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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat

dan bisa dibawa atau didengarkan dimana saja. Radio berfungsi sebagai media

ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan

terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, radio menstimulasi

begitu banyak suara, dan berupaya menvisualisasikan suara penyiar ataupun

informasi faktual melalui telinga pendengarnya (Masduki, 2001:9).

Radio pada awalnya cenderung diremehkan dari perhatian masyarakat banyak,

akan tetapi dengan berkembangnya teknologi masa kini, kemajuan media radio tidak

dapat dipungkiri, selain cepat dalam penyebarluasan informasi, radio juga termasuk

salah satu media yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari hari (Rachman, 2009: 2).

Siaran Berita merupakan siaran yang kini sedang diminati dan bersaing ketat

baik dimedia televisi maupun radio, untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara

merubah pola sajian siaran dalam berbagai bentuk sehingga menarik perhatian dan

tidak monoton. Menurut Masduki (2001:9), jika dalam media cetak pengertian berita

adalah peristiwa yang diulang, maka dalam radio berita adalah peristiwa yang

dikomunikasikan kepada pendengar pada saat yang bersamaan dengan peristiwanya.

Menurut Paul D. Maessenner, seorang pakar radio (dalam Masduki, 2001:10)

berpendapat bahwa News adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa
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yang penting dan menarik perhatian serta minat pendengar. Berita radio dapat pula

berarti : apa yang terjadi saat ini, apa yang segera terjadi, dan apa yang akan terjadi.

Berita radio menjawab persoalan apa yang terjadi, dan bagaimana peristiwa tersebut

berlangsung.

Program siaran berita merupakan suatu acara siaran yang sangat dibutuhkan

oleh khalayak ramai. Karena belakangan ini, media elektronik bukan hanya sekedar

media hiburan semata, selain itu pendengar  juga bisa mengetahui perkembangan

yang terjadi di masyarakat luas. Program siaran berita juga diduga sebagai tempat

pemasukan paling tepat di dalam keuangan radio. Pengiklan sangat menyukai jeda

iklan yang mendekati saat program siaran berita, karena saat itu radio benar-benar di

“didengarkan dengan penuh perhatian” dan bukan sekedar “didengar sebagai latar

belakang saja”. Itulah sebabnya buletin berita dapat meningkatkan penghasilan iklan

suatu radio. (Keith, 2000:6).

Di Pekanbaru sendiri, sudah cukup banyak radio-radio yang mulai melirik

program siaran berita, dan persaingan pun terjadi begitu ketat dalam program acara

berita. Salah satunya Radio Republik Indonesia atau RRI milik pemerintah yang

sudah kita kenal lama dengan konsep radio yang penuh akan berita, sementara itu

untuk penyiaran swasta, Radio Bharabas 97.5 FM, salah satu radio swasta yang

mengusung konsep berita dan informasi.

PT. Radio Bhaktera Bahana Suara atau yang akrab dengan nama Radio

Bharabas ini merupakan salah satu stasiun penyiaran radio swasta yang ada di

Pekanbaru dengan frekuensi modulasi  97.5 Mhz. Radio yang berlokasi di Jalan Kali



3

Putih No. 3 ini memiliki tagline “The Best News And Information” karena dari

keseluruhan program acara yang ada di Radio Bharabas mengandung unsur berita dan

informasi. Segmentasi audiens atau pendengar Radio Bharabas ialah masyarakat

perkotaan yang  berusia 20-50 tahun. Dengan menggunakan sapaan pendengar

dengan sebutan Mitra Kota.(Radio Bharabas, Dokumen: 2013).

Program acara yang disajikan pada Radio Bharabas terdiri atas program acara

unggulan, harian, dan mingguan. Program acara unggulan merupakan program acara

yang sesuai dengan motto bharabas sendiri “The Best News And Information” yakni

program tersebut yang mengandung unsur berita dan informasi. Salah satunya adalah

program unggulan Radio Bharabas yakni Buletin Aktual, yang sengaja dibuat dengan

konsep yang mengusung berita, baik itu lokal, dan nasional. Misalnya Buletin Aktual

Sore yang disiarkan setiap hari Senin – Sabtu dari jam 16.30 hingga jam 17.00 WIB.

Dirancang sebagai media informasi untuk seluruh masyarakat Riau, dan

Pekanbaru khususnya, karena dalam program acara ini mengusung konsep yang

hanya membahas peristiwa yang terjadi seputar kota Pekanbaru dalam sehari

ditambah lagi jam tayang program ini dihadirkan ketika pada jam pulang kantor dan

ini tepat sasaran ketika mereka para pendengar tidak sempat membaca berita terbaru

di media online dengan adanya program acara Buletin Aktual Sore ini bisa membantu

pendengar meng-update informasi mereka seputar kota Pekanbaru. (Radio Bharabas,

Dokumen: 2013).

Materi dan isi berita di ambil dan diproduksi oleh reporter Radio Bharabas

yang telah mereka liput sebelumnya dihari yang sama. Baik itu berita pendidikan,
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ekonomi, politik hingga budaya yang masih dalam ruang lingkup provinsi riau.

Semua berita yang disajikan harus melewati beberapa fase atau proses yang panjang.

Sebenarnya langkah langkah semua bentuk produksi program siaran sama

pentingnya. Dan seluruh proses tersebut saling keterkaitan satu sama lain.

