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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang melaju pesat saat ini, tidak 

dapat dipungkiri perkembangan teknologi informasi pun ikut meningkat. 

Informasi tiap detiknya menghadirkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di 

belahan bumi manapun, hal ini dapat terjadi karena media massa saat ini terus 

mengalami kemajuan dalam berbagai bentuk. Media massa dibagi menjadi dua 

yaitu media cetak dan media elektronik, salah satu media elektronik di Indonesia 

adalah Radio. Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak 

digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Indonesia adalah suatu negara 

yang termasuk sangat cepat dalam perkembangan media komunikasi. Komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak 

lainnya. Pada awalnya komunikasi berlangsung sangat sederhana dari ide-ide atau 

pikiran seseorang untuk menyampaikan informasi yang kemudian dikemas dalam 

bentuk pesan. Informasi tersebut disampaikan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau 

kode tulisan. Contohnya seperti radio dan televisi sebagai alat komunikasi visual 

atau suara, sedangkan koran, majalah dan sejenisnya merupakan alat komunikasi 

tulisan. 

Radio adalah suatu alat komunikasi yang memanfaatkan gelombang 

elektro magnetik sebagai pembawa pesan yang dipancarkan. Gelombang 

elektromagnetik dipancarkan melalui udara dengan kecepatan yang menyamai 
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kecepatan cahaya, teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara 

modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).
1 Radio 

merupakan salah satu media yang efektif bagi masyrakat karena jangkauannya 

yang luasnya dan dapat menembus berbagai lapisan masyarakat. Radio sering di 

tempatkan sebagai “Sahabat” yang dapat menemani kegiatan sehari-hari para 

pendengarnya, selain itu radio pun dapat berfungsi sebagai alat penghibur, 

penyampaian informasi, dan melaksanakan fungsi pendidikan bagi masyarakat. 

Radio merupakan salah satu media komunikasi masa. Radio siaran merupakan 

salah satu bentuk dari komunikasi massa. Melalui radio siaran suatu komunikasi 

yang akan disampaikan oleh komunikator kepada kahalayak banyak dapat 

berlangsung dalam waktu yang singkat dan komunikan akan menerima 

komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat yang berbeda dan terpencar.
2 

Sekilas  mengenai  sejarah  RRI  yang  awal  berdirinyanya  tanggal  11 
 

September 1945. Oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan 

beberapa stasiun Radio Jepang di 6 kota. Sehingga memutuskan untuk mendirikan 

RRI oleh Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin yang pertama. Siaran radio 

pertama di Indonesia waktu itu bernama Nederland Indie-Hindia Blanda yaitu 

Bataviase Radio Vereniging (BRV) di Batavia pada tanggal 16 Juni 

1925.Sementara perjalanan sejarah RRI Jambi tidak bisa dilepaskan dengan 

keberadaan radio Jambi, lahirnya radio Jambi sendiri didirikan oleh militer 

dipimpin  oleh  Letnan  II  Samsudin  Uban  dan  melibatkan  jawatan penerangan 

 

 
 

1
 Edi Warsidi, ketika anda mengudara di radio, ( Jakarta: PT Setia Purna Inves,2007) hlm 1 

2
 Onang Efendi, Radio siaran dan tekhnik, ( Bandung: PT Alumni Bandung,1978) hlm 76 
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Batanghari dalam mendirikan radio Jambi ini,
3 kantor Pos yang pada masa itu 

bernama pos telepon dan telegram (PPT) turut menyumbangkan andil akan 

kelahiran radio Jambi. Radio Jambi dikelola oleh dewan radio yang 

dikoordinasikan oleh Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) dengan pimpinan 

H.F Suraty sebagai kepala jawatan penerangan Kabupaten Batanghari dan dibantu 

oleh militer, disini militer yang bertanggung jawab dalam soal keamanan studio 

radio Jambi yang dikuasai oleh Letnan II Samsudin Uban.
4 

Radio penyiaran Jambi yang baru berdiri di bantu dan dikelola oleh 
 

beberapa orang karyawan yaitu: MT. Facruddin, Rosdan Thaib, Asri Rasyid, 

Raden Yangcik, Normala, Razak, Ismail, Saleh Basar, M Basir dan Asnawi.
5 

Setelah Provinsi Jambi terbentuk tahun 1957, pimpinan radio Jambi bersama 

karyawan radio Jambi berusaha untuk terus memajukan siaran radio Jambi yang 

makin hari makin meningkat peminatnya. Mengingat prospeknya cukup baik, 

maka untuk itu mereka berinisiatip menjadikan radio Jambi menjadi Radio 

Republik Indonesia, pada awal lahirnya predikat Radio Jambi, hanya sebagai RRI 

persiapan untuk mendirikan studio RRI Jambi dengan penanggung jawab R. 

