surat kabar atau televisi, dalam menyampaikan informasi 

kepada masyarakat tanpa lewat proses yang kompleks dan butuh 

waktu yang lama seperti TV dan media cetak. Hanya melalui 

telepon, seorang reporter radio  dapat dengan langsung dan cepat 

melaporkan berita dan peristiwa yang terjadi dilapangan. 

2) Akrab: Radio adalah adalah alat yang mendekatkan atau 

mengakrabkan pendengar/khlayak dengan penyiar atau bahkan 

dengan pemiliknya. Orang jarang mendengarkan siaran radio 

secara berkelompok, akan tetapi justru orang sering mendengarkan 
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radio secara sendirian seperti didalam mobil, dikamar tidur, 

didapur dan sebagainya. 

3) Hangat: Perpaduan antara kata-kata, music, dan efek suara dalam 

siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar 

akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan seringkali 

pendengar berpikir bahwa penyiar adlah sebagai teman bagi 

mereka. 

4) Tanpa batas: Siaran radio mampu menembus batas-batas geografis 

dan kultural serta kelas sosial. Bahkan hanya orang tunarungu yang 

tidak mampu menikmati sebuah siaran radio. 

5) Murah: Harga sebuah radio sekaligus mendengarkan siaran 

radionya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 

sebuah televisi atau berlangganan media cetak. Bahkan pendengan 

siaran radio pun tidak dipungut iuran sepersenpun. 

6) Fleksibel: Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain 

atau tanpa menganggu aktivitas lain seperti belajar, memasak, 

mengemudi, membaca surat kabar, dan sebagainya. 

b. Kelemahan radio sebagai media penyiaran adalah sebagai berikut: 

1) Selintas: Siaran radio cepat hilang dan mudah dilupakan. 

Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak 

seperti membaca surat kabar yang bisa mengulang bacaannya dari 

awal tulisan. 

2) Batasan waktu: Waktu siaran radio relative terbatas, hanya 24 jam 

sehari, berbeda dengan koran yang bisa menambah jumlah halaman 

dengan bebas. Artinya waktu yang 24 jam sehari tidak bisa 

ditambah menjadi 25 jam atau lebih. 

3) Beralu linier: Program diajikan dan didengar oleh khalayak 

berdasarkan urutan yang sudah ada (rundown). 

9. Radio Sebagai Media Massa 

Masyarakat jaman sekarang membutuhkan suatu media massa 

seperti surat kabar, majalah, buku, radio, TV, dan flim. Media massa 
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memiliki arti yang bermacam-macam bagi masyarakat dan memiliki 

banyak fungsi, melihat dalam segi politik ekonomi budaya dan 

kepentingan individu maupun kelompok yang perkembangan dalam 

masyarakat sekarang ini dan akan datang. Namun selain memiliki fungsi, 

media juga mempunyai banyak disfungsi, yakni konsekuensi yang tidak 

diinginkan masyarakat atau anggota masyarakat. 

Radio merupakan salah satu media komunikasi sebagai unsur dari 

proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media massa, radio mempunyai 

sifat yang khas yang dapat menjadi kelebihan dan keunggulan dalam 

menyampaikan pesan kepada masyarakat. Radio bersifat auditif terbatas 

pada suara atau bunyi yang menerpa pada indra. Karnanya tidak menuntut 

khalayak memiliki kemampuan membaca, tidak menuntut kemampuan 

melihat, melainkan hanya kemampuan untuk mendengarkan. Begitu 

sederhananya untuk menikmati sajian radio. Seperti yang dikemukakan 

oleh Frank Jefkins mengenai karakteristik media radio yang 

menguntungkan (1996 : 101) yaitu: 

a. Murah  

b. Waktu transmisi tidak terbatas  

c. Suara manusia dan music  

d. Tidak memerlukan perhatian terfokus  

e. Teman setia 

10. Pengertian penyiaran 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 

transmisi darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat 

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 

penerimaan siaran
29

. 

