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SARI 
 
Deddy Wahyu Wijaya. 2011.Sejarah Radio Republik Indonesia Wilayah 
Semarang Tahun 1945-1998. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : RRI, Perkembangan, Peran 
 

Radio Republik Indonesia merupakan suatu alat pengantar informasi suara 
yang bisa mencapai masyarakat luas. Stasiun radio milik pemerintah ini berdiri  
11 September 1945 secara serentak di 8 kota termasuk Semarang. RRI Semarang 
berkembang mengikuti alur peraturan dan kebijakan pemerintah. Akhir tahun 
1998 RRI Semarang mulai bisa terlepas dari kebijakan pemerintah, sehingga RRI 
Semarang bisa menjadi stasiun radio pemerintah yang independent.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
sejarah berdirinya dan perkembangan RRI wilayah Semarang tahun 1945-1998? 
(2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi selama penyiaran RRI wilayah 
Semarang tahun 1945-1998? (3) Bagaimanakah peran RRI Semarang terhadap 
penyampaian informasi kepada masyarakat tahun 1945-1998?.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 
empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiogafi. Lingkup 
spasial dalam penelitian ini adalah RRI wilayah Semarang, sedangkan lingkup 
temporal penulis mengambil tahun 1945-1998 karena pada tahun tersebut pasang 
surutnya pemerintah Indonesia sangat berperan penting dalam perkembangan RRI 
di Indonesia termasuk Semarang.  

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk membuka 
fakta-fakta tentang keberadaan RRI Semarang sebagai stasiun radio milik negara 
yang bersifat netral dan selalu tulus melayani masyarakat dalam situasi apapun, 
walaupun RRI pada masa orde lama dan orde baru dijuluki sebagai radio “corong 
pemerintah”. RRI selalu memberikan sajian yang terbaik untuk masyarakat luas.   

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran RRI Semarang bagi 
masyarakat dalam penyampaian informasi. Masyarakat Semarang bisa 
mengetahui beberapa peristiwa-peristiwa penting melalui RRI disetiap zamannya. 
Pada masa kemerdekaan RRI sendiri berfungsi sebagai alat propaganda 
kemerdekaan, pada masa orde lama sampai orde baru RRI berfungsi sebagai alat 
untuk menyuarakan program-program atau kebijakan pemerintah, sedangkan pada 
akhir tahun 1998 RRI berfungsi sebagai alat aspirasi mahasiswa dalam aksi-
aksinya untuk meruntuhkan rezim orde baru yang penuh dengan penyimpangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan pesat dalam 

komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses interaksi untuk berhubungan 

dari pihak satu ke pihak lainnya. Pada awalnya komunikasi berlangsung sangat 

sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak 

seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian 

dikemas menjadi 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 (http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi). 

Pada masa kolonial, teknologi komunikasi sudah digunakan, contohnya 

berupa media massa, seperti surat kabar. Tahun 1845, Semarang menerbitkan 

surat kabar mingguan dengan nama Semarangsch Nieuws en Advertentiebald, 

oleh badan media massa milik Belanda yang disebut dengan Oliphant en 

Compagnie. Namun setelah kemenangan kaum liberal-demokrat di Belanda, surat 

kabar tersebut berganti nama menjadi De Locomotif  yang terbit secara harian. 

Tahun 1860 di Semarang juga telah terbit surat kabar yang bernama Selompret 

Melayu, merupakan surat kabar yang pertama kali terbit di Semarang berbahasa 
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Melayu. Slompret Melayu diterbitkan oleh dewan Gereja Protestan yang terbit 

setiap hari sabtu (http://bataviase.co.id/node/83293). Sedangkan surat kabar 

pertama kali yang dikelola secara nasional adalah Medan Prijaji terbit tahun 1907. 

Selain itu ada juga surat kabar yang diasuh oleh tiga serangkai (Douwes Dekker, 

Suwardi Suryaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo), yaitu De Express terbitan 

Indische Partij (Purwanto dkk, 2009: 3). 

Awal tahun 1946 didirikan sebuah perusahaan media massa berupa surat 

kabar Chinese Daily News yang dikelola oleh seorang Tionghoa bernama The 

Cung Sen. Surat kabar tersebut diterbitkan dengan bahasa Tionghoa di Surabaya. 

Kesuksesan Koran tersebut mendorong The Cung Sen mendirikan surat kabar lain. 

Pada tahun 1948, koran sore terbitan The Cung Sen disebut dengan De Vrije Pers 

mulai diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1949, The Cung Sen mengajak Goh Tjing 

Hok (mantan wakil pemimpin redaksi Sin Ming Semarang) untuk menerbitkan 

sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dengan nama Java Post (Purwanto dkk, 

2009: 4). 

Pada masa Orde lama, komunikasi mengalami perkembangan pesat 

dengan didirikan suatu organisasi pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), yang didirikan melalui sebuah kongres wartawan I di Solo pada tanggal 9 

dan 10 Februari 1946. PWI merupakan suatu organisasi wartawan yang 

terintegrasi dengan seluruh komponen masyarakat, dengan banyak elemen 

progresif dan laskar-laskar untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Para 

wartawan bernaung di bawah wadah PWI berperang kata-kata di media cetak 

maupun udara (lewat RRI) dengan media-media pro Belanda.  
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Pada masa demokrasi terpimpin inilah Pers berpolitik setelah keluar dekrit 

presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno pun menggunakan PWI sebagai alat 

untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Pers di Jakarta tahun 1950 

didominasi oleh empat tokoh, yaitu Mochtar Lubis (Indonesia Raya), BM Diah 

(Merdeka), S. Tasrif (Abadi), dan Rosihan Anwar (Pedoman). 

Pada masa Orde Baru sampai Reformasi perkembangan komunikasi 

ditanah air semakin meluas. Organisasi-organisasi Pers tidak hanya menggeluti 

masalah politik saja tetapi juga mulai berperan aktif dalam menyiarkan proses 

perubahan pembangunan terhadap masyarakat luas, sehingga mereka mengerti 

akan adanya perubahan pembangunan pada masa itu (Poesponegoro, 1993:509). 

Komunikasi di Indonesia sejak jaman kolonial juga sudah mengenal alat 

komunikasi suara yang berupa radio. Merupakan suatu alat elektronik yang 

digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang memiliki peranan 

penting dalam proses pasang surutnya pemerintahan Bangsa Indonesia. Sejarah 

perkembangan radio sendiri ditandai dengan didirikannya Radio Republik 

Indonesia (RRI). RRI secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh 

para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang 

di 8 kota yaitu Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, 

Surabaya, dan Malang. Rapat utusan radio di rumah Adang Kadarusman Jalan 

Menteng Dalam Jakarta menghasilkan keputusan dengan didirikan Radio 

Republik Indonesia dengan memilih Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin 

umum RRI yang pertama. Rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang 

dikenal dengan sebutan piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen 
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tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetia RRI, yaitu 

(Mufid, 2005:37). 

1. 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 akibat apapun juga. 

2. 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. 

3. Kita harus berdiri diatas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, 

dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta 

berpegangan pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. (sumber dari Kantor 

RRI Semarang). 

RRI beroperasi di bawah naungan Departemen Penerangan mulai April 

1946. Radio Republik Indonesia sangat berperan penting dalam menyampaikan 

informasi perjuangan kemerdekaan kepada komunitas nasional maupun 

internasional  

Radio Republik Indonesia berdiri serentak di 8 kota besar seperti (Jakarta, 

Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang). 

Salah satu kota yang sampai sekarang masih mengudarakan informasi lewat Radio 

adalah kota Semarang. Melalui RRI Semarang, wilayah siarannya meliputi 
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Provinsi Jawa Tengah. Letak bangunan RRI Semarang berada di jantung kota 

Semarang, tepatnya di kawasan Simpang Lima.  

Awalnya RRI Semarang berada di area pasar malam, di Jalan Veteran 

Semarang dengan membutuhkan daya listrik sebesar 150 Watt. Pada tahun 1936 

RRI masih bernama Radio Semarang dan beranggotakan sekitar 1000 orang. 

Sedangkan tahun 1940-an studio Radio Semarang dipindah di Jalan Veteran ke 

sebuah pavilion sebuah gedung bioskop Grand Jalan Mataram. Pada zaman 

Jepang RRI Semarang dipindah di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang sampai 

sekarang (sumber dari Kantor RRI Semarang). 

RRI Semarang merupakan suatu stasiun Radio yang dikelola pemerintah 

dan berpusat di Jakarta. RRI didirikan serentak pada tanggal 11 September 1945. 

RRI Semarang juga ikut berperan dalam upaya perjuangan masyarakat Indonesia 

khususnya wilayah Semarang, yaitu dalam peristiwa pertempuran 5 hari di 

Semarang. Tokoh-tokoh RRI ikut membantu menyiarkan untuk memberi 

semangat pada para pemuda semarang untuk mempertahankan wilayah Semarang 

dari sekutu. Di samping itu RRI masyarakat Semarang juga bisa tahu tentang 

pasang surut pemerintahan dengan berbagai perubahan kepemimpinan dari tahun 

1945-1998, pada masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi 

melalui siaran RRI. RRI Semarang juga memiliki beberapa kendala dan masalah 

yang dihadapi selama penyiaran Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang 

sebagai jantung informasi masyarakat Semarang. 

Adanya RRI Semarang yang berperan memberikan informasi kepada 

masyarakat, dan berperan dalam perjuangan bangsa membuat kajian ini menarik 
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untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti mengangkat kajian tersebut dengan judul 

“SEJARAH RADIO REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SEMARANG 

TAHUN 1945-1998”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka diketahui beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya dan perkembangan RRI wilayah 

Semarang tahun 1945-1998? 

2. Apa Sajakah kendala-kendala yang dihadapi selama penyiaran RRI 

wilayah Semarang tahun 1945-1998? 