Sumardi PS menggantikan Asri Rasyid, BA melalui SK Dewan Pemerintah 

Adanya RRI Jambi yang berperan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat, dan dan berperan dalam memberikan dampak yang baik kepada 

masyarakat membuat kajian ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis 

 

 

3
 M. Ja‟far Sidik, Kaksim, dan Kharles. 2013. "Radio Jambi Hingga Menjadi Radio Republik 

Indonesia (RRI) Jambi Tahun 1957-1975". Sumatera Barat. 
4
 M. Ja`far Sidik, Kaksim, dan Kharles. 2013. “Radio Jambi Hingga Menjadi Radio Republik 

Indonesia (RRI) Jambi Tahun 1957 – 1975” Sumatra Barat. Hal 3 
5
 Ibid hal 2 
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ingin mengangkat kajian tersebut dengan judul “RADIO REPUBLIK 

INDONESIA JAMBI TAHUN 1960 – 2000” 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka beberapa permasalahan yang di 

dapat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya RRI Jambi? 

 

2. Bagaimana Peran RRI Jambi dalam proses penyampaian informasi bagi 

masyarakat? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penulis skripsi ini perlu adanya pembatasaan ruang lingkup spasial dan 

ruang lingkup temporal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan masalah. 

Ruang lingkup spasial adalah batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang 

lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Kota Jambi. Kota Jambi dipilih 

menjadi batas spasial karena kota Jambi merupakan tempat bRadioerdirinya 

stasiun Radio Republik Indonesia wilayah Jambi pada tahun 1960 yang 

sebelumnya bernama radio Jambi. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang di jadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil 

tahun 1960 sebagai awal penelitian, karena tahun tersebut merupakan berdirinya 

radio Jambi sebelum berganti nama menjadi Radio Republik Indonesia wilayah 

Jambi. Batas akhir Penelitian adalah tahun 2000 karena pada tahun tersebut 

merupakan telah selesainya Orde Baru dan telah mulainya era reformasi. Tema 

sentral dalam penulisan skripsi ini mengenai peran dan dampak Radio Republik 
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Indonesia wilayah Jambi terhadap penyampaian informasi Kepada masyarakat 

Jambi . 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan kepada pembatasan masalah nya, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Radio Republik Indonesia di 

wilayah Jambi dari yang sebelumnya adalah radio jambi. 

2. Untuk mengetahui peran Radio Republik Indonesia wilayah Jambi terhadap 

penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya di Kota Jambi dan 

di Provinsi Jambi pada umumnya . 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

Setelah memaparkan latar belakang permasalahan penulisan skripsi di atas 

serta merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yang akan diteliti maka 

didapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini didapatlah manfaat bagi 

orang banyak. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu 

a. Untuk memperkaya khasanah penelitian sejarah di Jambi secara teoritis 

bermanfaat bagi para ilmuwan sebagai sumber perbandingan untuk mengkaji 

permasalahan yang lebih dalam. 

b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dalam rangka memperdalam dan menerapkan wawasan yang diperoleh 

selama mengikuti kuliah pada Program Ilmu Sejarah Universitas Jambi. Setelah 

itu penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan kepada mahasiswa Jambi 
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khususnya mahasiswa Universitas Jambi mengenai sejarah terbentuknya Radio 

Republik Indonesia di Jambi serta peranannya bagi masyarakat Jambi dalam 

menyampaikan informasi 

1.5. Tinjauan Pustaka 

 

Ada beberapa referensi yang relevan, yang berisi informasi dan dapat 

dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini. Karya pertama yaitu sebuah skripsi 

M.Ja‟far Sidik, Radio Jambi Hingga Menjadi Radio Republik Indonesia Jambi 

Tahun 1957-1975. Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan Radio 

Republik Indonesia di Provinsi Jambi dari yang sebelumnya adalah Radio Jambi 

dan juga skripsi ini lebih mengarah kepada kajian Sejarah komunikasi dengan 

Pendekatan Historis. Dalam sumber tersebut membahas mengenai perkembangan 

Radio Republik Indonesia wilayah Jambi yang dimana sejarah Radio tersebut 

tidak dapat dipisahkan dari radio Jambi, radio Jambi sendiri didirikan untuk 

memberikan informasi mengenai terbentuknya Provinsi Jambi pada tahun 1957, 

radio Jambi sendiri berubah statusnya menjadi RRI Jambi pada tahun 1960. Maka 

RRI Jambi resmi berdiri dan di ketuai langsung oleh Muhammad Nurdin Supomo 

pada tahun 1960, dan kemudian di gantikan oleh Bactiar Efendi pada tahun 1966, 

dan berikutnya di gantikan oleh Efendi Azel Azwar tahun 1967 sampai tahun 

1975. 

