
 

 

PERAN MANAJER PROGRAM GREEN RADIO 96,7 FM 

PEKANBARU DALAM MENJAGA POSITIONING 

SEBAGAI RADIO LINGKUNGAN 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) 

 

 

Oleh  

 

 

ELSA WIDIANTI PUTRI 

NIM. 11543204225 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  

RIAU 

2019 

NOMOR SKRIPSI 

3753/KOM-D/SD-S1/2019 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

i 
 

ABSTRAK 

 

 

Nama :   Elsa Widianti Putri 

Jurusan :   Ilmu Komunikasi 

Judul :  Peran Manajer Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

dalam Menjaga   Positioning sebagai Radio Lingkungan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat persaingan yang cukup tinggi antara 

radio satu dengan radio lainnya. Dimana keberadaan manajer program memegang 

peran yang penting terhadap keberhasilan stasiun radionya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran manajer program green radio 96,7 

FM pekanbaru dalam menjaga positioning sebagai radio lingkungan. Jenis 

penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajer program green radio 96,7 

fm pekanbaru dalam menjaga positioning sebagai radio lingkungan yaitu: pertama 

; peran interpersonal dengan membangun kekompakan tim, disiplin dalam segala 

hal, mengarahkan tim untuk bekerja sebaik mungkin, membangun networking 

yang luas, dan menjadi jembatan penyampaian informasi kepada banyak pihak. 

Kedua ; peran informasional  melakukan monitoring terhadap radio pesaing untuk 

memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan hubungan dengan mitra kerja 

dan NGO (Non Government Organization) sebagai database green radio, 

memanfaatkan media sosial yaitu instagram dan website sebagai alat menyebarkan 

informasi, dan menjadi wakil perusahaan dalam menyampaikan informasi 

mengenai perusahaannya dalam acara dengan pihak luar. Ketiga ; peran 

pengambilan keputusan melakukan pembaharuan serta pengembangan program, 

membuka lahan kreatifitas, menawarkan kepada pihak-pihak untuk berinvestasi 

pada program green radio, menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem 

musyawarah, memperkerjakan karyawan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki, meminimalisir anggaran dengan memproduksi program sendiri, dan 

melakukan penawaran yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
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ABSTRACT 

 

 

Name :  Elsa Widianti Putri 

Department :  Communication 

Title : The Role of Green Radio 96,7 FM Pekanbaru Program 

Manager in Maintaining its Positioning as an Environmental 

Radio  

 

This research is motivated by a fairly high level of competition among radio 

stations in which the presence of program managers plays an important role in the 

success of a radio station. This study aims to know how is the role of the 96.7 FM 

Green Radio program manager in maintaining its positioning as an environmental 

radio. This research uses a qualitative descriptive analysis approach. Data 

collection techniques are based on observation, interviews and documentation. 

The results of this study indicate that the role of Green Radio 96.7 FM Pekanbaru 

program manager in maintaining its positioning as environmental radiois as 

follows; the first is interpersonal role done by building team cohesiveness, team 

discipline in all matters,  team work direction, a broad network, and a bridge to 

deliver information to many parties. The Second is the role of informational 

monitoring in which radio competitors are monitored to take advantage of 

opportunities. This role is also related to build relationships with partners and 

NGO (Non Government Organizations). It also uses media namely instagram and 

website as a means of disseminating information about the company  events to the 

public. The third is the role of decision making in which the manager is updating 

and developing programs, opening the field of creativity, offering parties to invest 

in green radio programs, solving problems using a consultation system, hiring 

employees according to their capabilities, minimizing the budget by producing 

their own programs, and making offers which can benefit both parties. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal 

ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat 

digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio 

merupakan salah satu bentuk media massa yang efesien dalam mencapai 

audiennya dalam jumlah yang banyak.
1
 Karenanya media penyiaran 

memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umum 

dan khususnya ilmu komunikasi massa.
2
 

Media radio memiliki kekuatan dalam menanamkan imajInasi dan 

nilai-nilai positif dibenak pendengarnya karena radio adalah “theatre of mind”. 

Hal ini dapat mendorong perubahan pemikiran dan perilaku khalayaknya 

kearah yang lebih baik. Radio awalnya cenderung diremehkan dan 

dimanfaatkan oleh para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi 

dan politik secara umum. Seiring dengan munculnya berbagai macam stasiun 

radio, peran radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan 

kekuatannya dalam memengaruhi masyarakat.
3
 

Stasiun penyiaran radio lokal merupakan stasiun penyiaran dengan 

wilayah siaran yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Undang-

undang Penyiaran mengatakan, bahwa stasiun penyiaran lokal dapat didirikan 

dilokasi tertentu dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan wilayah 

jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut. Ini berarti syarat atau kriteria 

suatu stasiun dikategorikan sebagai stasiun lokal adalah: lokasi yang sudah 

ditentukan, jangkauan siaran terbatas (hanya pada lokasi yang sudah 

ditentukan), dan memiliki studio serta pemancar sendiri.
4
 

                                                             
1
 Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran, (Unri Press : 2008), 14 

2
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 13  
3
 Ibid, hlm 2-3 

4
 Ibid, hlm 107-108 
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Melihat tingkat persaingan stasiun radio saat ini cukup tinggi dalam 

merebut perhatian audien khususnya di Pekanbaru. Program radio harus 

dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak 

mungkin audien. Jumlah stasiun radio yang semakin banyak mengharuskan 

pengelola stasiun radio untuk semakin jeli membidik audiennya.
5
 Dan juga 

mempunyai suatu cara khusus untuk terus bertahan dengan memiliki 

positioning yang jelas, yang nantinya akan menjadi pembeda antara radio yang 

satu dengan radio lainnya. Hal seperti ini harus dipikirkan dengan perencanaan 

yang matang, tujuannya agar mampu mempertahankan stasiun radio dibenak 

pendengarnya masing-masing. 

Salah satunya adalah Green Radio 96,7 FM Pekanbaru yang harus 

bersaing untuk menjaga positioningnya. Persaingan yang semakin ketat 

membuat Green Radio 96,7 FM Pekanbaru harus memiliki ciri khas atau 

pembeda dengan radio yang lain, karena hanya satu radio di satu pasar yang 

sama yang dapat mendominasi pada posisi tertentu.
6
 Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru merupakan satu-satunya media elektronik yang fokus pada 

persoalan-persoalan lingkungan seperti restorasi gambut, alam, konvergensi, 

energi dan yang berkaitan dengan lingkungan yang sukses beroperasi di kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau sejak 6 Januari Tahun 2014 silam. 

Dengan memberikan sajian informasi dan berita persoalan lingkungan 

serta program hiburan, kini juga hadir dengan format media online yang diberi 

nama portalgreenradio.com. Hal ini yang menjadikan Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru berbeda dengan radio lokal yang ada di Pekanbaru, dimana Green 

Radio berangkat dengan Visi dan Misi yang ingin memberikan inspirasi 

positif, motivasi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

yang lebih baik dan sehat serta menyediakan informasi yang berkualitas untuk 

pendengarnya. Berpikir positif dan out of the box, terus berinovasi, melakukan 

pengembangan serta pembaharuan menjadi modal tersendiri bagi Green Radio 

96,7 FM Pekanbaru dalam menumbuhkan kesadaran atas perannya yang lebih 

                                                             
5
 Ibid, hlm 220 

6
 Martina Ernaningsih, “Peran Program Director dalam Mempertahankan Positioning JIZ 

89,5 FM sebagai Radio Anak Muda”, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 2 
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besar lagi sebagai bagian dari sebuah industri media massa, menjadi salah satu 

agen perubahan dalam hal lingkungan.
7
 

Positioning menjadi penting bagi perusahaan karena tingkat kompetisi 

yang cukup tinggi saat ini. Positioning dalam media penyiaran adalah strategi 

komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan 

suatu produk, merek, atau perusahaan di dalam otaknya, sehingga khalayak 

memiliki penilaian tertentu terhadap suatu produk. Dengan demikian 

positioning harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah 

yang tepat. Pengelola media penyiaran harus mengetahui bagaimana audien 

memproses informasi, menciptakan persepsi dan bagaimana persepsi 

mempengaruhi pengambilan keputusannya. Sekali informasi ditempatkan pada 

posisi yang salah, ia akan sulit diubah.
8
 

Manajer program bertanggungjawab dalam perencanaan program 

disebuah stasiun radio menjadi layak untuk dikonsumsi, dan dalam 

menjalankan program acara dituntut untuk memiliki wawasan yang luas 

tentang perkembangan teknologi dan trend saat ini. Manajer program pun 

dituntut untuk memahami program jenis apa yang pendengar inginkan dan apa 

yang sedang dibutuhkan oleh pendengar.  Program yang akan disiarkan oleh 

seorang manajer program tentu memiliki sebuah perencanaan ide agar dapat 

menghasilkan suatu program yang berkualitas yang banyak disukai dan 

diminati oleh audien sehingga dapat menjaga positioning dari radio itu sendiri.  

Disini manajer program memiliki tanggung jawab dalam merumuskan 

dan menerapkan programming penyiaran yang memenuhi bentuk format 

penyiaran radio yang telah ditetapkan oleh perusahaan termasuk aspek-aspek 

pendukung keberhasilan penyiaran radio, dengan memperhatikan kebutuhan 

pendengar sekaligus kebutuhan pengiklan
9
. Keberadaan seorang manajer 

program sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah stasiun radio, karena 

                                                             
7
  www.portalgreenradio.com (diakses pada tanggal 22-02-19, pukul 14.00 WIB di 

Pekanbaru) 
8
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 189 
9
 Harley, Prayudha. Radio : Suatu Pengantar Untuk Wacana dan Praktik Penyiaran. 

(Malang : Bayumedia, 2005), 79 

http://www.portalgreenradio.com/
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manajer program memegang peran penting dalam keseluruhan siaran, jika 

siaran radionya buruk akan berpengaruh terhadap positioning radionya.  

Untuk menjaga positioning tersebut, maka diperlukan sebuah peran 

dari struktur organisasi radio yaitu manajer program. Pada penelitian ini 

penulis merujuk pada teori peran manajer program menurut Henry Mintzberg 

dalam buku Burhanudin “Komunikasi Bisnis” untuk mengetahui peran apa 

yang dilakukan oleh manajer program untuk menjaga positioning radionya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian ini dengan judul “Peran Manajer Program Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru dalam Menjaga Positioning sebagai Radio Lingkungan”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah 

tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peran 

Suatu peran dirumuskan sebagai rangkaian perilaku yang teratur, 

yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu.
10

 Peran disini adalah 

seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Jadi, peran yang 

dimaksud oleh penulis adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 

manajer program dalam menjaga positioning sebuah radio, yakni Green 

Radio 96,7 FM Pekanbaru. 

