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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini, teknologi semakin canggih dan sebagian besar manusia 

sangat sulit lepas dari teknologi. Menurut Baran (2012, h. 23), teknologi dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan pada kehidupan sehari-hari manusia. 

Sebagai contoh, teknologi komunikasi seperti surat kabar, radio dan juga televisi 

kini membantu manusia dalam mendapatkan informasi dengan cepat. 

Menurut Masduki (2001, h. 2), radio sebagai media publik menyediakan tiga 

kebutuhan penting masyarakat yaitu informasi, pendidikan dan hiburan. Oleh sebab 

itu, radio dituntut oleh pendengarnya untuk bisa memberikan informasi, didikan 

dan hiburan yang berguna bagi kehidupan pendengar. Masduki (2001, h. 3) 

berasumsi bahwa pendengar radio bukan hanya mendengar melainkan juga 

menyimak sebuah acara yang ada di radio dan hal ini membentuk sikap kritis 

pendengar. Radio sudah seharusnya bisa memberikan informasi yang penting bagi 

pendengar karena radio merupakan sebuah media yang memiliki pengaruh yang 

kuat bagi pendengarnya. 

Radio dapat menyampaikan informasi kepada khalayak luas dan dapat 

dimasukkan kedalam komunikasi massa. Menurut Effendy (1990, h. 11), 

komunikasi massa merupakan komunikasi yang menyampaikan pesan melalui 

perantara yaitu media massa yang modern dan mempunyai sirkulasi yang luas. 

Menurut berbagai penelitian (Susanto, 2017), antara lain yang dilakukan oleh 
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Nielsen (2015), jumlah pendengar radio konvensional di Indonesia terus surut. Di 

Jakarta, pendengar radio konvensional hanya menyisakan ± 10 juta pendengar dari 

jumla masa-masa sebelumnya yang menyentuh angka 14 juta pendengar. 

Dalam menyampaikan informasi, radio menggunakan metode penyajian baik 

secara FM maupun AM. Seiring berjalannya waktu, internet mulai muncul di era 

globalisasi. Kehadiran internet tentu membawa manfaat seperti mudahnya mencari 

informasi, menyebarkan informasi dengan cepat serta meluas dan lain lain. 

Kehadiran internet juga telah berpengaruh terhadap distribusi dan konsumsi siaran 

radio. Dengan adanya internet, pendengar radio kini tidak sulit untuk 

mendengarkan siaran radio karena kini pendengar dapat mendengar radio dimana 

pun dan kapan pun melalui streaming radio. Kini, manusia dapat streaming melalui 

handphone dan hal ini akan memudahkan pendengar dalam mendengar siaran radio. 

Pada awalnya, radio didengar hanya di satu tempat, dengan adanya kemajuan 

teknologi dan juga internet, pendengar bisa mendengarkan siaran dimana pun. 

 Selain streaming radio, kehadiran internet juga dimanfaatkan oleh radio 

untuk memberikan informasi melalui media sosial. Beberapa radio di Indonesia, 

telah membuat media sosial untuk menyampaikan informasi kepada pendengarnya. 

Selain memberikan informasi, media sosial membuat hubungan antar pendengar 

dan penyiar tetap dapat berkomunikasi walau bukan saat siaran berlangsung. 

Sebagai contoh, membalas pesan-pesan yang dikirim pendengar melalui media 

sosial akan membuat komunikasi tetap terjalin meski tidak sedang siaran. Selain 

berbalas pesan melalui media sosial, kehadiran internet juga dapat membantu radio 

dalam mem-publish ulang siaran yang telah disiarkan ke dalam website radio. Hal 
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ini sangat membantu pendengar yang igin mendengar ulang atau belum sempat 

mendengar siaran. 

 Pemanfaatan media sosial dalam radio berpeluang untuk menjangkau 

khalayak luas. Dilansir dari BBC.com, penggunaan media sosial telah meningkat 

sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, masyarakat menggunakan internet selama 90 

menit per hari. Lalu pada tahun 2019, penggunaan media sosial meningkat menjadi 

143 menit pada tiga bulan pertama. 

