
RADIO



Radio adalah buah

perkembangan teknologi

yang memungkinkan suara

ditransmisikan secara

serempak melalui

gelombang radio di udara.

Pengertian Radio



Sejarah Radio

1920 16 Juli 1925



Masa Penjajahan Belanda

Sejarah Radio

Siaran pertama pada tanggal 16

Juli 1925 yang bernama Bataviase

Radio Vereniging atau BRV di

Jakarta



Sejarah Radio

Nederlandsch Indische Radio

Omroep Mij (NIROM) di Jakarta,

Bandung, dan Medan;



Sejarah Radio

Meyers Omroep voor Allen (MOVA)

dan Algeemene Vereneging Radio

Omroep (AVROM) di Medan;



Sejarah Radio

Solosche Radio Vereniging (SRV)

di Solo atau Surakarta;



Sejarah Radio

Mataramsche Vereniging voor Radio 

Omroep (MAVRO) di Yogyakarta;



Sejarah Radio

Vereniging voor Radio Omroep

Luisteraas (VORL) di Bandung



Sejarah Radio

Eerste Madiunse Radio 

Omroep (EMRO) di Madiun; dan

lain-lain.



Sejarah Radio

Nederlandsch Indische Radio

Omroep Mij (NIROM) milik

Belanda

Penjajahan

Perdagangan



Sejarah Radio

PPRK (Perikatan

Perkumpulan Radio

Ketimuran )

Dibentuk pada tanggal 29 

Maret 1937

Tujuan bersifat sosial

budaya yaitu untuk

memajukan seni dan

budaya Indonesia



Sejarah Radio

Masa Penjajahan Jepang



Masa penjajahan Jepang di

Indonesia berlangsung kurang lebih

selama tiga setengah tahun. Pada

masa itu, pemerintah menguasai

semua radio siaran swasta yang

ada. Berbagai program siaran

diarahkan untuk membentuk

propaganda perang Asia Timur

Raya.



Sejarah Radio

Masa Kemerdekaan



Sejarah Radio

Proklamasi 17 Agustus 1945 11 September 1945 mendirikan sebuah

organisasi radio dan dijadikan sebagai

Hari Radio Republik Indonesia.



Sejarah Radio

12 – 13 Januari 1946 diselenggarakan

Konferensi Radio di Surakarta

Dihadiri oleh perwakilan 8 (delapan)

studio RRI

Menghasilkan keputusan bahwa Radio

Republik Indonesia berstatus sebagai

Jawatan Pemerintah dan berada

dibawah Kementerian Penerangan



Sejarah Radio

Masa Orde Lama dan Orde Baru



Pada masa Orde Lama, radio siaran

diselenggarakan sepenuhnya oleh

Pemerintah yakni Radio Republik

Indonesia atau RRI.

Sejarah Radio



16 – 17 Desember 1974,Kongres Pertama

Radio Siaran Swasta se- Indonesia di

Jakarta

Dihadiri oleh perwakilan dari 173 radio

siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi

Sejarah Radio

Dibentuknya sebuah organisasi bagi radio 

siaran swasta di Indonesia dinamakan

Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga

Indonesia atau PRSSNI



Sejarah Radio

Tahun 1983 diselenggarakan

Munas ke IV PRSSNI

Menghasilkan keputusan penggantian istilah

“Niaga” dengan “Nasional”.



Masa Reformasi hingga kini

Sejarah Radio



Pada masa reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran

peran. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media

hiburan maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan pers

dan kebebasan berekspresi peran radio mulai bergeser tidak

hanya sebagai media hiburan melainkan juga sebagai media

informasi.

Masa Reformasi hingga kini



Dalam arti sempit, format berarti
susunan item program dalam satu-satuan
waktu

Format Radio

Pagi hari siaran tentang laporan
lalulintas

Sore hari saiaran tentang musik



Format Radio

Dalam arti luas, format bisa berarti susunan
program secara keseluruhan yang menjadi
semacam penanda identitas yang terkemas dalam
berbagai program radio.