2. Manajer Program 

Manajer Program merupakan seseorang yang bertanggung jawab 

penuh dalam kelancaran keseluruhan siaran.
11

  

Manajer program adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab 

dalam merumuskan dan menerapkan akan kelayakan dari sebuah 

programming penyiaran radio yang memenuhi bentuk format penyiaran 

                                                             
10

 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen. (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada,1983), 10 
11

 Abdul Rachman, Dasar-dasar Penyiaran, (Unri Press , 2008), 90 
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radio yang telah ditetapkan oleh perusahaan termasuk aspek-aspek 

pendukung keberhasilan penyiaran radio, dengan memperhatikan 

kebutuhan pendengar sekaligus ketertarikan pengiklan.
12

 

3. Positioning 

Positioning dalam kajian media penyiaran merupakan strategi 

komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan 

suatu produk, merek atau perusahaannya di dalam otaknya, di dalam alam 

khayalnya, sehingga khalayak tersebut memiliki penilaian tertentu. 

Dengan demikian Positioning harus dilakukan dengan perencanaan yang 

matang dan dengan langkah yang tepat.
13

 

4. Green Radio 96,7 FM 

Green Radio 96.7 FM Pekanbaru merupakan satu-satunya media 

elektronik yang fokus pada persoalan-persoalan lingkungan sukses 

beroperasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sejak 6 Januari tahun 2014 

silam, dengan menyajikan informasi dan berita terkait lingkungan serta 

program hiburan, kini juga hadir dengan format media online yang diberi 

nama www.portalgreenradio.com yang sesuai dengan visi dan misi dari 

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru.
14

 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian masih di dalam konteks komunikasi khususnya 

broadcasting. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Manajer 

Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam Menjaga Positioning sebagai 

Radio Lingkungan yang merujuk pada teori peran manajer program menurut 

Henry Mintzberg dalam buku Burhanudin “Komunikasi Bisnis”. 

 

  

                                                             
12

 Eva Arifin, Broadcasting To Be Broadcaster, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 256  
13

 Morissan, Manajemen Media penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 189 
14

 www.portalgreenradio.com (diakses pada tanggal 22-02-2019 pada jam 11.00 WIB, di 

Pekanbaru) 

http://www.portalgreenradio.com/
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D. Rumusan Masalah 

Bagaimana Peran Manajer Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

dalam Menjaga Positioning sebagai Radio Lingkungan? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran 

Manajer Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam Menjaga 

Positioning sebagai Radio Lingkungan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1) Sebagai sumbangan ilmiah bagi penulis khususnya dan pada 

mahasiswa Ilmu Komunikasi. 

2) Sebagai bahan rujukan untuk melihat bagaimana peran manajer 

program dalam menjaga positioning di sebuah stasiun radio. 

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau. 

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi 

kepada manajer program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam 

menjaga positioning radio. 

3) Bagi perusahaan yang baru berdiri, sebagai acuan dalam 

menentukan, menyusun dan menjaga positioning yang tepat untuk 

perusahaannya dan dalam menempatkan posisi perusahaan yang 

tepat dimata publik. 

  

F. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Pada Bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

  Pada Bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian seperti 

sejarah Green Radio 96,7 FM Pekanbaru, visi dan misi, struktur 

manajemen Green Radio 96,7 FM Pekanbaru Pekanbaru, dan 

hal-hal yang berkaitan dengan Green Radio 96,7 FM Pekanbaru. 

BAB V  :  LAPORAN PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

peran manajer program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam 

menjaga positioning sebagai radio lingkungan 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat baik 

bagi pembaca atau bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai 

masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi 

yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, 

yaitu menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian 

(control) suatu gejala.
15

 Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu 

mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial 

and error). Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.
16

 Teori berfungsi membantu 

peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana 

mengumpulkan data dan analisis data.
17

 

1. Peran 

a. Definisi Peran 

Istilah peran dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai arti pemain sandiwara atau seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan 

masyarakat.
18

 Peran merupakan suatu set atau kumpulan bentuk-

bentuk tingkah laku, kewajiban dan keistimewaan yang diharapkan 

melekat pada suatu status sosial tertentu. Dalam hal pelaksanaannya 

peran juga mengalami hal-hal yang dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Ketegangan peran, yaitu suatu situasi dimana harapan-harapan 

terhadap peran yang dijalankan dari suatu status yang dipegang 

menghasilkan feedback yang kontradiktif. 

2) Konflik peran, yaitu pada suatu saat peran dari seorang individu 

dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan bertentangan dengan 

batinnya. 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen. (Bandung : Alfabeta ,2016), 119 
16

 Ibid, hlm 117 
17

 Ibid, hlm 360 
18

 https://kbbi.web.id (diakses pada tanggal 23-03-2019, pukul 12.53 WIB di Pekanbaru) 
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3) Kesenjangan peran, hal ini sering terjadi apabila peran yang harus 

dijalankan itu tidak memperoleh prioritas yang tinggi.
19

 

Suatu peran dirumuskan sebagai rangkaian perilaku yang 

teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Peran 

menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang 

manajer di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Peran timbul 

karena seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirin. 

Dia mempunyai lingkungan untuk berinteraksi, lingkungan itu luas dan 

beraneka ragam, hal itu yang harus dilakukan oleh seorang manajer, 

bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang diembankan 

kepadanya.
20

 

Pemikiran tentang peran sebagai seperangkat harapan yang 

ditemukan oleh masyarakat terhadap pemegang-pemegang kedudukan 

sosial adalah sejalan dengan perspektif masyarakat. Perspektif ini 

berpendapat bahwa setiap individu memegang peran yang diberikan 

oleh masyarakat kepada mereka. Dalam pandangan ini, peran yang 

dapat dilihat sebagai bagian struktur masyarakat, misalnya peran dalam 

pekerjaan, kekuasaan, dan peran-peran yang diciptakan oleh 

masyarakat.
21

  

2. Manajer Program 

a. Definisi Manajer Program 

Manajer Program merupakan orang yang bertanggung jawab 

menyusun program-program secara sistematis dan terjadwal untuk 

terselenggaranya kegiatan penyiaran berdasarkan pola program harian, 

mingguan, bulanan, serta tahunan. Manajer program adalah seseorang 

yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan 

akan kelayakan dari sebuah programming penyiaran radio yang 

                                                             
19

  Hertina, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 40 
20

 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen. (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada,1983), 10 
21

 David Berry, Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), 105-106 
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memenuhi bentuk format penyiaran radio yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan termasuk aspek-aspek pendukung keberhasilan penyiaran 

radio, dengan memperhatikan kebutuhan pendengar sekaligus 

ketertarikan pengiklan.
22

 

Menurut Asep Syamsul M. Romli seorang manajer program 

merupakan “kepala siaran” yang langsung membawahi para penyiar. 

Yang memiliki tugas pokok sebagai berikut: 

1) Membuat jadwal siaran. 

2) Memantau stasiun atau mengontrol program (Quality Control). 

3) Mengembangkan dan melaksanakan format siaran. 

4) Memperkerjakan dan mengatur staf siaran sesuai dengan format 

siaran. 

5) Mengikuti perkembangan persaingan dan trend. 

6) Mengatur kegiatan bidang pemberitaan (news editor). 

7) Mengatasi masalah yang muncul dalam program siaran. 

8) Meningkatkan kualitas siaran dan kualitas SDM penyiar. 

9) Mendatangkan iklan/sponsor. 

10) Menata siaran/acara radio guna mendapatkan dan mengembangkan 

pendengar.
23

 

Kemudian pada bagian program bertugas merencanakan, 

memilih, dan menyusun acara, membuat rencana siaran berarti 

membuat konsep acara yang akan disuguhkan kepada audien. Menurut 

Pringle Starr McCavitt (1991) dalam bukunya Electric Media 

Management, fungsi bagian program adalah: 

1) The production or acquisition of content that will appeal to 

targeted audiences (memproduksi dan membeli atau akuisisi 

program yang dapat menarik audien yang dituju).  

Kata kunci untuk memproduksi sebuah program adalah ide 

atau gagasan. Dengan demikian setiap program selalu dimulai dari 

                                                             
22

 Eva Arifin, Broadcasting To Be Broadcaster, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 256 
23

 Asep syamsul, Dasar-dasar Siaran Radio : Basic Announcing, (Bandung : Nuansa, 

2009), 24-24 
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ide atau gagasan. Ide atau gagasan inilah yang kemudian 

diwujudkan melalui produksi. Program bisa diperoleh dengan cara 

membeli atau memproduksinya sendiri. Banyak sedikitnya jumlah 

program yang dibuat sendiri dan program yang dibeli sangat 

bervariasi di antara berbagai stasiun penyiaran. Pada umumnya 

stasiun radio membuat sendiri sebagian besar programnya namun, 

dalam stasiun televisi lebih banyak mengandalkan pasokan 

program dari pihak lain untuk menarik audien yang dituju.
24

 

2) The scheduling of programs to attract the desired audience 

(menyusun jadwal penayangan program atau scheduling program 

untuk menarik audien yang diinginkan).  

Media Penyiaran membutuhkan program untuk mengisi 

waktu siarannya dan tidak akan berfungsi apa-apa tanpa tersedia 

program untuk disiarkan. Media penyiaran dikenal oleh khalayak 

dari berbagai program yang ditayangkan dan disiarkan. 

Menentukan jadwal penayangan suatu program ditentukan atas 

dasar perilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam satu hari 

dan juga kebiasaan untuk mendengarkan radio pada jam tertentu. 

Pada prinsipnya siaran radio harus dapat menemani aktivitas apa 

pun. Aktivitas audien pada umumnya memiliki pola yang sama 

pada setiap bagian hari, apakah pagi, siang, atau malam hari. 

Seorang manajer program menyusun jadwal program berdasarkan 

aktivitas audien.
25

 Menyusun jadwal penayangan harus 

mempertimbangkan ketersediaan audien, persaing, daya tarik 

program, peraturan lembaga Negara, penjualan dan lainnya. 