Karya selanjut nya adalah skripsi dari Deddy Wahyu Wijaya, Sejarah Radio 

Republik Indonesia Wilayah Semarang Tahun 1945 – 1957. Skripsi ini membahas 

mengenai berdirinya radio Republik Indonesia wilayah Semarang pada tahun awal 

kemerdekaan Indonesia, melalui perkumpulan degelasi radio Hoso Kanri KyokuI. 
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Kemudian Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang pada masa pemerintahan 

Presiden Shoeharto siaran-siaran Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang 

ikut andil dalam program pembangunan yang bertujuan mensukseskan 

pemerintahan orde baru, dan pada bulan mei 1998 terjadi pergolakan besar- 

besaran yang menjadi akhir dari pemerintahan orde baru. Radio Republik 

Indonesia Wilayah Semarang saat itu memberikan tempat bagi para mahasiswa 

untuk melakukan siaran untuk mengeluarkan aspirasi dan tuntutan mereka untuk 

mengakhiri pemerintahan orde baru. 

Dengan demikian pembahasan Radio Republik Indonesia Jambi hingga era 

Reformasi belum pernah dilakukan oleh karena itu Penelitian ini di harapkan 

dapat meningkatkn wawasan masyarakat terkhususnya masyarakat jambi tentang 

hasil penelitian yang berjudul RADIO REPUBLIK INDONESIA JAMBI 

TAHUN 1960 – 2000. 

1.6. Kerangka Berpikir 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah sosial. 

Seperti yang telah dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan salah 

satu ilmu sosial, yaitu sosiologi, maka dalam mengkaji peranan media masa 

terhadap masyarakat diperlukan teori-teori dalam ilmu sosiologi. Salah satu teori 

yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Teori dependensi efek 

komunikasi massa, karena teori ini lebih menyoroti pada aspek efek komunikasi 

massa dan sosiologi. 

Teori dependensi efek komunikasi massa lebih terfokus pada kondisi 

struktural suatu masyarakat yang mengatur kecendrungan terjadinya suatu efek 
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media massa. Di sini media massa dianggap sebagai sistem informasi yang 

memiliki peran penting dalam pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran 

masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial. 

Menurut Sendjaja pembahasan lebih lanjut mengenai teori ini ditujukan pada 

jenis-jenis efek yang dapat dipelajari melalui teori ini. Secara ringkas kajian 

terhadap efek tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Efek Kognitif; 

yaitu menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda- 

setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan/penjelasan nilai-nilai; 

efek kognitif merupakan akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif bagi dirinya. Media massa termasuk televisi telah memberikan 

informasi kepada komunikan tentang benda, orang, tempat ataupun peristiwa yang 

belum pernah mereka ketahui sebelumnya.
6
 

 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam bentuk diagram 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 
Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

6
 Sendjaja dan Sasa Djuarsa, Pengantar Komunikasi (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas 

Terbuka, 2002), hlm.201 

RRI  
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1.7. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini terkait dengan sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia 

wilayah Jambi hingga peran Radio Republik Indonesia wilayah Jambi dalam 

pembentukan Provinsi Jambi, dengan menggunakan metode penelitian sesuai 

dengan metode penelitian sejarah kritis yaitu: pengumpulan sumber (heuristic), 

kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (histografi). 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu : 

 

Heuristik, merupakan tahap pengumpulan sumber yang dianggap relevan 

dalam peneltian. Penelitian tentang sejarah Radio Republik Indonesia wilayah 

Jambi dalam pembentukan Provinsi Jambi. Pada tahap ini penelitian mencari dan 

mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan langsung maupun yang tidak 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji yaitu mengenai Radio 

Republik Indonesia wilayah Jambi dalam pembentukan Provinsi Jambi 

Selanjutnya yaitu Kritik sumber adalah tahap pemilihan sumber-sumber yang 

telah di dapat kan. Pemilahan sumber-sumber ini dilakukan agar penggunan 

sumber dalam penelitian reelevan dan sesuai dengan topik yang di pilih. 