105.8 lite FM, sering memutar lagu

90an sebagai identitas mereka



Talk show radio

Format Radio



Pada era Talk Show, 

radio berhasil meraih 

masa dalam jumlah 

yang signifikan. 

Kreatifitas orang -

orang mengalir tanpa 

henti. 

Bob Hope, 

komedian yang 

disebut sebagai 

tokoh legendaris 

perfileman 

Amerika, ternyata 

mengawali 

karirnya sebagai 

raja komedi di 

Stasiun Radio.

Demikian juga 

dengan Jack 

Berle, dan Milton 

Benny. Mereka 

adalah host talk 

show berbasis 

komedi yang 

terkenal pada 

zamannya (1930-

1940).



Pada dekade 1950an, ketika TV mulai
meraih popularitas

Format Mass Programming perlahan-
lahan ditinggalkan



Jenis Format Radio

Adult Contemporary (AC)



Jenis Format Radio

Contemporary Hit Radio (CHR)



Jenis Format Radio

All News/All Talks



Jenis Format Radio

Classic/Oldies



 Siaran pemberitaan

 Siaran pendidikan

 Siaran kebudayaan

 Siaran lain-lain



Jenis program radio (Warren, 2005: 39-42)

 Musik (Hiburan)

 Non-musik (Berita/ informasi)

 All talk

 All news

 Nws-talk

 Sport

 Specialized information

 Religious



Secara garis besar Jenis Siaran 

radio dibagi tiga kategori

Siaran Artistik 

(seni/hiburan)
Siaran Jurnalistik 

(infomasi)
Variety show 



Fungsi 

Format 

Radio

Kompetisi dengan 

radio kompetitor

Targetting Positioning

Acuan format 
pemrograman

Membentuk “air 
personality” penyiar



Proses 

Format 

(Radio 

Formatting)

Visi dan misi radio

Riset kebutuhan & 

perilaku sosiologis & 

psikologis pendengar

Komparasi dengan 

radio kompetitor

Pengamatan/observasi 

radio lain

Kemampuan dan 

sumberdaya yang 

dimiliki media.

Berdasarkan trend 

yang ada di 

masyarakat.

Monitoring media 

pesaing, apakah 

disusun sama atau 

berbeda.



Revolusi Pertama

Tahun 20-an pemerintah kolonial sudah  mendirikan 

beberapa stasiun pemancar radio  baik di Jawa dan luar 

Jawa, antara lain  Bataviasche Radio Vereniging (BRV) di 

Jakarta. 

Radio-radio Belanda membentuk NIROM.  



Dimulai tahun 1945, Beberapa stasiun radio  masih 

dikuasai dan dipakai untuk  kepentingan Jepang, 

namanya pun diganti  nama Jepang misalnya ''Hoso 

Kanti Kyoku,  Hoso Kyoku''

REVOLUSI KEDUA

Terbentuknya RRI



Revolusi  

Ketiga

Dimulai sekitar tahun 1966, di dalam revolusi

ketiga ini misi utama radio kita adalah pada

siaran pembangunan yang termanifestasikan ke

dalam tiga aspek program radio; yaitu

penerangan, pendidikan dan hiburan.



Apabila dibandingkan dengan revolusi pertama

maka jelas sekali bedanya; kalau dalam revolusi

pertama persoalannya ialah bagaimana mencapai

kemerdekaan, maka dalam revolusi ketiga ini adalah

bagaimana mengisi kemerdekaan.



Banyak negara manca yang lebih dahulu merintis  

pemanfaatan siaran radio untuk penyiaran program-program  

pendidikan secara sis-tematis. Hal ini terjadi baik di negara  

maju seperti Inggris dan Jepang maupun negara berkembang  

seperti Nepal, Meksiko, Nicaragua, dan sebagainya. Inggris  

memanfaatkan siaran radio untuk mendalamkan dan  

meluaskan (enrichment programme) bagi masyarakat. juga di  

negara maju yang lain seperti Australia. 