                                                             
29
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Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang 

menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara secara umum dan 

terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
30

 

11. Regulasi Penyiaran Publik 

Eric Barendt (dalam Mandel,2000) mengelaborasi ciri media 

penyiaran publik (Public Service Broadcasting) sebagai media yang
31

: 

a. Tersedia (Available) secara general-geografis 

b. Memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional 

c. Bersifar independen, baik dari kepentingan negara maupun 

kepentingan komersial 

d. Memiliki imparsialitas program 

e. Memiliki ragam varietas program 

f. Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna 

Terinspirasi oleh Lasswell (1946), Sendjaja (2001:1) menguraikan 

fungsi sosial media penyiaran publik yang cukup signifikan, yaitu sebagai 

berikut
32

: 

a. Pengawasan sosial (social surveillance), yaitu merujuk pada upaya 

penyebaran dan interpretasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa 

yang terjadi dalam dan luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol 

sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

b. Korelasi sosial (social correlation), merujuk pada upaya pemberian 

interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial 

dengan kelompok sosial lainnya atau antarasatu pandangan dengan 

pandangan lainnya dengan dengan tujuan mencapai konsensus. 

c. Sosialisasi (socialization), merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai 

dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari satu kelompok ke 

kelompok lainnya. 
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31

Mufid.Komunikasi Regulasi dan Penyiaran. Uin Press. hal 79 
32

Ibid. hal 80 
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12. Pengertian Program Siaran 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau 

segmen dari isi program siaran radio maupun televisi. Sehingga 

memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa 

program yang diudarakkan. Atau dapat dikatakan bahwa siaran 

keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program 

siaran.
33

 Masing-masing program siaran ini menempati slot waktu tertentu 

dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya, 

apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita.  

13. Prilaku Audiens 

Perilaku audien yaitu pengetahuan mengenai pola tingkah laku 

audien ketika mereka sedang menonton televise atau mendengarkan radio. 

Perilaku audien terkait dengan jumlah audien, prinsip audien konstan, dan 

aliran audien
34

. 

a. Jumlah Audien 

Radio pada umumnya memiliki audien yang relatif sama setiap 

waktunya dibandingkan televise, pengecualian hanya terjadi pada saat 

jam berangkat atau pulang kantor dipagi hari atau sore hari (drivetime 

hours) yang mencatat lebih banyak audien yaitu saat orang 

mendengarkan radio di mobil dalam perjalanan menuju kantor atau 

pulang kerumah. 

b. Audien Konstan 

Berbagai data yang diperoleh dari lembaga rating menunjukkan 

bahwa, jumlah audien secara keseluruhan selalu konstan. Dengan 

demikian, setiap stasiun penyiaran harus selalu berjuang untuk 

memperbutkan jumlah audien yang selalu tetap itu. Upaya stasiun 

televisi untuk merebut atau memindahkan audien dari stasiun 

saingannya dapat dilakukan dengan menerapkan strategi counter 

                                                             
33

Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. Dasar-Dasar Penyiaran.Kencana. 213.  hal148 
34

Morissan. 2008. Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola  Radio & Televisi. 

hal 200-203 
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programming yaitu menayangkan program yang berbeda dari program 

yang ditayangkan stasiun saingan. 

c. Aliran Audien 

Karakteristik audien menunjukkan bahwa audien cenderung untuk 

berpindah saluran pada setiap selesainya suatu program siaran. 

Perpindahan audien dari satu saluran ke saluran lainnya ini terjadi pada 

titik perpindahan antara satu program ke program berikutnya. 

Perpindahan yang terjadi pada setiap berakhirnya suatu program ini 

disebut dengan istilah aliran audien atau audience flow. Aliran audien 

ini terbagi atas tiga jenis yaitu: 

1) Aliran ke luar (outflow); audien meninggalkan stasiun sebelumnya 

menuju ke stasiun lainnya. 

2) Aliran ke dalam (inflow); masuknya audien dari stasiun lain. 

3) Aliran tetap (flowthrough); audien tidak berpindah namun 

mengikuti acara selanjutnya pada stasiun yang sama. 

Pada umumnya suatu acara hanya mempunyai waktu kurang dari lima 

belas detik untuk meraih perhatian pemirsa yang sedang menjelajahi  berbagai 

saluran dengan memencet-mencet remote control. Banyak pemirsa yang 

memutuskan pindah saluran hanya dalam beberapa detik. Pengelola program yang 

andal akan berusaha keras untuk menghentikan kebiasaan audien yang suka 

berpindah-pindah saluran ini. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Kristiani Retnowati,
35

