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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini arus informasi tidak dapat lagi dibendung dan dengan segala

macam bentuknya, masyarakat dengan bebas bisa mengaksesnya dimanapun dan

kapanpun yang mereka mau. Media massa merupakan hal terpenting bagi

masyarakat pada saat ini, segala informasi dan apapun yang di inginkan ada

didalamnya. Hal ini membuat bisnis media menjadi primadona bagi pemodal yang

ingin menginvestasikan modalnya, stasiun TV baru, portal, Koran dan radio baru

bermunculan dengan nama dan konsep bermacam – macam.

Menurut Cangara (2008:50) media massa adalah alat yang digunakan

dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima)

dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, TV,

dan radio. Media massa juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang

dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan

menyusul seperti apa komunikasi yang ingin disampaikannya. Menurut Nova

(2005:205) media massa berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu

media cetak (surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan lain-lain, sedangkan media

elektronik (televisi, radio, internet, dan lain-lain ).

Salah satu media massa yang masih bertahan sampai saat ini adalah radio,

karena radio selain mudah dan murah, merupakan sarana tercepat dalam

penyampaian informasi dibandingkan TV atau Koran. Peristiwa yang baru saja

terjadi bisa didapatkan dan langsung disampaikan kepada pendengar tanpa proses

yang rumit.
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Mengelola bisnis media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang sulit

dan juga menantang diantara industri yang lainnya, baik itu radio atau televisi.

Sebagaimana ditegaskan Peter Pringle (1991): Few management position offers

challenges equal to those of managing a commercial radio or television station

(tidak banyak posisi manajemen yang memberikan tantangan yang setara dengan

mengelola suatu stasiun radio dan televisi lokal).

Mengelola bisnis media penyiaran pada dasarnya mengelola manusia,

Keberhasilan media penyiaran ditentukan oleh kreatifitas manusia yang bekerja

pada tiga pilar yang ada didalamnya, yang merupakan suatu hal yang vital yang

dimiliki oleh media penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran. Keberhasilan

media penyiaran terletak pada orang – orang yang bekerja pada bagian tersebut

(morissan, 2008 : 125).

Tono (2003:42) menyatakan, proses awal dalam manajemen media massa

yang paling menentukan adalah planning atau perencanaan seperti latar belakang

media massa, posisi produk, konsep, dan lain-lain. Dengan adanya perencanaan

seperti ini, manajemen media massa akan lebih memiliki kontrol terhadap

komunikasi seperti apa yang ingin disampaikan kepada komunikannya, seperti

apa media massa menempatkan posisinya di benak masyarakat.

Sebagaimana organisasi atau perusahaan lain, media penyiaran

menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya, dan setiap orang yang

mempunyai tanggungjawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya

dengan menjalankan fungsi manajemen disebut dengan manajer (T Hani Handoko,

1994 : 17).
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Pada dasarnya, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa

manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih

sulit.

Ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan (T Hani Handoko,

1994 : 6) :

1) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan

organisasi.

2) Untuk menjaga keseimbangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga

keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan

yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam

organisasi.

3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat

diukur dengan banyak cara yang berbeda; salah satu cara yang umum yang

banyak digunakan adalah dengan menggunakan patokan efisiensi dan

efektivitas.

Seperti lembaga-lembaga lain yang dapat menghasilkan banyak

keuntungan, maka para pemilik modal pun akhirnya ramai-ramai melakukan

bisnis informasi melalui pers, entah dengan menerbitkan surat kabar, membuat

televisi ataupun radio. Pers sebagai lembaga, dapat dikelola secara tata laksanan

dan tata administrasi yang baik melalui manajemen profesional untuk dijadikan

ajang bisnis. Pers yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah radio siaran.

Karakter lain dari media radio adalah sifatnya yang lokal. Radio lazimnya

melayani segmen pendengar yang terbatas, dengan jangkauan siaran yang terbatas
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pula. Lokalitas memudahkannya menjalin intensitas hubungan dengan pendengar.

