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BAB III 

 

GAMBARAN UMUM RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DI JAMBI 

 

Sejarah berdirinya RRI tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan 

kemerdekaan Indonesia, RRI dengan Tri Prasetyanya adalah alat pemersatu 

bangsa karena RRI berdiri atas semua golongan masyarakat, selain itu RRI 

sebagai alat elektronik yang informatif, komunikatif, edukatif, dan persuasive di 

samping sebagai media hiburan dituntut untuk lebih tanggap dalam penyampaian 

informasi pada masyarakat.
33 Kiprah penting RRI sebagai pemersatu bangsa tidak 

hanya dipusat saja tetapi juga didaerah, RRI wilayah Jambi bertempat di jalan 

Jenderal Ahmad Yani No.5. yang merupakan lokasi strategis menjadikan RRI 

mudah diketahui dan dijangkau dari manapun. 

3.1. Sejarah Berdirinya Radio Republik Indonesia Wilayah Jambi 

 

Sejarah RRI Jambi tidak bisa di lepaskan dengan keberadaan radio Jambi, 

radio Jambi sendiri didirikan oleh militer dan melibatkan jawatan penerangan 

Batanghari dalam mendirikan radio Jambi ini 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 di bantu oleh militer. Pada arsip ditulis bahwa pada tanggal 1957 Radio Jambi 

mengudara setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor telekomunikasi 

 
 

33
 Tri Prasyetya RRI yaitu Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari 

siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela 

alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 

Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa 

Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh 

kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa 

Kita harus berdiri dia atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan 

persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. 
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Palembang, yang membenarkan Radio Jambi menggunakan zender radio 

telekomunikasi yang ada di Jambi. Radio Jambi ini dikelola oleh suatu badan  

yang dikoordinasi oleh BKRD, badan tersebut bersama dewan radio. Kepala 

jawatan penerangan kabupaten Batanghari yaitu Bapak H.F Suraty adalah salah 

seorang anggota dewan radio tersebut dan beliau ditugaskan untuk studio radio 

Jambi.
34 Disini militer yang bertanggung jawab dalam soal keamanan studio radio 

Jambi yang dikuasai oleh Letnan II Samsudin Uban.
35 

Dengan lahirnya Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957, maka 
 

keinginan para pemimpin radio Jambi yang ingin menjadikan RRI Jambi ini 

mendapat restu dari pusat melalui SK Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 

Swatantra Tingkat I Jambi No. UP. 175/1959 tanggal 26 September 1959. Maka 

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

Supomo dari tahun 1960- 1966.
36 

MN Supomo dalam memajukan RRI Jambi terus berusaha memberikan 
 

yang terbaik. Karna ini bukanlah tugas yang ringan, ia mengemban tugas yang 

berat, yang mana pada saat itu sebelum Radio Jambi berubah menjadi RRI Jambi, 

siaran di batasi hanya 2 jam dalam sehari yaitu dari pukul 18.00-20.00 dan hanya 

dalam bentuk berita saja yang bisa disiarakan. Semenjak RRI Jambi sudah memiki 

perangkat alat tehnik dan pegawai yang propesional, MN Supomo mulai menata 

paket-paket acara siaran yang sesuai dengan kondisi daerah yang ada di propinsi 

Jambi, apalagi propinsi Jambi menjadi daerah pemekaran dan baru terbentuk, jadi 

34
 M. Ja‟far Sidik, dkk jurnal  Radio Jambi Hingga Menjadi Radio Republik Indonesia 

(RRI) Jambi Tahun 1957-1975. Program Studi Pendidikan Sejarah 
35

 Ibid 
36

 Pemerintah Djambi Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) Regional I 

Jambi . 1995. Hal 4 
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program-program acaranya bersifat membangun masarakat Jambi. Ketika itu 

dalam sehari RRI Jambi mengudara di wilayah Jambi selama 8 jam setiap harinya. 