 

 

                                                             
24

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi, (Jakarta : 

Kencana, 2008), 266-267 
25

 Ibid, hlm 304 
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3) The production of public service and promotional annaouncements 

and local commercials (memproduksi layanan publik dan promosi 

serta produksi iklan lokal). 

Target audien stasiun penyiaran lokal di daerah tentu saja 

masyarakat lokal. Strategi untuk mengangkat budaya lokal 

masyarakat atau nilai etnik terbukti berhasil menjaring banyak 

masyarakat pendengar radio. Selain itu, pengelola program media 

penyiaran daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah 

setempat, misalnya mengemas sebuah talkshow. Melalui program 

ini, pemerintah kota atau kabupaten bisa menyampaikan berbagai 

gagasan atau informasi serta mendiskusikan berbagai masalah 

sosial. Dengan demikian media penyiaran lokal menjadi sebuah 

jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
26

 

Semua pengelola lembaga penyiaran tidak akan 

mengatakan bahwa radionya hanya bertujuan semata-mata mencari 

keuntungan. Tetapi mereka juga membuat beberapa program yang 

dinamakan program layanan publik. Misalnya adalah iklan layanan 

masyarakat yang tujuannya untuk memberikan informasi demi 

kepentingan masyarakat yang lebih luas, bagaimana sebuah stasiun 

radio bisa menyerap aspirasi publik dan menyampaikannya 

kembali kepada publik. Seorang manajer program harus 

menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh yaitu dengan 

memproduksi program yang dapat memenuhi kebutuhan publik.
27

 

4) The production or acquisition of other programs to satisfy the 

public interest (produksi dan akuisisi program-program lainnya 

untuk memuaskan ketertarikan publik). 

Stasiun radio telah memproduksi sendiri sebagian besar 

programnya. Karena kreativitas seorang manajer program sangat 

cepat pergerakannya. Dimana proses perencanaan, penulisan dan 

                                                             
26

 Ibid, hlm 289 
27

 Abdul Rachman, Dasar-dasar Penyiaran, (Unri Press, 2008), 156 
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produksinya dapat dilaksanakan tanpa negosiasi yang panjang. 

Pembelian program dalam maupun luar negeri bisa saja terjadi, 

tergantung program tersebut, apakah layak untuk diakuisisi dan 

kemudian dipasarkan kepada audien agar nantinya dapat 

memuaskan ketertarikan publik. 

5) The generation of a profit for the station’s owners (menciptakan 

keuntungan bagi pemilik media penyiaran). 

Promosi program adalah kegiatan untuk mempertahankan 

audien dan menarik audien baru serta mengundang pemasang 

iklan. Tanpa adanya audien, program yang sangat bagus sekalipun 

tidak akan mampu menarik pemasang iklan dalam jumlah yang 

berarti. Melalui promosi, kita membujuk khalayak untuk tetap 

mengikuti program-program yang disiarkan dan sekaligus 

membujuk pemasang iklan untuk membeli waktu siaran yang 

tersedia, sehingga stasiun radio mendapatkan keuntungan dengan 

program tersebut.
28

 

Bagian program yang bagus biasanya terdiri dari orang-orang 

yang mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh pendengar. 

Program director atau manajer program tergolong posisi yang paling 

sulit diisi karena susah untuk menemukan orang yang berpengalaman. 

Bagi media penyiaran lokal, kepala bagian program sebaiknya adalah 

orang yang memahami budaya lokal setempat dan cita rasa setempat.
29

 

Tanggung jawab utama seorang manajer program antara lain 

mencakup pemilihan, penjadwalan seluruh program serta mengatur 

penayangan berbagai macam program sedemikian rupa agar dapat 

menarik sebanyak mungkin pendengar dan menghasilkan peringkat 

acara atau program (rating) yang tinggi. Menurut Maxine dan Robert 

(1986) dalam bukunya Career Opportunities In Television, Cable and 

                                                             
28

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio&Televisi, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2008), 419 
29

 Ibid, hlm 201-202 
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Video, manajer program harus terus memantau selera dan kebutuhan 

pendengar serta trend yang tengah berkembang dimasyarakat. 

Manajer Program harus terus mempelajari hasil laporan riset 

pendengar untuk menentukan atau mengetahui demografi pendengar 

stasiun penyiarannya pada berbagai waktu siaran serta untuk mengukur 

keberhasilan dan kegagalan program tertentu. Ia memiliki wewenang 

untuk menentukan program apa saja yang akan dipilih, diproduksi atau 

dibeli sehingga menghasilkan kombinasi program yang menarik. Baik 

itu membuat dan menjadwalkan program kemasyarakatan lokal yang 

berada di dalam wilayah siarannya (local public affairs programs) 

dengan maksud agar operasional stasiun penyiaran bersangkutan dapat 

berjalan sesuai dengan kepentingan, kenyamanan, dan kebutuhan 

publik.  

Peter Priangle dan rekannya (1991) melihat manajer program 

sebagai orang yang melaksanakan tanggungjawab, memiliki kualitas 

tertentu. Dalam hal tanggung jawab, semua manajer program 

bertanggung jawab terhadap empat pekerjaan utamanya yaitu 

melaksanakan fungsi departemen program yang terdiri dari:  

1) Merencanakan program (program planning). 

2) Produksi dan akuisisi program. 

3) Eksekusi atau penayangan program. 

4) Kontrol program.  

Sedangkan dalam hal kualitas yang harus dimiliki, maka 

manajer program harus memiliki hal berikut:
30

 

1) Pengetahuan/wawasan luas yang mencakup : 

a) Pengetahuan mengenai kepemilikan dan manajemen stasiun 

penyiaran. Manajer program harus mengetahui tujuan pemilik 

dan manajemen dalam mendirikan stasiun penyiaran serta 

peran program dalam mencapai tujuan. 

                                                             
30

 Ibid, hlm 215 
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b) Pengetahuan mengenai stasiun dan mereka yang bekerja di 

dalamnya. Manajer program harus mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki bagian program ; mengetahui 

bagaimana hubungan bagian program dengan bagian lainnya 

pada stasiun penyiaran dan mengetahui keahlian serta 

keterbatasan staff yang ada. 

c) Pengetahuan mengenai pasar. Manajer program harus 

mengetahui ukuran pasar yang tersedia, meliputi komposisi 

demografis didalamnya, tingkat ekonomi serta pola kerja dan 

pola santai masyarakat secara keseluruhan serta berbagai 

kelompok demografis lainnya, mengetahui masalah dan 

kebutuhan komunitas yang ada. Manajer program juga harus 

mengetahui selera musik dan selera informasi masyarakat dan 

juga kesukaan terhadap program. 

d) Pengetahuan mengenai tingkat persaingan. Manajer program 

harus mengetahui program yang ditayangkan oleh stasiun 

pesaing dan juga mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

mereka serta rencana program. 

e) Pengetahuan mengenai manajemen program. Manajer program 

harus mengetahui tugas-tugasnya dan bagaimana 

melaksanakannya yang mencakup pengetahuan mengenai 

sumber-sumber dan ketersedian program, biaya dan proses 

produksi, daya tarik program dan metode untuk memperkirakan 

pendapatan dan pengeluaran. Serta mengetahui riset pendengar, 

trend program yang tengah berkembang. 

2) Keahlian administrasi dan professional, diantaranya adalah 

kemampuan untuk: 

a) Mempersiapkan rencana program setelah terlebih dahulu 

mempertimbangkan kebutuhan, strategi alternatif, dan anggaran 

yang tersedia. 
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b) Mengevaluasi ide untuk program lokal dan mengkoordinasikan 

kegiatan staff departemen dalam produksi program lokal.  

c) Menganalisis dan menginterpretasikan rating dan riset 

pendengar lainnya serta menilai potensi keberhasilan program 

yang dibuat sendiri atau program yang berasal dari sumber-

sumber lainnya. 

d) Memilih dan menjadwalkan program secara tepat agar dapat 

menarik dan memperoleh pendengar secara maksimal. 

e) Menegoisasikan kontrak dengan pemasok program, tenaga 

freelance, lembaga lisensi musik dan lagu serta phak-pihak 

lainnya. 

3) Kualitas pribadi yang baik 

Manajer program harus sabar dalam mendengarkan 

berbagai macam pandangan, ide, dan gagasan yang berbeda-beda 

dan bahkan bertentangan yang datang dari staff, pendengar dan 

masyarakat yang disampaikan melalui telepon, surat, SMS, E-mail 

dan sebagainya. Manajer program harus memahami kebutuhan 

pendengar, memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi selera publik 

yang cepat berubah dan juga fleksibel terhadap perubahan trend 

program serta harus kreatif dalam mempersiapkan ide-ide program 

dan promosi.
31

 

b. Peran Manajer 

Kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh 

kapabilitas dan kompetensi masing-masing individu serta kerjasama 

antar anggota tim dalam organisasi. Dalam menjalin kerjasama untuk 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya komunikasi. Hubungan 

komunikasi yang terjalin dengan baik antara manajer dengan karyawan 

dan antara karyawan yang satu dengan yang lain, merupakan salah satu 

kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi. 

                                                             
31

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), 205-207 
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Komunikasi membantu juga anggota-anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi, merespons dan 

mengimplementasikan perubahan, mengordinasikan aktivitas 

organisasi, serta ikut memainkan peran dalam hampir semua tindakan 

yang relevan. Semua peran dan tugas manajer selalu berhubungan 

dengan komunikasi. Seorang manajer adalah juga seorang 

komunikator. 

