
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Kegiatan magang Work From Home ini adalah sebuah proses pembelajaran pada bidang 

keahlian broadcasting prodi ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya. Secara 

langsung mengetahui proses kinerja dan pelayanan yang terjadi serta menerapkan ilmu 

pengetahuan yang kami terima pada perkuliahan selama 7 semester ini. Perkembangan dalam 

bidang teknologi terutama bidang komunikasi diikuti dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan sebuah informasi, yang menghasilkan persaingan industri media yang  

terjadi begitu pesat serta cepat. Dapat dilihat dari tahun ke tahun bahwa jumlah perusahaan 

media cetak serta elektronik semakin bertambah, tidak terkecuali dengan yang terjadi di 

industri radio. Radio menjadi sarana media dan juga berfungsi sebagai sarana ekonomi, 

politik, social serta budaya. Pada kondisi tertentu, radio mempunyai pengaruh kuat terhadap 

khalayaknya. Terdapat salah satu radio yang dinilai memiliki perkembangan yang sangat baik 

dalam skala daerah, terutama di provinsi Jawa Timur 

Setiap mahasiswa yang sudah mencapai sks yang dibutuhkan, sudah pasti ada yang 

namanya magang atau kegiatan suatu tahap yang ada di antara masa kerja dan masa 

pendidikan yang biasanya dilakukan di suatu persuahaan demi mencapai suatu nilai atau lain 

sebagainya. Magang sendiri merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk merasakan 

langsung seperti apa dunia kerja, tujuan nya tentu saja untuk mempersiapkan mereka dalam 

menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah nanti. Tidak heran magang menjadi salah satu 

syarat kelulusan di beberapa universitas. Kegiatan magang biasanya dilaksanakan kurang 

lebih sebulan tetapi tergantung ketentuan dari universitas masing masing. Kegiatan magang 

pada dasarnya biasanya dilakukan mahasiswa semester 6-7 tergantung pencapaian mahasiswa 

itu sendiri, ada yang mengambil kegiatan magang ini di semster 5 ketika mahasiswa tersebut 

sudah melampaui sks yang di butuhkan, kegiatan magang yang saya lakukan yaitu di 

semester 7 karena saya pribadi baru saja memenuhi sks yang di butuhkan. 

Radio Republik Indonesia, yang secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, 

oleh beberapa tokoh yang sebelumnya aktif mengoprasikan beberapa stasiun radio Jepang di 

6 kota. Rapat utusan 6 di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, 

menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter 

Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. 



2 
 

 

 

Usia RRI Surabaya hampir sama dengan usia Negara Republik Indonesia, hanya selisih 

satu bulan lebih, bersama-sama dengan RRI yang lain, hari lahir RRI Surabaya sendiri tepat. 

Posisi magang yang ditawarkan instansi  RRI yaitu jurnalis, sesuai dengan konsentrasi 

jurusan yaitu Broadcasting. Laporan magang ini disusun dalam rangka melengkapi dan 

mendokumentasikan praktik kerja lapangan (magang) yang telah kami lakukan.   
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sama dengan resminya. Tetapi RRI Surabaya memakai call sign “Radio Republik Indonesia 

Surabaya” pada tanggal 27 September 1945 pukul 18:00 yaitu merupakan proses kelahiran 

RRI Surabaya, yakni melalui proses panjang dari cita-cita dan perjuangan para pendahulu 

RRI. Siaran RRI merupakan kelanjutan dari siaran radio sebelum Republik Indonesia lahir, 

yaitu radio pada penjajahan Belanda, kemudian setelah Belanda kalah perang dengan Jepang 

berpindah menjadi radio jepang dan setalah Indonesia merdeka, namanya berubah menjadi 

Radio Republik Indonesia. 

Jauh sebelum 17 Agustus 1945 sudah ada gerakan bawah tanah oleh pemuda-pemuda 

militan Hosokyoku Surabaya. Pada saat itu semua radio disegel oleh Jepang, sehingga 

Aktivitas pemuda Hosokyoku Surabaya menyadap berita dan siaran luar negeri. Setelah 

Hiroshima dan Nagasaki di bom atom, Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus dan 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945. Meski 

Pemuda-Pemuda Hosokyoku menerima teks proklamasi saat siang hari namun belum dapat 

menyiarakan karena masih diawasi oleh tentara Jepang. Teks baru disiarkan saat sore hari 

memakai bahasa madura , agar Jepang tidak mengetahui. Tanggal 18 agustus 1945 teks 

proklamasi disiarkan siang dan malam. Pada 27 September 1945 Hosokyuka Surabaya resmi 

menjadi milik Indonesia dan berganti nama menjadi RRI Surabaya. 

Berikut merupakan tampilan dari struktur organisasi yang ada di RRI Surabaya: 
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1.2 Lokasi Perusahaan 

Berikut adalah lokasi perusahan Radio Republik Indonesia (RRI Surabaya): 

Nama Perusahaan : RRI Surabaya 

Alamat : Jl. Pemuda No.82-90, Embong Kaliasin 

Nomor Telp : (031) 5342091 / 085220094588 

Email : info@rri.co.id 
 

Website : rri.co.id 

Struktur Organisasi : terlampir 

1.3 Unit Tempat Magang 
 

1.3.1. Unit Pelaksanaan Magang 

Peserta magang ditugaskan dalam posisi jurnalisme lapangan di perusahaan Radio 

Republik Indonesia (RRI Surabaya), semua tugas mengenai pencarian informasi untuk 

dapat diberitakan yang akan diberikan oleh penanggung jawab magang kepada peserta 

magang. 

1.3.2. Pemilihan Tempat Magang 

Peserta magang mendapatkan rekomendasi mengenai tempat magang di RRI 

surabaya melalui teman-teman lainnya yang sudah mendahului diterima oleh pihak 

perusahaan, kebetulan posisi bidang perusahan adalah bidang media penyiaran. Jadi 

posisi peserta magang saat itu diletakkan pada bidang jurnalistik sesuai dengan keahlian 

para peserta magang. 

Dengan menjalankan sesuai tugas dari seorang jurnalisme lapangan akhirnya para 

peserta ditugaskan untuk langsung terjun ke lokasi kejadian di mana peserta harus 

mendapatkan informasi yang aktual dari tanggapan warga ataupun kejadian yang 

dilihatnya. Ada dua hal yang harus dilakukan saat berada di lokasi kejadian yaitu dengan 

melakukan tugas pemotretan dan harus menanyakan kepada orang-orang yang 

bersangkutan melalui rekaman suara. 
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