Sejauh ini program acara Buletin Aktual Sore cukup menarik perhatian

pendengar dan khalayak ramai.Dan dari pantauan Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) Riau dan melakukan survey kepada masyarakat umum. Terbukti pada

tahun 2012 dan 2013 program acara Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas ini

memenangkan piala Award dari KPID riau sebagai “Program Acara Berita Radio

Terbaik Se Riau tahun 2012 dan 2013”.

Dalam hal ini untuk meningkatkan jumlah pendengar dan mempertahankan

program siaran disuatu radio pihak direksi dituntut untuk mempersiapkan segala hal

yang berhubungan dengan produksi siaran secara matang mulai dari tahap pra

produksi, produksi, dan pasca produksi sehingga mampu meningkatkan kualitas

output dengan program siaran bermutu yang disajikan kepada pendengar.

(Wahyudi,1996:30).

Dari seluruh uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian

dengan judul :

“PROSES PRODUKSI PROGRAM SIARAN BERITA BULETIN AKTUAL

SORE DI RADIO BHARABAS 97,5 FM PEKANBARU”
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B. Alasan Memilih Judul

1. Menurut penulis, masalah ini cukup menarik. Judul ini perlu diteliti karena

penulis ingin mengetahui bagaimana proses produksi Program siaran dari

awal atau pra produksi sampai pasca produksi. Karena selama ini kita

hanya mengetahui dan mendegar dari hasil produksinya saja bukan

prosesnya. Pada penelitian ini acara yang dipilih ialah Buletin Aktual Sore

di Radio Bharabas 97,5 FM Pekanbaru.

2. Alasan memilih Radio Bharabas sebagai tempat penelitian, karena Radio

Bharabas merupakan radio swasta di provinsi Riau yang memenangkan

piala award dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau sebagai

program acara berita radio terbaik tahun 2012 dan 2013.

3. Penulis merasa pembahasan mengenai hal ini sangat jarang di Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi terutama mengenai proses produksi

program siaran berita diradio. Sehingga dianggap perlu untuk membahas

masalah ini lebih lanjut.

4. Dengan meneliti judul ini penulis merasa sanggup baik dari segi waktu,

biaya, buku-buku, dan faktor-faktor pendukung lain yang berkaitan

dengan penelitian ini.

5. Radio merupakan salah satu kajian dari Ilmu Komunikasi, dan masalah ini

sesuai dengan jurusan penulis yakni Ilmu Komunikasi, Konsentrasi

Broadcasting.
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C. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian, pasti ada beberapa istilah yang perlu

diperjelas guna mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan.

1. Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan

sesuatu. (KBBI 2008).

2. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah

nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih

bermanfaat dalammemenuhi kebutuhan.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi/11-11-2013).

3. Program adalah segala hal yang ditampilakan suatu stasiun penyiaran

untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. (Morissan, 2008: 200).

4. Siaran adalah menyebarluaskan informasi melalui pemancar.

(Racham,2009 : 26).

5. Buletin Aktual Sore salah satu program berita unggulan yang terdapat

pada Radio Bharabas dan tayang setiap hari senin sampai sabtu 16.30-

17.00 WIB. (Radio Bharabas, Dokumen: 2013).

6. PT. Bhaktera Bahana Suara atau Radio Bharabas adalah salah satu

lembega penyiaran swasta di pekanbaru yang berdiri dari tahun 1978.

Dengan frekuensi modulasi 97,5 Mhz. Radio Bharabas berlokasi di Jalan

Kali Putih No. 03 Pekanbaru. (Radio Bharabas, Dokumen: 2013).
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Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka penulis megambil sebuah penelitian

yang berjudul Proses Produksi Program Siaran Berita Buletin Aktual Sore di Radio

Bharabas 97.5 FM, dengan penelitian yang berfokus kepada rangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Bharabas baik dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi

dalam sebuah program Buletin Aktual Sore yang tayang dari senin hingga sabtu pukul

16.30-17.00 WIB.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana proses produksi program siaran berita Buletin Aktual Sore

di radio Bharabas 97,5 FM Pekanbaru?

b. Kendala apa saja yang terjadi sebagai penghambat proses produksi

program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio Bharabas 97,5 FM

Pekanbaru?

c. Bagaimana strategi divisi pemberitaan di radio Bharabas untuk

meningkatkan mutu berita, sehingga dapat memenangkan KPID Award

secara berturut-turut sebagai program berita terbaik seprovinsi Riau?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian ini, maka penulis

membatasi masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini dibatasi pada

bagaimana proses program siaran berita Buletin Aktual Sore di Radio
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Bharabas 97,5 FM ditinjau dari segi proses pra produksi, produksi, dan pasca

produksi.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan

yang akan diteliti, yakni:

Bagaimanakah proses produksi program siaran berita Buletin Aktual Sore di

Radio Bharabas 97,5 FM Pekanbaru.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan seseorang selalu dilandasi oleh

seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini

adalah : Untuk mengetahui bagaimana Proses Produksi Program Siaran

Berita “Buletin Aktual Sore” di Radio Bharabas 97,5 FM dari proses pra

produksi, hingga pasca produksi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Keilmuan

1) Dari aspek keilmuan diharapkan menjadi bahan rujukan yang

dapat mendukung dalam menganalisa permasalahan yang

berhubungan dengan Proses Produksi Program Siaran pada sebuah

stasiun radio.
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2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Ilmu

Komunikasi dalam mengembangkan kurikulum yang berkaitan

dengan radio sebagai salah satu media massa.

b. Secara Praktis

1) Menjadikan bahan masukkan dan introspeksi khususnya pihak

Radio Bharabas terkait dengan proses produksi program siaran

dalam meningkatkan kualitas program.