Sebagai seorang komunikator, manajer sebaiknya dapat 

menyesuaikan penyampaian pesannya kepada peran yang sedang 

dilakukan. Menurut Henry Mintzberg, seorang Profesor Manajemen 

dari McGill University di Montreal, Kanada, menyatakan bahwa 

wewenang formal seorang manajer menyebabkan munculnya tiga 

peran yang harus dilakukankan, yaitu peran interpersonal yang pada 

gilirannya menyebabkan peran informasional, dan ini pada gilirannya 

menyebabkan pula peran pengambilan keputusan. Adapun ketiga peran 

manajer tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peran Interpersonal 

Peran seorang manajer dalam berinteraksi dengan berbagai 

pihak yang akan membantu berhasilnya pelaksanaan tugas, baik 

pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan.Peran 

interpersonal atau peran antarpribadi ini menunjukkan bahwa 

seorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai: 

a) Peran Tokoh atau Figur (figurehead) 

Sebagai seorang tokoh atau figur, manajer dapat 

berperan sebagai perwakilan atau orang yang dianggap lebih 

mengetahui dalam organisasi atau perusahaannya. Seorang 

manajer harus dapat menyampaikan pesan-pesan bisnis dengan 

baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dan 

dipahami dengan baik. 
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b) Peran Pemimpin (leader) 

Seorang manajer harus bertanggungjawab terhadap 

kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Kalau 

seorang manajer ingin menjadi pemimpin yang benar-benar 

pemimpin, maka dia harus dapat melaksanakan 

kepemimpinannya secara efektif. Untuk itu manajer harus 

mampu menjalankan komunikasi secara efektif. Seorang 

manajer juga diharapkan dapat memimpin organisasi dan 

memotivasi serta melakukan kontrol terhadap organisasi 

ataupun perusahaannya. 

c) Peran Penghubung (liaison) 

Seorang manajer harus melakukan komunikasi dengan 

orang-orang di luar organisasi maupun di dalam organisasi 

seperti dengan mitra bisnis, pemerintahan. 

2) Peran Informasional 

Seorang manajer dapat berfungsi sebagai pusat saraf, 

karena dia berada ditengah-tengah jaringan kontak dengan semua 

pihak yang ada hubungannya dengan organisasi. Manajer 

mengetahui lebih banyak tentang organisasinya, 

mengkomunikasikan banyak informasi kepada pihak luar, 

menerima banyak informasi dari pihak luar, sehingga manajer 

mengembangkan pusat informasi bagi kepentingan organisasinya. 

Peran informasional ini mencakup: 

a) Peran Pemantau/Mengumpulkan Informasi (monitor) 

Peran yang dilakukan oleh manajer untuk memantau 

dan mengumpulkan infomasi baik itu tentang pesaing, 

bawahan, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan target atau rencana yang telah ditetapkan. 
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b) Peran Penyebar Informasi (disseminator) 

Peran penyebar informasi adalah peran yang dilakukan 

oleh manajer untuk menyebarkanluaskan informasi baik dari 

pihak dalam maupun pihak luar, yang bisa bermanfaat bagi 

organisasi. 

c) Peran Juru Bicara (spokesman) 

Peran yang dilakukan manajer untuk dapat menjadi 

menjadi juru bicara yang baik, baik itu tindakan, kebijakan, 

atau hasil organisasi. 

3) Peran Pengambilan Keputusan  

Peran pengambilan keputusan mencakup beberapa peran 

penting yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, peran 

alokasi sumber daya serta peran negosiator. 

a) Peran Wirausaha (entrepreneur) 

Seorang manajer harus dapat menunjukkan perannya 

sebagai seorang wirausaha yang jujur, dinamis, kreatif, ulet, 

responsive, bertanggungjawab, berani mengambil resiko, dan 

berwawasan luas. Seorang manajer juga harus dapat 

memajukan organisasinya dan mengadakan penyesuaian 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ke depan untuk 

mendapatkan ide  atau gagasan baru. 

b) Peran Pemecah Masalah (disturbance handler) 

Seorang manajer harus memiliki kemampuan dalam 

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

organisasinya. 

c) Peran Alokasi Sumber Daya (resourse allocator) 

Peran alokasi sumber daya adalah peran yang manajer 

lakukan untuk dapat menggunakan sumber daya dalam 

organisasi secara optimal, baik itu keuangan, sumber daya 

manusia, dan sumber daya yang lainnya. 
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d) Peran Negosiator (negotiator) 

Negosiasi dapat dilihat dalam proses dimana dua pihak 

atau lebih berbeda pendapat berusaha mencapai suatu kata 

kesepakatan.
32

 Seorang manajer harus dapat menjadi seorang 

negosiator yang baik. Kemampuan negosiasi ini diperlukan 

ketika seorang manajer berhubungan dengan pihak eksternal, 

misalnya dalam penentuan kerjasama dengan pihak lain. 

Negosiasi ini dilakukan tidak hanya mengenai hal-hal resmi 

dan langsung berhubungan dengan organisasi, tetapi juga 

mengenai hal-hal yang tidak resmi dan tidak langsung 

berhubungan dengan pekerjaan. 

Berbagai peran manajer untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peran manajer 

tersebut merupakan gestalt, suatu keseluruhan yang terpadu.
33

 

c. Keahlian-Keahlian Manajerial 

Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajer tersebut 

sesuai dengan karakteristik perannya masing-masing, maka diperlukan 

beberapa keahlian manajerial oleh setiap orang yang terlibat dalam 

kegiatan organiasai. Keahlian-keahlian tersebut meliputi: 

1) Keahlian Teknis (technical skills), yaitu keahlian yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu. 

2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat 

(human relation skills), yaitu keahlian dalam memahami dan 

melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di dalam 

masyarakat. Seperti keahlian dalam bernegosiasi, dalam 

memotivasi, dalam meyakinkan orang lain. 

3) Keahlian konseptual (conceptual skills), yaitu keahlian dalam 

berpikir secara sistematis, termasuk menganalisis berbagai masalah 
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dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian memprediksi di 

masa yang akan datang. 

4) Keahlian dalam pengambilan keputusan (decision making skills), 

yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus 

menawarkan berbagai macam alternatif solusi atas permasalahan 

yang dihadapi. 

5) Keahlian dalam mengelola waktu (time management skills), yaitu 

keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efesien.  

Keseluruhan keahlian manajer tersebut tentunya perlu untuk 

dimiliki oleh setiap pelaku bisnis sekiranya ingin mewujudkan tujuan 

bisnisnya. Terlebih jika dikaitkan dengan persaingan bisnis yang 

semakin ketat dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, 

keahlian tunggal saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan.
34

 

3. Positioning 

a. Definisi Positioning 

Positioning dalam kajian media penyiaran merupakan strategi 

komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak 

menempatkan suatu produk, merek atau perusahaannya di dalam 

otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki 

penilaian tertentu. 

Menurut Hiebing&Cooper (1997), mendefinisikan positioning 

sebagai membangun persepsi produk di dalam pasar sasaran relatif 

terhadap persaingan. Positioning dalam kajian media penyiaran adalah 

strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak 

menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam otaknya, 

di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki penilaian 

tertentu. Dari definisi positioning tersebut bukanlah strategi produk 

melainkan strategi komunikasi. Hal ini berhubungan bagaimana 

konsumen menempatkan diri dalam khalayaknya, sehingga calon 

pendengar memiliki penilaian tertentu terhadap produk tersebut. 
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Dengan demikian, positioning harus dilakukan dengan 

perencanaan yang matang dan langkah yang tepat. Pengelola media 

penyiaran harus mengetahui bagaimana audien memproses informasi, 

menciptakan persepsi, dan bagaimana persepsi mempengaruhi 

pengambilan keputusannya. Sebab, sekali informasi ditempatkan 

diposisi yang salah, ia akan sulit diubah.
35

  

Positioning menjadi penting bagi perusahaan karena tingkat 

kompetisi yang cukup tinggi saat ini. Persepsi terhadap perusahaan 

atau produk memegang peranan penting dalam konsep positioning 

karena khalayak banyak menafsirkan media bersangkutan melalui 

persepsi yaitu hubungan-hubungan asosiatif yang disimpan melalui 

proses sensasi. Persepsi membantu manusia memahami dunia di 

sekelilingnya untuk disimpan dalam memorinya.
36

 

Dalam menyusun suatu pernyataan positioning, pengelola 

pemasaran harus mengetahui bagaimana audien membedakan produk 

bersangkutan terhadap produk pesaing lainnya. Myers (1996) dalam 

buku Morissan (2008), membedakan struktur persaingan ke dalam tiga 

tingkat, yaitu: 

1) Superioritas 

Suatu sturktur persaingan yang dialami perusahaan atau 

produk yang unggul di berbagai bidang terhadap para pesaingnya. 

Superioritas adalah keadaan yang sangat ideal, namun biasanya 

sangat sulit dicapai. 

2) Diferensiasi 

Perusahaan bertindak lebih rasional, yaitu tidak ingin 

unggul dalam segala hal, tetapi membatasinya pada satu atau 

beberapa segi saja yang superior terhadap pesaing-pesaingnya. 
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3) Paritas 

Perusahaan dan produknya sama sekali tidak dapat 

dibedakan satu dengan yang lainnya. Audien tidak dapat 

membedakan mana yang lebih baik antara produk yang dihasilkan 

perushaan A dengan perusahaan lainnya.
37

 

b. Langkah-langkah dalam membentuk positioning Radio 

Untuk membentuk sebuah positioning memerlukan beberapa 

analisis serta riset. Tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan 

terhadap jasa, tetapi juga apa yang dilakukan oleh pengelola media 

penyiaran dalam membentuk pikiran dibenak pendengarnya. Dalam 

membentuk sebuah positioning, radio harus mengetahui langkah-

langkah apa saja yang dapat mendatangkan banyak pengiklan dan 

menjaring banyak pendengar. Langkah-langkah dalam membentuk 

positioning adalah sebagai berikut: 

1) Menampilkan ciri khas. 

2) Nama dan slogan yang dapat menarik perhatian dan untuk 

menyatakan positioning. 

3) Menetapkan segmentasi pendengar. 

4) Menyajikan keunggulan pada program tertentu. 

5) Sajian format yang konsisten yang dikehendaki pendengar. 

6) Musik yang dibutuhkan pendengar. 

7) Bahasa siaran yang sesuai. 

8) Kegiatan off air yang sesuai kebutuhan target pendengar. 

9) Tidak meniru stasiun radio lain. 

10) Air personality (penyiar) yang dapat membawa program yang 

sesuai dengan positioning. 

11) Ditampilkan dalam falsafah perusahaan, struktur organisasi dan 

segala sistemnya.
38
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Dengan adanya persaingan yang ketat, sebuah stasiun radio 

harus bisa berpikir kreatif untuk mengalahkan radio pesaingnya. 

Positioning diradio dapat terbentuk dalam berbagaicara yang 

dilakukan. Positioning yang terjadi merupakan bagian-bagian 

perusahaan di dalam radio yaitu: 

1) Slogan, bersifat mudah diingat dan berbeda dengan stasiun lain 

yang menggambarkan filosofi dari perusahaan untuk tujuan 

pendekatan kepada audien. 

