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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Perkembangan Radio Swasta Lokal di Jambi 

Perkembangan radio swasta lokal di Jambi cukup pesat terlihat dari tumbuh 

suburnya perusahaan penyiaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya radio 

yang berdiri sejak tahun 1970-an. Dalam data yang dirilis Diskominfo Provinsi 

Jambi pada tahun 2015 tercatat 31 perusahaan radio swasta lokal yang beroperasi 

(Diskominfo Provinsi Jambi, dirilis pada Juli 2015). Hal ini menandakan 

perkembang radio di Provinsi Jambi cukup signifikan.   

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat 

terkait pentingnya media penyiaran sebagai penyalur informasi dari hulu ke hilir 

atau dari pusat ke daerah. Berbeda dengan periode sebelum reformasi, radio 

penyiaran pada saat ini lebih terbuka dan bebas. Artinya, tidak ada peraturan 

mengikat sebagaimana masa Orde Baru yang hanya memberikan informasi melalui 

“satu pintu”. Dengan era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat semakin leluasa 

untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya melalui media apapun, salah satunya 

radio.  

Pada Bab II ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum profil 

kedua perusahaan. Kedua radio tersebut adalah Radio Manggis FM dan Radio 

Metro FM. Dilihat dari sudut pandang segmentasi, kedua radio tersebut memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan. Radio Manggis FM lebih multisegmen dengan 

pendekatan melalui musik dangdutnya, sedangkan Radio Metro FM lebih fokus 

pada segmen usia produktif dengan pendektan musik-musik high class, seperti 

musik jazz, pop, rnb, dan sebagainya 

 

1. Radio Manggis FM 

a.  Sejarah Singkat Radio Manggis FM 

Radio Manggis FM merupakan salah satu radio swasta yang berada di  

provinsi Jambi. Radio ini berada di Jl. Dr. Radjiman nomor 201 Kampung Manggis, 

Jambi. Radio ini tergolong radio tertua karena didirikan pada 2 Ferbruari 1972. 

Pada awalnya Radio Manggis FM merupakan radio komunitas, yakni radio yang 
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mewadahi bakat serta aspirasi dari berbagai kalangan. Meski pada masa kini radio 

Manggis dikenal sebagai radio barometer dangdut se Jambi, namun dulunya 

Manggis FM merupakan radio umum yang menyiarkan semua lagu-lagu, baik pop 

melayu maupun pop Indoesia. 

 

Gambar 2.1 Logo Radio Manggis FM 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 

 

Pada awal dikenalnya radio di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat 

Jambi, peminat belum begitu banyak dan juga proses pembuatannya tidak terlalu 

rumit sehingga sangat mudah untuk mendirikan sebuah radio. Tak ayal lambat laun 

semakin banyak orang berminat mendirikan radio komunitas. Dengan jaringan 

SW/AW, jangkauan siaran radio lebih luas sehingga menjadikan banyak orang 

tergerak membuat radio komunitas.  

Melihat semakin potensialnya radio sebagai media komunikasi masyarakat, 

Hasan Efendi sebagai pendiri Manggis FM, melihat ini sebagai peluang bisnis 

untuk menjadikan radio Manggis sebagai radio komersil. Maka dari itu ia 

mendaftarkan Manggis FM agar menjadi radio yang legal. Dengan legalnya radio 

tersebut, ia berharap akan menjadikan Manggis FM mudah mendapat dana dari 

iklan ataupun dari sponsor event berkala.  

Berkaitan dengan nama Manggis, radio ini dinamai Manggis FM karena 

terletak di Kampung Manggis. Selain sebagai identitas kedaerahan, radio ini dapat 

menjadi sarana penting bagi kemajuan komunikasi masyarakat sekitar. Hal ini dapat 

dilihat dari pencapaian atau antusiasme masyarakat terhadap kontes dangdut di 

siaran televisi nasional Indosiar. 

Radio Manggis FM sendiri sejak tahun 2000 telah fokus terhadap musik 

dangdut di nusantara. Musik dangdut di Indonesia sendiri merupakan bentuk 
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budaya yang harus dilestarikan, apalagi dangdut di Indonesia merupakan identitas. 