Ini tidak termasuk hari libur, kalau hari libur jam siarannya di tambah yang 

tadinya 8 jam menjadi 13 jam sehari, ini bertujuan menghibur masarakat Jambi 

yang ketika itu memang hanya radiola yang menjadi satu-satunya media hiburan 

yang ada. Radio Republik Indonesia Jambi memiliki presentase siaran berupa 40 

% informasi berupa berita dan 60 % berupa hiburan. 
37 

 

Pada tahun 1963 terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih 

dikenal sebagai Konfrontasi, Untuk menginformasikan masalah yang terjadi 

antara Indonesia dan Malaysia, RRI Jambi dengan sigap memberikan informasi 

yang terkait dengan konfrotasi, dengan program acara yang dibuat yang berjudul 

muhibah ke tanah melayu, program ini disiarkan dengan 2 bahasa yaitu bahasa 

Indonesia dan bahasa Mandarin (China), dengan disiarkan oleh penyiar kocak 

yaitu Oedin Thaib dengan bahasa Indonesia dan A Cheng dengan bahasa 

Mandarin. 

Selama 6 tahun MN Supomo menjabat sebagai kepala RRI Jambi, MN 

Supomo telah mendharma baktikan dan membawa banyak perubahan serta ia 

sudah meletakan pondasi-pondasi dalam menbangun RRI Jambi kedepannya. RRI 

Jambi masih membutuhkan tenaga dan buah pikiran MN Supomo Selanjutnya ia 

di gantikan oleh Bactiar Efendi 1966-1967, Bactiar Efendi sebagai kepala stasiun 

RRI Jambi meneruskan apa yang telah dirintis oleh pendahulunya MN Supomo. 

 

37
 Wawancara dengan Mahmud umur 48 tahun kasi penerangan RRI Jambi tanggal 7 

September 2013 di kantor RRI Jambi. Di ambil dari jurnal . Ja‟far Sidik, dkk jurnal  Radio Jambi 

Hingga Menjadi Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi Tahun 1957-1975. Program Studi 

Pendidikan Sejarah 
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Kerangka landasan pola siaran yang telah digariskan oleh MN Supomo dan segala 

kebijaksanaannya ditindak lanjuti sehingga program siaran berjalan dengan baik. 

Bactiar Efendi telah berusaha untuk menciptakan paket-paket siaran yang lebih 

disenangi oleh masarakat pendengar namun tidak terwujud karena masa jabatan 

Bactiar Efendi sebagai kepala stasiun RRI Jambi terlalu singkat, Bactiar Efendi 

digantikan oleh Azel Azwar 1967-1975. 

Disini Azel Azwar ingin membangun gedung utama RRI Jambi sejajar 

dengan instansi pemerintah lainnya, hal ini dapat diwujudkannya dengan 

membangun gedung pusat RRI Jambi di kawasan perkantoran Propinsi Jambi. 

Bagi masarakat Jambi, RRI merupakan sarana untuk mengakses informasi berupa 

beritaberita yang terjadi di saat situasi indonesia sedang kacau, selain itu juga RRI 

menjadi sarana hiburan bagi masarakat Jambi dengan siaran paket-paket hiburan 

yang telah di siapkan RRI Jambi. 

Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi juga salah satu bagian dari 

lembaga penyiaran yang ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang di 

butuhkan masyarakat Jambi. Bagi masarakat RRI Jambi merupakan hal penting 

dalam penyebaran informasi yang berkembang pada saat itu, RRI Jambi 

terintegrasi langsung dari RRI pusat dalam memberitakan kejadian yang terjadi di 

Jakarta, kehadiran RRI Jambi membuat masyarakat Jambi sudah merasakan 

perubahan terutama dalam mengakses informasi, dan RRI Jambi juga mempunyai 

fungsi terhadap kinerja pemerintah didaerah. 