Sehingga fanatisme atau setidak-tidaknya favoritisme pendengar mudah

dibangkitkan. Lokalitas juga menjamin keefektifan iklan.

Pada  akhirnya  pengelola  radio  membuat  sebuah  strategi  yang  mampu

mereduksi harga iklan per spotnya, sehingga iklan radio berada pada level yang

sangat komperitif  dengann  iklan  televisi. Dengan  strategi  ini  pula, menurut

Schulberg, industri  radio  di Amerika  dapat  bertahan  dari  terpaan

perkembangan  pesat  industri televisi pertengahan  tahun 1960-an. Yang  jelas,

dalam  upaya pembentukan  jaringan radio,  tentu  peran  fungsi  manajemen  amat

diperlukan,  mulai  dari    planning, organizing, Actuating dan controlling-nya.

Mandiri FM merupaka radio yang berorientasi news / berita dan bisnis,

yang mengembangkan program-program berkualitas (information – knowledge –

wisdom) secara berkesinambungan kepada pendengarnya, sebagai dalam

mengontrolnya, pelaksanaan manajemen mandiri fm pekanbaru juga berada di

bawah PT.Suara Riau Mandiri.

Di Kota Pekanbaru tidak banyak radio yang membidik segmentasi yang

sama, hanya beberapa diantaranya yang menampilkan berita/news dan bisnis

sebagai konsep dari radionya. Dengan orientasi tersebut membuat diperlukannya

manajemen yang baik dan ekslusif dalam mengelolanya. Radio Mandiri FM

sebelumya telah berdiri pada tahun 2001 pada frekwensi 98,3 FM dengan konten

radio berita dan musik dibawah perusahaan Basrizal Koto group, namun sempat

beralih pada Smart FM pada tahun 2006, merupakan radio jaringan yang berpusat

di Jakarta berkat kerjasama pihak Basrizal Koto dan Smart FM pusat, maka

berdirilah radio ini di Pekanbaru dengan konten siaran yang inspiratif. Bulan
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Agustus 2012 Radio Smart FM berganti kembali menjadi Mandiri FM dengan izin

penyiaran kedua yang dikeluarkan pada 5 November 2012.

Pada perjalannya Mandiri FM masih menjadi salah satu radio yang saat ini

ada di Kota Pekanbaru masih dengan frekuensi 98,3 MHz milik Basrizal Koto

seorang Pengusaha dibawah PT Suara Riau Mandiri dan bekerja sama dengan

koran Haluan Riau. Sehingga Mandiri FM bukan merupakan radio baru melainkan

radio peralihan dari Smart FM, namun mengingat betapa pentingnya

pembangunan yang harus di mulai di bidang informasi dan komunikasi demi

memenuhi kebutuhan masyarakat Pekanbaru. Radio Mandiri FM membidik

segmentasi usia 25-35 tahun, sehingga menjadi sasaran strategis dalam target

Radio Mandiri FM karena pada umumnya kisaran usia 25-35 tahun adalah usia

produktif dalam melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, radio ini memilih

jalur berita dan bisnis sebagai tagline dari radio Mandiri FM. Hal ini juga

merupakan cerminan dari visi dan misi radio dalam memposisikan dirinya di

masyarakat Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan segmentasi mereka.

Bagaimana Penerapan fungsi manajemen media massa di Radio Mandiri

FM Pekanbaru menumbuhkan rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih

dalam lagi tentang pelaksanaan fungsi manajemen media massa di radio tersebut.

Penulis juga merasa topik ini penting dan menarik untuk diteliti karena dapat

menambah pengetahuan khususnya kepada penulis perihal penerapan fungsi

manajemen yang diterapkan di radio.