Maka dari itu Manggis FM bertujuan untuk ikut andil terhadap pelestarian musik 

dangdut dan juga musik daerah di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa 

program musik daerah yang yang dibuat oleh Manggis FM, seperti Seranah 

Minang, Campur Sari Maknyus, dll. Dengan adanya wadah untuk melestarikan 

musik dangdut, Manggis fm berharap musik dandut dapat diterima oleh masyarakat 

luas baik tua maupun muda. 

Manggis FM juga merupakan radio yang mempunyai pendengar loyal, hal 

itu dibuktikan dengan banyaknya interaksi yang masuk saat siaran, tak jarang juga 

para ibu rumah tangga memberi bingkisan kepada penyiar favoritnya langsung ke 

kantor Manggis FM. Selama ini Manggis FM fokus pada audiens untuk selalu 

menyiarkan musik dangdut, berita informasi, maupun hiburan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari visi Manggis FM yakni “Menjadikan musik asli Indonesia sebagai tuan 

rumah di negerinya sendiri” serta misi “menjadi radio nomor satu di formatnya” 

dengan slogan khas Manggis FM yakni “Dangdut Plus”.   

Dilihat dari derasnya arus informasi yang terjadi saat ini, menjadikan 

Manggis FM memperkaya sisi informatifnya untuk para pendengar. Dengan begitu, 

Manggis FM juga menyiarkan berbagai informasi yang aktual serta faktual. Hal itu 

dilakukan agar para pendengar Manggis FM juga bisa tetap mendapatkan info yang 

terbaru dan lengkap serta tetap dapat menikmati musik dangdut yang berkualitas. 

Artinya, Manggis FM Jambi adalah radio yang bukan hanya sekedar radio dangdut. 
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Gambar 2.2 Company Profile Manggis FM 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 

 

b. Visi dan Misi 

 Adapun visi dan misi Radio Manggis FM adalah menjadikan musik asli 

Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, sedangkan misinya adalah 

menjadi radio nomor satu di formatnya. Artinya, Radio Manggis FM memiliki 

semangat untuk menunjukkan kearifan lokal sebagai brand radionya. Hal ini pun 

diwujudkan dalam program-program siaran yang menunjukkan bahwa radio 

tersebut berpern penting dalam perkembangan masyarakat atau pembangunan 

karakteristik masyarakat.  

 Pembangunan karakteristik masyarakat yang dimaksud adalah peran radio 

dalam kompetisi musik dangdut, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Hal 

ini terlihat dari beberapa kontestan Dangdut Academy di salah satu televisi swasta 
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nasional yang diloloskan melalui ajang pencarian raja /ratu dangdut yang di adakan 

oleh pihak manggis fm.  

 Selain itu, semangat pemunculan kearifan lokal juga terlihat dari proggram 

siaran yang melibatkan budaya lokal. Misalnya, program siaran yang mengangkat 

budaya-budaya lokal seperti Seranah Minang, Tatar Sunda, dan Campursari 

Makyus melibatkan penyiar dari suku aslinya langsung. Hal ini menunjukan Radio 

Manggis memiliki visi misi yang berbasis pada kearifan lokal yang sesungguhnya.   

 

c. Segmentasi Pendengar  

 Segmentasi dari Radio Manggis FM adalah kalanggan menengah ke bawah 

secara ekonomi. Hal tersebut daat disimpulkan melalui beberapa segi, yaitu dari 

segi program siaran dan donatur atau sponsor. Dari segi program siaran, Radio 

Manggis lebih memilih musik dangdut sebagai identitas dari radio Mangggis FM 

sendiri, yang mana bila dilihat dari latar belakang pekerjaan rata-rata pendengar 

Radio Manggis FM adalahg para pedagang, petani, dan pekerja rumah tangga. Hal 

ini dibuktikan dari pendapat Muri selaku penyiar senior di Manggis FM yang 

menyatakan bahwa mayoritas pendengar radio Mangggis FM adalah masyarakat 

kalangan menengah ke bawah yang berprofesi sebagai pedagang, petani, atau 

pekerja rumah tangga. 