3. Bagaimanakah peran RRI wilayah Semarang terhadap penyampaian 

informasi kepada masyarakat tahun 1945-1998? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya dan perkembangan RRI wilayah 

Semarang tahun 1945-1998. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama penyiaran RRI 

wilayah Semarang tahun 1945-1998. 

3. Untuk mengetahui peran RRI wilayah Semarang terhadap penyampaian 

informasi kepada masyarakat tahun 1945-1998. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretis 

  Manfaat teoretis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan bagi penelitian sejarah terutama sejarah lokal yang 

ada di Indonesia. Khususnya tentang sejarah Radio Republik Indonesia di 

Wilayah Semarang tahun 1945-1998. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adala : 

a.  Untuk Menambah pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan 

Radio Republik Indonesia wilayah Semarang dan perannya terhadap 

penyampaian informasi bagi masyarakat Semarang. 

b. Sebagai kajian sejarah untuk penelitian selanjutnya mengenai peristiwa 

sejarah Radio Republik Indonesia wilayah Semarang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penulisan proposal Skripsi ini perlu adanya pembatasan 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 Semarang. 

Semarang merupakan daerah provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 1945 

menjadi tempat berdirinya stasiun Radio Republik Indonesia wilayah Semarang. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil 
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tahun 1945 sebagai awal penelitian, karena tahun tersebut merupakan berdirinya 

RRI Semarang. Batas akhir penelitian adalah tahun 1998 karena pada tahun 

tersebut tonggak awal adanya kebebasan pers di Indonesia. Tematikal dalam 

penulisan skripsi ini mengenai Sejarah dan Perkembangan Radio Republik 

Indonesia wilayah Semarang. 

 

F. Kajian Pustaka  

Salah satu penunjang dalam penelitian ini, digunakan beberapa buku yang 

dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahan sebuah tulisan. Dalam  buku yang 

berjudul Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (2005) Muhamad Mufid. 

Menjelaskan tentang landasan seputar teoretisasi ilmu komunikasi dan soal 

penyiaran. Penulis juga memaparkan tentang perkembangan dan sejarah tentang 

komunikasi dan penyiaran di Indonesia. 

Tujuan penulis dalam buku ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang 

holistis tentang interkontekstualitas faktor-faktor yang mempengaruhi masa 

transisi regulasi penyiaran media dari “state-oriented regulation” menuju 

“market dominated regulation”. Penulis juga berusaha menggali, mengungkap 

dan memahami bagaimana tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik kelompok 

yang terkait seputar penyusunan regulasi penyiaran tersebut, sekaligus 

menjelaskan relasi interplay antara struktur (variasi market dan state) dan agensi 

(kelompok civil society seperti organisasi jurnaslis, dan kelompok kepentingan 

lain), terutama dari perspektif ekonomi-politik  media massa yang 

konstruktivisme. Buku ini diharapkan dapat memberikan semacam landasan 
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perspektif bagaimana meletakkan subjek permasalahan yang didiskusikan pada 

buku ini. 

Dalam buku yang berjudul Sejarah Pers di Indonesia (2002), Tim Penulis, 

pada cetakan pertama buku ini menjelaskan tentang sebuah ikhtisar perkembangan 

pers Belanda, pers Melayu Tionghoa dan pers Indonesia sampai menjelang 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, cetakan kedua mengungkapkan segi khusus 

perkembangan pers Indonesia dalam konteks lokal dan daerah, sedangkan cetakan 

ketiga menjelaskan tentang perjuangan kebebasan pers di dalam sejarah 

Indonesia, dengan mengambil studi nyata (kasus) sebuah surat kabar, dilengkapi 

dengan lampiran sejumlah dokumen yang dimuat pada akhir buku ini, yang 

melatarbelakangi masalah pembredelan pers.  

Buku ini berupa penulisan sintesis, dengan menggunakan bahan sumber 

berupa dokumen arsip dan perbandingan hasil studi kontemporer tentang pers 

Indonesia. Hasil yang diharapkan ialah sebuah buku umum tentang sejarah pers di 

Indonesia, dengan pengungkapan padat mengenai sumber-sumbernya, tahap-tahap 

perkembangannya, dan masalah sntral yang belum selesai, yaitu keserasian antara 

segi-segi perkembangannya yang melingkupi berbagai komponen: pemerintah, 

pengusaha pers, wartawan, dunia usaha di luar pers dan pembaca dalam konteks 

perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan ringkas buku ini menempatkan 

masalah kedudukan dan peranan pers dalam masyarakat sedang berkembang dan 

membangun. 

Dalam buku Politik Hukum Pers Indonesia (2005), Wikrama Iryans 

Abidin, menjelaskan tentang seluk beluk politik hukum pers Indonesia. Penulis 
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dalam buku ini memberikan pemahaman tentang politik hukum pers di Indonesia, 

yang diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat dalam mewujudkan 

kemerdekaan pers yang bermakna dalam kehidupan demokrasi berdasarkan 

hukum dan etika. Seperti yang dicita-citakan oleh setiap masyarakat maju, modern 

dan beradab. 

Dalam buku tersebut ada lampiran-lampiran tentang peraturan perundang-

undangan Pers yang tentang : ijin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan 

majalah No 10 tahun 1960, Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok 

pers No 11 tahun 1966, Undang-Undang No 4 tahun 1967 tentang penambahan 

Undang-Undang No 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, 

Undang-Undang No 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-undang No 

11 tahun 1966 tentang surat izin usaha penerbitan pers, peraturan menteri 

penerangan RI tentang surat ijin usaha penerbitan pers dan Undang-undang No 

40 tahun 1999 tentang pers.  

Dalam buku yang berjudul Pers dan Demokrasi, Edi Purwanto  (2009), 

Bukunya menjelaskan tentang peran dan posisi dunia pers dalam 

menumbuhkembangkan demokrasi Indonesia. Pers berperan sebagai alat penekan 

agar kepentingan publik tersampaikan secara optimal untuk kemudian dapat 

diakomodasi dalam berbagai wujud kebijakan publik. Pers juga berperan penting 

sebagai media kontrol yang efektif bagi perjalanan pemerintahan yang baik. Pers 

juga mampu menginformasikan segala hal mengenai pengelolaan kekuasaan yang 

dilakukan oleh para pejabat publik dan pejabat administrativ pemerintahan, baik 

ditingkat pusat maupun di tingkat lokal atau daerah. Selain itu penulis juga 
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menceritakan tentang kilas balik perkembangan pers di Indonesia dari masa 

kolonial sampai masa reformasi. Buku Pers dan Demokrasi ini ditulis dengan gaya 

tulisan modern.  

Ekonomi Politik Media Penyiaran, Agus Sudibyo (2004). Buku ini berisi 

tentang masalah-masalah faktual yang muncul dalam industri media penyiaran 

yang bertitik tolak dari Undang-Undang Penyiaran. Masalah-masalah faktual 

tersebut berupa kode etik dan kebebasan terhadap dunia media pers atau penyiaran 

di Indonesia.   Buku ini menyajikan tentang genealogi dan dinamika televisi 

swasta komersial, televisi lokal dan televisi komunitas, televisi publik, radio 

komersial, radio komunitas dan radio publik di Indonesia. Buku ini merupakan 

sebuah landskap problem-problem ekonomi politik dan menjadi pengantar bagi 

studi-studi lain dengan berbagai tema yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan 

dunia penyiaran di Indonesia.  

50 Tahun RRI Yogyakarta Mengudara, Tim Penyusun (1995). Buku ini 

berisi tentang uraian historis RRI Yogyakarta dari tahun 1934 sampai 1950. 

Perkembangan RRI Yogyakarta dalam buku ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 

pada masa Belanda (1934-1942), masa Jepang (1942-1945) dan masa 

kemerdekaan (1945-1950). Penulis melakukan studi pustaka dalam pembuatan 

buku ini dengan cara wawancara dengan sejumlah narasumber yang dinilai 

mempunyai banyak informasi atau mengetahui secara mendalam tentang sejarah 

RRI Yogyakarta. 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, merupakan suatu metode yang menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman masa lampau.  

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode ilmiah yang 

menyangkut masalah cara kerja untuk obyek yang mendasari sebuah kajian. 

Metode ilmiah ialah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan 

runtut, sebagai sifat utama pengetahuan. Oleh karena itu semua cabang ilmu 

pengetahuan, pengembangan metodologinya hendaknya disesuaikan dengan 

obyek-obyek ilmu yang bersngkutan, baik tipe maupun jenis penelitiannya.  

Penelitian ini difokuskan pada sejarah dan perkembangan Radio Republik 

Indonesia tahun 1945-1998. Serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melakukan penyiaran dan pemberian informasi terhadap masyarakat Indonesia 

dan Semarang khususnya. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian adalah: 

1. Pengumpulan Data (Heuristik)  

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang 

diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung 

dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan 

teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-

sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat 

kabar, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah suatu sumber 
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yang berasal dari kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala 

sendiri atau dengan pancaindera yang lain. Sumber primer merujuk pada 

suatu dokumen yang dihasilkan oleh partisipan pada suatu peristiwa atau 

seorang pengamat dari peristiwa yang ditulis. Sumber ini dapat berupa 

laporan resmi, pidato, surat catatan saksi atau otobiografi. Sumber primer 

yang penulis dapatkan berupa dokumen dari Kantor RRI Semarang, Arsip-

arsip yang terdapat di Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa 

Tengah. Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari kesaksian 

yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang 

tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Gottschalk, 1986:35). 

Sumber sekunder yang diperoleh penulis berupa buku dari kantor RRI 

Semarang. 

Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan, 

karena penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber 

sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah kegiatan untuk memperoleh data berupa 

buku, majalah dan koran yang berkaitan erat dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian 

sumber-sumber tertulis di berbagai perpustakaan antara lain 

Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Wilayah, 

Badan Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dan Perpustakaan 

lainnya. 