Dengan demikian judul dari penelitian ini yaitu “PENERAPAN FUNGSI

MANAJEMEN MEDIA MASSA DI RADIO MANDIRI FM PEKANBARU”
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B. Penegasan Istilah

Agar lebih memahami unsur – unsur yang terdapat dalam penelitian ini,

maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang termasuk dalam penulisan

skripsi ini, sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih baik konkrit

terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan juga agar tidak terjadi kesalah

pahaman dalam memahami judul yang penulis teliti, berikut beberapa istilah:

1. Penerapan

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu

perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun

sebelumnya. (http://internetsebagai sumber belajar. blogspot. com/2010/07/

pengertian-penerapan.html)

2. Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement,

yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum

memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (DR Terry,

Leslie, 2003:1).

Stoner mendefenisikan manajemen sebagai proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para

anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.(stoner, 1981 : 8).
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Manajemen secara umum diartiakan sebagai suatu proses yang

didalamnya secara garis besar tercakup fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengevaluasian atau

secara sederhana fungsi tersebut dikategorikan ke dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan. Istilah manajemen secara sederhana sering

diartikan sebagai pengelolaan, pengaturan, pembinaan, penataan.

2. Media Massa

Menurut Cangara (2008:50) media massa adalah alat yang

digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak

(menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti

surat kabar, film, TV, dan radio. Media massa juga dapat diartikan sebagai

alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari

komunikator ke komunikan menyusul seperti apa komunikasi yang ingin

disampaikannya. Menurut Nova (2005:205) media massa berdasarkan

sifatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu media cetak ( surat kabar, majalah,

brosur, pamflet, dan lain-lain, sedangkan media elektronik (televisi, radio,

internet, dan lain-lain ).

3. Radio

Radio adalah alat/sarana penerima informasi. Radio adalah

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)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Radio).
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Radio merupakan salah satu media komunikasi massa. Semua

media massa umumnya mempunyai fungsi yang sama. Sebagai alat

memberikan informasi (fungsi informatif), artinya melalui isinya

seseorang dapat mengetahui, memahami sesuatu. Sebagai alat yang

mendidik (fungi edukatif), artinya isinya dapat meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan moral seseorang. Sebagai alat menghibur

(fungsi entertaintment), yakni melalui isinya seseorang dapat

terhibur,menyenangkan hatinya, memenuhi hobbinya, mengisi waktu

luangnya (moeryanto Ginting, 1996 : 11).

Rahanatha (2008:42) mengatakan radio adalah teknologi yang

digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi

elektromagnetik. Dengan demikian yang dimaksud dengan radio bukan

hanya bentuk fisiknya saja, tetapi antara bentuk fisik dan kegiatan radio

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penyampaian pesan melalui radio

dilakukan dengan bahasa lisan dan nonverbal dan auditif mendorong

masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat

digemari dengan kemudahan penerimaan tanpa memerlukan keahlian

khusus.

4. Manajemen Penyiaran

Manajemen penyiaran adalah manajemen yang diterapkan dalam

organisasi penyiaran, yaitu organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti,

manajemen penyiran sebagai motor penggerak organisasi penyiaran dalam

usaha pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran.
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Pada dasarnya proses perencanaan, produksi dan menyiarkan siaran

merupakan proses transformasi yang ada dalam manajemen memiliki

tahapan-tahapan pelaksanaan. Tahapan manajemen inilah yang harus

disinkronkan dengan tahapan proses penyiaran dan setiap langkah harus selalu

berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengelolaan

manajemen penyiaran, tiap tahap kegiatan sudah ada ketentuan-ketentuan

yang harus dilakukan. Penyimpangan dari ketentuan yang ada berarti

penanganan manajemen tidak profesional lagi dan akibatnya juga akan

mempengaruhi output. Bila ini terjadi, maka pihak khalayak yang tidak lain

adalah konsumen siaran juga turut dirugikan. (Wahyudi, 1994:46)

C. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendasar mengapa penulis memilih

judul ini, yaitu :

1. Judul ini berkaitan dengan kajian ilmu komunikasi khususnya bidang

penulis yaitu broadcasting.

2. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga

memudahkan dalam proses penelitian.

D. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dan latar belakang maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian ini yaitu :

a. Bagaimana penerapan fungsi perencanaan di radio Mandiri FM dalam

menjadi radio berita dan bisnis di Kota Pekanbaru?
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b. Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian di radio Mandiri FM

dalam menjadi radio berita dan bisnis di Kota Pekanbaru?

c. Bagaimana penerapan fungsi pengarahan di radio Mandiri FM dalam

menjadi radio berita dan bisnis di Kota Pekanbaru?

d. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan di radio Mandiri FM dalam

menjadi radio berita dan bisnis di Kota Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen media

massa di Radio Mandir FM Pekanbaru.

b. Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi para praktisi

broadcaster, khususnya media radio

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

1) Penelitian ini ingin membandingkan antara teori Manajemen Media

Massa, khususnya radio dengan penerapan secara langsung

manajeman media massa di radio.

2) Data empiris dalam mengembangkan Radio Siaran.

b. Secara akademis

1) Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan penulis

dalam menerapkan dan mengembangkan pengetahuan khusus

dibidang broadcasting yang didapat selama dibangku kuliah.

Sekaligus menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar

sarjana di jurusan ilmu komunikasi.
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2) Sebagai bahan masukan bagi pengelola Radio mengenai

manajemen media massa di radio supaya kegiatannya teratur.

3) Memberikan masukan bagi para insan radio pada saat mereka

melakukan tugasnya agar sesuai dengan manajeman media massa

yang diterapkan pada radio.

F. Kerangka Teoritis dan konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan teori yang berguna sebagai

pendukung pemecahan masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka

teori yang memuat pokok-pokok pikiran., menggambarkan dari sudut

mana masalah penelitian akan diteliti.

a. Perencanaan / planning

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan

memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh

siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta

periode sekarang pada saat rencana dibuat (morissan, 2008 : 130).

Dalam penerapan fungsi manajamen media massa terdapat satu

hal yang penting dalam kegiatan awal dari media penyiaran tersebut,

yaitu perencanaa. Dalam menjalankan perencanaan tersebut terdapat

kegiatan yang harus dilakukan seperti Segmentating, Targetting,

Positioning, Formatting, dan Programming. Hal ini mengacu pada
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Menurut (Masduki, 2004:36) dalam menentukan format radio itu

dilakukan dengan strategi (S-T-P-F-P) Segmentating, Targetting,

Positioning, Formatting, dan Programming yang disusun melalui visi

dan misi. Visi dan misi tersebut mnjadi personalitas siaran dan

tergambar dalam tagline radio.

Radio Mandiri 98.,3 FM penting melakukan strategi khusus

untuk mewujudkan harapan dari visi dan misi tersebut. Strategi

perencanaan dalam melihat strategi Mandiri fm dalam meraih

keinginannya. Namun sebelumnya harus melalui tahap-tahap dimana

perencanaan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari

segmentasi dan targeting, biasanya dikenal dengan STP.

Kemudian dilanjutkan dengan formatting dan programming

sebagai bentuk realisasi identitas radio, dan perlu adanya strategi

pemasaran dan strategi pendukung agar terciptanya sebuah positioning.

Pada programming, sebuah radio juga mengandalkan prime time

sebagai waktu siaran yang baik dalam menciptakan positioning, dan

program-program yang sudah ada Pelaksanaan strategi ini terlihat

dapat berpengaruh pada kualitas positioning nantinya, didasarkan

kepada produk (kategori, dan manfaat), serta pesaing menjadi tolak

ukur yang harus diperhatikan dalam menciptakan positioning dalam

program-program tersebut.

Targeting dan Segmentating berikutnya adalah satu hal khusus

yang menjadi langkah selanjutnya dalam mengembangkan positioning
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Mandiri FM. Mandiri FM secara umum melihat kebutuhan dari

masyarakat umum Pekanbaru sebagai target, serta pasar dalam arti

tempat untuk memposisikan produk dengan harapan khusus yaitu

penghasilan sebuah radio dan dapat memberikan gambaran tertentu

terhadap konsep radio bisnis, sebab pasar adalah sebuah tempat usaha

yang transanksional dan memiliki sistem penjual dan pembeli yang

dapat mencerminkan sebuah bisnis dan membantu strategi perusahaan.