 Dengan segmentasi tersebut, Radio Manggis FM mampu menciptakan 

hubungan yang baik antara penyiar dengan pendengar. Hal ini ditandai dengan 

intensnya komunikasi antara penyiar dengan pendengar di luar radio; yakni ketika 

beberapa pendengar setia radio tersebut memberikan beberapa bingkisan makanan 

kepada penyiarnya. Menurut Muri, komunikasi semacam ini sudah biasa dilakukan 

karena kedekatan emosional antara penyiar dan pendengar sudah tercipta.  
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Gambar 2.3 Segmentasi Radio Manggis FM 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Segmentasi Jenis Kelamin 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 
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d. Format Siaran 

 Berkenaan dengan format siaran, Radio Manggis FM bertahan dengan 

identitas musik dangdutnya sehingga menggunakan format siaran yang lebih 

merakyat. Selain itu mayoritas siaran di Radio Manggis FM menggunakan format 

interaktif, terutama siaran Ustadz Kita.  Dalam siaran Ustadz Kita format yang 

digunakan adalah  siaran talkshow interaktif, yakni narasumber memberikan 

ceramah terkait tema yang telah disepakati bersama. Selanjutnya penyiar memandu 

diskusi dengan membuka dialog interaktif dengan pendengar melalui tanya jawab 

via telepon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Format Musik 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 
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e. Daftar Pogram Siaran Radio Manggis FM 

 

Gambar 2.6 Jadwal Siaran Radio Manggis FM 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 
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e. Struktur Bagan Management Direksi Radio Manggis FM 

 

2.7 Struktur Bagan Organisasi Radio Manggis FM 

Sumber : Company Profile Manggis FM Document, 2018. 

 

Deskripsi Pekerjaan 

Kepala studio : merencanakan serta mengawasi format siara radio yang telah di 

produksi baik on air maupun off air agar tetap berjalan selaras dengan visi misi 

radio. 

Program Director : merencanakan serta membuat strategi program siaran, 

menentukan tema minggguan, mengawasi program siaran agar tetap berjalan sesuai 

formatnya, serta mengadakan evaluasi program tiap bulan. 

Music Director :  menentukan musik pembuka dan penutup di setiap siaran, 

membuat playlist harian, mingguan, dan bulanan.  

Penyiar : menyampaikan isi siaran (pesan, iklan, maupun musik) secara lugas, jelas, 

dan interaktif sesuai format program siaran. Memfollowup narasumber, mengikuti 

evaluasi baik mingguan ataupun bulanan. 
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2. Radio Metro FM 

a. Sejarah Singkat Radio Metro FM 

 Radio Metro FM didirikan pada tahun 2008 di Jambi. Sebelum berganti 

nama menjadi Metro FM, radio ini bernama Radio Nada Berlian pada tahun 2007 

dengan multisegmen. Seiring perkembangan waktu, radio Nada Berlian berganti 

nama menjadi Radio Metro FM karena segmentasinya lebih spesifik, yakni lebih 

kepada masyarakat kalangan menengah ke atas (metropolis). Pergantian nama ini 

menyesuaikan dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor demografi Jambi 

yang mulai bermunculan para eksekutif muda sehingga diperlukan adanya siaran 

yang sesuai kondisi terbaru tersebut. 

  Radio Metro FM berada dibawah management Naber Group, yang mana 

radio Mnggis FM selalu mengutamakan keprofesionalan, baik dari segi 

pengawasan, perencanaan, serta penataan program yang berkesinambungan. Selain 

itu lingkungan kerja Metro FM juga didukung dengan adanya komunikasi sosial 

yang supel dan dinamis, sehingga dapat menciptakan sebuah program siaran yang 

berkualitas, dari segi penyampaian yang informatif. Namun tetap mengedepankan 

unsur enjoyable, lugas, entertaint dan tetap santun serta mature. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.8 Logo Radio Metro FM 

Sumber : Company Profile Metro FM Document, 2018 

 

Musik menjadi unsur penting dalam Metro FM, sehingga Metro FM selalu 

memilih musik-musik terbaik dan berkualitas, namun tetap bisa dinikmati 

pendengar dengan baik, easy listening, dan juga progresif. Dengandemikian musik 

menjadi bagian sangat penting bagi identitas radio tersebut. 