14 

 

b. Studi Dokumen 

Studi Dokumen merupakan kegiatan mencari data mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian berupa arsip. Menitikberatkan 

pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. 

Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat 

kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan 

sejenisnya.    

c. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. 

Dalam melakukan wawancara seorang peneliti harus 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan 

wawancara tersebut setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan 

pengumpul data mencatatnya. Pengumpulan data dapat menggunakan 

beberapa pewawancara agar setiap pewawancara mempunyai 

ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon 

pewawancara. 

Untuk melakukan wawancara selain membawa instrument 

sebagai pedoman wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang 
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dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Seorang 

peneliti dalam melakukan wawancara perlu memperhatikan beberapa 

faktor yaitu informan (responden), topik, situasi, kemampuan 

pewawancara menggunakan teknik wawancara, dan faktor-faktor 

sosial budaya yang mempengaruhi interaksi antara pewawancara 

dengan responden atau informan, para informan yang dimaksud yaitu: 

a) Hendro Wibowo (tgl 2 November 2010) 

b) Dra Sri Murwani (tgl 17 November 2010) 

c) Karno (tgl 17 November 2010)  

d) Drs Yohanes Eko Priyanto, MM (tgl 2 Desember 2010) 

2. Kritik Sumber 

Sumber untuk penulisan sejarah Ilmiah bukan sembarang sumber, 

tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik 

ekstern dan kritik intern.  

a. Kritik Ekstern  

Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber 

dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik 

ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. 

Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Dalam 

melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber tertulis dilakukan 

dengan cara menilai sumber-sumber yang diperoleh merupakan 

sumber yang sesuai dengan kajian skripsi. Penulis melakukan 

penilaian terhadap buku-buku yang didapat dari perpustaan-

perpustakaan umum. Contohnya, penulis mengumpulkan data berupa 
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arsip dan buku-buku yang diperoleh dari berbagai perpustakaan. 

Sumber yang diperoleh dari tahap awal ada proses pemilihan, setelah 

sumber terkumpul baru diseleksi sesuai dengan permasalahan yang 

akan di jawab.  

b. Kritik Intern 

Kritik intern merupakan kritik yang mengacu pada kredibilitas 

sumber, yaitu sangat memperhatikan fakta isi dari dokumen atau 

skripsi yang ditulis. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 

beberapa informan kemudian hasil wawancara tersebut dikumpulkan 

kemudian dibandingkan dengan informasi lainnya. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan untuk mendapatkan informasi yang valid setelah 

dilakukan cross cek dalam wawancara. 

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, 

sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran 

lepas (sistem kartu), agar memudahkan pengklasifikasiannya 

berdasarkan kerangka tulisan. 

3. Penafsiran Data (Interpretasi) 

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang 

diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran 

akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. 

Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam 

hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif 
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emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah 

yang benar atau mendekati kebenaran. (Wasino, 2007:73) 

4. Penyajian Data (Historiografi) 

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah 

merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan 

sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu 

harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri 

karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal 

tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga 

harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya 

(Wasino, 2007:83). 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika dari penulisan skripsi yang berjudul “Sejarah Radio 

Republik Indonesia wilayah Semarang Tahun 1945-1998” adalah sebagai 

berikut: 

BAB I, merupakan bab pendahuluan dalam penulisan skripsi ini. Bab 

pendahuluan ini mencakup tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Ruang 

Lingkup Penelitian, Metode dan Sumber Penelitian, dan yang terakhir adalah 

Sistematika Penulisan.  

BAB II, mengenai gambaran umum kantor RRI Semarang, struktur 

organisasi, visi misi, gambaran lokasi LPP RRI Semarang, klasifikasi 
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programa LPP RRI Semarang, dan Sejarah Berdirinya Radio Republik 

Indonesia Semarang. 

BAB III, menjelaskan mengenai Sejarah Berdirinya Radio Republik 

Indonesia Wilayah Semarang dan Perkembangan Radio Republik Indonesia 

Wilayah Semarang tahun 1945-1998. 

BAB IV, berisi tentang Kendala-Kendala yang Dihadapi Selama 

Penyiaran Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Tahun 1945-1998 

dan peran Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang terhadap 

penyampaian informasi kepada 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. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM RADIO REPUBLIK INDONESIA  

WILAYAH SEMARANG 

 

A. Gambaran Lokasi RRI Semarang 

Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan 

salah satu instansi resmi milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang 

penyiaran radio. Saat ini RRI adalah satu-satunya stasiun radio yang cakupan 

siarannya nasional. 

RRI Semarang berdiri pada tanggal 11 September 1945, dan sebelum 

menjadi lembaga penyiaran publik, RRI merupakan perusahaan jawatan milik 

negara. Sebagai lembaga penyiaran publik milik pemerintah RRI bersifat 

independen, netral, tidak komersial sekaligus melayani masyarakat. Independen 

dalam arti RRI bebas untuk menentukan kewenangannya sendiri dalam bidang 

penyiaran. Netral yaitu tidak memihak manapun dan melaporkan berita yang 

sesuai fakta (Arsip Gambaran Umum RRI Semarang,2009). 

Lokasi RRI Semarang sangat strategis yaitu di Jalan Pandanaran (Sekarang 

Ahmad Yani 144-146 Semarang). Berada di lokasi strategis menjadikan RRI 

mudah diketahui dan dijangkau dari manapun. Gedung RRI terdiri dari tiga 

bangunan megah yaitu gedung perkantoran, gedung studio dan gedung 

auditorium. LPP RRI Semarang juga memiliki gedung pemancar yang terletak di 

desa Kuripan Kabupaten Demak dan sebuah gedung pemancar di Jalan Setyabudi.  

Gelombang yang dimiliki LPP RRI Semarang saat ini yaitu : 
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Pro I : FM 89.0 Mhz (program daerah: informasi 25%,  pendidikan 10%, 

budaya 10%, hiburan 45%, iklan 10%) dan di gelombang AM 

801Khz, waktu siaran 19 jam pukul 05.00-24.00 WIB. 

Pro II : FM 95.3 Mhz (siaran berita atau informasi 30%, Pendidikan 5%, 

kebudayaan 5%, hiburan 40%, iklan 25%), waktu siaran 19 jam 

pukul 05.00-24.00 WIB. 

Pro III : FM 90.6 Mhz (siaran berita 60%, hiburan 25%, dan iklan 15%),    

waktu siaran 24 jam.  

Pro IV : AM 1170 Khz (siaran kebudayaan 20%, hiburan tradisional 30%, 

hiburan non tradisional 10%, pendidikan 15%, berita atau informasi 

10%, iklan dan penunjang 15%), waktu siaran 12 jam pukul 12.00-

24.00 WIB. 

 

B. Sejarah Berdirinya Radio Republik Indonesia Wilayah 

Semarang. 

Pada tahun  1936 di Semarang berdiri sebuah Stasiun Radio Siaran 

bernama Radio Semarang, dengan kekuatan pemancar hanya 150 Watt, bertempat 

di Arena Pasar Malam Jalan Veteran No: 48, sekarang terletak di depan Jalan 

Lempong Sari Timur No: III.  
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Gedung RRI Semarang pertamakali di Jl Veteran No 48  
Yang kini jadi toko Alfamart (sumber dokumen pribadi) 

Radio Semarang didirikan oleh orang-orang yang mencintai seni, sehingga 

orientasinya semata-mata hanya kesenian. Anggota yang tergabung dalam Radio 

Semarang pada awalnya sekitar 1000 orang, dan setiap anggota dikenakan iuran 

setengah rupiah. Setelah empat tahun berdiri, Radio Semarang semakin 

berkembang dan anggotanya menjadi 2000 orang. Pada tahun 1940 studionya 

dipindah ke sebuah Paviliun di gedung Bioskop GRAND (sekarang Mataram 

Plaza-Red). Di studio baru ini anggotanya bukan hanya para seniman musik atau 

karawitan, namun hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota Semarang.  

Tahun 1942 tepatnya pada tanggal 8 Maret, Belanda menyerah kepada 

Jepang dan semua radio siaran yang ada dihentikan, termasuk Radio Semarang. 

Kemudian Jepang mendirikan Lembaga Penyiaran baru yang dinamakan Hoso 

Kanri Kyoko dengan cabang-cabangnya : 

a. Hoso kyoku jakarta 

b. Hoso Kyoku Bandung 

c. Hoso Kyoku Purwokerto 

d. Hoso Kyoku Semarang 

e. Hoso Kyoku Yogyakarta 
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f. Hoso Kyoku Surakarta  

g. Hoso Kyoku Surabaya 

h. Hoso Kyoku Malang 

Hoso Kyoku Semarang selanjutnya bertempat di Jalan Pandanaran 

(sekarang Jl.Ahmad Yani 144-146 Semarang) yang dipimpin langsung oleh 

seorang Jepang Yamawaki dengan program siarannya Asia Timur Raya. Setelah 

proses pembentukan RRI di Jakarta dalam sebuah pertemuan yang juga dihadiri 

wakil Hoso Kyoku Semarang, maka Hoso Kyoku Semarang berubah menjadi RRI 

Semarang pada tanggal 11 September 1945 pukul 24.00 WIB, dengan slogan 

“sekali diudara tetap diudara”. Selanjutnya tanggal 11 September dijadikan 

sebagai Hari Radio  dan seiring dengan perjalanannya RRI mengambil peran 

sebagai alat perjuangan pada masa revolusi untuk menegakkan Kemerdekaan 

Republik Indonesia, dan menggelorakan semangat pembangunan dan 

pembaharuan di masa kemerdekaan (UNIKA Soegijapranata,1995,63). 

 

C. Visi dan Misi Kantor Radio Republik Indonesia Wilayah 

Semarang 

Visi 

Menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independent, netral, 

mandiri, dan professional. 

