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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Setiap mahasiswa yang sudah memasuki semester 7, kegiatan magang 

adalah mata kuliah wajib yang harus diprogram atau diambil. Karena kegiatan 

magang tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk lulus Program Sarjana (S1). 

Dalam semester 7  ini kegiatan magang dilakasanakan pada bulan Oktober sampai 

dengan bulan Desember. 

 

Kegiatan magang juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 

untuk menguasai soft skill sebagai modal dalam berkiprah di dunia profesional 

dengan persaingan yang sehat serta memiliki good responsibility. Tentu saja soft 

skill tersebut belum tentu diperoleh mahasiswa dari bangku kuliah saja.persiapan 

sejak dini inilah yang penting dilakukan agar mahasiswa saat terjun di dunia 

profesional, sehingga mahasiswa sudah siap dengan berbagai kemungkinan yang 

ada.  

 

Demi tercapainya tujuan tersebut , maka program studi S1 Ilmu komunkasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

memiliki program Praktek Kerja Lapangan atau Magang Kerja bagi setiap 

mahasiswanya sebagai bagian dari proses pembelajaran yang ditetapkan dalam 

kurikulum KKNI Program Studi Untag Surabaya. 

 

Kegiatan magang sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk mempraktikan 

atau menerapkan ilmu dan pengetahuan yang sudah dipelajari selama proses 

perkuliahan ke Dunia Pekerjaan. Tujuan dilaksanakan kegiatan magang ini adalah 

untuk mencari ilmu dan pengalaman yang baru di tempat instansi magang, guna 

untuk bekal saat bekerja di masa depan nanti. 

 

 



2 
 

Radio Suara Sidoarjo merupakan tempat dimana mahasiswa melaksanakan 

kegiatan magang pada semester ini. Radio Suara Sidoarjo merupakan lembaga atau 

perusahaan media massa di Bidang Penyiaran Radio. Sesuai dengan konsentrasi 

mahasiswa yaitu Broadcasting. Oleh karena itu mahasiswa memilih Radio Suara 

Sidoarjo sebagai tempat magang. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu atau materi 

yang didapat dari proses perkuliahan dalam menjalankan pekerjaan saat di tempat 

magang. Terutama materi yang relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan magang berlangsung.  

 

Teknik Penulisan Naskah Radio TV merupakan mata kuliah yang relevan 

dengan pekerjaan mahasiswa saat di tempat magang. Dalam hal ini mata kuliah 

tersebut dapat diterapkan dalam penulisan naskah siaran dan juga naskah program 

tapping saat di Radio Suara Sidoarjo.  

 

Selain itu, mata kuliah Broadcast Journalism yang juga ada hubungannya 

dalam menjalankan pekerjaan mahasiswa saat ditempat magang, terutama saat 

mahasiswa melakukan Liputan. Karena mata kuliah Broadcast Journalism ini 

menjelaskan proses liputan, mulai dari awal perencanaan liputan sampai proses 

penyuntingan hasil liputan. 

 

Dalam melakukan pekerjaan saat ditempat magang. Mahasiswa juga dapat 

menerapkan salah satu teori komunikasi. Teori Jarum Hipodermik merupakan teori 

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan magang di Radio Suara Sidoarjo. Teori 

tersebut menjelaskan bahwa Media Massa memegang penuh kendali atas arus 

informasi yang disampaikan kepada para khalayak dan khalayak tidak bisa 

memberikan feedback atas informasi yang diterikanya. Dalam hal ini Radio Suara 

Sidoarjo berperan sebagai Media Massa yang menyebarkan arus informasi berupa 

berita kepada para khalayaknya dan juga para khalayak tidak bisa memberikan 

feedback terhadap berita yang diterima dari Radio Suara Sidoarjo. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Radio Suara Sidoarjo merupakan salah satu Perusahaan Media Massa di 

bidang Broadcasting Radio yang ada di Kota Sidoarjo. Selain membagikan atau 

mempublikasiskan berita lewat siaran radio, Radio Suara Sidoarjo juga 

mempublikasiskan berita atau informasi lewat Sosial Media seperti Facebook, 

Twiiter dan Instagram.  

 

Selain itu, selama pelaksanaan magang mahasiswa magang juga memiliki 

tugas dalam penulisan naskah program siaran maupun naskah program tapping. 

Dalam hal ini mahasiswa magang dapat mengimplementasikan materi yang ada 

pada Mata Kuliah Teknik Penulisan Naskah Radio TV pada semester 6 yang lalu. 

 

Serta mahasiswa juga menerapkan materi yang didapat selama proses 

perkuliahan Broadcast Journalism. Pada mata kuliah tersebut berguna untuk 

menjalankan kegiatan liputan berita yang juga merupakan salah satu kegiatan 

magang. Mata kuliah Broadcast Journalism menjelaskan tentang proses liputan atau 

mencari berita. Mulai dari proses awal perencanaan liputan sampai proses 

penyuntingan hasil liputan. 

 

Radio Suara Sidoarjo juga mempunyai youtube channel yang berisi konten-

konten yang informatif, edukatif, dan juga menghibur. Mahasiswa magang juga 

berperan mengisi konten-konten pada Youtube Channel Radio Sura Sidoarjo. Serta 

juga dapat menerapkan keahlian mahasiswa magang dalam bidang Videografi. 