2) Station image, dilakukan melalui publikasi meluas, product 

knowledge, gerak public relations, humas, salesmanship, 

membangun loyalitas audien dan sense of belonging. 

3) Monitoring stasiun, meliputi melihat pergerakan radio lain, 

mencatat tingkah laku dan kebutuhan pendengar serta menghimpun 

data yang akan diamati dan dipelajari. 

4) Station identity, bagaimana radio mengatakan Who Am I dan 

menunjukkan eksistensi stasiun dan bersifat mengingat, meliputi : 

a) Positioning (station call, jinggel, program dan lain-lain). 

b) Bahasa siaran. 

c) Air Personality (gaya siaran, karakter khas). 

d) High program (acara/program khas). 

e) Activities (program off air). 

f) Visual dan grafis (logo). 

5) Kreatifitas acara/program unggulan, dilakukan dengan cara 

menampilkan program unggulan yang tak terkalahkan. Program 

unggulan merupakan program yang menarik perhatian pendengar 

dan pengiklan. 

Bagi stasiun radio, menentukan segmen pendengar sangat 

penting untuk menentukan positioning yang kemudian digunakan 

untuk menciptakan format siarannya. Positioning yang dilakukan 

stasiun radio adalah untuk membedakannya dengan stasiun radio 

lain. Dengan mampu menciptakan dan menjaga positioning yang 
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tepat dibenak pendengar, dipastikan stasiun radio tersebut akan 

selalu dingat oleh pendengarnya. Dengan demikian perlu diketahui 

positioning menjadi sangatlah penting bagi media penyiaran, 

karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi saat ini. Suatu produk 

harus memiliki pernyataan positioning yang berhubungan erat 

dengan strategi merebut konsumen dan harus bisa mewakili 

persepsi yang hendak ditanamkan dalam benak konsumen atau 

audien. Positioning dapat dinyatakan dengan stasiun identity antara 

lain: 

a) Station call, jingle, tagline. 

b) Bahasa siaran 

c) Air Personality 

d) Acara unggulan atau program unggulan.
39

 

c. Mengkomunikasikan Positioning 

Positioning penting dilakukan untuk dapat menciptakan 

perbedaan yang ada pada stasiun radio satu dengan yang lainnya. 

Identitas pembeda stasiun radio dapat mengingatkan audien kepada 

stasiun radio, ada beberapa cara dalam mengkomunikasikan 

positioning: 

1) Be Creative 

Dalam mengkomunikasikan positioning harus kreatif 

mencuri perhatian pendengar.  

2) Simplicity 

Komunikasi positioning dilakukan sesederhana dan sejelas 

mungkin sehingga khalayak tidak kerepotan menangkap esensi 

atau hakikat positioning tersebut. 

3) Consistent yet flexible 

Setiap pemasar akan menghadapi positioning paradox 

dimana satu sisi harus selalu konsisten dalam membangun 

positioning sehingga bisa menghujam dalam benak pendengar. 
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4) Own, dominate, protect 

Tujuan akhir positionng adalah memiliki satu kata atau 

beberapa kata ampuh dibenak pendengar. 

5) Use their language 

Dalam mengkomunikasikan positioning, gunakanlah 

pendekatan kepada konsumen.
40

 

4. Radio 

a. Definisi 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).
41

 

Radio adalah alat komunikasi massa, dalam artian saluran 

pernyataan manusia umumnya atau terbuka dan menyalurkan 

gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang teratur yang 

isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan masyarakat.
42

 

Radio merupakan medium yang mempergunakan jalur frekuensi milik 

public sehingga kepentingan publik harus diutamakan ketimbang 

kepentingan pribadi. Radio juga merupakan pusat interaksi antara 

pengiklan dan pengelola.
43

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil garis besar 

bahwa radio merupakan suatu yang menghasilkan suara kemudian 

dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik melalui air wave 

(udara). Radio dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai sarana 
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penyampaian informasi. Suara yang didengar dari pesawat radio 

merupakan perubahan bentuk energi elektromagnetik dari gelombang 

radio yang ditangkap oleh pesawat radio, lalu dubah melalui pengeras 

suara sehingga mendapatkan hasil bunyi yang bisa kita dengar. 

b. Karakteristik Radio 

Seperti dalam hal ini radio mempunyai karakter yang unik 

dibanding media lain, diantaranya: 

1) Auditif, Sound Only, Auditori 

Radio adalah suara, untuk didengar, dikonsumsi oleh indra 

pendengaran. Apapun yang disampaikan melalui radio harus 

berbentuk suara dan hanya suara. 

2) Transmisi 

Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada 

pendengar melalui pemancar (transmisi) 

3) Publisitas 

Yakni disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang 

banyak. Siapa saja bisa mendengarkan siaran radio. tidak ada 

batasan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mendengarkan. 

4) Universalitas 

Pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan 

dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut 

kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya adalah 

masyarakat umum. 

5) Periodisitas 

Tetap atau berkala, harian atau mingguan. Radio 

mengudara secara periodik, misalnya 19 jam setiap hari mulai 

pukul 05.00 pagi hingga pukul 12.00 malam. 

6) Aktualitas 

Berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa 

terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti 

kecepatan penyampaian informasi kepada publik. 
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7) Theatre of Mind 

Radio menciptakan gambar (makes pictures) dalam 

imajinasi pendengar, memainkan imajinasi pendengar dengan 

kekuatan kata dan suara. Secara harfiah, theatre of mind berarti 

ruang bioskop di dalam pikiran. Radio mampu menggugah 

imajinasi pendengarnya dengan suara, musik, vokal atau bunyi-

bunyian. 

8) Identik dengan musik 

Umumnya orang mendengarkan radio untuk mendengarkan 

musik atau lagu. Radio menjadi media utama untuk mendengarkan 

musik.
44

 

c. Kelebihan Radio 

Dengan karakternya, radio masih bisa menjadi media yang 

efektif dalam berkomunikasi dan beriklan
45

. Sebagai salah satu media 

massa yang sudah banyak digunakan untuk menyampaikan pesan, 

radio memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: 

1) Sarana tercepat penyebar Informasi dan hiburan 

2) Dapat diterima di daerah yang belum memiliki sambungan listrik. 

Produksi siarannya singkat dan berbiaya murah. 

3) Radio bisa didengarkan dimana saja. 

4) Mobilitas tinggi 

5) Radio menggiring pendengar ke dalam kenyataan dengan suara-

suara aktual dan bunyi dari yang disiarkan.
46

 

d. Kelemahan Radio 

1) Selintas 

Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, 

tidak bisa seperti pembaca koran yang bisa mengulang bacaannya 

dari awal tulisan. 
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2) Batasan waktu 

Waktu siaran radio relatif terbatas, hanya 24 jam sehari, 

berbeda dengan surat kabar yang bisa menambah jumlah halaman 

dengan bebas. Waktu 24 jam sehari tidak bisa ditambah menjad 25 

jam atau lebih. 

3) Linier 

Program disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan 

urutan yang sudah ada, tidak bisa meloncat-loncat. Beda dengan 

surat kabar, pembaca bisa langsung ke halaman tengah, akhir, atau 

langsung ke rubik yang ia sukai. 

4) Lokal 

Media radio bersifat lokal, hanya di daerah yang ada 

frekuensinya. 

5) Mengandung gangguan 

Seperti timbul tenggelam (fading) dan gangguan teknis 

“channel noise factor”. 

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Radio 

1) Standardisasi Kata 

Setiap radio memiliki standar kata-kata yang wajib 

diucapkan oleh seluruh penyiarnya agar seragam dan menjadi ciri 

khas yang membedakannya dengan radio lain. Dalam standardisasi 

kata ini juga termasuk kata-kata yang boleh diucapkan dan yang 

tidak boleh diucapkan dalam siaran. 

2) Station ID 

Identitas atau nama pengenal sebuah stasiun radio. 

Biasanya berupa jingle atau diucapkan penyiar berulang-ulang 

dalan siarannya, terdiri dari gelombang frekuensi, nama radio, dan 

moto stasiun. 

3) Station Call 

Sapaan khas stasiun radio atau penyiar kepada pendengar. 

masing-masing radio memiliki sebutan beragam kepada pendengar, 
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namun intinya sama, yakni menganggap atau memperlakukan 

pendengar sebagai teman baik. Panggilan keada pendengar ini juga 

sebagai ciri khas radio yang membedakan dengan satu radio 

dengan yang lain, sekaligus memudahan pendengar 

mengidentifikasi sebuah stasiun radio. 

4) Tagline, Motto 

Semboyan atau ungkapan khas stasiun radio sebagai 

“ungkapan atau sapaan tambahan” dan menjadi ciri khas. Biasa 

diucap penyiar sebagai tambahan setiap kali menyebutkan Station 

ID atau “ungkapan pengantar” saat hendak memutar lagu. 

5) Jinggel, Call Sign 

Bunyi berirama, lagu, atau musik pendek untuk 

menunjukkan identitas sebuah stasiun radio (ID station), berdurasi 

tidak lebih dari 60 detik. Berdasarkan fungsinya, jinggel juga ada 

beberapa jenis, seperti jinggel pendek untuk menyela atau selingan 

singkat antar lagu yang diputar atau menambah variasi saat penyiar 

berbicara. 

6) Tune 

Lagu atau sebuah “music instrument” sebagai pengantar 

atau pembuka dan penutup sebuah program. Terdiri dari opening 

tune diputar sebagai tanda sebuah program segera dimulai dan 

closing tune diputar saat program berakhir atau penanda program 

sudah selesai. 

7) Log Iklan 

Detail pedoman atau jadwal pemutaran iklan, disiapkan 

oleh bagian iklan, biasanya terdiri dari kode iklan, nama iklan, 

jadwal waktu pemutaran, dan keterangan gangguan.
47
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B. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian tentang 

peran manajer program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam menjaga 

positioning terkhusunya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau belum pernah ada yang meneliti. 

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. Afiati Tsalitsati, Jurnal (2016) tentang “Produksi Program Acara 

Talkshow “Breakout” dan “Kimchi” Pro 2 RRI Semarang sebagai 

pengarah acara”. Bertujuan menyajikan program talk show “breakout” 

dan “kimchi” di RRI Pro 2 Semarang dan menyasar anak muda sebagai 

target pendengarnya, sehingga diharapkan dapat kembali meningkatkan 

pendengar radio khususnya RRI Pro 2 Semarang yang memiliki target 

pendengar kalangan anak muda. Hasil penelitian menunjukkan program 

diproduksi melalui tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi.  