REVOLUSI KEEMPAT



RADIO SEBAGAI KOMUIKASI MASSA

1. Fungsi

pendidikan

2. Fungsi

hiburan

3. Sasaran

propaganda



Model dan Klasifikasi

Marshall McLuhan

Dalam merajuk buku sebagai media
komunikasi massa, ia kerap menyebutnya
sebagai media yang hot, maka televisi
disebut McLuhan sebagai cool media. Radio
disebut-sebut sebagai media dengan daya
penetrasi atau daya tembus yang tinggi,
karena difungsikan sebagai latar belakang.

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan


Model dan Klasifikasi

Menggunakan empat fungsi media massa sebagai
pijakan, yaitu: menghibur (to entertain),
menginformasikan (to inform), membujuk (to
persuade), dan menyatukan komunitas (to bind
communities).



Model dan Klasifikasi

Content – distribution model lebih ditekankan pada
jenis-jenis perusahaan media, bukan pada ‘media’ atau
‘produk media’. Model ini didasarkan pada fungsi media
massa berikut ini : siapa yang memproduksi (content
unit), dan siapa yang mendistribusikan (distribution
unit).



Model dan Klasifikasi

Berbeda dengan model-model sebelumnya,
maturation model membin cangkan
tahapantahapan perkembangan media massa.
Model ini ber- manfaat untuk menjelaskan
awal sejarah dan cara pemunculan media
komunikasi massa



Model dan Klasifikasi

Di sini kita berhadapan dengan istilah "media
elit” dan "media populis”. Yang disebut elitist
media, atau media elit adalah jenis - jenis
media yang berfungsi meningkatkan
masyarakat (dalam hal apa pun), serta punya
kontribusi signifikan pada pencerdasan
budaya



Karakteristik Radio 

Kekuatan Radio :

1. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik.
2. Radio bersifat mobile dan portable.
3. Radio bersifat intrusif, 
4. Radio bersifat fleksibel, 
5. Radio itu sederhana:



Kelemahan Radio :

1. Radio is aural only. 
2. Radio message are short lived.
3. Radio listening is prone to distraction.



KHALAYAK RADIO

Macam-macam khalayak radio

Pertama, tidak ada khalayak

radio yang betul - betul loyal
Mereka bisa berpindah saluran dengan

mudah berkat kemudahan teknologi.

Bosan mendengar acara yang itu - itu

saja, tinggal putar channel.



KHALAYAK RADIO

Macam-macam khalayak radio

Kedua, khalayak radio hanya

mau yang ringan - ringan
Coba saja tanyakan pada orang - orang di

sekitar Anda, apa yang mereka cari di

radio. Jawabannya hanya dua: informasi

seputar kemacetan lalu lintas, atau musik



KHALAYAK RADIO

Macam-macam khalayak radio

Ketiga, khalayak radio rendah

daya konsentrasinya.
Mendengarkan radio hanya sambil lalu

saja. Radio memang bisa menembus

ruang-ruang di mana media lain tidak bisa

masuk. Tapi, tidak dibutuhkan konsentrasi

tinggi untuk menyimak radio.



DAYA SERAP INFORMASI RADIO

1. 7% makna bersumber dari ekspresi verbal(the words

that are spoken)

2. 38% makna berasal dari Faktor audio (Paralinguistic, the 

way the words are said)

3. 55% sisanya bersumber dari ekspresi wajah (55% meaning 

is in facial expression)



DAYA TARIK RADIO

1.Voice/Words



2. Musik

DAYA TARIK RADIO



3. Special Effect

DAYA TARIK RADIO



ORANG - ORANG RADIO

Produksi

Tugas kru produksi adalah menghasilkan program untuk diudarakan.



Marketing

Tugas kru marketing adalah ‘menjual' atau 'memasarkan" program kepada pihak lain

ORANG - ORANG RADIO



Teknis 

Teknis bertugas mendukung aspek 

teknis dalam memproduksi program, 

maupun dalam mengoperasionalkan 

radio. 

ORANG - ORANG RADIO



LEMBAGA DAN REGULASI RADIO

1. Lembaga penyiaran publik, 

2. Lembaga penyiaran swasta,

3. Lembaga penyiaran komunitas,

4. Lembaga penyiaran berlangganan,