 Adapun slogan Radio Metro FM adalah “The Progressive Radio”, yakni 

radio yang selalu berusaha berinovasi agar kebutuhan pendengar Metro FM bisa 
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terakomodir dengan baik lewat materi-materi yang disiarkan Radio Metro FM. 

Dengan adanya tagline tersebut membuat Metro FM menjadi radio yang paling 

estabilish di Jambi, baik dari segi musik, informasi, program, dan juga hiburan. 

(http://metrofmjambi.com/). 

 

b. Visi dan Misi Radio Metro FM 

Secara tersurat visi misi Radio Metro FM tidak dicantumkan dalam profil 

radio, baik dari website maupun brosur. Namun peneliti mengetahui visi misi Radio 

Metro FM dari hasil wawancara. Adapun visi misi tersebut adalah sebagai berikut. 

Visi : Menjadi radio swasta yang membawa perubahan lebih baik bagi masyarakat 

Jambi. 

Misi : Dapat memberikan pesan positif, inspiratif, informatif, dan edukatif. 

 

c. Segmentasi Pendengar  

Segmentasi yang menjadi target pendengar dari Metro FM adalah kalangan 

midle high di wilayah Jambi dan sekitarnya. Segmentasi tersebut didapat 

berdasarkan pengamatan dari pihak radio yang melihat fenomena banyaknya 

muncul para eksekutif muda di daerah Jambi. Hal tersebut menjadikan Radio Metro 

FM untuk berfokus pada usia produktif saja sebagai sasaran pendengarnya.  

 Dengan segmentasi tersebut membuat Metro FM menyesuaikan siarannya 

dengan siaran yang informatif serta edukatif, karena melihat dewasa ini orang-

orang haus akan informasi. Hal ini sesuai dengan kutipan mengenai segmentasi 

pendengar menurut Radio Metro FM berikut. 

“Nama Metro FM dimaksudkan untuk menjelaskan identitas bahwa 

radio ini diperuntukan bagi masyarakat menengah ke atas. Segmentasi yang 

menjadi target utama Radio 101.9 FM adalah mereka yang berstatus 

pekerja, dengan usia produktif antara 25 hingga 40 tahun dengan 

commoncharacter yang hedonis, selektif, mapan, santun, senang hiburan, 

aware terhadap informasi dan memiliki sense of music. Station positioning 

Metro FM saat ini Adult, Easy Listening, Light News.” 

 

d. Format Siaran 

 Dari data yang telah peneliti dapatkan selama di lapangan Radio Metro FM 

berfokus pada program-program dewasa yang berusia produktif (25 tahun sampai 

45tahun). Berangkat dari hal tersebut format siaran di Metro FM dibagi menjadi 

http://metrofmjambi.com/
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beberapa bagian, yaitu: program news 30% , talkshow 30% , interactive 20% , 

entertaint 20%. Sedangkan untuk format musiknya sendiri dibagi menjadi beberapa 

genre, diantaranya ialah genre pop, rnb, rock, jazz, dan soul. Dengan mayoritas 

pemutaran musik barat. 

 

e. Daftar Program Siaran Radio Metro FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Jadwal Siaran Radio Metro FM 

Sumber : Company Profile Metro FM Document, 2018 
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f. Struktur Bagan Management Direksi Radio Metro FM 

 

 

 

2.10 Struktur Bagan Organisasi Radio Metro FM 

Sumber : Company Profile Metro FM Document, 2018. 

 

Deskripsi pekerjaan 

Station Manager: bertanggung jawab terhadap keseluruhan program yang 

disiarkan oleh radio, membuat planning event bulanan untuk mempromosikan radio 

kepada target pasar, memimpin evaluasi bulanan,  membuat laporan. 

Program Director: merencanakan tema mingguan, menentukan dan memfollowup 

narasumber, mengontrol jalannya siaran, memberikan masukan terhadap program 

siaran, mengadakan evaluasi. 

Penyiar: menyampaikan materi siaran, mencari dan menentukan sumber materi, 

memfollowup narasumber, dsb.  

  

Direktur

Station Manager

Program Director

Music Director

Produksi

Announcer

Accounting Marketing


