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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Memiliki masa kejayaan pada tahun 80'an hingga 90'an sebagai media 

hiburan dan media pencari informasi yang sangat digandrungi oleh masyarakat 

Indonesia sebelum tergeser oleh televisi dan hingga kini oleh sosial media dan 

Internet yang sangat menjamur di masyarakat. Pada awal tahun 2000an sebagai 

awal zaman milenial pun radio masih mendapatkan pamornya walaupun televisi 

sudah banyak digunakan,  radio masih bertahan sebagai media yang mempunyai 

keunggulan dengan program "kirim salam" nya dan tempat untuk me-request 

berbagai macam lagu yang pendengar suka.  

Seiring berjalannya zaman yang sangat cepat dan perkembangan yang 

begitu pesat,  pada akhir- akhir tahun ini pun radio sudah mulai kehilangan 

pendengar yang setia karena dampak dari televisi dan internet yang sudah 

berkembang dengan cepat.1 Dilangsir dari detik.com terbukti pada tahun 2017 di 

negara Norwegia mereka mendeklarasikan bahwa di negara Norwegia sudah 

mematikan siaran radio FM mereka. Sekitar 66% siaran radio FM mereka sudah 

mati dan sekitar 17% mereka belum memutuskan bagaimana nasib mereka sebagai 

radio FM sebagai salah satu media massa yang digandrungi pada saat itu. "Kami 

adalah negara pertama yang mematikan siaran radio FM tapi sejumlah negara akan 

melakukan hal yang sama," ungkap Head of Digital Radio Norway, Ole Jorgen 

Torvmark dikutip dari The Guardian. 

Radio di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun memiliki penurunan yang 

signifikan setiap tahunnya.2 "Riset yang pernah dilakukan Broadcasting Board of 

Governors sebuah badan yang menaungi lembaga-lembaga penyiaran internasional 

milik Amerika dan perusahaan riset Gallup yang mengungkapkan bahwa 

dibandingkan dengan media lain, 87% penduduk Indonesia menggunakan TV 

untuk mendapatkan berita, 36% melalui SMS, 11% memperoleh informasi dari 

                                                           
1 https://hot.detik.com/music/d-3637859/nasib-radio-nasional-di-putaran-zaman, 2017 
2 https://www.bbg.gov/2012/10/16/in-indonesia-tv-still-rules-but-mobile-internet-are-on-the-rise/, 

2012 

https://www.bbg.gov/2012/10/16/in-indonesia-tv-still-rules-but-mobile-internet-are-on-the-rise/
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radio dan hanya 7% yang masih menggunakan media cetak untuk mendapatkan 

berita. 

3 Data dari Nielsen.com menyebutkan pada 2010, sekitar 50% penduduk 

Indonesia mendengarkan radio untuk mendapatkan berita, angka tersebut anjlok 

menjadi 31% pada 2011 dan terus merosot menjadi 24% pada tahun 2012. 

Kebiasaan ini dilakukan oleh 15% penduduk usia di atas 30 tahun, dan 30% usia 

muda (15 - 24 tahun). Survey yang dilakukan oleh Nielsen juga menunjukkan 

terjadinya penurunan pada jumlah pendengar radio, dimana saat ini hanya 24% 

penduduk Indonesia yang menggunakan radio untuk mendapatkan informasi." 

Penurunan jumlah peminat radio dipengaruhi oleh kemunculan berbagai media 

elektronik yang didukung dengan teknologi yang canggih salah satunya televisi. 

Televisi merupakan jenis media massa audio-visual yang dapat menjangkau 

khalayak dalam jumlah besar, heterogen, tersebar, dan dalam waktu yang 

bersamaan ( Kuswandi, 2008 : 207). Menurunnya pendengar radio ini juga 

disebabkan oleh semakin mudahnya masyarakat sekarang ini untuk mendengarkan 

sebuah lagu, cukup mencarinya di internet masyarakat sudah bisa mendengarkan 

lagu yang mereka mau, tidak perlu request dulu di radio dan menunggu lagu 

tersebut diputarkan. Hal ini merupakan masalah utama radio saat ini. Sehingga 

radio pun harus turut berevolusi.   

Revolusi radio dengan menghadirkan streaming di smartphone dan di 

internet pun tampaknya berujung dengan sia-sia.  Terbukti beberapa brand 

smartphone keluaran Iphone, Asus, Samsung, Oppo dan lain-lain sudah 

menghilangkan fitur bawaan standart smartphone tersebut yaitu radio. 

Indonesia terkhusus di kota Semarang terdapat beberapa radio yang cukup 

popular sebagai contohnya adalah Prambors, Cradio, TraxFM, Gajahmada Fm, dan 

masih banyak lagi. Diantara radio–radio yang ada di Semarang tersebut, TraxFMlah 

yang paling sering menunjukkan eksistensinya, dalam artian TraxFM sering kali 

berpartisipasi dalam kegiatan konser, sering membuat acara dengan pihak kantor / 

perusahaan dan sponsor yang berkerjasama, terlebih lagi dalam penggunaan 

                                                           
3 http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/RADIO-MASIH-MEMILIKI-TEMPAT-DI-

HATI-PENDENGARNYA.html, 2017 
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Instagramnya TraxFM yang paling mempunyai pengikut terbanyak dengan 5233 

pengikut dilihat dari Instagramnya. Penggunaan Instagram yang gencar oleh 

TraxFm ini digunakan agar masyarakat lebih menyadari akan kehadiran TraxFm di 

jaman dimana radio sudah meredup. 

TraxFM juga pasti merasakan adanya penurunan pendengar di radio. 