2) Menjadikan penambah sumber informasi bagi yang berminat

melakukan penelitian tentang proses produksi program siaran yang

terdapat diberbagai media khususya radio.

c. Secara Akademis

1) Sebagai penyelesaian tugas akhir, dan salah satu syarat untuk

meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu

Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya

maka penulis melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Dari

penelusuran, belum dijumpai penelitian yang sama dengan yang dilakukan penulis

yaitu tentang proses produksi program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio

Bharabas 97,5 FM.



10

Namun demikian dalam melakukan penelusuran, penulis menjumpai beberapa

subjek yang sama akan tetapi berbeda objek kajian, misalnya seperti penelitiann yang

dilakukan Rafka Tiara, ditahun 2013 dengan judul Proses Produksi Siaran Islamic

Spirit di Radio Robbani FM Pekanbaru. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa

proses produksi pada siaran Islamic Spirit di Radio Robbani Pekanbaru telah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan SOP (standard operasional procedure) Radio

Robbani.

Penulis menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai rujukan dan peneliti

mengangkat pembahasan produksi program siaran yang berbeda dengan Rafka Tiara,

yaitu tentang proses produksi program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio

Bharabas 97,5 FM Pekanbaru. Dari segi konteks program acara, penelitian ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rafka Tiara. Selain itu

tempat penelitian juga berbeda yakni di Radio Bharabas 97,5 FM Pekanbaru.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini disajikan mengenai kerangka teoritis yang nantinya sebagai

tolok ukur dalam penelitian. Keranngka teoritis memuat teori-teori dengan tujuan

untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dilapangan.

a. Radio

Radio merupakan media massa elektornik dan memiliki kelebihan tersendiri

dibandingkan dengan media lain. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk



11

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/19-11-2013).

b. Program dan Berita Radio

Program merupakan suatu acara atau paket sajian berisi muatan kata-kata

terucap dan tertulis, gambar statis dan bergerak, lagu dan musik, efek suara, serta

cahaya yang betujuan disuguhkan atau disampakan melalui media elektronik (radio

dan televisi) kepada khalayak. Radio siaran hanya berisi bahasa tutur kata

penyiar/reporter/narator/narasumber, musik dan lagu, efek suara, yang disusun dan

dikemas sedemikian rupa dalam bentuk program agar menarik minat untuk didengar.

(Triartanto, 2010:172).

Setiap stasiun radio harus memiliki program acara dengan tujuan

mempertahankan pendengar dan menarik pendengar baru serta mengundang

pemasang iklan. Program acara memiliki beberapa jenis salah satunya program acara

berita. Program acara berita merupakan sebuah program yang tidak akan pernah

dilupakan untuk didengarkan karna program ini berisikan berbagai informasi yang

sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat luas.
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Menurut George Fox Mott (dalam Iskandar 2003:22) mengatakan, berita

adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta yang akurat atau opini yang

memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.

Seorang pakar radio Cutris Beckmann, (dalam Masduki, 2001:10)

menyebutkan, “news is the report of opinion or event that is significant to a great

number of people”.“The great news story is that report of opinion or event that is  of

the greatest significant to the greatest number of people”. Berita diartikan sebagai

laporan atas opini atau peristiwa yang penting bagi sejumlah khalayak ramai. Berita

yang besar adalah liputan opini atau peristiwa, yang sangat dibutuhkan pula bagi

banyak orang.

Didalam bukunya “Teknik Produksi Program Televisi”, Wibowo mengatakan

program berita terdapat beberapa macam cara menyajikan berita dan bagaimana cara

penyajian berita tersebut. Batasan yang umum untuk jenis atau macam program

siaran berita teretak pada batasan yang didasari atas ketertarikan pada waktu aktual

yang singkat dan ketidak terikatan pada waktu aktual yang panjang. Berita yang

terikat waktu disebut berita harian, sedangkan berita yang tidak terikatan waktu

disebut berita berkala.

1. Berita Harian

Berita harian atau berita hangat adalah berita yang perlu segera

disampaikan kepada masyarakat. Corak berita semacam ini sengat terikat

waktu aktual yang singkat, bersifat linear (straight news).



13

2. Berita Berkala

Berita berkala ini bersifat tidak terikat waktu yang memiliki kemungkian

penyajian yang lebih lengkap dan lebih mendalam dengan banyak referensi.

Sajiannya juga dapat diolah secara lebih artistik, bentuk berita berkala dalam

dunia jurnalistik disebut berita dokumenter atau feature yang bersifat multi

linear. (Wibowo, 2007:135).

A. Karakteristik Berita Radio

Dalam buku milik Masduki yang berjudul “Jurnalistik Radio”, ada

beberapa karakteristik berita radio, yakni:

1. Segera dan cepat

Laporan peristiwa atau opini di radio harus sesegera mungkin

dilakukan untuk mencapai kepuasan pendengar dan mengoptimalkan

sifat kesegarannya sebagai kekuatan radio.