Pengarah acara bertanggung jawab pada saat produksi program. 

Dan pengarah acara bertugas untuk mengintegrasi unsur-unsur pendukung 

produksi dalam sebuah produksi program radio dan tanggung jawab 

terhadap aspek teknis maupun estetis serta mampu menterjemahkan 

sebuah naskah atau rundown acara kedalam pelaksanaan produksi siaran 

program.
48

 

Adapun perbedaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiati Tsalisati mengacu pada proses 

produksi, bagaimana peran dari pengarah acara atau program director 

dalam produksi program radio sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah tentang peran manajer program dalam menjaga 

positioning radio. 
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Adapun persamaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Sama sama mengkaji tentang peran pengarah acara atau program 

director/manajer program. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Alfiati Tsalisati sama-

sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan 

hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Agung Raharjo, Jurnal (2018) tentang “Peran program director TV dalam 

produksi visual program acara semesta Bertilawah di MNC TV”. Untuk 

menghasilkan program televisi yang berkualitas, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan, satu dari mereka adalah peran penting dari program 

televisi. Program director televisi adalah orang yang bertanggung jawab 

secara teknis pada implementasi produksi di satu program televisi. Apalagi 

program director televisi mengontrol produksi yang ia tangani, 

berkoordinasi dengan semua elemen, fasilitas, dan anggota tim selama 

latihan.  

Program director televisi membantu dan memberikan instruksi 

penting dan perincian untuk semua anggota kru baik di studio atau di 

lokasi, termasuk tim produksi. Di dalam esai penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang menjelaskan peristiwa. Penelitian itu sendiri 

dimaksudkan untuk menggambarkan atau menjelaskan peristiwa yang 

sedang berlangsung pada penelitian terlepas dari peristiwa sebelumnya dan 

sesudahnya.  

Peran dari program director televisi dalam program produksi 

sangat penting untuk memahami dan menguasai rencana dan kontrol visual 

pada Program Semesta Bertilawah di MNC TV. Tidak hanya menguasai 

satu mata pelajaran tetapi juga bersikeras dia untuk dapat membangun 

komunikasi yang baik dan bisa kooperatif dengan instansi terkait.
49
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Adapun perbedaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Peneliti melakukan penelitian di stasiun radio, sedangkan Agung 

Raharjo melakukan penelitian di televisi. 

b. Peneliti melakukan penelitian tentang peran manajer program dalam 

positioning, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Raharjo 

tentang peran program director dalam proses produksi. 

Adapun persamaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Alfiati Tsalisati sama-

sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan 

hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Warter agustim, Skripsi (2015) “Analisis Segmentasi, Targetting, 

Positioning melalui program siaran pada radio mitra batu 97,0 FM”. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan lingkungan dan faktor 

pendukung lainnya. Perubahan pola usaha pasar penjual ke pasar pembeli 

membuat perusahaan harus menyesuaikan kebutuhan mereka dan 

perubahan perilaku. Dengan memiliki dasar ini perusahaan membutuhkan 

segmentasi pasar, targeting, dan positioning dengan program siaran untuk 

melayani pelanggan dengan karakteristik yang berbeda.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

segmentasi, targeting dan positioning (STP) di Radio Mitra 97,0 FM Kota 

Batu dalam menentukan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan 

STP. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif untuk 

menggambarkan pelaksanaan STP dan kurangnya perusahaan dalam 

menerapkan STP. Dari hasil analisis yang dilakukan, Mitra 97,0 FM Radio 

Kota Batu mencoba untuk melayani pasar yang besar dan membagi 

pendengar dalam beberapa variabel segmentasi. Strategi pemasaran yang 

diterapkan adalah dengan mengembangkan produk dan mempromosikan 

penjualan dengan personal selling, publikasi dan iklan.
50
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Adapun perbedaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengkaji salah satu dari STP yaitu 

positioning, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Warter Agustim 

mengkaji secara keseluruhan tentang STP (segmentasi, targeting, 

positioning). 

b. Peneliti mengkaji bagaimana peran manajer program dalam 

positioning radio, sedangkan Warter Agustim mengkaji bagaimana 

analisis STP di stasiun radio Mitra Batu 97,0 FM. 

Adapun persamaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

a) Peneliti dan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dan observasi, wawancara dan dokumentasi 

sebagai hasil data. 

4. Martina Ernaningsih, Skripsi (2016) tentang “Peran Program Director 

dalam Mempertahankan Positioning JIZ 89,5 FM sebagai radio Anak 

Muda.” Penelitian ini mendeskripsikan peran program director dalam 

mempertahankan positioning JIZ FM. Program director salah satu orang 

yang terpenting di JIZ FM dalam mengendalikan apa yang akan diberikan 

dan disiarkan. Teori yang digunakan oleh JIZ FM adalah S-T-P-F-P 

(Segmentasi, Targeting, Positionig, Formatting, Programming) dengan 

mengandalkan target usia 14-24 tahun yang dimana banyak anak usia itu 

sedang menempuh pendidikan di kota jogja. Dalam mengaplikasikan 

positioningnya JIZ FM menggunakan musik dan program musik dengan 

konsep Fun, Young and Lokal.
51

 

Adapun Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian yaitu: 

a. Martina Ernaningsih lebih mengkonsepkan teorinya pada S-T-P-F-P 

(segmentas, targeting, positioning, formatting, programming). Dan 

mengkaji secara keseluruhan konsep S-T-P-F-P tersebut. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ke tugas manajer program 

dengan menggunakan teori tugas manajer program dari Asep Syamsul. 
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b. Kemudian perbedaan nya juga terletak pada subjek penelitian. 

Adapun persamaan yang dilakukan oleh penelitian yaitu: 

a. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Martina 

Ernaningsih adalah sama-sama mengkaji peran dari program 

director/manajer program dalam positioning sebuah stasiun radio. 

b. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga 

menggunakan hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi 

5. Fitrianawati Nareta, Skripsi (2016), berjudul “Positioning Oz Radio 

Bandung Melalui Identitas Radio.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji strategi positioning yang selama ini dilakukan oleh Oz Radio 

Bandung 103.1 FM, sehingga dapat membentuk pendengar yang loyal 

terhadap radio. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dari penenlitian ini 

menganalisis masalah tersebut melalui beberapa unsur identitas yang 

terdapat didalam sebuah stasiun radio, yakni pemilihan tagline, lagu dan 

gaya bertutur penyiar dalam program siaran Terbang Pagi Oz Radio 

Bandung 103.1 FM. Teori yng digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

manajemen pemasaran yaitu strategi positioning. 

Hasil penelitian menunjukan Oz Radio Bandung 103.1 FM telah 

mampu bersaing dengan stasiun radio sejenis lainnnya dan 

memperlihatkan eksistensinya dalam menarik perhatian pendengar di kota 

Bandung. Strategi positioning yang dilakukan oleh Oz Radio 103.1 FM itu 

terlihat pada tagline yang digunakan yaitu “young&hits”, lagu-lagu yang 

diputarkan serta melalui program siaran “Terbang Pagi” yang kental 

dengan nuansa anak muda yang penuh dengan keceriaan.
52

 

Adapun Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian yaitu: 

a. Perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fitrianawati Nareta adalah terletak pada teori nya 

meskipun sama-sama membahas positioning radio. Teori yang peneliti 

gunakan adalah teori dari tugas seorang manajer program, sedangkan 

Fitrianawati Nareta menggunakan teori manajemen. 
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b. Perbedaan kedua peneliti lebih membahas tentang apa yang menjadi 

tugas manajer program dalam menjaga positioning radio, yang tidak 

hanya melihat dari tagline, gaya penyiar, format siaran saja, tetapi 

secara keseluruhan dari radio yang peneliti lakukan. 

Adapun Persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

a. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang positioning sebuh stasiun radio. 

b. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

 

C. Kerangka Pikir 

Untuk mengetahui Peran Manajer Program Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru dalam Menjaga Positioning sebagai Radio Lingkungan, maka 

peneliti akan mengemukakan kerangka pikir yang menggunakan teori dari 

Henry Mintzberg tentang sepuluh peran manajer program yang terbagi 

kedalam tiga kelompok, meliputi: 

1. Peran Interpersonal 

Dalam peran interpersonal dibagi menjadi 3, yaitu : 

a. Peran tokoh atau figur (figurehead) 

b. Peran pemimpin (leader) 

c. Peran penghubung (liaison) 

2. Peran Informasional 

Dalam peran informasional terdiri dari : 

a. Peran pemantau/mengumpulkan informasi (monitor) 

b. Peran penyebar informasi (disseminator) 

c. Peran juru bicara (spokesman) 

3. Peran Pengambilan Keputusan 

Pada peran ketiga yakni pengambil keputusan, dibagi menjadi 4 : 

a. Peran wirausaha (entrepreneur) 

b. Peran pemecah masalah (disturbance handler) 

c. Peran alokasi sumber daya (resource allocator) 

d. Peran negosiator (negotiator) 



    

 

 
 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 : KPP (Kerangka Pikir Penelitian) 

Sumber : Modifikasi penulis diadopsi dari Henry Mintzberg dalam buku 

Burhanudin “Komunikasi Bisnis”: 2015 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis Kualitatif 

Deskriptif. Dimana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya.
53

 

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini 

tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

sampling nya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan 

bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling 

lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) 

data bukan banyaknya (kuantitas) data.
54

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Green Radio 96,7 

FM Pekanbaru yang beralamat Jl. Putri Nilam No 51, Kp. Tengah, Sukajadi, 

Kota Pekanbaru, Riau 28122. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari - 

Mei 2019. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

primernya adalah berjumlah 3 orang informan. Informan dipilih dengan 

teknik purposive sampling didasarkan atas kriteria-kriteria yang penulis 

anggap dapat memberikan informasi yang relevan. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga lain 

yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian.
55

 Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang 

didapatkan dari Green Radio 96,7 FM Pekanbaru yang berhubungan 

dengan hal yang diteliti. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah karyawan Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru yaitu manajer program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru yang 

menjadi informan utama, kemudian station manager Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru dan Manajer Produksi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru yang 

menjadi informan pendukung.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpula data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
56

 

1. Observasi 

Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi 

di antara subjek yang diriset.
57

 Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, penulis melakukan metode observasi Nonpartisipan untuk 

mengetahui bagaimana peran manajer program  Green Radio 96,7 FM 

dalam menjaga positioning sebagai radio lingkungan. Dalam observasi 

nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.
58
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2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi) dan informan ( seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
59

  

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini meliputi 

Rafzamzali (Manajer Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru), Sari 

Indriarti (Station Manager Green Radio 96,7 FM Pekanbaru), Cip Bayali 

(Manajer Produksi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru).  