Setelah segmentasi dan targeting, lebih khususnya lagi,

Mandiri FM juga melakukan pemasaran partisipatif, lebih detail seperti

kegiatan promo radio secara on-air dan off air, periklanan (advertising

above the line, below the line), dan bauran promosi. Promosi dalam

radio juga dapat dikategorikan berupa promosi dalam bentuk strategi

pemasaran pada umunya, dimana didalamnya terdapat kegiatan seperti

personal selling yang mendukung sebuah kebutuhan radio. Kemudian,

selanjutnya adalah strategi pendukung seperti media partner yang

didalamnya terdapat kegiatan sponsorship dan menggunakan media

online.

1) Pengertian Positioning

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan

citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang

berarti dan berbeda dalam benak sasarannya Kotler (2003:408).

Menurut Kasali (2004:127) positioning adalah strategi komunikasi

untuk memasuki jendela otak konsumen agar produk atau merek
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atau nama kita mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi

mencerminkan keunggulan, terhadap produk atau merek nama lain

dalam bentuk hubungan asosiatif.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong dalam Kotler

(2003:408) mengemukakan bahwa positioning adalah bagaimana

cara suatu produk didefenisikan oleh konsumen melalui sifat

pentingnya, tempat dibenak konsumen yang dimiliki oleh produk

tersebut relatif terhadap produk pesaingnya. Sedangkan positioning

menurut Sutisna (2008: 258) adalah cara pemasar untuk

menanamkan citra, persepsi dan imajinasi atas produk yang

ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi.

2) Segmentasi Radio

Masduki (2006:36) Segmentasi pada radio adalah

pemilahan khalayak potensial berdasar segmen-segmen tertentu

sebagai upaya untuk membantu pemrograman agar mengetahui

kebutuhan-kebutuhan pendengar, sehingga stasiun radio dapat

mengeksplorasi kreativitas, membuat program semenarik mungkin.

Untuk membuat segmentasi dan menentukan pendengar

radio, sama halnya dengan menentukan pasar yang ingin dijadikan

konsumen, adapun dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar

konsumen, menurut Kotler (2003:300) adalah sebagai berikut:

a) Segmentasi geografis yaitu : Segmentasi yang mengharuskan

pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda



15

seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota atau

lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat beroperasi di

semua wilayah geografis, tetapi lebih memperhatikan

perbedaan kebutuhan dan keinginan yang ada dalam segmen

tersebut.

b) Segmentasi demografis yaitu : dilakukan dengan cara pasar di

bagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-

variabel demografis seperti, usia, ukuran keluarga, jenis

kelamin, penghasilan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan,

dan kelas sosial. Variabel demografis ini merupakan dasar yang

paling banyak digunakan dalam membuat kelompok pelanggan,

karena variabel ini sangat berhubungan dengan preferensi dan

tingkat pemakaian.

c) Segmentasi psikografis yaitu : Segmentasi yang dilakukan

dengan mengelompokkan pembeli yang berbeda berdasarkan

gaya hidup atau kepribadian akan nilai.

d) Segmentasi perilaku : yaitu segmentasi pembeli dibagi menjadi

kelompok - kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap,

pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk.

Segmentasi radio ini akan membangun suatu persepsi

bahwa radio memiliki satu ruang publik khusus dan menciptakan

satu ruang pendengar yang interaktif sehingga semakin besar

kemungkinan mempermudah memenuhi kebutuhan segmentasi

yang memperkuat arah positioning.



16

3) Targeting Radio

Masduki (2006:36) targeting pada radio adalah pemilihan

khalayak pendengar yang menjadi sasaran dan bagaimana media

menentukan klien dari radio agar dapat bekerjasama dalam hal

apapun. Hal ini menjelaskan bahwa stasiun radio memiliki dua

targeting yaitu pendengar (khalayak) dan klien (pengiklan).