Berita-berita utama yang di sampaikan adalah berita perkembangan 

wilayah, yang mana saat itu provinsi Jambi masih dalam giat-giatnya membangun 
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karena provinsi ini baru di mekarkan menjadi daerah otonomi sendiri. RRI Jambi 

sangat mempunyai kepedulian yang tinggi di dalam memberikan informasi dalam 

bentuk berita, selain itu RRI Jambi juga memberikan siaran hiburan untuk semua 

kalangan yang sesuai dengan sekmennya/lapisannya
38 

3.2. Visi dan Misi Kantor Radio Republik Indonesia Wilayah Jambi 

 

VISI RRI: 

 

Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang Terpercaya dan 

mendunia 

MISI RRI : 

 

1. Menjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap kebutuhan 

Informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan 

kepastian dan rasa aman kepada warga Negara, serta menjadi 

referensi bagi pengambilan keputusan. 

2. Menjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap pendidikan 

melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta 

berpihak kepada kelompok rentan ( pengungsi, orang terlantar, 

pekerja migran, pribumi, anak, perempuan, minoritas dan suku 

terasing ) serta disable. 

3. Memperkuat kebhinekaan melalui siaran budaya yang 

mencerminkan identitas bangsa. 

4. Menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran Negara 

dalam pelayanan Informasi dirasakan oleh seluruh warga Negara. 

 
38

 Op.cit. Hal 6 
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5. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan 

pesisir sebagai representasi Negara dalam konteks menjadikan 

daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural 

6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan 

budaya beserta Ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan 

dunia ke Indonesia. 

7. Menjamin penyelenggarakan LPP RRI dengan tatakelola yang 

sesuai dengan prinsip good public governance. 

8. Melibatkan partisipasi public dalam pengelolaan LPP RRI. 

 

9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan Lembaga 

Penyiaran Publik yang terpercaya dan termuka 

10. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi serta 

memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga atau 

Instansi dalam dan luar negeri demi memperkuat keberadaan LPP 

RRI. 

11. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber 

pendapatan yang dijamin oleh aturan perundangan untuk 

memperkuat keberadaan LPP RRI. 
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3.3. Logo LPP RRI 

 

Filosofi dari logo Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) 

 

Gambar. 3.1 

Logo LPP RRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : https://rri.co.id/ 

 

1. Bentuk Persegi Panjang tanpa Sudut dan Garis Tepi 

 

Empat persegi panjang menggambarkan kekokohan dan solidaritas. 

Sudut yang membulat (tidak runcing) melambangkan fleksibilitas RRI. 

Tidak adanya garis tepi ataupun bingkai (frame) menunjukkan 

independensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat bekerja sama 

dengan berbagai pihak. 

2. Tulisan (font-Type) “RRI” 

 

Huruf tulisan yang dirancang khusus (tanpa padanan dengan 

pihakn lain), menunjukkan RRI yang kokoh, tegas, dinamis, dan bergerak 

maju. 

https://rri.co.id/
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3. Gambar Pancaran Radio 

 

Sebuah image yang menggambarkan kuatnya pancaran siaran radio 

RRI yang makin meluas, menembus batas, dan selalu „menuju ke atas‟. 

Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri 

Prasetya RRI. 

4. Warna Biru, Biru langit, dan Putih 

 

Untuk mempertahankan tradisi, warna biru dipilih sebagai warna 

korporat atau lembaga RRI. Warna biru langit ini melambangkan 

Universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh, dan dapat dipercaya Warna 

putih pada tulisan RRI melambangkan kejujuran atau kebenaran, 

keberimbangan, dan akurasi. 

3.4 Struktur Organisasi 

 

Salah satu aspek yang turut berperan dalam menentukan suksesnya sebuah 

perusahaan adalah terciptanya keharmonisan dan kinerja yang baik dan terpola 

dalam struktur yang ada. Dengan demikian melalui struktur organisasi yang baik, 

dapat menciptakan aktivitas kegiatan yang efektif dan efisien, sehingga dengan 

sendirinya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dapat tercapai. Sesuai 

dengan prosedur kerja yang ada dalam perusahaan perusahaan serta mengingat 

bentuk organisasi yang sederhana khususnya pada Radio Republik Indonesia 

Jambi, maka Lembaga tersebut memiliki struktur organisasi. 