2. Aktual dan Faktual

Berita radio adalah hasil liputan peristiwa atau opini yang segar dan

akurat sesuai fakta, yang sebelumnya tidak diketahui oleh khalayak.

Opini terkait dengan upaya pendalaman liputan (investigasi) atas suatu

data atau peristiwa.

3. Penting bagi masyarakat luas

Harus ada keterkaitan dengan nilai berita (news value) yang berlaku

dalam pengertian jurnalistik secara umum, guna memenuhi kepentingan

masyarakat.
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4. Relevan dan berdampak luas

Masyarakat selaku pendengar membutuhkannya dan akan mendapatkan

manfaat optimal dari berita radio, yaitu pengetahuan, pengertian, dan

kemampuan bersikap atau mengambil keputusan tertentu, sebagai

respon atas sebuah berita.

Selain itu, masih di kutip dari buku milik Masduki,  karna radio

sifatnya auditif, berita radio juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu :

1. Lokal-emosional

Berita menjadi alat komunikasi antar individu pendengar dengan

masyarakat sekitarnya. Efektivitas berita tergantung pada aspek

kedekatan atau lokalitasnya dengan pendengar secara geografis dan

psikologis, serta keterlibatan aktif mereka secara emosional dan

interaktif.

2. Personal

Komunikasi berita radio berlangsung seperti sesorang yang sedang

bercerita atau membicarakan sesuatu dengan temannya. Prosesnya

memberikan kesan bahwa penyiar sedang berbicara dengan pendengar

sehingga akrab ditelinga, bukan terkesan membacakan sesuatu.

3. Selintas

Radio adalah media dengan mobilitas pendengar yang tinggi,

ditangkap selintas, dan sekali saja, karena ia disimak bersamaan

dengan kegiatan lain. Tidak ada pendengar yang betah terhadap satu
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stasiun radio dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk menarik

perhatian pendengar, sejak awal berita perlu menggunakan lead yang

menarik, yang disusun dengan kaidah piramida terbalik.

4. Fokus dan Antidetil

Berita adalah penyiaran suatu ide atau peristiwa.Kemampuan

pendengar untuk mengingat suatu rincian laporan sangat terbatas. Oleh

karena itu, radio harus meringkas data dan menghindari tuturan

kalimat yang bermakana ganda.Karena tidak bisa didokumentasikan,

maka didalam berita radio dikenal istilah pengulangan (updating),

guna mencapai kejelasan, apalagi jika ada perkembangan berita

lanjutannya yang harus disampaikan pada rentang waktu tertentu

dalam satu hari.

5. Imajinasi

Radio dan terutama berita radio adalah theater of mind. Berita yang

disajikan harus dapat mengembangkan imajinasi dramatik pendengar

secara tepat atas peristiwa yang terjadi. Pendengar seperti sedang

berada dilokasi kejadian atau terlibat dalam persoalan yang

diberitakan.

6. Fleksibel

Cara penyampaian berita radio sangat bergantung pada kreativitas dan

gaya penyiar yang membacakannya. Seluruh pengertian dan makna
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teks yang disampaikan, tercermin dari infleksi (tinggi, rendah, datar)

kekuatan suara penyiar, sebab announcer is the captain of the station.

Perpaduan antara karakter jurnalistik secara umum dan atribut radio sebagai

kekuatan informasi auditif akan membuktikan bahwa radio mampu unggul dalam

berjunalisme. (Masduki, 2001:12-14).

Selain itu berita juga harus memiliki nilai berita atau disebut juga dengan

layak berita (Iskandar, 2003 : 29). Supaya berita itu lebih menarik bagi pendengar,

pembaca tidak lepas dari nilai-nilaiberita yang ditulis oleh reporter,dan beberapa

nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh seorang reporter memiliki beberapa poin,

yakni :

a. Significant

Yaitu kejadian yang penting yang kiranya dapat berpengaruh pada

kehidupan masyarakat.

b. Timelines

Waktu yang tepat, artinya dalam memilih berita yang akan disajikan harus

sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Proxymity

Yaitu kedekatan, artinya dekat dilihat dari segi lokasi, pertalian, ras,

profesi, kepercayaan, ataupun kepentingan lainnya dengan khalayak.

d. Prominence

Orang yang terkemuka atau terkenal maka akan semakin menarik untuk

dijadikan berita.
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e. Consequence

Yakni segala tindakan, kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan

lainnya yang dapat berakibat merugikan merugikan atau menyenangkan

khalayak ramai.

f. Conflict

Karena konflik adalah bagian dari kehidupan dan itulah yang membuatnya

tambah menarik.

g. Development

Yaitu berkaitan dengan kesuksesan atau kegagalan pembangunan baik

daerah provinsi atau negara.

h. Disaster and crimes

Yaitu bencana atau tindak kriminal, ini sangat memiliki tempat penting

bagi pemirsa.

i. Human Interest

Yakni kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi khalayak

(audience).

B. Bentuk Berita Radio

Bentuk berita yang lazim ada diradio adalah :

1. Berita tulis (writing news/adlibs/spot news), yaitu berita pendek yang

bersumber dari media lain atau ditulis ulang. Bisa pula berupa liputan reporter

yang teksnya diolah kembali distudio.
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2. Berita bersisipan (news with insert), yakni berita yang dilengkapi atau di-mix

dengan sisipan suara narasumber.