Targeting radio terhadap pengiklan selanjutnya menjadi

pertimbangan khusus dalam hal kemajuan radio, khususnya

masalah financial sebuah stasiun radio, hal ini juga mengacu pada

pendapat Clancy dan Shumman dalam Morrison (2009:186) bahwa

: media penyiaran harus memenuhi kriteria untu mendapatkan

sasaran target pengiklan bahwa sasaran iklan menjadi satu hal

penting dalam targeting sebab mereka akan memikirkan media

paling tepat untuk memasarkan produknya. Jiaka audien sasaran

tepat, maka pemasang iklan dapat dengan tepat untuk

mempromosikan dan memperkenalkan produknya.

4) Formating

Menurut Halim (2005:187) format yaitu bentuk acara yang

disesuaikan dengan positioning dan segmentasi. Formating adalah

penetapan format siaran yang sekaligus menjadi identitas yang

merupakan image untuk membedakan radio siaran yang satu dan

yang lain. Identitas atau image yang dimiliki ini akan menentukan

pula positioning yang dijalankan stasiun radio.
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Format stasiun diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip

dasar tentang apa, untuk siapa, dan bagaimana sebuah siaran

dikomunikasikan kepada pendengar. Menurut Lewis B. O’Donnel

dalam Masduki (2004:43) format stasiun lebih dari sekedar musik.

Ia juga melingkupi produksi siaran, personalitas siaran, dan

program siaran. Dalam sudut pandang pemasaran, format stasiun

adalah penempatan posisi radio untuk membidik pendengar.

Perumusan format radio dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Rumusan Format Radio

Sumber : Masduki, Menjadi Broadcaster Professional, (2004:36)

Dari gambar diatas, penentuan visi dan misi yang ingin

dicapai, pemahaman tentang pendengar yang dituju melalui riset

ilmiah untuk mengetahui apa kebutuhan dan bagaimana perilaku

sosiologi-psikologis mereka. Dari sini ditentukan format stasiun

apa yang relevan beserta implementasinya pada wilayah program

dan pemasaran.

Dengan adanya format siaran, masing-masing stasiun radio

akan memiliki ciri program siaran yang khas, sehingga akan

Format SiaranVisi, Misi, Target

Marketing

Programming

Positioning
Targeting
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melahirkan kepribadian dan stasiun yang bersangkutan. Melalui

program siaran, akan terbangung dalam benak pendengar citra dari

sebuah stasiun radio siaran, dalam hal ini akan membangun jalinan

kesetiaan antara pendengar dan stasiun itu apabila ada kesesuaian

antara citra stasiun dengan selera dan kecenderungan pendengar.

Tujuan penentuan format adalah untuk memenuhi sasaran

khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetisi dengan

radio lain di suatu lokasi siaran. Format stasiun lahir dan

berkembang seirama dengan tuntutan spesialisasi siaran akibat

maraknya persaingan antar stasiun radio.

5) Programming

Program dapat dianalogikan dengan produk atau barang

(goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain,

dalam hal ini audien dan pemasang iklan. Program adalah produk

yang dibutuhkan orang sehingga bersedia mengikutinya. Program

yang baik akan mendapatkan pendengar yang lebih besar,

sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan penonton

(Morissan, 2009:200).

Pemograman memainkan peranan yang sangat penting di

stasiun radio. Format stasiun radio dapat menjadi ciri radio yang

bersangkutan. Secara langsung format radio akan menentukan

khalayaknya. Format stasiun akan dijabarkan melalui program-

program acara siaran. Penentuan format program siaran didasari
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pada segmen khalayak. Dengan sasaran yang jelas akan

memungkinkan acara lebih terarah dan menarik sehingga akan

memiliki nilai jual yang tinggi. Rahmat (2007:51) acara-acara yang

disiarkan radio pada umunya memiliki beberapa jenis dan bentuk

program siaran seperti: acara music/hiburan, acara news/informasi,

acara talkshow, acara keagamaan.