Adapun kegunaan struktur organisasi adalah untuk mengetahui status dan 

kedudukan pegawai yang menjalankan tugasnya di kantor Radio Republik 

Indonesia Wilayah Jambi, serta mengatur kelancaran jalannya pekerjaan masing- 
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masing Karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun struktur 

yang akan dibahas dibawah ini struktur orgnisasi RRI Jambi semasa awal-awal 

berdiri dan struktur organisasi yang mencakup tahun penelitian. Pada awal periode 

struktur organisasi yang dimiliki RRI Jambi masih sederhana yaitu
39 

a) Muhammad Nurdin Supomo sebagai kepala Stasiun RRI Jambi sekaligus 
 

menjadi kepala stasiun pertama tahun 1960-1966 

 

b) M. Indrus sebagai Kepala Tehnik 

 

c) Azwar Sjamsuddin sebagai Kepala Siaran 

 

d) Hasan Basri sebagai Kepala Umum 

 

e) M. Samin Salim bagian Siaran Berita 

 

f) Oedin Thaib bagian umum 

 

g) Sudiyo Prawirotono sebagai pelayan 

 

Setelah mengalami perkembangan MN. Supomo selaku kepala Stasiun RRI Jambi 

menambah personel RRI dalam kepengurusan yaitu sebagai berikut.
40 

a) Djasmin Burniat sebagai Penyiar 
 

b) DB. Panai sebagai Operator 

 

c) M. Jazid sebagai penyiar 

 

d) Alinus sebagai penyiar 

 

e) Buchari Muhammad sebagai operator 

 

f) Sarkam sebagai operator 

 

g) Ngisak bagian Tata Usaha 
 

 
 

39
 Pemerintah Djambi Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) Regional I 

Jambi 1995. Hal 16 
40

 Ibid hal 17 
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3.5. Perkembangan jumlah pegawai RRI Reg I Jambi 

 

Pegawai merupakan tulang punggung suatu organisasi baik pada swasta 

mapun pemerintah. oleh sebab itu pegawai atau karyawan memegang fungsi yang 

penting dalam memajukan dan memundurkan suatu perusahaan baik swasta dan 

lembaga pemerintah. Begitu juga dengan siaran RRI, dimana pegawainya 

merupakan tulang punggung lembaga tersebut (RRI) jika para pegawainya disiplin 

dan mempunyai intelektual yang tinggi maka secara otomatis akan meningkatkan 

kualitas media tersebut, tetapi sebaliknya akan mengalami kehancuran. Adapun 

jumlah pegawai RRI Jambi dapat dilihat tabel sebagai berikut : 

Tabel. 3.1 

 

Jumlah Pegawai RRI wilayah Jambi tahun 1963-1995 

 

Pangkat 

/gol 

Tahun 

1963-1967 1967-1975 1975-1981 1982-1988 1989-1990 1990-1993 1993-1995 

IV - - - 1 1 - - 

III 1  2 17 20 23 47 

II 12 - 60 115 115 115 98 

I - - 7 20 15 14 8 

Jumlah 13 43 69 153 151 152 153 

Sumber : Pemerintah Djambi Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) Regional I 

Jambi . 1995. Hal 10 

 

Berdasarkan tabel tersebut bisa kita lihat perkembangan jumlah pegawai 

Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, dari tahun 1963 sampai tahun 1967 yang 

hanya berjumlah 13 orang pegawai yakni terdiri dari 12 pegawai golongan II dan 

1 pegawai golongan I, kemudian untuk tahun 1967 sampai 1975 tidak dijelaskan 

secara rinci penambahan pegawai dari golongannya hanya disebutkan jumlah 
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pegawai yang mencapai 43 pegawai ini menunjukan penambahan pegawai 

sebanyak 20 orang selama 8 tahun, kemudian seiring perkembangan jumlah 

pegawai terus mengalami penambahan dimana pada tahun 1995 jumlah pegawai 

Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi mencapai 153 pegawai. 