Strategi Programming pada RRI Programma I (Studi 

Tentang Pemeliharaan Mutu Program Siaran Agama Islam).Berdasarkan hasil 

penelitian ini keseluruhan program-program yang disiarkan sudahbisa dikatakan 

layak, karena program-program yang disiarkan sudah disesuaikandengan 

kebutuhan pendengar sehari-hari walaupun dalam hal ini pihak RRI 

tidakmelakukan penelitian secara mendalam tentang kegiatan pendengar sehari-

                                                             
35
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hari.Namun program-program yang disajikan sudah dikemas dengan format 

yangberbeda-beda dengan pemilihan waktu dan jadwal yang disesuaikan 

denganpendengar, sehingga untuk format acara sudah mengalami peningkatan 

dari tahunke tahun. Namun masih perlu pembenahan dalam lagi dalam 

perencanaanprogram siaran agama Islam. 

Cita Yunia Wati,
36

Strategi Kreatif Program Golden N Legend yang 

Dilakukan oleh PT. Radio Voice Of Hijra Karanganyar untuk menarik Minat 

Pendengar di Karanganyar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Strategi program 

Golden n Legend ditinjau dari manajemen strategis program menurut Pringle, 

Star, dan Mc Cavitt yaitu;Perencanaan program, Golden n Legend merupakan 

program musik oldies dengan segmentasi usia 30 tahun ke atas dan golongan 

ekonomi menengah ke bawah. Produksi program, kegiatan ini dilakukan oleh 

departemen program yang dipimpin oleh seorang PO.Eksekusi program, penyiar 

yang telah diberi materi oleh PO melakukan siaran secara on air 

sendirian.Pengawasan dan evaluasi program, PO mengawasi segala bentuk dan isi 

yang disiarkan oleh penyiar. Setelah program diproduksi dan dipasarkan akan 

dilakukan evaluasi program. Evaluasi kecil diadakan setiap 1 bulan sekali dan 

evaluasi besar setiap 3 bulan sekali. 

Untuk membuat progam Golden n Legend lebih menarik penyiar 

melakukan menyebutkan judul lagu dan penyanyi, memutarkan lagu permintaan 

pendengar, memutar lagu secara penuh, memperhatikan request dari pendengar, 

menyebutkan nama pendengar yang meminta lagu. Pada setiap edisi diselipkan 

tips seperti kesehatan, pekerjaan, dan rumah tangga. Penyiar melakukan dua hal 

yang kurang profesional yaitu datang kurang dari 15 menit sebelum on air dan 

menyiarkan program 3-5 menit lebih lambat dari jam siar. Terdapat beberapa 

koleksi lagu dengan kualitas suara yang kurang baik dan tidak layak siar. 

Pembacaan tips adlib diambil dari berbagai sumber seperti majalah, buku, dan 

internet tanpa menyebutkan sumber.
37
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Wahyu Maulana,Strategi Komunikasi Radio RPK (Radio Pemerintah 

KabupatenSiak) 92.0 FM dalam Memberikan Kepuasan Audiens di Kecamatan 

Mampura Hilir. Hasil penelitian ini adalah memberikan pelayanan secara 

profesional, karena radio merupakan media masa penyampai informasi dan media 

hiburan, dan mudah untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta sampai 

kedaerah-daerah. Serta menentukan program-program yang membuat para audien 

senang dan gemar mendengarkannya Radio RPK, memberikan kepuasan 

pendengar, walaupun kepuasan itu bersifat relative, sehingga dibutuhkan 

kepekaan dalam menyiar dan mengerti keinginan dari audien dengan bekerja 

secara professional, program RPK yang banyak digemari oleh masyarakat top 

melayu. Kelebihan radio dapat dinikmati pendengar sambil melakukan aktivitas-

aktivitas lainnya. Radio dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau 

oleh media cetak. Pendengar radio dapat dijangkau dalam seketika, dan pesan-

pesan yang disampaikan lewat radio menimbulkan efek imajinasi yang besar. 

Namun demikian radio memiliki sifat lokal yaitu memiliki daya jangkau yang 

terbatas. Oleh sebab itu dalam radius jangkauannya radio harus memiliki 

segmentasi yang jelas dan tujuam siapa yang ingin dijangkaunya.
38

 

 

C. Kerangka Pikir 

Memahami Strategi ProgrammingRadio Republik Indonesia (RRI) 99.1 

FM Pekanbaru dalam Program Siaran Pedesaan dilakukan dengan kerangka pikir 

sistematis yang menurut Sydney dalam buku Eastmant (2013:18) yang berjudul 

Media Programming: Strategies & Practices radio siaran mencakup lima elemen 

yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi programming, yaitu: 

1. Compatibility (Kesesuaian) 

Radio siaran harus membuat program-program acara yang sesuai dengan 

kegiatan sehari-sehari pendengar yang berbeda-beda dalam setiap 

waktu.Misalnya seperti kebiasaan sarapan, istirahat, kerja hal seperti ini 
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pastiberbeda waktu sehingga menjadi acuan bagi stasiun radio dalam 

menjalankan kebijakan programmingnya. 