3. News feature, yaitu berita atau laporan jurnalistik panjang yang bersifat

human interest.

4. Phone in news, yaitu berita yang disajikan melalui laporan langsung reporter

via telpon (live report).

5. Buletin berita (news bulletin), yaitu gabungan beberapa berita pendek yang

disajikan dalam satu blok waktu.

6. Jurnalisme interaktif (news interview), yaitu berita yang bersumber pada

sebesar mungkin keterlibatan khalayak, misalnya wawancara masyarakat

lewat telepon, atau berita yang menempatkan masyarakat sebagai subjek

pelapor (reporter dadakan), baik mereka sebagai pelaku maupun sekedar saksi

mata kejadian.

Karena sifatnya yang bisa berkesinambungan, diradio juga dikenal pula istilah

continuous news/updating news, yaitu suatu berita yang disiarkan beberapa kali

dalam satu hari, bahkan dalam satu minggu. Berita itu dihadirkan untuk mengetahui

perkembangan kasus yang terjadi, detik demi detik, mengikuti proses aktivitas

reporter yang bertugas dilapangan. (Masduki, 2001:14).

C. Penulisan berita

Untuk memudahkan para reporter/redaktur yang berkecimpung dalam

dunia jurnalistik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam

penulisan berita. Persyaratan itu meliputi 5 W + 1 H. Semua unsur ini harus
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jelas. Dalam menulis berita baik dimedia cetak dan elektronik khususnya

radio maka unsur/komponen Who, What, When, Where, Why, How (5 W + 1

H), harus selalu masuk apapun bentuk dan jenis beritanya.

Piramida Terbalik dan susunannya

Format membuat berita di radio, mempergunakan bentuk piramida

terbalik, dimana bagian terpenting dari suatu isi berita diletakkan paling atas,

kemudian berita penting hingga kurang penting (pendukung) diletekan pada

bagian berikutnya. (Ashadi, 1998:163).

Lead (teras berita) : Kalimat pertama yang memuat bagian-bagian

terpenting dalam setiap materi berita. Teras berita untuk memudahkan

pendengar mengetahui intisari dari berita yang disajikan, sekaligus

mendorong pendengar terpancing untuk mengetahui berita selanjutnya.

BODY (Badan Berita) : Kalimat berikutnya yang menjelaskan,

mempertajam keterangan sebelumnya, yakni pada lead diatas, hal-hal yang

belum disajikan dalam lead, termasuk 5 W + l H, disampaikan pada bagian

ini.

Etc, (Keterangan Tambahan ) : seperti pada body berita diatas pada

kalimat dibagian ini,menjelaskan lebih lanjut apa yang belum disampaikan

agar lebih jelas. (Ashadi, 1998:163).

c. Proses Produksi Berita Radio

Produksi siaran adalah "perut" nya radio. Ketrampilan memproduksi acara

siaran berarti penguasan terhadap bagaiaman membuat suatu sajian acara radio yang
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menarik didengar. Produksi siaran merupakan keterampilan memadukan wawasan,

kreativitas, dan kemampuan mengoprasikan peralatan produksi. Program siaran

diradio sangat banyak dan beragam dalam bentuk kemasannya, diantaranya produksi

siaran berita dan informasi, iklan, jingle, talkshow interaktif dan info-

hiburan.(Masduki, 2004:69).

Kebebasan bereksperi untuk menciptakan produksi siaran radio memberikan

peluang untuk memunculkan ide-ide kreatif, sehingga suatu program siaran lebih

beragam dan dapat dikemas secara baik. Dalam radio kategori program acara siaran

sangat banyak dan beragam. Untuk sebuah stasiun radio dalam mempertahankan

eksistensinya, diperlukan tim kerja yang saling mendukung dan kompak untuk

memproduksi dan menghasilkan program acara siaran yang berkualitas. Salah satu

caraya adalah dengan memperhatikan proses produksi program itu sendiri.

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna

suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalammemenuhi

kebutuhan.(http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi/11-11-2013).

Berita radio didefinisikan sebagai sajian fakta berupa peristiwa penting atau

pendapat penting yang menarik bagi sebanyak mungkin pendengar. Dua bentuk

populer berita radio yakni :

1. Siaran langsung (live report) : reporter menggali fakta dilapangan dan pada

saat bersamaan melaporkannya langsung dari lapangan.
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2. Siaran tunda : reporter menggali fakta dilapangan, kemudian kembali kestudio

untuk mengolahnya terlebih dahulu sebelum disiarakan.

Elemen suara yang harus terdengar dalam berita radio ada tiga macam.

Pertama narasi yang dituturkan reporter atau penyiar. Kedua, rekaman wawancara

dengan narasumber.Ketiga, rekaman atmosfer dalam hal ini suasana asli dari

peritiwa.(Masduki, 2004:70).

Suatu proses peroduksi program siaran berita akan melibatkan banyak alat dan

orang. Selain memerlukan suatu organisasi yang rapi, perlu juga suatu tahap

pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien. Setiap tahap harus jelas kemajuannya

dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Tahap produksi terdiri atas tiga bagian di

televisi maupun diradio yang lazim atau disebut Standard Operation Procedure(SOP)

yakni Pra produksi, Produksi, dan Pasca produksi. (Wibowo, 2007:39).