Misi 

1. Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada semua 

lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. 
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2. Mendukung terwujudnya kerja sama dan saling pengertian dengan negara-

negara sahabat khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. 

3. Ikut mencerdaskan bangsa dang mendorong terwujudnya masyarakat 

informasi. 

4. Meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan 

Hak Asasi Manusia (HAM). 

5. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 

6. Melaksanakan kontrol sosial.  

7. Mengembangkan jati diri dan budaya bangsa. 

(Arsip Gambaran Umum RRI Semarang, 2009). 

 

D. Struktur Organisasi Kantor Radio Republik Indonesia 

Wilayah Semarang 

Dalam setiap instansi baik pemerintah maupun swasta perlu ditetapkan 

adanya struktur organisasi. Pengertian Struktur organisasi itu sendiri adalah 

kerangka antar hubungan satuan-satuan orang yang didalamnya terdapat pejabat, 

tugas dan tanggung jawab yang masing-masing mempunyai peranan tertentu 

dalam kesatuan yang utuh. 

Adapun kegunaan struktur organisasi adalah untuk mengetahui status dan 

kedudukan pegawai yang menjalankan tugasnya di Kantor Radio Republik 

Indonesia wilayah Semarang, serta mengatur kelancaran jalannya pekerjaan 

masing-masing karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.  
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Struktur organisasi RRI Semarang terbagi dalam tiga periode, yaitu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) (1945-1998), Perusahaan Jawatan (Perjan) (1999-2002), 

dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (2003-Sekarang).   

Pada awal periode (UPT) struktur organisasi yang dimiliki RRI Semarang 

masih sederhana, sedangkan pada masa Perjan dan LPP struktur organisasinya 

memiliki beberapa perbedaan, antara lain:  

a) Penggunaan istilah pada setiap bagian ruangan, walaupun tempatnya sama 

namun namanya berbeda. 

b) Masa perjan belum adanya sistem programa, sedangkan masa LPP sudah 

dicanangkan sistem programa. 

Struktur Organisasi RRI Semarang antara lain 

Bagan 1 : Struktur organisasi RRI Semarang Periode Unit Pelaksana Teknis (UPT) : 

(Arsip Struktur Organisasi RRI Semarang, 1998)
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Bagan 2: Struktur Organisasi RRI Semarang Periode Perusahaan 

Jawatan (Perjan)  

DIREKSI

KEPALA
CABANG MADYA

SENIOR MANAJER
BAGIAN

ADMINISTRASI &
KEUANGAN

MANAJER
SUB BAG.
SDM

MANAJER
SUB BAG.

KEUANGAN

MANAJER
SUB BAG.
UMUM

SENIORMAN
DEVISI SIARAN

SENIORMAN
DEVISI

PEMBERITAAN

SENIORMAN
DEVISI TEKNIS

SENIORMAN
DEVISI PEMAS. &
BAG. USAHA

MANAJER SEKSI
PERENC. DAN

PROGRAM SIARAN

MANAJER
SEKSI REDAKSI

MANAJER
SEKSI TEKNIK

STUDIO

MANAJER
SEKSI PROMOSI  &
PENGEMB. USAHA

MANAJER SEKSI
SIARAN MUSIK &

HIBURAN

MANAJER
SEKSI REPORTASE

MANAJER
SEKSI TEKNIK
PEMANCAR

MANAJER SEKSI
PEMASARAN &
JASA SIARAN

MANAJER SEKSI
SIARAN PEND. &
KEBUDAYAAN

MANAJER
SEKSI MASALAH

AKTUAL

MANAJER
SEKSI SARANA &
PRASARANA

MANAJER SEKSI
PEMASARAN JASA

NON SIARAN

MANAJER SEKSI
SIARAN IKLAN

DAN PELAYANAN

MANAJER SEKSI
DOKUMENTASI &
KOMUNIKASI

MANAJER SEKSI
PEMELIHARAAN &
PENGUKURAN  

 

(Arsip Struktur Organisasi RRI Semarang, 2002). 
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Bagan 3: Struktur Organisasi RRI Semarang Periode Lembaga Penyiaran Publik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arsip Struktur Organisasi RRI Semarang, 2009). 

 

Tugas Pokok dari kepala dan staf RRI Semarang adalah : 

BAGIAN 
TATA 

USAHA 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
UMUM 

SUB BAGIAN 
SDM 

BIDANG 
SUMBER 

DAYA 

Seksi Teknik 
Studio dan 
Multimedia 

Seksi Teknik 
dan Transmisi 

Teknik Sarana 
dan Prasarana 

Penyiaran 

BIDANG 
LAYANAN 

DAN USAHA 

Seksi Layanan 
Publik 

Seksi 
Pengembangan 

Usaha 

Seksi 
Pencitraan 

BIDANG 
PEMBERITA

AN 

Seksi Liputan, 
Berita dan 

Dokumentasi 

BIDANG 
PROGRAMA 

SIARAN 

Seksi Olah 
Raga 

Seksi 
Pengembangan 

Berita 

Seksi 
perencanaan 
dan Evaluasi 

Seksi 
Programa III 

 

Seksi 
Programa II 

 

Seksi 
Programa I 

DEWAN 
DIREKSI 

KEPALA 
STASIUN 
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1. Kepala Stasiun Radio  

Tugas Pokok : Mengkoordinasi seluruh kegiatan dilingkungan staf RRI. 

2. Bagian Tata Usaha  

Tugas Pokok : 

a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di lingkungan Sub Bag 

TU. 

b. Melakukan konsultasi, koordinasi komunikasi dengan seksi-seksi lain. 

c. Menyusun rencana kegiatan Sub Bag TU sebagai pedoman kerja. 

d. Mendistribusikan tugas kepada staf dilingkungan Sub Bagian TU sesuai 

tugasnya. 

e. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada staf di lingkungan Sub TU 

sesuai tugasnya. 

f. Mengkoordinasi staf di lingkungan Sub Bag TU untuk mengetahui 

kesesuaian dengan rencana. 

g. Menyelia (memilah) pelaksana tugas di lingkungan Sub Bag TU 

sebagai bahan pembinaan staf. 

h. Mengevaluasi hasil kerja staf di lingkungan TU sebagai bahan 

pembinaan staf. 

i. Membuat penilaian terhadap Kepala urusan yang dituangkan dalam 

DP.3 setiap akhir tahun. 

j. Memeriksa konsep laporan, seperti konsep surat-surat dinas atau konsep 

surat-surat tentang kepegawaian dan memberikan catatan perbaikan 
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apabila diperlukan serta memaraf untuk ditandatangani oleh Kepala 

RRI Stasiun Semarang sebagai tanda persetujuan. 

k. Memeriksa konsep DUK, Daftar Gaji, SPP, SPK, Kontrak dan bukti 

penagihan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku serta memaraf 

untuk ditandatangani oleh Kepala RRI Stasiun Semarang sebagai tanda 

persetujuan. 

l. Memeriksa dan menyeleksi usulan pengadaan barang dan jasa sesuai 

kebutuhan kantor serta perbaikan barang inventaris berdasarkan 

prioritas dan dana yang tersedia untuk kelancaran tugas rutin. 

m. Membuat laporan kegiatan Sub Bagian TU sebagai pertanggung 

jawaban pelaksaan tugas. 

n. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 

3. Bagian SDM   

Tugas Pokok : 

a. Bertanggung jawab seluruh kegiatan di lingkungan urusan SDM. 

b. Melakukan konsultasi, koordinasi komunikasi dilingkungan Sub Bag 

dan urusannya. 

c. Menyusun langkah kegiatan Urusan SDM sebagai pedoman kerja. 

d. Membagi tugas kepada staf dilingkungan SDM sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

e. Memberi petunjuk kepada staf dilingkungan urusan SDM baik lisan 

maupun tulis agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.. 
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f. Melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan seksi-seksi 

lain. 

g. Membuat konsep surat-surat tentang SDM Kepegawaian (contoh : usul 

kenaikan pangkat, cuti, KGB, pensiun, mutasi, atau rotasi dll) 

berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk disampaikan kepada pimpinan agar mendapat persetujuan. 

h. Menyeleksi surat masuk yang harus disampaikan kepada pimpinan dan 

mendistribusikan sesuai dengan disposisi ke unit kerja yang sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

4.  Bagian Umum   

Tugas Pokok : 

a. Bertanggung jawab seluruh kegiatan di lingkungan urusan umum. 

b. Melakukan konsultasi, koordinasi komunikasi dilingkungan Sub Bag 

dan urusannya. 

c. Menyusun langkah kegiatan urusan umum sebagai pedoman kerja. 

d. Memberi petunjuk kepada staf dilingkungan urusan umum baik lisan 

maupun tulis agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

e. Memeriksa hasil kerja dilingkungan urusan umum berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan pembinaan staf. 

f. Membuat penilaian terhadap staf yang dituangkan dalam DP.3 setiap 

akhir tahun. 

g. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

bidang tugas sebagai pedoaman kerja. 
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h. Memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai menyangkut kebutuhan 

sarana kantor : ATK, kendaraan, rumah tangga (perlengkapan), 

keamanan, dll. 

i. Memeriksa konsep dan bukti administrasi serta lainnya di lingkungan 

urusan umum dan memaraf atau menandatangani untuk disampaikan 

kepada pimpinan agar mendapat persetujuan. 

j. Memeriksa buku-buku catatan perlengkapan data barang berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk diketahui dan sebagai pengawasan intern. 