3. Dokumentasi 

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam 

pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan 

saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan 

simbol-simbol.
60

 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dan untuk melengkapi data-data penelitian, seperti 

gambar, dokumen Green Radio 96,7 FM Pekanbaru. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data adalah pengklarifikasian dengan memperhatikan 

kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisnya dan melakukan triangulasi 

berbagai sumber data
61

. Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati 

oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan 

sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. 
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Ada empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari 

keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik 

pemeriksaan dan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu, alat dan sumber yang berbeda
62

.  

 

G. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami.
63

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik 

analisis data kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 

yang diteliti dalam bentuk kalimat. Aktifitas analisis data yang akan dilakukan 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. 

1. Tahap Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh sumber data. Dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul disajikan dalam bentuk transkip wawancara, deskripsi studi 

dokumentasi dan deskripsi hasil pengamatan. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan pola nya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
64

 

3. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk teks yang naratif, grafik, matrik, network (jejaring 

kerja) dan chart.
65

 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion drawing/verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data akan disajikan dalam 

sebuah bentuk teks naratif, selanjutnya pendataan secara kualitatif dan 

ditarik menuju kesimpulan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Green Radio 96,7 FM adalah salah satu radio swasta yang mengudara 

di Kota Pekanbaru. Dari sekian banyaknya radio swasta yang bermunculan, 

Green Radio hadir untuk menyuarakan tentang lingkungan. Green Radio hadir 

dengan gagasan hijau untuk kehidupan yang lebih baik, dibangun melalui 

informasi, mengusung konsep hijau yang sangat unik, dan diharapkan 

mendapat tempat terbaik dari banyak pihak, dan mewujudkan lingkungan 

hidup yang lebih sehat serta tumbuh berkelanjutan dengan tersedianya cukup 

informasi berkualitas. Jadi konten yang disajikan Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru lebih banyak berbicara mengenai lingkungan. 

Green radio sebagai konsep eco lifestyle mempunyai makna dan spirit 

antara lain sustainability. Dalam arti luas sustainability pendengar Green 

Radio mencakup aspek kelangsungan hidup termasuk keluarga, bagaimana 

mempunyai keluarga yang sehat fisik maupun jiwa, memiliki anak yang 

disiapkan untuk berhasil mandiri dan memiliki karakter baik. Sustainability 

yang Green Radio pegang disamping isu-isu yang terkait energi, alam, hutan, 

ekosistem dan lain-lain, juga sustainability di lingkup yang langsung terasa 

yakni kepastian kelangsungan hidup yang terjaga untuk gnerasi berikutnya. 

Memiliki Positioning eco lifestyle sehingga pendengar Green Radio 

adalah mereka yang juga concern terhadap persoalan lingkungan. Green Radio 

adalah sebuah nama yang akrab di telinga sebagian besar perusahaan-

perusahaan yang concern di lingkungan karena telah bermitra dalam 

penyelenggaraan kegiatan lingkungan. 

Berdirinya Green Radio di Pekanbaru lebih didorong karena, Riau 

mungkin dinilai salah satu Provinsi dengan potensi permasalahan lingkungan 

terbesar di Indonesia. Tujuan berdirinya Green Radio ingin 

mengkampanyekan tentang penyelamatan lingkungan, karena untuk media 
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sejenis, untuk Radio di Indonesia kebetulan hanya Green Radio yang fokus 

untuk lingkungan, selebihnya segmennya lebih ke umum.
66

 

 

B. Visi dan Misi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

1. Visi 

Membangun Indonesia yang demokratis, bermartabat, serta 

mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan tumbuh berkelanjutan 

dengan tersedianya cukup informasi berkualitas. 

2. Misi 

a. Menjadi jaringan Radio terkemuka di Indonesia 

b. Memperkuat positioning atau posisi sebagai salah satu jaringan radio 

yang mengusung persoalan lingkungan dan perkembangan 

berkelanjutan, dengan menggunakan brand “Green” sebagai 

identitasnya. 

c. Menjadi Radio yang selalu memberikan inspirasi positif, motivasi dan 

edukasi yang mencerahkan untuk meningkatkan kualitas hidup yang 

lebih baik. Jadi secara Visi dan Misi Green Radio ingin 

mengkampanyekan bagaimana bisa ada media yang berperan langsung 

terhadap penyelamatan lingkungan. 
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C. Struktur Organisasi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

1. Struktur Organisasi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Administrasi

Direktur Utama

Station Manager

Marketing

Manajer 

Program

Manajer 

Redaksi

Manajer 

Produksi/ IT
Media Sosial

Produksi

 

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Green Radio 

 

2. Jajaran Direksi Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Company Name  :  PT. Media Lintas Inti Nusantara 

Stasiun Name  :  Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Direktur Utama  :  Tosca Santoso 

Station Manager  :  Sari Indriarti 

Marketing  :  Robi Riski Ananda 

Administrasi  :  Molly Maurina 

Manajer Program :  Ramzazali 

   :  Aliya Rusli 

   :  Budi Iswanto 

Manajer Redaksi  :  Zamjami 
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   :  Anggun 

Manajer Produksi :  Cip Bayali 

Media Sosial :  Aqsa Rahardian 

   :  Budi Iswanto 

 

3. Audien Profil 

a. Format Radio 

Berita dan Informasi  : 60% 

Musik  : 40% 

Station Positioning  : Eco Lifestyle 

b. Daya Pancar 

Pekanbar - Riau 

c. Komposisi Musik 

Musik Indonesia  : 40% 

Musik Barat  : 60% 

d. Audience Profile 

Segmentasi  : 25-50 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 50% 

 : Perempuan 50% 

 

D. Product Detail 

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru mempunyai beberapa product detail 

dalam melakukan siarannya, diantaranya sebagai berikut: 

1. Talkshow 

Perbincangan dengan mengangkat suatu topik bersama narasumber 

berkompeten terhadap topik tersebut. Talkshow di studio Green Radio 

96,7 FM Pekanbaru dengan durasi 1 jam. 

2. Talkshow on venue 

Talkshow yang disiarkan langsung dari venue acara (di luar studio 

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru). 
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3. News 

Pemberitaan hasil liputan tim redaksi Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru dengan durasi 2 menit per berita. 

4. Feature 

Hasil liputan komprehensif oleh Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

terhadap suatu topik, dengan durasi 5-7 menit. 

5. Live Report 

Laporan langsung oleh reporter Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

dari tempat peristiwa. 

6. Iklan 

Informasi tentang suatu produk yang dikemas menarik dengan 

durasi 60 detik. 

7. Advertorial 

Infrormasi komprehensif terhadap suatu produk yang berdurasi 5 

menit. 

8. Adlips 

Informasi tentang suatu produk yang dibacakan atau 

diinformasikan oleh penyiar Green Radio 96,7 FM Pekanbaru secara 

langsung. 

9. Filler 

Informasi tentang suatu peristiwa, objek, sejarah, tradisi yang 

dirangkum tim Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dari berbagai sumber. 

10. Kuis 

Penyiar menyampaikan informasi produk terlebih dahulu, 

kemudian penyiar mengajukan pertanyaan kepada pendengar. pada kuis 

durasinya adalah 2-3 menit. 

 

E. Konsep Program 

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam banyak show dibagi menjadi 4 

sesi pembahasan yang saling menunjang dan pembahasan menjadi semakin 
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menarik serta menimbulkan rasa ingin tahu pendengar. empat hal tersebut 

adalah: 

1. Metaperspektif 

Produser acara akan menuntun penyiar dan tim siarannya untuk 

memulai materinya dengan Metaperspektif yang meliputi perspektif 

ekologis, eksistensi dan spiritual. 

2. Tantangan 

Pada sesi kedua, acara akan dibangun agar menghadirkan 

tantangan kepada pendengar sesuai dengan topik yang sedang dibahas. 

3. Profiler 

Pada sesi ketiga, akan menghadirkan contoh-contoh sukses dengan 

berbagai kisah dan pengalaman yang melatarbelakangi hebatnya profil 

yang ditampilkan. 

4. Brief atau Wisdom 

Setelah itu tokoh-tokoh yang akan mempertegas, menjelaskan, 

menambah atau menyempurnakan topik perbincangan. Tokoh ini bisa dari 

kalangan ilmuwan, ekspert, tokoh msyarakat, dan yang sesuai kebutuhan. 

 

F. Program-program Siaran Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru mempunyai beberapa program-

program siaran dalam melakukan kegiatan on air, diantaranya : 

1. Asia Calling 

Hasil liputan contributor KBR di Asia seperti dari India, Pakistan, 

Nepal, Korea Utara, Korea Selatan, Hongkong, Vietnam, Timur Leste dan 

lain-lain. Mengangkat berbagai info menarik di Negara tersebut. Setiap 

hari sabtu pukul 16.00-17.00 WIB. 

2. Green Living 

Filler durasi 2-3 menit. Mengangkat berbagai info masyarakat 

dunia, khususnya di Amerika dalam menjalankan kehidupan yang ramah 

lingkungan. Hasil liputan tim VOA (Voice of America). 
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3. NHK Jepang 

Kerjasama Green Radio dengan pihak NHK Jepang menghadirkan 

berbagai informasi aktual dari Jepang, masyarakat dan budaya Jepang. 

Setiap hari pukul 21.00 WIB. Hasil liputan tim NHK Jepang. 

4. Buletin Sore 

Rangkuman berita-berita terupdate dari seluruh Indonesia yang 

berhasil dirangkum contributor KBR. Setiap hari pukul 16.00-16.30 WIB. 

5. Eco Lifestyle 

Siaran tandem dengan mengangkat topik-topik gaya ramah 

lingkungan, dikemas dengan fun dan informatif. Setiap hari Senin-Jum’at 

pukul 17.00-19.00 WIB. 