Sama halnya dengan Wibowo, Menurut Rachman (2009:74) dalam proses

produksi memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tahapan itu terdiri

atas Pra produksi (perencanaan), Produksi (liputan), dan Pasca produksi (editing dan

manipulating).

A. Proses Produksi Berita Radio meliputi :

1. Pra produksi (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan

apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana dan siapa yang

melakukannya. Perencanaan bisa diartikan suatu proses yang tidak berakhir,
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bila rencana telah ditetapkan, maka harus diimplemenntasikan dan rencana

juga memerlukan modifikasi agar tetap berguna. (Morrisan, 2008:135).

Perencanaan bisa diartikan sebagai tahapan awal dari seluruh kegiatan.

Berawal dari  merencanakan topik, menetukan narasumber, membuat daftar

pertanyaan, dalam hal ini dilakukan survey dari media lain, fakta, dan data

pustaka yang ada dijadikan sumber awal.

2. Produksi (Liputan)

Produksi adalah kegiatan pelaksanaan yang sudah direncanakan

diawal, seperti melakukan reportase dilapangan, wawancara narasumber,

melakukan seleksi dan menyalin data tertulis yang terkait, menulis naskah,

dubbing, editing dan mixing.

Dubbing adalah pengisian suara (voice over) yang dilakukan oleh

dubber dengan membawakan naskah yang telah dibuat reporter, biasanya

dalam berita radio, pengisian suara dilakukan oleh reporter.

Naskah adalah suatu ungkapan dari suatu gagasan berupa tulisan

dengan jelas maksud dan tujuannya yang disusun olehscript writer atau

reporter. Rumusan dalam menulis naskah berita sama dengan rumusan pada

media cetak yaitu 5W+1H (What, Who, Why, Where, When,and How).

(Iskandar, 2005:48).

Dalam penulisan Berita Radio juga harus berdasarkan pada fakta,

dan penyajiannya dari pendapat narasumber yang tepat dikombinasikan

secara dinamis dan variatif, sesuai dengan arah bahasan yang disusun reporter.
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Mixing adalah penggabungan materi vocal presenter dengan berbagai

jenis musik pendukung dan lagu oleh operator degan perangkat teknologi

yang analog dan digital, sehingga menghasilkan paket acara siap siar. Proses

ini dilakukan dengan memperhatikan standar kemasan setiap acara.

(Masduki,2004:47).

Akan tetapi dalam hal ini program berita, proses mixing yakni proses

penggabungan antara suara pembaca teks berita atau reporter, dengan suara

narasumber berita hasil dari rekaman sebelumnya yang dilakukan oleh

reporter.

3. Pasca produksi

Pasca produksi merupakan langkah terakhir ditahapan produksi yang

berupa proses penyiaran dan pembacaan berita secara live dari studio siaran

(On-Air) oleh penyiar, dan melakukan evaluasi program.

On-Air adalah penayangan acara sesuai jadwal yang telah

direncanakan.Ini merupakan tahapan penyajian seluruh materi yang telah

direncanakan dan disiapkan. (Masduki, 2004: 47).

Melakukan evaluasi program harian yang telah disiarkan sangat

penting. Dari evaluasi harian, tim kerja dapat melakukan perbadingan

perencanaan antara hasil lapangan dengan hasil siaran, evaluasi kendala-

kendala koordinasi dan rencana topik selanjutnya. Evaluasi adalah proses

untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah

tercapai atau belum. (Morissan, 2008:159).
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Proses produksi berita radio ini berlaku baik untuk berita yang bersifat

siaranlangsung (live) maupun siaran tunda (recorded). Dalam kondisi tertentu

karna keterbatasan SDM, posisi reporter bisa merangkap sebagai produser,

editor, script writer, dan prensenter. (Masduki, 2001:12).

Program berita merupakan salah satu daya tarik yang paling

besaruntuk memperoleh pendengar dari semua output radio. Survei

menunjukan banyak orang yang mendengarkan radio karena mereka ingin

mendengarkan warta berita. Mereka mau dan ingin mengetahui kejadian

kejadian yang memperngaruhi kehidupan mereka. Hal ini menjadikan siaran

berita bagian yang sangat penting dari output radio.

Siaran berita harus disiarkan secara teratur pada waktu-waktu yang

sudah ditentukan. Banyak stasiun radio yang menyiarkan siaran berita pendek

setiap jam. Hal ini menciptakan suatu pelayanan yang dapat diandalkan oleh

pendengarnya. (Keith, 2000:6).

d. Model Westley Dan Maclean (1957)

Kebutuhan sosial akan informasi mendasari model Westley dan Maclean yang

merupakan perluasan dari model newcomb. Westley dan Maclean memperkenalkan

sebuah elemen baru, c, yang memiliki fungsi komunikasi editorial, yaitu proses untuk

menetukan apa dan bagaimana komunikasi dilakukan. Model ini juga menarik model

segitiga sehingga terlihat kembali seperti bentuk linear yang kita kenal sebagai model

awal yang berpusat pada proses komunikasi. (Fiske, 2012:53).