5. Bagian Keuangan   

Tugas Pokok : 

a. Sebagai koordinator Urusan Keuangan dilingkungan RRI Stasiun 

Semarang bertanggung jawab secara administratif hal-hal yang 

berhubungan dengan tugasnya kepada atasan langsung maupun 

pimpinan yang lebih tinggi. 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

keuangan negara, ketentuan khusus yang lain sebagai pedoman kerja. 

c. Menyusun rancangan keuangan berdasarkan data kebutuhan dan 

petunjuk pimpinan sebagai bahan usulan LPP RRI Pusat. 

d. Membimbing, membina seluruh staf urusan keuangan demi kelancaran 

pelaksanaan tugas dan ikut menyelesaikan masalah yang timbul sesuai 

bidang tugasnya. 

e. Membuat penilaian terhadap staf yang dituangkan dalam DP.3 setiap 

akhir tahun. 
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f. Memeriksa dan mengawasi pekerjaan seluruh staf keuangan. 

6. Bagian Programa Siaran   

Tugas Pokok : 

a. Bertugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi programa. 

b. Bertanggung jawab seluruh kegiatan dilingkungan Seksi Siaran baik 

yang bersifat on air maupun off air. 

c. Menyusun langkah kegiatan Seksi Siaran sebagai pedoman kerja. 

d. Mendistribusikan tugas kepada staf Seksi Siaran sesuai bidang 

tugasnya. 

e. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada staf dilingkungan seksi 

siaaran sesuai dengan bidang tugasnya. 

f. Mengkoordinasikan staf dilingkungan Seksi Siaran sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

g. Menandatangani pengajuan usulan ATK dari staf. 

h. Merencanakan, menyusun dan mengusulkan RABS (Rencana Anggaran 

Biaya Siaran). 

7. Bidang Pemberitaan   

Tugas Pokok : 

a. Bertugas melaksanakan produksi berita ulasan dan dokumentasi, liputan 

dan olahraga. 

b. Bertanggung jawab seluruh kegiatan dilingkungan seksi pemberitaan. 

c. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberitaan sebagai pedoman kerja. 
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d. Mendistribusikan tugas kepada staf seksi pemberitaan sesuai bidang 

tugasnya. 

e. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada staf dilingkungan seksi 

pemberitaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

f. Menyusun jadwal redaksi dan membuat laporan redaksi. 

g. Membuat laporan kegiatan seksi Pemberitaan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan anggaran. 

8. Bidang Sumberdaya Teknologi   

Tugas Pokok : 

a. Bertugas melaksanakan dalam bidang teknik studio, multimedia, 

transmisi, sarana dan prasarana. 

b. Bertanggung jawab seluruh kegiatan di sekitar seksi sumberdaya 

teknologi. 

c. Menyusun rencana kegiatan seksi sumberdaya teknologi sebagai 

pedoman kerja. 

d. Mendistribusikan tugas kepada staf Seksi Sumberdaya Teknologi sesuai 

bidang tugasnya. 

e. Mengevaluasi hasil kerja staf dilingkungan seksi sumberdaya teknologi 

sebagai bahan pembinaan staf. 

9. Bidang Layanan dan Usaha   

Tugas Pokok : 

a. Bertugas melaksanaan yang berupa layanan publik, pengembangan 

usaha dan pencitraan. 
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b. Menyusun rencana program kerja di seksi layanan usaha. 

c. Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkungan seksi layanan usaha 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Membuat laporan pelaksanaan program layanan usaha bulanan dan 

tahunan kepada kepala Stasiun. 

e. Membuat evaluasi bulanan pelaksanaan seksi layanan dan usaha. 

(Arsip Tupoksi RRI Semarang, 2009). 

E. Perkembangan dan Klasifikasi Programa RRI Semarang 

Programa RRI Semarang dibagi dalam 3 periode, yaitu Unit Pelaksana 

Teknik (UPT), Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Lembaga Penyiaran Publik 

(LPP).  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) diberlakukan dari awal berdirinya RRI 

Semarang sampai tahun 1998, yang masih didalam naungan Departemen 

Penerangan atau disebut juga dengan radio pemerintah. Pada awal berdinya 

program siaran RRI hanya terdapat satu programa saja ditambah dengan programa 

III yang merupakan program pusat RRI sampai sekarang dan Programa II 

diberlakukan pada tahun 1992. Siaran RRI Semarang periode UPT didominasi 

dengan informasi-informasi politik, karena pada masa orde lama sampai reformasi 

RRI digunakan sebagai corong pemerintah. Sedangkan program siaran hiburan 

RRI periode UPT yaitu pertunjukkan wayang kulit. 

Sistem program siaran RRI Semarang periode Perusahatan Jawatan 

(Perjan) diberlakukan tahun (1999-2002) yang kemudian diperkuat oleh peraturan 

Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002, yang mengamanatkan bahwa 



34 

 

lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, 

bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan 

untuk kepentingan masyarakat.  

Periode Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tahun 2003-sekarang sistem 

program siaran RRI Semarang menjadi lebih independen dan diperbanyak, dengan 

diberlakukannya Progama IV yaitu program kebudayaan tahun 2007. Sampai 

sekarang sistem siaran (progama) RRI Semarang bebas dan variatif dalam 

mengeluarkan program-program yang bisa didengar oleh masyarakat luas 

khususnya kota Semarang dan sekitarnya (wawancara dengan Dra Sri Murwani 19 

Oktober 2010).  

Adapun sistem siaran (progama) RRI cabang madia Semarang adalah  

1. Pro I (Program Daerah) 

Pada program yang disiarkan melalui Pro I ini merupakan hiburan 

yang mencakup seluruh isi siaran sesuai klasifikasi yang ada dengan 

sasaran masyarakat yang berusia 5 tahun keatas, tanpa membedakan jenis 

kelamin, latar belakang pendidikan dan status sosial. Isi siaran berorientasi 

pada kebutuhan pendengar di daerah (local approach) dengan titik berat 

budaya setempat. Klasifikasi siaran berita atau informasi 25%, pendidikan 

10%, siaran kebudayaan 10%, hiburan 45%, iklan atau acara penunjang 

10%. Waktu start minimal 19 jam yaitu mulai pukul 05.00-24.00 WIB. 

2. Pro II (Program Gaya Hidup, Musik dan Informasi) 

Program gaya hidup, musik dan informasi yang disiarkan melalui 

Pro II ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu mencakup siaran hiburan 
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dan informasi. Klasifikasi siaran berita atau informasi 30%, siaran 

pendidikan 5%, siaran kebudayaan 5%, Siaran hiburan 40%, iklan 25%. 

Waktu siaran 19 jam yaitu mulai pukul 05.00-24.00 WIB. 

3. Pro III (Program Berita dan Informasi) 

Program siaran LPP RRI Semarang yang sebagian acaranya direlay 

dari Pro III cabang utama Jakarta dan sebagian lagi diproduksi dan 

disiarkan secara lokal. Karakteristik jaringan berita dan informasi siaran 

masyarakat berusia 20 tahun keatas. Siaran berita 60%, siaran hiburan 

25%, siaran iklan 15%. Waktu siaran 24 jam. 

Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran 

berdasarkan isi, jenis dan tujuan siaran sebagai Radio Republik Indonesia 

yang menitikberatkan pelaksanaan fungsinya pada penyiaran informasi, 

pendidikan dan hiburan, maka siaran yang diberlakukan adalah : 

a. Siaran Berita atau Informasi 

Siaran berita atau informasi adalah siaran mengenai peristiwa, 

fakta pernyataan, gagasan dan opini terbaru yang berpengaruh dan 

menarik perhatian sebagian besar masyrakat. 

Kelayakan berita aktual ditentukan oleh nilai berita (news value) 

yang meliputi terkini atau terbaru (timelines), kedekatan dengan 

pendengar (proximity), tindakan pemerintah (government action), 

mengenai orang penting (prominence), konflik (conflict), kejahatan 

(criminal), keanehan (oddity), dan minal insane (human interest). 
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b. Siaran Pendidikan (education program) 

Siaran pendidikan terdiri atas : 

1) Siaran Pendidikan sekolah 

Siaran pendidikan sekolah masuk kedalam kategori yang pemilihan 

materinya dilakukan dengan pendekatan kurikuler yang berlaku di 

lembaga pendidikan formal, dengan sasaran mulai dari taman 

kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

2) Siaran Pendidikan Luar Sekolah  

Siaran pendidikan luar sekolah merupakan acara siaran pendidikan 

yang pemilihan materinya ditentukan berdasarkan kurikuler luar 

sekolah, dengan sasaran semua usia yang tidak berkesempatan 

mendapatkan pendidikan pada sekolah formal. 

3) Siaran Pendidikan Umum 

Siaran pendidikan yang ditujukan kepada masyarakaat secara 

umum yang bersifat heterogen dan tidak terorganisasi dengan 

tujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam menuju madani 

(civil society). 

4) Siaran Pendidikan Khusus atau Sosial  

Siaran pendidikan ini ditujukan kepada maasyarakat yang khusus, 

terorganisir dan homogen. 
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5) Siaran Agama 

Siaran pendidikan agama ditujukan kepada masyarakat penganut 

agama tertentu yang terdapat di Indonesia, untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. 

c. Siaran Kebudayaan  

Siaran Kebudayaan berisi tentang pemaparan hasil dari 

penciptaan hasil (akal budi) manusia Indonesia dan asing, seperti 

kesenian dan adat yang bertujuan melestarikan, meningkatkan 

mengembangkan budaya bangsa, mempertebal harga diri dan 

kebanggaan nasional, memperkokoh hubungan antar bangsa.  

d. Siaran Hiburan (Entertainment Program) 

Siaran hiburan bertujuan untuk memberikan kepuasan batin 

sesaat kepada pendengar yang berdampak pada timbulnya suasana 

rilexs, merasa terbebas dari berbagai persoalan dan mendapatkan 

suasana baru. 

e. Siaran Iklan dan Acara Penunjang (Adverstisement and 

Miscellaneous) 

Siaran iklan adalah mata acara penunjang yang diperkenalkan, 

dimasyarakatkan dan dipromosikan dalam bentuk barang ataupun jasa, 

gagasan atau cita-cita dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan. Siaran iklan dibagi menjadi dua yaitu 

iklan niaga dan iklan layanan-layanan masyarakat. 
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4. Pro IV (Program Kebudayaan) 

Pada programa kebudayaan yang disiarkan melalui Pro IV ini 

didominasi oleh hiburan tradisional. Sasaranya masyarakat dari usia 13-49 

tahun. Siaran kebudayaan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-

masing.  