 

 

 

 

 

  

 

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, beberapa radio 

memanfaatkannya untuk memberi informasi kepada pendengarnya agar pendengar 

tetap dapat informasi walau bukan dari siaran radio. Sebagai contoh adalah 

pembuatan konten sehari-hari mengenai cangkupan dari radio tersebut seperti 

konten mengenai hari-hari internasional, rekomendasi, tips, podcast dan lain-lain. 

Dalam hal ini, informasi yang disampaikan di media sosial berbeda dengan yang 

Gambar 1. 1 Penggunaan Media Sosial 

sumber: BBC.com 
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disiarkan di radio, maka dari itu pendengar mendapat informasi yang baru. Media 

sosial sangat membantu radio dalam memperluas pengetahuan dari pendengar-

pendengarnya. Dengan adanya media sosial juga, kini pembaca dapat memberi 

feedback terhadap konten yang telah dipublikasikan di media sosial seperti dapat 

memberikan komentar atau juga like pada konten tersebut. 

Munculnya media sosial dalam sebuah radio tentunya membuat struktur 

organisasi dari radio tersebut berubah. Menurut Fachruddin (2019, h. 160), radio 

sebagai sebuah industri mempunyai lembaga, perusahaan, organisasi, sistem dan 

juga SDM sebagai subjek utama dalam industri penyiaran. Struktur organisasi radio 

biasanya lebih sederhana dibanding media massa lainnya. Hal ini dikarenakan radio 

merupakan institusi yang kecil jadi tidak susah untuk membagi kerjanya. Sebagai 

contoh adalah struktur organisasi pada Radio Cosmopolitan FM dimana terdapat 

program director, music director, assistant program radio, creative 

assistant/produser, production operator dan broadcast operator. Radio 

Cosmopolitan sebagai radio yang mempunyai media sosial, membutuhkan sumber 

daya manusia seperti content creator. Content creator menurut (Sayugi, 2018) 

adalah pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan konten 

seperti, tulisan, gambar, video, suara atau gabungan dari dua atau lebih materi. 

Tugas mempublikasikan siaran dan juga informasi ke sosial media akan dilakukan 

oleh content creator. Seorang content creator akan mencari berita, informasi, atau 

apapun yang bersangkutan dengan cangkupan dari Radio Cosmopolitan FM. 

Content creator harus mencari informasi-informasi dari sumber yang telah 

terpercaya seperti CNN Indonesia, Liputan6.com, femaledaily.com, 
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nationaldaycalendar.com dan lain-lain. Pemanfaatan sumber-sumber yang 

terpercaya ini akan terhindar dari berita-berita yang hoax. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa menurunnya pendengar 

radio konvensional dan meningkatnya pengguna media sosial, membuat radio 

konvensional menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan 

informasi. Pembuatan konten pada media sosial (twitter dan facebook) dibutuhkan 

sumber daya manusia yang disebut content creator. Hal ini membuat pemagang 

tertarik untuk mempelajari aktivitas content creator dalam pembuatan konten 

twitter dan facebook 

 

I.2 Tujuan Magang 

1.  Untuk mempelajari aktivitas content creator di Radio Cosmopolitan FM. 

2. Untuk menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari pada Radio 

Cosmopolitan FM. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Dalam pelaksanaan magang, pemagang bekerja dalam program radio. Pada 

program radio Cosmopolitan FM, pemagang bekerja dalam divisi digital content. 

Dalam menjalani magang pada divisi digital content, tugas dari pemagang adalah 

meng-update informasi-informasi seputar cangkupan Cosmopolitan FM ke media 

sosial, mencari informasi tentang materi yang diberikan, serta mengupload materi 

yang disiarkan ke media sosial. 

 



 

6 
 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi dari Radio Cosmopolitan FM berada di Gedung Sarinah lt.8, Jl. MH. 

Thamrin Kav.11, Jakarta Pusat 10350. Pelaksanaan magang berlangsung selama 3 

bulan dari bulan Agustus sampai November 2019. Dalam pelaksanaan magang, 

pemagang akan mulai bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Pemagang 

akan diberi waktu bekerja selama kurang lebih 8 jam dan 1 jam untuk beristirahat. 