Keanekaragaman sumber membuat topik yang sama tidak harus digunakan 

semua. Dalam hal ini pemahaman peneliti mengenai topik yang telah di temukan 

sangat penting agar sumber sumber yang tepat dan dapat menunjang penelitian. 

Kritik sumber memiliki dua bagian yang akan di kritik, kritik ekstern dan kritik 

intren. Kritik ekstren dilakukan dengan melihat fisik sumber yang telah di proleh, 

seperti bahasa yang digunakan, ungkapan dan kata-katanya. Kritik intren juga di 

lakukan dengan melihat integeritas pribadi penulisnya, kritik intren juga dilakukan 
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dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya yang memiliki 

tema sejenis, perbandingan ini di lakukan semata-mata untuk mendapatkan fakta 

dan meminimalisir adanya keberpihakan penulis. 

Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis, analisis berarti menguraikan, 

dalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan, analisis 

digunakan untuk menentukan fakta dari data yang di proleh. Sintesis berarti 

menyatukan data-data yang telah terkumpul kemudian di satukan sehingga 

memperjelas maksud dari tulisan tersebut. 

Kadangkala ada beberapa sumber yang penulis pergunakan baik sumber local 

maupun sumber luar, terdapat angka tahun tentang suatu peristiwa yang sama 

sehingga perlu di kritisi mana yang mendekati kebenaran, perbedaan versi tersebut 

tentunya membutuhkan kritik sehingga di proleh fakta-fakta yang bisa di 

pertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Setelah heuristik, verifikasi dan interprestasi dipenuhi, tahapan terakhir 

adalah histografi atau penulisan. Penulisan sejarah memiliki pedoman-pedoman 

khusus, selain ditulis sesuai dengan ejaan yang di sempurnakan, penulisan sejarah 

juga di sertai dengan footnote, table penunjang dan juga daftar pustaka. 

1. 8. Sistematika Penulisan 

 

Adapun penulisan penelitian ini didasarkan pada sistematika yang sederhana 

dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan di bahas pada bab bab 

selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan di bahas 

dalam skripsi ini, maka dapat di lihat dalam sistematika berikut ini: 



11 
 

 

 

BAB I, Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai (1) Latar 

Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Ruang Lingkup Penelitian, (4) 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, (5) Tinjauan Pustaka, (6) Kerangka Konseptual 

(7) Metode Penelitian, (8) Sistematika Penulisan. 

 

BAB II, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Provinsi 

Jambi dimana dari bab ini terdapat beberapa sub bab lainnya yakni untuk yang sub 

bab pertama akan membahas mengenai sejarah Provinsi Jambi mulai sebelum 

pengaruh kolonial Belanda masuk sampai terbentuknya provinsi Jambi, pada sub 

bab yang kedua akan membahas mengenai geografis provinsi Jambi kemudian 

untuk sub bab yang ketiga akan membahas mengenai pemerintahan Provinsi 

Jambi dimana sistem pemerintahan kesultanan sampai kemerdekaan yang 

berbentuk Provinsi, selanjutnya pada sub bab keempat pembahasan akan 

dilanjutkan dengan membahas mengenai demografis atau penduduk provinsi 

Jambi disini akan melihat bagaimana perkembangan jumlah penduduk yang 

berada di provinsi Jambi, pada bab kelima akan membahas mengenai 

pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi dan pada sub bab yang terakhir atau 

sub bab yang keenam akan membahas mengenai kondisi sosial masyarakat 

provinsi Jambi. 

BAB III Menjelaskan mengenai gambaran umum RRI Jambi, mulai dari 

sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia wilayah Jambi, visi dan misi dari 

RRI Jambi serta logo dari RRI kemudian membahas mengenai struktur organisasi 

RRI wilayah Jambi serta yang terakhir akan membahas mengenai perkembangan 

pegawai RRI Jambi. 
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BAB IV pada bab ini akan membahas mengenai Perkembangan dan 

Klasifikasi Program Radio Republik Indonesia wilayah Jambi.yang terdiri dari 

beberapa sub bab (1) Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, (2) 

Perkembangan Sarana dan Prasarana sub bab(3) Peranan Radio Republik 

Indonesia (RRI) Jambi dalam proses penyampaian informasi bagi masyarakat 

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang akan mengungkapkan simpulan 

dari penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban atas pertanyaan 

dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. 