Klasifikasi siaran kebudayaan 20%, hiburan tradisional 30%, 

hiburan non tradisional 10%, pendidikan 15%, berita atau informasi 10%, 

serta iklan dan penunjang 15%. Waktu siaran minimal 12 jam, mulai pukul 

12.00-24.00 WIB (Arsip Progama RRI Semarang,2008). 
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BAB III 

SEJARAH RADIO REPUBLIK INDONESIA 

WILAYAH SEMARANG TAHUN 1945-1998 
 

A. Sejarah Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang 

Sebelum Kemerdekaan 

Radio Republik Indonesia wilayah Semarang merupakan salah satu 

lembaga penyiaran pemerintah yang mempunyai kaitan erat dengan nilai-nilai 

perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan 

atau pada massa perjuangan. 

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah radio di 

Indonesia. Radio pertama kali di kenal di Indonesia pada tahun 1920-an, yang 

dalam masa perkembangannya tanggal 16 Juni 1925 terbentuklah perkumpulan 

radio amatir di Jakarta dengan nama Batavia Radio Vereneging. Dengan 

dikeluarkannya undang-undang pada tahun 1934 berdirilah perkumpulan radio 

Belanda dengan nama NIROM (Nederlandsch Indische Omroep Maatschappij), 

Perkumpulan tersebut mendirikan Stasiun Radio Siaran, diantaranya di kota 

Bandung, Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, 

Malang dan Surabaya dengan sasaran pendengarnya orang-orang Belanda. 

Pada awal Perang Dunia II, Belanda mencoba mengubah politiknya 

melalui pendekatan dengan bangsa timur. Pada 1 April 1933 di Solo lahir SRV 

(Solo Radio Vereniging), berasal dari suatu perkumpulan karawitan Mardi Raras 

Mangkunegaran. Kegiatan yang disiarkan dari pemancar SRV itu antara lain 



40 

 

karawitan dari Kepatihan Mangkunegaran, Ketoprak, dan Wayang Wong dari 

Taman Balekambang. SRV mampu menyewa pemancar dari pemerintah Belanda 

untuk memperkuat siarannya dengan kekuatan 150 watt dan gelombang 62 meter. 

Pada 15 Januari 1935 stasiun radio solo tersebut mengadakan kongres untuk 

pembangunan gedung sendiri. Pembangunan gedung SRV dimulai tanggal 15 

September 1935 dan tanggal  29 Agustus 1936 gedung SRV diresmikan oleh 

Gusti Siti Noeroel Kamaril Ngasarati Koesoema Wardhani, puteri Mangkunegoro 

VII. 

 Tahun 1934 di Jakarta lahir Verenile Oosterche Oomroep, di Bandung 

lahir Voor Verenige Luisteraars, di Surabaya lahir Radio CIRVO (Chinece 

Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java). 

Satu-satunya perkumpulan Radio Bangsa Indonesia yang menggunakan 

istilah ketimuran ialah Sri Solo yang berdiri pada tahun 1936, orientasi siarannya 

semata-mata hanya kesenian. Radio Semarang lahir dari studio kecil yang 

berkekuatan 150 watt, bertempat di arena pasar malam jalan Veteran dengan 

dilengkapi alat-alat yang dirakit oleh orang-orang yang mencintai seni, 

beranggotakan 1000 orang dan setiap anggota dikenai iuran setengah rupiah. 

Setelah empat tahun berdiri Radio Semarang semakin berkembang dengan 

anggota menjadi 2000 orang. Pada tahun 1940 Radio Semarang pindah ke sebuah 

paviliun, yaitu di gedung bioskop Grand. Di studio baru ini anggotanya bukan 

hanya para pemain dari perkumpulan musik atau karawitan, namun juga seluruh 

lapisan masyarakat yang ada di kota Semarang (UNIKA Soegijapranata,1996,60) 
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Tahun 1942 tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah 

kepada Jepang. Pada saat itu semua radio siaran yang ada dihentikan termasuk 

Radio Semarang. Kemudian Jepang mendirikan Badan Penyiaran yang dinamakan 

Hoso Kanri Kyoku, dengan cabang-cabangnya diantaranya Hoso Kanri Kyoku 

Surakarta dan Hoso Kanri Kyoku Semarang. 

Hoso Kanri Kyoku Semarang terletak di Jalan Pandanaran yang dipimpin 

langsung oleh orang Jepang bernama Yamawaki, dengan program siaran Asia 

Timur Raya. Program siaran ini merupakan suatu propaganda untuk tentara 

pemerintah Jepang yang disiarkan dalam dua bahasa yaitu Melayu dan Jepang. 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Hirosima di Bom Atom oleh sekutu, dan 

menyusul tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki juga di Bom Atom oleh sekutu, 

dengan dibomnya kedua pulau milik kebanggaan bangsa Jepang tersebut akhirnya 

Jepang menyerah tanpa syarat kepada bangsa Indonesia pada tanggal 14 Agustus 

1945. Hal tersebut membuat semua siaran Hoko Kanri Kyoku dihentikan oleh 

Jepang. 

Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 WIB, delegasi radio Hoko 

Kanri Kyoku berkumpul di gedung Road Van Indie, dengan dihadiri beberapa 

tokoh, seperti Abdulracman Saleh, Adang Kadarusman, Sukardi, Suktardji Harjo 

Lukito, Sumar Madi, Sudomo,Yusuf Ronodipuro, Marto dan Maladi. Dalam 

pertemuannya beberapa tokoh  menyimpulkan : 

1. Delegasi akan membentuk pertemuan Radio Republik Indonesia yang 

meneruskan 8 Stasiun Radio Hoso Kyoku di Jawa. 
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2. Radio Republik Indonesia akan mempersembahkan kepada Presiden 

Pemerintah Republik Indonesia sebagai media atau alat penghubung 

antara pemerintah dan rakyat.  

Pada tanggal 11 September 1945 pukul 24.00 WIB, beberapa tokoh 

mengadakan pertemuan lagi di rumah Adang Kadarusman  yang dipimpin oleh 

Abdul Rachman Saleh, dihadiri oleh utusan 6 stasiun meliputi : Jakarta, Bandung, 

Purwokerto, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta (minus Malang dan Surabaya), 

pertemuan tersebut menghasilkan beberapa ketetapan diantaranya : 

1. Tanggal 11 September 1945 dinyatakan sebagai tanggal berdirinya Radio 

Republik Indonesia. 

2. Tercetusnya TRI PRASETYA RRI, yang menjadi landasan kerja 

Angkasawan RRI. 

Mengingat Radio Hoso Kyoku Semarang termasuk di dalam 8 stasiun 

Radio Republik Indonesia, maka RRI Semarang juga menyatakan berdiri 

tanggal 11 September 1945 (Tim Penyusun,1996,63). 

 

B. Perkembangan Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang 

Tahun 1945-1998 

1. Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Masa Awal 

Kemerdekaan Tahun 1945-1949 

Radio Republik Indonesia pada awal kemerdekaan disebut juga 

dengan radio perjuangan, perkembangannya lebih mengarah pada 

menggerakkan dan menggelorakan semangat nasionalisme. Setelah 
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pembacaan teks proklamasi yang baru bisa disiarkan sampai penjuru tanah 

air termasuk Semarang 18 Agustus 1945, RRI sepenuhnya menjadi milik 

pemerintah Indonesia karena sebelumnya diduduki Jepang. 

Pada tanggal 13 September 1945, Maladi mengadakan pertemuan 

dengan pemimin-pemimpin bagian Semarang Hoso Kyoku untuk 

menyampaikan keputusan-keputusan rapat 11 September di Jakarta. 

Kemudian Kepala Hoso Kyoku,Yasaki dan Kepala Siaran Yamamoto 

diberi tahukan hasil rapat radio di Jakarta, kecuali mengenai penyerahan 

pemancar yang masih di rahasiakan mereka tidak keberatan diadakannya 

pertemuan dengan semua pegawai radio untuk mendengar keterangan-

keterangan Soehardi tentang berdirinya Radio Republik Indonesia.  

Pada pertemuan 15 September di studio, semua pegawai Semarang 

Hoso Kyoku termasuk tenaga-tenaga karawitan dan musik menyatakan 

sumpah setia sebagai pegawai Radio Republik Indonesia Semarang, 

namun orang-orang Jepang tidak hadir. Radio Semarang, Surakarta dan 

Yogyakarta waktu itu bekerja sama untuk mengukuhkan berdirinya Radio 

Republik Indonesia.  

Pada tanggal 19 September 1945 kota Semarang dan Solo 

diramaikan dengan berita kedatangan Belanda melalui Nederlandsch Indie 

Civil Administratie  (NICA) ke Indonesia. Dimana-mana di adakan rapat-

rapat oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah, Dewan Keamanan 

Rakyat (DKR) organisasi kelaskaran dan Angkatan Muda Indoesia (AMI) 

untuk membicarakan persiapan menghadapi perang dengan Belanda. 
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Kesempatan itu dipergunakan untuk membicarakan pengalihan kekuasaan 

pemancar-pemancar Jepang secepat mungkin agar siaran radio dapat 

dibuka kembali. Maladi menunjukan kepada Yasaki dan Yamamoto 

suasana perang di kota itu, sehingga berhasil mendesak mereka untuk 

Menyerahkan alat pemancar kepada RRI.  