Rangkaian acara yang menarik akan diformulasikan ke

dalam program yang meliputi waktu pagi, siang, sore, dan malam,

bahkan dini hari. Program tersebut merupakan suatu rangkaian

yang dikemas dalam satu format.

b. Pengorganisasian / organizing

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang

dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses

penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan

pembagian kerja. (Morissan, 2009: 142).

c. Pengarahan / directing

Fungsi mengarahkan dan memberikan pengaruh atau

memengaruhi tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme

karyawan untuk melakukan tanggung jawab mereka secara efektif

(Morissan, 2009: 154).

d. Pengawasan / controlling

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah

tujuan – tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum

(Morissan, 2009: 159).
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Menurut robert J. Mockler (1972) pengawasan manajemen adalah

suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan

tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan

serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa

semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling eektif dan

efisien dalam pencapaian tujuan tujuan perusahaan.

2. Konsep Operasional

Operasionalisasi adalah upaya membuat konsep-konsep yang telah

dikelompokkan dalam variabel agar dapat diteliti dengan rinci, maka

diperlukan suatu operasionalisasi variabel-variabel, jadi konsep

operasionalnya yaitu penerapan fungsi manajemen media massa di Radio

mandiri FM Pekanbaru. Konsep penerapan fungsi manajemen dapat diukur

dengan menggunakan indikator Fungsi manajemen yaitu Perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan

pengawasan (controlling).

a. Manajemen

Pengertian manajemen bisa sangat beragam, hal ini tidak

mengherankan karena tanggung jawab yang tercakup dalam

manajemen bisa sangat beragam dan sekaligus kompleks. Schobek,

Cosier dan aplin memberikan defenisi manajemen sebagai suatu proses

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pihak – pihak lain. (Peter
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P.Schoderbek, Richard A. Cosier, John C. Aplin, 1985 : 8). Pandangan

lain lebih menekankan pada aspek sumber daya (resource acquisition)

dan kegiatan koordinasi dikemukakan oleh Pringle, Jennings dan

Longenecker yang mendefenisikan manajemen sebagai proses

memperoleh dan mengombinasikan sumber daya manusia, keuangan,

informasi dan fisik untuk mencapai tujuan utama organisasi, yaitu

menghasilkan suatu barang dan jasa yang diinginkan sebagai segmen

masyarakat. (Pringle, Jennings, Longenecker, 1988 : 4)

b. Media Massa

Dari segi etimologis, ‘media massa’ adalah ‘komunikasi massa’

komunikasi massa adalah sebutan yang lumrah di kalangan akademis

untuk studi ‘media massa’. Dari segi makna, ‘media massa’ adalah

alat/sarana untuk menyebar-luaskan berita, analisis, opini, komentar,

materi pendidikan dan hiburan.

Media massa adalah sarana yang digunakan oleh sebuah

lembaga/individu untuk mengkomunikasikan pesan pada sejumlah

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym sehingga pesan yang

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media massa sendiri

mempunyai beberapa kerakteristik tersendiri. Lima karakteristik media

massa yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

c. Radio

Radio adalah alat/sarana penerima informasi. Radio adalah

teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan

cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas
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dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang

angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan

medium pengangkut (seperti molekul udara) (http://id.wikipedia.

org/wiki/Radio).

Radio merupakan salah satu media komunikasi massa Sebagai alat

memberikan informasi (fungsi informatif), artinya melalui isinya seseorang

dapat mengetahui, memahami sesuatu. Sebagai alat yang mendidik (fungi

edukatif), artinya isinya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

moral seseorang. Sebagai alat menghibur (fungsi entertaintment), yakni

melalui isinya seseorang dapat terhibur,menyenangkan hatinya, memenuhi

hobbinya, mengisi waktu luangnya (moeryanto Ginting, 1996 : 11).

d. Pengorganisasian / organizing

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang

dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses

penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan

pembagian kerja. (Morissan, 2009: 142).

e. Pengarahan / directing

Fungsi mengarahkan dan memberikan pengaruh atau

memengaruhi tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme

karyawan untuk melakukan tanggung jawab mereka secara efektif

(Morissan, 2009: 154).

f. Pengawasan / controlling

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah

tujuan – tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum

(Morissan, 2009: 159).
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Menurut robert J. Mockler (1972) pengawasan manajemen

adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan

dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur

penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

perusahaan digunakan dengan cara paling eektif dan efisien dalam

pencapaian tujuan tujuan perusahaan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan kalimat –

kalimat yang sesuai dengan teori – teori yang terdapat pada penyajian data.