2. Habit Formation (Membangun Kebiasaan) 

Semakin lama waktu pendengar mengikuti proram, maka akan berdampak 

pada lamanya pemasang iklan untuk melakukan promosi. Selain itu juga 

dapat berfungsi sebagai acuan dalam merencanakan program-program 

acara yang baru akan dibuat. Masing-masing radio harus bisa membangun 

kebiasaan mendengarkan target pendengarnya. Tidak jarang pada 

pembentukan ini timbul sikap fanatik dari khalayak terhadap suatuprogram 

acara, sehingga khalayak tidak akan meninggalkan program acara yang 

disiarkan.  

3. Control of audience flow (mengontrol aliran pemirsa) 

Sebisa mungkin untuk memaksimalkan jumlah pendengar dan 

meminimalisir jumlah pendengar yang berpindah gelombang ke radio 

siaran lain. Caranya dapat dilakukan dengan metode countering 

(menyajikan program acara yang berbeda dengan radio siaran lain) atau 

menggunakan metode blunting (menyajikan program acara seupa atau 

mirip dengan radio siaran lain)  

4. Conservation of program resources(pemeliharaan sumber daya program) 

Jam siar pada radio dilakukan terus menerus sepanjang hari, oleh karena 

itu ketersediaan materi dan sumber daya lainnya yang mendukung 

program harus benar-benar diperhitungkan. Berbagai upaya harus 

dilakukan agar materi yang terbatas dapat digunakan sebagai bahan siaran 

sepanjang hari, misalnya dengan mengemas ulang suatu materi dengan 

menggunakan pendekatan dan cara penyajian yang berbeda.  

5. Breadth of appeal (daya tarik yang luas) 

Radio siaran harus memperhatikan perbedaan minat dan kesukaan dari 

para pendengarnya.Sehingga harus diupayakan program-program acara 

yang menarik, serta dapat mengakomodir semua minat dan kesukaan 

pendengar.Program acara yang disiarkan dapat menjangkau khalayak luas, 

baik secara teknis maupun sosial.Namun demikian, hal ini bergantung 
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pada status organisasi radio dan tujuan yang ingin dicapai melalui program 

acara yang disiarkan. 

 Teori inilah yang akan menjadi  landasan permasalahan penelitian 

selanjutnya dijadikan acuan untuk merumuskan instrument penelitian sebagai 

tolak ukur dalam melakukan penelitian di lapangan. 

 Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian yaitu penulis menarik 

kesimpulan dari hasil penyajian data yang diperoleh dan juga analisis sehingga 

terlihat jelas strategi Programming Radio Republik Indonesia (RRI) 99.1 FM. 

Untuk lebih jelasnya Kerangka PikirPenelitian ini adalah sebagai berikut; 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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Berikut penjelasan dari kerangka pikir  yang diatas yaitu : 

 Memahami Strategi Programming  Radio Republik Indonesia(RRI) 99,1 

FM Pekanbaru dalam program siaran pedesaan dilakukan dengan kerangka pikie 

sistematis yang meliputi 5 elemen strategi programming yang dikemukakan 

Sydney dalam teorinya yang akan penulis jadikan sebagai acuan untuk  

mengetahui strategi program siaran pedesaan tersebut yaitu : Compatibility 

(kesesuaian), Habit Formation (membangun kebiasaan), control of audience flow 

(mengontrol aliran pendengar), Conservation of program resources (pemeliharaan 

sumber daya program) dan Breadth of appeal (daya tarik yang luas) dari ke 5 

elemen itulah yang akan penulis jadikan sebagai acuan untuk mencari data tentang 

strategi programming siaran pedesaan yang berdasarkan 5w+1h kemudian 

menarik kesimpulan dari hasil penyajian data yang diperoleh dan juga analisi 

sehingga terlihat jelas lah keberhasilan programming itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