Pendengar radio merosot dari tahun ke tahun, radio tetap mendapatkan hati di 

masyarakat daripada kompetitor media yang lainnya. Sebagai bukti, data dari The 

Nielsen Company menunjukkan bahwa riset yang dilakukan pada tahun 2016 

penggunaan radio masih unggul dari pada majalah dan tabloid dan koran. Majalah 

dan tabloid mendapatkan hanya 4%, Koran 8%, radio 38%, internet 40%, luar 

ruangan 52%, televisi 96%. Penetrasi radio mencapai 38% atau mencapai 20 juta 

penduduk Indonesia. Survei ini dilakukan mencakup wilayah 11 kota besar di 

Indonesia. Rata rata masyarakat di perkotaan menghabiskan waktu 139 menit dalam 

sepekan untuk mendengarkan radio. Kegiatan yang dilakukan seperti itu untuk 

mengakses informasi atau mendengarkan musik.  

Dalam menjaga eksistensi radio agar tetap tidak kehilangan pendengarnya 

maka radio pun juga harus mengikuti perkembangan yang ada, sebagai contoh 

adalah pemanfaatan social media instagram. 4Dilansir dari tempo.co, pengguna 

aktif instagram di Indonesia saat ini ada 45 juta orang. Sungguh angka yang luar 

biasa. Instagram merupakan media sosial yang dikembangkan oleh startup  

bernama Burbn, inc yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. 

Instagram secara singkatnya adalah sebagai jejaring sosial berbasis iOS, Android 

dan Windows Phone dimana pengguna Instagram dapat mengambil gambar 

langsung, mengeditnya, dan langsung mempostingnya di dalam halaman utama 

Instagram pengguna, Instagram bisa mengambil gambar/foto dan video. Hasil 

postingan pengguna dapat dilihat oleh orang yang mengikuti pengguna akun itu. 

Dalam Instagram sesama pengguna juga dapat saling mengomentari foto postingan, 

menyukai, dan mengirimkan pesan pribadi antar sesama pengguna.  

                                                           
4 https://bisnis.tempo.co/read/894605/45-juta-pengguna-instagram-indonesia-pasar-terbesar-di-asia 
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Semakin banyaknya pengguna Instagram, Trax Fm perlu melakukan 

keterlibatan media atau media engagement. Media engagement itu sendiri menurut 

Hans William (2011:24) adalah proses dimana komunikan memberikan 

kesempatan kepada komunikator untuk terlibat dan berinteraksi dalam komunikasi 

dua arah. Kunci dari proses ini adalah adanya feedback atau tanggapan dari 

penerima pesan, jika pesan tersampaikan dengan baik maka akan timbul tanggapan 

dari penerima pesan. Tanggapan dalam Instagram ini sendiri adalah berupa dengan 

memberikan tanda suka, mengomentari atau menyebarkan konten. 

Dengan terobosan menggunakan social media instagram maka radio akan 

tetap bisa mendapatkan nama di masyarakat. Maka dari itu penulis sangat tertarik 

untuk meneliti “Strategi penggunaan Instagram Oleh TraxFm Semarang Dalam 

Rangka Membangun Media Engagement dengan pendengarnya”, dikarenakan 

dengan media engagement maka peneliti akan mengetahui apakah strategi yang 

digunakan TraxFm Semarang dapat mencapai targetnya dan direspon.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian: 

Bagaimana strategi penggunaan Instagram oleh TraxFm Semarang 

dalam rangka membangun media engagement dengan pendengarnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki 

tujuan :  

Menjelaskan strategi penggunaan Instagram oleh TraxFm Semarang 

dalam rangka membangun media engagement dengan pendengarnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian dari tujuan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat 

yaitu:  

1. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian menjadi masukan dalam temuan ilmiah tentang media 

engagement di media radio dan bisa memperkaya wawasan pembaca. 
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2. Manfaat Praktis :  

Untuk mengetahui Strategi penggunaan Instagram oleh TraxFM 

Semarang dalam rangka membangun media engagement dengan 

pendengarnya dan menjadi masukan bagi perusahaan.  

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian akan dilakukan dalam periode 1 Febuari 2018 – 1 Maret 2018, 

dikarenakan dalam periode tersebut unggahan TraxFm Semarang sangat lengkap, 

dalam artian unggahan tersebut mencakupi foto, video, gambar untuk kuis, gambar 

untuk promosi program prime time, promosi aplikasi terbaru dan promosi 

kedatangan tamu. 

1.6 Definisi Konseptual 

A. Radio 

Radio adalah suara yang dikemas dengan media yang sederhana dengan 

sistem durasi dan bisa dikonsumsi dengan santai, selintas, seketika dan harus 

direkam (Masduki, 2014 : 13). 

B. Sosial Media  

Media online yang memungkinkan bagi pengguna untuk berpartisipasi, 

berbagi dan menciptakan isi ( Yanti H, 2016 : 32). 

C. Media Engagement 

Media engagement adalah proses dimana komunikator memberikan 

kesempatan kepada komunikan untuk terlibat dan berinteraksi dalam komunikasi 

dua arah (Aliza S & Danielle, A, A, 2013).   

D. Instagram 

jejaring sosial berbasis iOS, Android dan Windows Phone dimana pengguna 

Instagram dapat mengambil gambar langsung, mengeditnya, dan langsung 

mempostingnya di dalam halaman utama Instagram pengguna, Instagram bisa 

mengambil gambar/foto dan video. Hasil postingan pengguna dapat dilihat oleh 

orang yang mengikuti pengguna akun itu. Dalam Instagram sesama pengguna juga 

dapat saling mengomentari foto postingan, menyukai, dan mengirimkan pesan 

pribadi antar sesama pengguna (Jubilee E, 2014 : 2) 

 