25

Dalam buku Severin dan James, Westley mengatakan dalam journal of

communication inquiry(spiring), dalam proses riset ulasan dan klasifikasi dalam

jurnalisme dan komunikasi massa, merasakan perlunya model yang berbeda. Karna

Westley dan Maclean tertarik pada berita, mereka menyadari bahwa proses

komunikasi bahwa proses komunikasi bisa dimulaidengan sebuah kejadian dan juga

orang. (Severin, 2011:68).

Masih dalam buku yang sama Model Westley Dan Maclean dipengaruhi oleh

Model Newcombyang dijadikan titik awal dari Model Westley Dan Maclean. Mereka

menggunakan Model Newcomb, menambahkan sejumlah kejadian, pemikiran, benda,

dan orang (X mulai dari X1 sampai Xa ), yang merupakan “objek orientasi”, yang

diletakan sebagai peran C antara A dan B, dan disediakan sebagai umpan balik.

Model Westley Dan Maclean menyediakan A dan Xdiluar bidang indra

langsung dari B. peran baru, C memungkinkan A dan B tambahan ini untuk

mendukung orientasi B terhadap lingkungannya. Peran C memunyai tiga fungsi:

1. Memilih abstraksi benda X yang sesuai kebutuhan B akan kepuasan atau

penyelesaian masalah.

2. Untuk mengubanhya kedalam suatu bentuk simbol berisi makna yang juga

dimengerti oleh B.

3. Untuk mengirimkan symbol-simbol itu dengan saluran atau medium kepada

B.

Sebagai akibatnya C melihat, memilih, dan menyandikan, mengirim bagian

terbatas dari X untuk memenuhi kebutuhan informasi B. Disinilah peran “penjaga
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gawang” yang dimainkan oleh media. Dalam model ini, B bisa diartikan sebagai

orang, kelompok, atau keseluruhan sistem sosial.

Dalam Model Westley dan Maclean pesan-pesan bisa bertujuan (dengan

maksud mengubah persepsi B terhadap X) atau tanpa tujuan (tanpa maksud dipihak

komunikator untuk memepengaruhi B).

Pada model ini peran menjadi peran adokasi “komunikator”  dan bisa sebuah

kepribadian atau sistem sosial yang memilih dan mengirim pesan dengan tujuan

tertentu. B biasanya diartikan dengan “sasaran” atau “publik”.B disini adalah

kelompok, atau sistem sosial yang membutuhkan dan menggunakan informasi

tentang lingkungan mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan dan membantu

memecahkan masalah. C yang berperan sebagai saluran melayani sebagai agen B

dengan memilih dan mengirim secara tidak bertujan informasi yang diperlukan B. X

adalah objek dan kejadian “diluar sana” dalam bentuk pesan (abstraksi X dalam

bentuk yang bisa dikirim).

Gambar 1.1 :Model teori Westley dan Maclean
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A dapat dilihat sebagai reporter yang mengirimkan sebuah materi

berita/liputan (story) kepada C, tulisan/radio/ruang berita televisi.Saluran adalah

sarana yang digunakan untuk mengirimkan X (pesan) melalui A ke B. Proses editorial

dan penertiban/penyiaran terdapat di C. Saluran termasuk juga C, yang bisa

mengubah pesan (bertindak sebagai penjaga gawang).Encoding atau penyandian

adalah proses yang digunakan oleh A dan C untuk mengabstraksikan pesan (X1) dari

yang dikirim lewat saluran. Decoding atau penyandian balik terjadi apabila B

menerima pesan dan memahaminya. Umpan balik atau feedback memberi A dan C

informasi tentang pengaruh pesan pada B. Werner J. S dan James W.T Jr,( 2011 : 70).

2. Konsep Operasional

Suatu stasiun radio dalam melakukan sebuah proses produksi program acara

siaran apapun harus memperhatikan bagaimana proses produksi program itu sendiri

dari awal hingga akhir, sehingga hasilnya sesuai yang diharapakan. Sama halnya

dengan program acara siaran berita agar lebih dapat memikat pendengar, diperlukan

proses produksi yang panjang, dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi.

Dengan demikian  sesuai dengan pokok permasalahan penelitian yang akan

diteliti adalah, proses produksi program siaran berita Buletin Aktual Sore di radio

Bharabas 97,5 FM Pekanbaru dari proses pra produksi, produksi, hingga pasca

produksi. Untuk memudahkan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan penelitian,

penulis merasa perlu mengemukakan konsep operasional sebagai tolak ukur dalam

penelitian ini.  Adapun indikator yang dapat dilihat dari proses produksi program

siaran Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas 97,5 FM adalah:
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1) Proses Pra Produksi :

a. Melakukan rapat Redaksi terdiri dari:

1) Menentukan topik berita.

2) Narasumber yang diliput.

3) Pembagian tugas reporter.

b. Membuat daftar pertanyaan untuk narasumber sebelum melakukan

reportase dilapangan.

2) Proses Produksi:

a. Melakukan reportase dilapangan.

b. Membuat rekaman wawancara dengan narasumber.

c. Membuat naskah atau script berita.

d. Membuat voice over suara reporter.

e. Melakukan editing dan mixing data penggabungan suara reporter dan

narasumber.

f. Membuat naskah berita untuk news reader.