 Pada tanggal 1 Oktober 1945, bertempat di Kantor Semarang Hoso 

Kyoku di Jalan Pandanaran, Yasaki menandatangani naskah penyerahan 

kekuasaan atas Semarang Hoso Kyoku dalam bahasa Jepang dan Indonesia 

tepat pada jam 10.00. Pada bulan November 1945 Semarang  di kuasai 

oleh tentara Inggris, kemudian alat  pemancar  di singkirkan ke tiga 

tempat, yaitu Pekalongan, Pati dan Salatiga (http://lps-

air.org/?pg=articles&article=6053). 

Pada masa awal kemerdekaan perkembangan siaran RRI mencapai 

29 buah termasuk 8 stasiun yang pernah ada (Jakarta, Bandung, Semarang, 

Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang) dan tersebar 

diberbagai wilayah, namun sebagai akibat dari agresi militer Belanda I 21 

Juli 1947, jumlah RRI menyusut menjadi 10 studio diantaranya 

Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Surabaya, Malang, Blitar. 

Sedangkan RRI Semarang digabung dengan RRI Purwokerto, Magelang, 

dan Pekalongan disebut dengan RRI Jawa Tengah yang berkedudukan di 

Magelang dengan stasiun relay di Wonosobo.  

Kantor RRI Semarang pada masa awal kemerdekaan masih 

sederhana dan pegawainya masih sangat terbatas, peralatan kantor seperti 
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pemancar, mesin tulis juga masih sedikit dan sederhana, karena bekas dari 

radio Belanda yang disebut dengan NIROM. Selain minimnya jumlah 

karyawan, pekerja di RRI juga rata-rata masih minim pengetahuannya 

(http://media.kompasiana.com/group/mainstream-media/2010/08/01/rri-di-

mata-generasi-muda/).  

2. Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Masa Demokrasi 

Liberal Tahun 1950-1959 

Setelah berkahirnya agresi militer II dan pengakuan kedaulatan 

Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949, RRI mulai menata diri dan 

menjadi stasiun radio publik yang merdeka (independent). Pada tahun 

1953 RRI Semarang mulai melakukan siaran-siaran lokal bersama dengan 

RRI lain seperti Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Kotaraja, 

Padang, Bukittinggi, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, 

Ambon dan Denpasar, yang di siarkan langsung (relay) oleh RRI Jakarta. 

Siaran lokal tersebut diantaranya  di daerah Cirebon, Jember, Madiun, dan 

Ternate (Tim Penyusun, 1995, 13). 

Pada tahun 1950  mulai menjadi tonggak awal dikonotasikannya 

RRI menjadi “corong pemerintah”, RRI selalu membuat klarifikasi 

maupun justifikasi setiap tindakan pemerintah serta kurang menampung 

aspirasi publik, dan  mulai menyuarakan kebijakan-kebijakan program 

pemerintah. Contohnya dalam dunia pers dibidang media massa pada masa 

orde lama atau sistem liberal ini, dipengaruhi oleh partai politik seperti; 

Soeloeh Indonesia (PNI), Harian Rakjat (PKI), Doeta Masjarakat (NU), 
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Abadi (Masjumi) dan Pedoman (PSI). Surat kabar pada masa orde lama 

juga sempat mengalami pembredelan karena isinya dinyatakan 

bertentangan dengan kebijakan Pemerintah orde lama, sekitar 40 surat 

kabar. Diantaranya, Keng Po, Indonesia Raja, Bintang Minggoe dari 

Jakarta, Masyarakat baroe (Samarinda), dan Penerangan (Samarinda) 

(Moundry,2008,28). 

Pada tahun 1955 RRI ikut andil dalam menyiarkan untuk pertama 

kalinya pemilihan umum  memilih anggota DPR atau anggota 

konstituante, diera orde lama sistem pemerintahan Indonesia berbentuk 

kabinet parlementer. Para menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada 

parlemen (DPR) dan parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi 

tidak percaya. Untuk kuatnya kekuasaan Presiden, hanya ditetapkan 

sebagai kepala negara saja dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang 

perdana menteri yang mengepalai kabinet. Sehingga Presiden tidak dapat 

dijatuhkan oleh parlemen (Syafiie, 1994, 43). 

Akhir tahun 1958 RRI Semarang banyak melakukan siaran-siaran 

yang merelay dengan RRI pusat Jakarta melalui Programa III. Pada masa 

orde lama RRI Semarang sendiri hanya memiliki satu Programa, isi siaran 

masih berorientasi pada kebutuhan pendengar didaerah (local approach) 

dengan titik berat budaya setempat, selain itu jangkauan siarannya juga 

masih minim di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya.  

Banyak siaran-siaran yang direlay, seperti peristiwa-peristiwa 

penting dan pidato-pidato kenegaraan yang secara rutin disiarkan oleh 
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RRI. Oleh karena itu siaran warta berita menjadi unggulan pada masa awal 

orde lama.  

3.  Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Masa Orde Lama 

Tahun 1959-1965 

RRI Semarang pada tahun 1959 yang merupakan masa-masa orde 

lama yang masih  berfungsi sebagai corong pemerintah, yaitu 

menyuarakan kebijakan-kebijakan atau program pemerintah, seperti 

informasi-informasi politik, pendidikan dan hiburan yang bertujuan untuk 

menjadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat. 

Pada masa orde lama pers mulai berpolitik terutama media siaran 

(radio), pada masa inilah kedudukan dan fungsi pers diarahkan kedalam 

tujuan politik yang dilakukan oleh para penguasa untuk membenarkan 

tindakan-tindakan penguasa. Setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 

tanggal 5 Juli 1959, penguasa berturut-turut mengeluarkan peraturan yang 

bertujuan untuk mengetatkan pengawasan dan mempererat pengendalian 

terhadap pers. Contohnya dalam bidang media penyiaran, pemerintah 

mengeluarkan peraturan untuk membubarkan kegiatan siaran radio yang 

berasal dari pemancar lain (radio swasta) kecuali radio milik pemerintah. 

Namun hal tersebut memberikan keuntungan terhadap RRI di seluruh 

Indonesia tak terkecuali Semarang. Hal ini dikarenakan jangkauan siaran 

RRI khususnya di Semarang bisa menjadi lebih luas dan masyarakat 

Semarang bisa sepenuhnya mendengarkan informasi khususnya masalah 
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politik yang sedang gencar-gencarnya pada masa pemerintahan Presiden 

Soekarno. 

Masa orde lama RRI Semarang mulai menyempurnakan penyiaran 

dibidang hiburan berupa seni budaya. Contohnya, acara siaran langsung 

(relay) pertunujukkan wayang kulit, ludruk dan ketoprak yang disiarkan 

setiap sabtu malam. Sejak orde lama RRI Semarang sudah mencanangkan 

siaran yang bernama “pilihan pendengar”, yaitu diberikannya kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengirimkan permintaan (request) berupa lagu 

tertentu yang masih menggunakan surat. “Pilihan pendengar” menjadi 

acara kesukaan masyarakat pada era orde lama, lagu keroncong dan 

karawitan banyak direquest oleh masyarakat pada masa tersebut.  

Radio Semarang (RRI) di era orde lama juga menyiarkan kebijakan-

kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, seperti yang dirumuskan 

dalam Undang-Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. 

Pemerintah memberikan kesempatan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan yang tidak kalah mutunya. Contohnya didirikannya 

Universitas-universitas disetiap provinsi yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu 

pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti Universitas 

Indonesia (UI), Institut Pertanian Bandung (IPB), Institut Teknik Bandung 

(ITB), Universitas Gajah Mada, dan Universitas Airlangga (UNAIR).  

Perkembangan sistem lembaga pendidikan tersebut mengalami 

beberapa kendala diantaranya, tenaga pengajar dan pelajarnya yang masih 
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terbatas, sehingga menimbulkan kemrosotan mutu pendidikan yang cukup 

tinggi seperti yang terjadi di universitas-universitas provinsi. Kendala 

lainnya yaitu pada akhir orde lama pendidikan dimasuki oleh politik 

praktis atau mulai dijadikan kendaraan politik. Pada masa itu dimulai 

pendidikan indoktrinasi yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk 

mempertahankan kekuasaan orde lama (Poesponegoro,1992,327). 

Pada tahun 1965 merupakan gencar-gencarnya pemberontakan yang 

dilakukan oleh komunis. Berawal dari tanggal 1 Oktober 1965 PK(Partai 

Komunis Indonesia) mulai menguasai RRI pusat (Jakarta), melalui 

todongan pistol mereka melakukan pemaksaan terhadap seorang penyiar 

RRI untuk melakukan penyiaran yang menyatakan bahwa G-30S telah 

menyelamatkan negara dari usaha kudeta dewan jendral. Pada hari itu juga 

pukul 13.00 WIB stasiun RRI Semarang langsung dikuasai oleh komunis 

melalui Asisten 1 Kodam VII/Diponegoro Kolonel Sahirman 

mengumumkan dukungannya terhadap G30S pusat, selanjutnya para 

pendukung G-30S lainnya secara serentak mengambil alih markas-markas 

militer di Jawa Tengah. 

Kolonel Sahirman melalui RRI Semarang sempat menyiarkan 

pengumuman yang disusun oleh PKI yang merupakan suatu isu, 

pengumuman tersebut antara lain: 

a) Bahwa di daerah-daerah tingkat II (kabupaten) di Jawa Tengah telah 

dilancarkan gerakan pembersihan terhadap pengikut-pengikut gerakan 
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dan simpatisan-simpatisan dewan jenderal, begitu juga di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b) Bahwa kejahatan-kejahatan dewan jenderal yang mematuhi perintah-

perintah Badan Intelijen Amerika (CIA) dan tingkah laku mereka yang 

suka hidup mewah dan berfoya-foya di atas penderitaan rakyat telah 

membangkitkan rasa jijik dan kemarahan dikalangan massa tamtama, 

bintara, dan perwira yang sangat meluas dalam jajaran Kodan 

VII/Diponegoro dan masyarakat. 

c) Bahwa sejak beberapa lama pengikut-pengikut dewan jenderal telah 

menyatukan kegiatan-kegiatan mereka dengan anasir-anasir kontra-

revolusioner lainnya di Jawa Tengah dan memadukan kegiatan terror 

dengan pengacau ekonomi dalam rangka persiapan untuk melancarkan 

kudeta. 

d) Bahwa langkah-langkah yang diputuskan oleh Komando Gerakan 30 

September Pusat untuk memberikan kenaikan pangkat secara 

menyeluruh kepada para tamtama dan bintara, serta penyederhanaan 

tingkat kepangkatan dalam TNI-AD dalam mendapat sambutan hangat 

dari seluruh anggota Kodam VII/Diponegoro. 

e) Atas dasar instruksi Komando Gerakan 30 September Pusat itu, di 

Jawa Tengah dinyatakan berlakunya kenaikan pangkat tersebut sejak 

dikeluarkannya instruksi komando Gerakan 30 September Pusat. 