Metode kualitatif menurut jadalah pengumpulan data melalui suatu latar ilmiah.

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Lincoln dalam

Moleong (2010:191) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Peneliti meninjau secara langsung objek penelitian mencari data dan

memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini,

berdasarkan faktor yang nampak untuk kemudian di analisis sehingga dapat

menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan

yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa,
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tidak mencari atau menyelaraskan hubungan, tidak menguji hipotesis Rakhmat

(2007: 24).

Dalam penelitian ini metode deskriptif berusaha mendeskripsikan atau

menggambarkan penerapan manajemen penyiaran Radio Mandiri 98,3 FM

Pekanbaru sebagai radio berita dan bisnis Pekanbaru. Metode deskriptif kualitatif

adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif

(penggambaran) berupa fakta-fakta yang tertulis maupun lisan dari perilaku yang

dicermati. Di dalam penelitian ini penulis juga ingin melihat penerapan fungsi

manajemen penyiaran yang dilakukan radio Mandiri FM sebagai radio News and

business di Kota Pekanbaru.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di stasuin radio Mandiri fm Pekanbaru Jl. Tuanku

Tambusai No.7 Pekanbaru Gedung Riau Pers Lantai 2.

2. Subjek Kajian dan Objek Penelitian

Subjek adalah penelitian yang menunjukkan kepada orang/individu

atau kelompok yang dijadikan unit atau sasaran (kasus) yang diteliti atau

Informan yang memberikan informasi, dalam penelitian ini peneliti

memilih informan melalui purposive sampling memilih melalui seleksi

atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan

penelitian, dan dengan catatan bahwa sample tersebut mewakili populasi

atas representative dalam Kriyantono (2006:154). Adapun yang menjadi

key informan dari penelitian ini adalah Manajer Umum ( General

Manajer).
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Sementara itu Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan

yang dianggap penting berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu dan

memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.Objek penelitian

adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti Alwasilah

(2003:115). Adapun Yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah

penerapan fungsi media massa di 98,3 Mandiri FM sebagai radio berita

dan bisnis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data

pertama atau tangan pertama di lapangan Bungin (2007 : 41). Data

primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara,

ataupun dokumentasi dari Radio Mandiri 98,3 FM.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat melengkapi kekurangan

data primer dan berasal dari sumber sekunder kedua. Data ini diperoleh

melalui instansi yang berhubungan dengan masalah yang penulis

bahas. Data sekunder dalam penelitian berasal dari referensi buku,

internet, dan data-data pendukung dari Radio Mandiri FM

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian

b. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra.metode observasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun
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data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. (Burhan bungin,

2007:105)

c. Dokumentasi, ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dipelukan

untuk melengkapi  data – data penelitian .

5. Analisa data

Deskriptif menurut Mathew B miles dan Michael Huberman dalam

Rohidi (1992:16) menjelaskan bahwa langkah analisa dalam penelitian

deskriptif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan. Patilima (2005:88) mengatakan pada analisis data

kualitatif, kata-kata dibangun dari hasil wawancara atau pengamatan

terhadap data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan dirangkum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data

interaktif Miles dan Huberman. Pada model interaktif, redukasi data dan

penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian

proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengumpulan data

peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Patilima, (2005:98-99). Untuk lebih lengkapnya perhatikan gambar.

Gambar 1.2

Model Analisis Data Interaktif

Sumber :Milles& Huberman (dalam Patilima, 2005:99)

Penarikan kesimpulan

Penyajian data

Reduksi Data

Pengumpulan Data
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H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Merupakan bab penyajian data.

BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi intisari dari penelitian, yaitu kesimpulan dan saran.