3) Pasca Produksi :

a. Melakukan evaluasi meliputi materi berita, kemasan audio sebelum di

siarkan, evaluasi kendala, evaluasi hasil berita lapangan dengan hasil

siaran.

b. Penayangan atau penyiaran hasil produksi berita diruang studio (On-

Air).

c. . Dokumentasi/arsip
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H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena

dengan sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data secara rinci. Metode

ini juga memiliki ciri khas tersendiri yaitu data yang didapat bukan hanya

berbentuk tulisan tetapi juga berbentuk gambar atau foto yang didapat

ditempat penelitian dan nantinya diperjelas dengan kata-kata.

(Usman,2008:129).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Radio Bhaktera Bahana Suara (Bharabas)

yang berlokasi di Jl. Kali Putih No. 3 Pekanbaru.

3. Subjek dan objek penelitian

a. Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu PT. Radio Bhaktera

Bahana Suara (Bharabas) yang meliputi dari poduser program, reporter

dua orang, kepala produksi, penyiar, direktur utama, dengan jumlah enam

orang.

b. Yang menjadi objek pokok permasalahan dalam penelitian adalah Proses

Produksi Program Siaran Buletin Aktual Sore.
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4. Sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau

tangan pertama dilapangan, sumber data ini bisa responden atau subjek

penelitian dai hasil pegisian kuesioner, wawancara, observasi. Kriyantono

(2006: 43).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari banyak sumber data

primer yang terdiri dari reporter, produser, penata naskah, kepala produksi,

direktur utama, dan dokumen PT. Radio Bhaktera Bahana Suara

(Bharabas).

b) Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder. Kriyantono (2006: 44).

Dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang diambil dari

penyiar, dan dari media lain yang membahas PT. Radio Bhaktera Bahana

Suara (Bharabas), misalnya seperti media cetak koran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, diperlukan adanya data

yang valid, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang akan

diteliti.Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara
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Penulis melakukann wawancara mendalam (Depth Interview) yakni

satu cara mengumpulkan data atau informasi dengan secara langsung

bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data yang akurat dan

medalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berula-ulang)

secara intensif. Kriyantono (2006:98).

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan banyak

orang yang berkecimpung dalam program Buletin Aktual Sore, seperti:

Poduser, Reporter, Penata Naskah dan Kepala Produksi, tentang

bagaimana jalannya proses produksi program Buletin Aktual Sore, mulai

dari pra produksi, produksi, dan juga pasca produksi.

b. Observasi

Teknik pengumpulan dengan observasi digunakan bila peneliti

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

respondenyang diamati tidak terlalu besar. Sugiyono (2009:203).

Teknik pegamatan ini juga memungkinan melihat dan mengamati

sendiri, kemudian prilaku kejadian sebagaimana yang terjadi kepada

keadaan yang sebenarnya. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan

data, peneliti melakukan metode observasi nonpartisipan yakni peneliti

hanya memerankan diri sebagai pengamat untuk mengetahui proses

produksi program siaran Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas 97,5 FM.

Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap bagaimana

proses awal produksi program sampai akhir. Dalam observasi
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nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pegamaat

independen. Sugiyono (2009:204).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri

data historis. Bungin (2008:121).

Peneliti akan mengambil data yang berkenaan dengan proses produksi

program siara Buletin Aktual Sore di Radio Bharabas. Dalam hal ini

dokumentasi yang dilakukan adalah megambil gambar atau foto-foto,

metode ini merupakan cara peneliti untuk menjelaskan gambaran kegiatan

yang berhubunngan dengan proses produksi program siaran Buletin

Aktual Sore di Radio Bharabas.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatiftidak mencari

atau menjelaskan hubungan, dan tidak menguji hipotesis atau membuat

prediksi. Melainkan penelitian deskriptif kualitatif ialah memapaparkan

situasi atau peristiwa dengan kata-kata yang didukung dengan data wawancara

dan hasil observasi langsung serta telaah dokumen. Rahmat (2005: 24).

Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada kasus dan konteks, dan

lebih dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pemahaman mengenai

gejala. Pawito (2007 :44).
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Menurut Bogdam & Biklen, 1982 analisis data kualitatif adalah upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Moloeng

(2004:248).

Berdasarkan penjelasan diatas, teknik analisis data yang digunakan

peneliti adalah teknik analisis deskriptif  kualitatif, maka dalam tahapan

teknik analsisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengelompokan dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis

dengan cara memilah-milah data dan mengorganisasikan data menjadi

kesatuan.

2. Melakukan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain dengan cara

menguraikan data secara rinci dan mendetail.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan,

dan dalam penelitian ini meggunakan sistematika penulisan kedalam lima bab:

BAB I  : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Tujuan dan
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Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Konsep

Operasional, Metode Menelitan Serta Sistematikan Penulisan.

BAB II : Merupakan gambaran umum mengenai Radio Bharabas 97,5 FM :

yaitu sejarah singkat perkembangan Radio Bharabas, visi dan misi,

program acara radio, dan struktur organisasi Radio Bharabas.

BAB III : Merupakan penyajian data tentang bagaimana proses pra produksi,

produksi dan pasca produksi program siaran Buletin Aktual Sore di

Radio Bharabas 97,5 FM.

BAB IV : Analisis data yang dipaparkan pada bab III dengan pertimbangan

akademis dan berbagai literatur yang yang meliputi pra produksi,

produksi, dan pasca produksi.

BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.