Seperti Kameramen dan Editing Video. 

 

 

1.3 Judul Magang 

 

“Penulisan Naskah Siar Pada Radio Suara Sidoarjo” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Berikut Tujuan dan Manfaat selama menjalankan aktivitas magang di Radio 

Suara Sidoarjo : 

 

a. Tujuan Akademis : Menerapkan teori komunikasi “Teori Jarum 

Hipodermik” selama proses pelaksanaan magang 

 

b. Tujuan Praktis : Menerapkan materi perkuliahan selama menjalankan 

pekerjaan magang. Materi perkuliahan tersebut adalah Teknik Penulisan 

Naskah Radio TV yang didapat saat semester 6 dan juga Broadcast 

Journalism di Semester 5 

 

c. Manfaat 

1) Untuk Mahasiswa : 

• Sebagai penerapan terhadap Teori Komunikasi yang diperoleh saat 

proses perkuliahan 

• Menjadikan mahasiswa yang berkompeten dan professional dalam 

memasuki dunia pekerjaan di masa depan 

 

2) Bagi Intansi Tempat Magang : 

• Memilki SDM yang memiliki ide kreatif dan inovasi untuk 

menjalankan pekerjaan  

• Membangun relasi yang baik antara pihak kampus dan pihak instansi 

magang yang akan sangat berguna dan bermanfaat di masa depan 

 

3) Bagi Universitas : 

• Membangun relasi yang baik antara pihak kampus dan pihak instansi 

magang yang akan sangat berguna dan bermanfaat di masa depan 

• Sebagai evaluasi untuk menjalankan kegiatan magang di semester 

berikutnya 
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1.5 Sejarah Perusahaan 

Radio Suara Sidoarjo merupakan lembaga atau perusahaan media massa di 

Bidang Penyiaran Radio. Perusahaan Radio ini resmi mengudara pada tanggal 1 

Mei 1971, serta memiliki gelombang frekuensi 100.9 FM. Nama awal dari Radio 

ini adalah RSPK Sidoarjo atau Radio Suara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

sebelum berganti nama menjadi Radio Suara Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Perusahaan 

 

Radio ini juga tergabung di Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL, 

yang  merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh 

negara, bersifat independen, netral, tidak komersial. Fungsi dari LPPL salah satunya 

adalah untuk memberikan layanan dan informasi untuk kepentingan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Logo LPPL 
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Radio Suara Sidoarjo memulai siarannya pada pukul 6 pagi sampai pukul 12 

malam setiap hari. Program siaran radio ini adalah informasi berita, dialog atau 

talkshow interaktif dan hiburan. Untuk mengupdate informasi, radio ini selalu 

menyampaikan berita terkini seputar Sidoarjo, Surabaya, regional Jawa timur dan 

nasional pada saat tertentu. 

 

Dalam menyampaikan informasi atau berita, radio siuara sidoarjo tidak hanya 

menyampaikannya melalui siaran. Radio suara sidoarjo juga menyampaikan 

informasi dan berita melalui sosial media. Antara lain instagram, facebook, dan 

twitter. Serta radio ini juga mempunyai layanan live visual streaming yang 

ditayangkan live di youtube dan facebook.  

 

Selain digunakan untuk live visual streaming, channel youtube radio suara 

sidoarjo juga diisi konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Antara lain, konten 

serba-serbi dan universitas kehidupan. Konten serba-serbi mupakan konten yang 

berisi seputar tempat atau wisata yang menarik untuk dikunjungi yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo. Serta juga berisi tips dan trick yang informatif. Sedangkan 

untuk konten Universitas Kehidupan berisi tentang wawancara dengan orang yang 

berpengaruh atau memiliki inofasi yang berada di Sidoarjo 

 

1.6 Lokasi Perusahaan 

 

1. Nama perusahaan : LPPL Radio Suara Sidoarjo. 

2. Alamat : Jln Pahlawan Wisamasarinadi No. 200 Magersari, Sidoarjo. 

3. No. Telp : 0821-3264-1009 (Redaksi) 

4. Email : serversuarasidoarjofm@gmail.com 

5. Sosial media : 

● Instagram : @suarasidoarjo.fm 

● Facebook : Lppl Suarasidoarjo 

● Twitter : @suarasidoarjofm 
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1.7  Tempat Magang 

 1.7.1 Unit Pelaksanaan Magang 

Mahasiswa magang berada diposisi divisi redaksi radio di Radio 

Suara Sidoarjo bertugas untuk membuat naskah siaran, membuat berita, dan 

menyiarkan berita. Selain itu, mahasiswa magang juga diberi tugas dibagian 

untuk membuat konten youtube. 

 

 1.7.2 Tempat Pemilihan Magang 

Mahasiswa magang mendapat rekomendasi dari teman satu 

angkatan dan kakak tingkat yang bekerja di Radio Suara Sidoarjo. Posisi 

yang diambil sesuai dengan peminatan yaitu Broadcasting. Mahasiswa 

magang diberi tugas harian sesuai peminatan di bagian redaksi dan beberapa 

kesempatan juga dibagian produksi. 

 

Dalam hal ini mahasiswa magang dapat melihat dan melaksanakan 

langsung tugas dari seorang redaksi radio yang sesuai dengan standar radio. 

Seperti menulis naskah siaran, menulis berita dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