6. Fals Mania 

Program untuk pecinta Iwan Fals, menghadirkan lagu-lagu Iwan 

Flas dan bincang-bincang bersama Iwan Fals. Setiap hari Kamis pukul 

19.00-20.00 WIB. 

7. Feature 

Hasil liputan komprehensif tim Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

terhadap suatu topik berdurasi 5-8 menit. 

8. Gaharu Kita (gagasan hijau ruang kita) 

Talkshow dengan mengangkat berbagai gagasan dalam 

mewujudkan ruang yang lebih ramah lingkungan. Naik ruang rumah, 

maupun ruang kota. Setiap hari Jum’at pukul 15.00-16.00 WIB. 

9. Green Community 

Talkshow bersama komunitas-komunitas yang ada di Kota 

Pekanbaru. Disiarkan dari Bikers Cafe setiap hari minggu pukul 16.00-

17.00 WIB. 

10. Green Flash 

Program berisi rangkuman berita yang berhasil diliput oleh tim 

redaksi Green Radio dilapangan. Setiap hari pada menit ke 30. 
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11. Green Night Chill Out 

Talkshow berbahasa Inggris yang dikemas santai dan fun dengan 

menghadirkan narasumber berkompeten dan native speaker. Setiap hari 

selasa pukul 19.00-21.00 WIB. 

12. Green Spotlite 

Filler yang berdurasi 3 menit yang membahas tentang spot-spot 

alami di Riau. Baik berupa kawasan hutan, satwa, dan tumbuhan endemik 

Riau, sungai, tradisi atau kearifan lokal dalam menjaga alam. 

13. Indi Night on Green Radio 

Siaran bersama kelompok musik Indi di Pekanbaru, kerjasama 

dengan rekanada.com 

14. Jati (Jazz In The City) 

Menghadirkan lagu-lagu Jazz mancanegara dan informasi-

informasi terkait Kota Pekanbaru. Setiap hari pukul 10.00-12.00 WIB. 

15. Kabar Baru 

Pemberitaan hasil liputan contributor KBR yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Hadir setiap pergantian jam selama 5 menit. Setiap hari senin-

jum’at pukul 07.00-21.00 WIB dan hari Sabtu-Minggu pukul 15.00-21.00 

WIB. 

16. Mahoni (Masyarakat, Hutan dan Nasib Negeri) 

Talkshow berdurasi 1 jam yang disiarkan dari studio Green Radio 

Pekanbaru. Setiap hari Senin-Rabu pukul 15.00-16.00 WIB. Acara ini juga 

disiarkan oleh Radio Malaka Dumai, Radio Jalur Sakti Kampar, Radio 

ABA Ujung Batu, dan Radio Suska FM Univrsitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

17. Meranti (Musik enak dengan ragam informasi dan tips) 

Pada program ini menghadirkan musik-musik easy listening 

dengan berbagai informasi dan tips. Setiap hari pukul 13.00-15.00 WIB. 

18. Yuhu Live 

Mengangkat isu-isu teraktual yang terjadi di Indonesia. Setiap hari 

Senin-Jum’at pukul 07.00-09.00 WIB. 
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G. Mitra Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

Tabel IV.1 

Mitra Green Radio 

 

NHK Jepang Dinas koperasi dan UKM 

Pekanbaru 

Badan Lingkungan hidup 

(BLH) Pekanbaru 

Jikalahari (Jaringan Kerja 

Penyelamat Hutan Riau) 

Humas Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

Sawit Watch 

PT. Semen Padang UNDP (United Nation Development) 

Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan melalui Pusat 

Pengelolaan Ekoregion 

Sumatera 

Pekanbaru Cyber City 

Kantor perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Riau 

Grand Tjokro Hotel 

Walhi Riau (Wahana 

Lingkungan Hidup) 

PT. Chevron Pacific Indonesia 

Garuda Cyber Agung Toyota 

Panin Bank Citilink 

Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Pekanbaru 

Greenpeace Indonesia 

Mongabay (Media Lingkungan 

International) 

WWF Riau 

UNDP (United Nation 

Development Program) 

Balai Taman Nasional Tesso Nilo 

Dinas Kehutanan Provinsi 

Riau
67

 

 

Sumber : Dokumen Profile Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Manajer Program Green 

Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam Menjaga Positioning sebagai Radio 

Lingkungan, memperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Peran Interpersonal, pada peran ini manajer program membangun dan 

menjaga kekompakkan tim agar dapat menjalankan tujuan sesuai dengan 

target yang sudah ditentukan, manajer program membiasakan diri untuk 

disiplin dalam berbagai hal dimaksudkan agar dapat memberikan contoh 

kepada karyawan green radio. Selain itu manajer program melakukan 

pengarahan kepada tim agar dapat bekerja sebaik mungkin dan 

menghasilkan program-program yang kreatif agar dapat mendatangkan 

banyak pendengar dan juga pengiklan. Membangun kerjasama yang dapat 

menciptakan sebuah relasi dan networking yang luas yang menjadi kunci 

untuk menjaga positioning green radio. Sebagai pemimpin manajer 

program selalu berusaha untuk memberikan perbaikan lingkungan dari 

segi informasi serta menjadi jembatan penghubung dari berbagai pihak 

mulai sesama karyawan, client, dan mitra green radio. 

2. Peran Informasional, dalam peran ini manajer program memonitoring 

perkembangan radio pesaing yang dapat dijadikan suatu peluang untuk 

green radio, dalam peran ini juga manajer program memanfaatkan 

hubungan dengan para mitra kerja dan NGO (Non Government 

Organization) seperti jikalahari, greenpeace, WWF sebagai database 

perolehan informasi yang valid. Kemudian memanfaatkan media sosial 

yaitu instagram sebagai alat untuk berbagi informasi kepada pendengar 

dengan memberikan konten-konten yang menarik, dan disebarkan melalui 

website green radio yaitu www.portalgreenradio.com. Diperan ini juga 

manajer program memposisikan dirinya sebagai wakil green radio dalam 

berbagai acara atau kegiatan dengan pihak diluar green radio seperti 

menjadi moderator dan narasumber. 
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3. Peran Pengambil Keputusan. Diperan ini manajer program terus menerus 

melakukan pembaharuan, inovasi dan pengembangan program agar dapat 

menarik perhatian pendengar dan pengiklan, selain itu juga melakukan 

penawaran kepada seluruh pihak untuk dapat berinvestasi yakni memasang 

iklan pada program-program green radio. Terkait pemecah masalah, dalam 

hal ini manajer program melakukan sistem musyawarah untuk 

memecahkan segala persoalan yang ada pada green radio, siapapun bebas 

memberikan pendapat, saran dan juga kritik. Hal ini dilakukan agar tidak 

mengganggu positioning green radio. Maanajer program melaksanakan 

peran ini secara efektif dan efesien. Efektifnya manajer program 

melakukan pengenalan kepada sumber daya manusia untuk dapat 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan 

yang dimiliki oleh SDM. Kemudian dari segi efesien, manajer program 

memproduksi sendiri program-program untuk meminimalisir anggaran 

green radio. Dan diperan ini manajer program melakukan penawaran 

kepada client yang ingin beriklan untuk bernegosiasi mencari kata sepakat 

dan dapat menguntungkan antara pihak satu dan pihak lainnya. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian tentang bagaimana “Peran 

manajer program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru dalam menjaga positioning 

sebagai radio lingkungan” sebagai masukan untuk Green Radio untuk lebih 

giat lagi dalam mengajak pendengar melalui kegiatan off air baik itu dalam 

kegiatan masyarakat atau kegiatan dikampus-kampus yang ada di Pekanbaru, 

karena itu akan menjadikan Green Radio lebih dikenal lagi oleh masyarakat. 

Kemudian Green Radio dapat menambah karyawan lagi agar pelaksanaan 

tujuan perusahaan dapat berjalan dengan efektif, sehingga tidak ada kerja yang 

dirangkap-rangkap dan lebih bisa konsentrasi terhadap tugas yang diemban 

masing-masing. Lebih banyak lagi menghasilkan program-program kreatif, 

yakni program-program lokal yang mampu mewakili kebutuhan masyarakat 

lokal sehingga dapat menjaga positioning Green Radio dibenak semua pihak.  
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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Peran Interpersonal (Interpersonal Roles) 

a. Bagaimana manajer program menempatkan diri sebagai Tokoh atau 

figur (Figurehead)? 

b. Kepemimpinan seperti apa yang manajer program lakukan untuk 

menjaga positioning ? 

c. Apa peran manajer program sebagai penghubung untuk menjaga 

positioning? 

2. Peran Informasional (Informational Roles) 

a. Apa yang manajer program lakukan untuk dapat melakukan 

pemantauan dan mengumpulkan informasi? 

b. Bagaimana cara manajer program menyebarkan informasi tersebut? 

c. Bagaimana peran manajer program menjadi juru bicara untuk menjaga 

positioning? 

3. Peran Pengambil Keputusan (Decisional Roles) 

a. Bagaimana manajer program menerapkan dan menjalankan peran 

sebagai wirausaha di sebuah stasiun radio? 

b. Tindakan apa yang dilakukan oleh manajer program dalam 

menyelesaikan masalah terkait internal dan eksternal atau terkait 

positioning? 

c. Bagaimana manajer program menjalankan perannya dalam 

mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan green radio? 

d. Bagaimana manajer program berperan sebagai negotiator dalam 

sebuah perusahaan? 

4. Kenapa positioning itu penting bagi suatu stasiun radio? 



 

 

LAMPIRAN II 

 

 
 

Sesi wawancara bersama Manajer Program Green Radio 96,7 FM 

Pekanbaru 

 

 
 

Manajer Program Green Radio 96,7 FM Pekanbaru melakukan pengecekan 

persiapan siaran sebelum on air 



 

 

 

 
 

Sesi wawancara bersama Station Manager Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

 

 

 
 

Penghargaan yang didapatkan oleh Green Radio 96,7 FM Pekanbaru selama 

5 tahun mengudara 



 

 

 
 

Pemenang Kategori Talkshow Radio Terbaik KPID Riau Award 2018 

 

 
 

Sesi wawancara bersama Penyiar Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Manajer Program turun dan terlibat untuk menjadi juru bicara  

Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

 



 

 

 
Manajer Program turun langsung dan Live Report pada peringatan Hari 

Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Taman Wisata Alam Muka Kuning 

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

 
Manajer Program dan seluruh karyawan Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 

melakukan rapat evaluasi 
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