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Brigjend Surjosumpeno melalui 

mandat dari Mayjen Soeharto yang telah mengambil alih sementara 
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pimpinan Angkatan Darat memerintahkan pasukan Resimen Para 

Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk membebaskan semua 

penguasaan yang dilakukan PKI. Brigjend Surjosumpeno kemudian 

melakukan rapat dengan para perwira yang tidak ikut membelot dengan 

komunis, diantaranya: Batalyon Kavaleri 2/Magelang, Batalyon Artileri 

Medan 3 & 9/Magelang, Batalyon Zeni Tempur 4/Magelang, Batalyon 

Para 2/Magelang, Batalyon Para 3/Semarang dan Batalyon F Brigadir 

Infanteri 4/Gombong. Setelah diadakan rapat, Brigjend Surjosumpeno 

memerintahkan Letkol Jasin Hussein Komandan Yonkav 2, untuk merebut 

kembali Semarang dari tangan pemberontak G30S. Pasukan mulai 

bergerak dengan 2 kekuatan pleton BTR (Bronero Transportera: kendaraan 

pengangkut lapis baja). Karena tidak memiliki pasukan infanteri, Batalyon 

Artileri Medan 3 & 9 difungsikan sebagai pasukan Infanteri. Menjelang 

pukul 10.00 Yonkav 2 memasuki kota Semarang. 

Sampai di Semarang pasukan pimpinan Letkol Jasin Hussein tidak 

menemukan perlawanan dari pihak G-30S. Ternyata setelah Kolonel 

Sahirman mendengar informasi dari Jakarta bahwa G-30S berhasil 

digagalkan oleh pasukan Mayjen Soeharto, Kolonel Sahirman dan anggota 

staf perwiranya melarikan diri dari kota Semarang dan pasukan pendukung 

G-30S lainnya menyerah tanpa perlawanan. Siang harinya Brigjen 

Soerjosumpeno berhasil menguasai kembali RRI Semarang dan 

mengumumkan melalui siaran, bahwa beliau berhasil kembali memegang 

kendali atas Markas KodamVII/Diponegoro. Setelah terjadi peristiwa 
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tersebut RRI Semarang bekerjasama dengan RRI Surakarta dan RRI 

Yogyakarta dengan mendirikan studio tri tunggal yang berlokasi di 

Purwokerto, siaran yang dipancarkan RRI itu bertujuan untuk 

menanggulangi gerakan-gerakan yang masih memberontak kepada 

Republik Indonesia (Wawancara dengan Bp Hendro Wibowo, 2 November 

2010). 

4. Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang Masa Orde Baru (1966-

1998) 

Pada masa orde baru RRI menjadi simbol kekuasaan atau hegemoni 

yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang bertikai, contohnya dalam 

momentum 30 September 1965 kekuatan militer PKI dan TNI sama-sama 

memperebutkan RRI pusat untuk menyiarkan propaganda dan klaim 

masing-masing sebagai pemegang kendali kekuasaan. 

Zaman orde baru menjadikan RRI sebagai perangkat politik untuk 

memaksakan konsensus-konsesus politik pemerintah pusat terhadap 

daerah. Pada tahun 1970 RRI mensubordinasikan sebanyak 147 stasiun 

radio di kota-kota kabupaten yang biasa disebut Radio Siaran Pemerintah 

Daerah (RSPD) dan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD). Radio-

radio ini diharuskan menyiarkan langsung program-program RRI tanpa 

perubahan dan koreksi. RRI memberlakukan kewajiban siaran langsung 

(relay) bagi setiap stasiun radio, khususnya yang terkait dengan siaran 

warta berita, pidato kenegaraan presiden, seremoni pemerintahan, dan 

acara KLOMPENCAPIR (Kelompok, pendengar, pembaca dan pemirsa) 
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yang aktif digalakkan pemerintah dalam rangka sosialisasi program-

program pembangunan orde baru (Sudibyo, 2004, 327).   

RRI Semarang juga memformat materi siarannya agar bisa 

mengakomodasi segenap kepentingan pemerintah. Sesuai dengan 

kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengunggulkan program 

pembangunan, program tersebut juga tidak terlepas dari peran RRI 

Semarang untuk mensukseskan program-program pemerintah dibidang 

pembangunan, yang meliputi: sandang, pangan, kesehatan, keluarga 

berencana, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kebudayaan, agama, 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lainnya. 

Untuk memantapkan program yang dicanangkan Departemen Penerangan 

yaitu program KLOMPENCAPIR, RRI Semarang mengadakan acara-

acara temu wicara, seperti Presiden dengan petani, presiden dengan 

nelayan, presiden dengan masyarakat ekonomi lemah, dan sebagainya. 

Selain itu RRI Semarang juga melakukan kerjasama dengan instansi-

instansi seperti : bidang keagamaan (Depag), Keluarga Berencana 

(BKKBS), organisasi-organisasi swasta dan perguruan tinggi. Kerjasama 

tersebut berupa program atau acara dari instansi-intansi tersebut disiarkan 

oleh RRI. Khusus untuk perguruan tinggi, RRI Semarang memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk melakukan siaran (Wawancara dengan Bp 

Hendro Wibowo, 2 November 2010). 

Selain dibidang politik dan pembangunan, siaran RRI Semarang, 

semakin meningkatkan acara-acara siaran langsung (relay) hiburan seperti 
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Wayang (wayang kulit dan wayang orang), Ludruk, ketoprak, langgam 

jawa dan sandiwara radio. Siaran live olahraga juga mulai berkembang 

pada masa orde baru, seperti sepak bola, bulu tangkis, voli dan lainnya 

(Wawancara dengan Bp Hendro Wibowo, 2 November 2010). 

RRI juga menjadi wahana pemerintah untuk menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga 

stabilitas ekonomi, contohnya tentang dinamika harga-harga bahan 

kebutuhan pokok diberbagai pasar induk dan pasar tradisional seperti, 

sayur mayur dan buah-buahan di pasar-pasar tradisional, di Pasar Johar 

(Semarang), Pasar Beringharjo (Yogyakarta), Pasar Klewer (Solo) dan 

pasar tradisional lainnya yang selalu disiarkan RRI dan disiarkan langsung 

oleh radio-radio lain. Makna siaran ini bertujuan untuk mengabarkan pada 

masyarakat bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas pangan nasional 

(Sudibyo, 2004, 327)  

 RRI Semarang pada masa orde baru berusaha meningkatkan 

kualitas mulai dari : 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) melalui, diklat, kursus-kursus, tenaga 

teknik, siaran dan pemberitaan. 

b) Memperbaiki perangkat keras, meliputi peralatan teknik, mobil siaran 

luar/siaran langsung yang berfungsi untuk menyiarkan peristiwa-

peristiwa penting RRI di lapangan, contohnya laporan-laporan di 

gedung/tempat olah raga, kantor gubernur, acara di simpang lima dan 

acara lainnya. 
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c) Merenovasi dan membangun gedung baru baik gedung perkantoran 

maupun gedung pertemuan (Auditorium). 

d) Meningkatkan kualitas siarannya, seperti mengganti siaran-siaran RRI 

yang membosankan sesuai permintaan masyarakat. 

e) Menambah karyawan menjadi ±250 personel. 

Masa orde baru RRI Semarang sudah mulai tersaing dengan radio-

radio swasta yang semakin banyak bermunculan dan bisa membuat acara-

acara yang lebih menarik sehingga penggemar-penggemar RRI banyak 

yang beralih kepada radio-radio swasta. Kemudian RRI melakukan 

kerjasama dengan PRRSNI (Persatuan Radio-Radio Swasta Nasional 

Indonesia) yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1974, kemudian terjadi 

kesepakatan bahwa radio-radio swasta diwajibkan untuk menyiarkan 

langsung warta berita RRI.  

Terhadap pembinaan radio siaran non-pemerintah ini, pihak RRI 

telah menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh. Selama tahun 1975 

dan 1976 telah dilakukan rapat yang meliputi 73 orang peserta pimpinan 

teknik dan 99 orang pimpinan siaran dari 103 stasiun. Rapat yang sama 

dilakukan lagi tahun 1976 dan 1977 yang diikuti oleh 40 peserta pimpinan 

siaran. Pada tahun 1976 juga diselenggarakan lokakarya yang diikuti oleh 

52 orang peserta badan pembinaan radio siaran non-pemerintah dari 26 

propinsi. Sedangkan tahun 1976 dan 1977 diikuti oleh 40 orang dari 26 

propinsi. Dengan kebijaksanaan RRI seperti itu, tampak adanya integrasi 
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siaran di Indonesia yang penting dalam menunjang pemerintah dalam 

mengembangkan pembangunan (Effendy, 1978, 63). 

RRI sendiri sejak tahun 1975 telah mengembangkan diri terutama 

dalam sarana fisik dengan membentuk suatu sistem jaringan yang dapat 

menghubungkan pusat dengan daerah dan daerah dengan daerah lainnya. 

Tahun 1974 RRI memiliki stasiun radio sebanyak 47 buah dengan jumlah 

118 pemancar yang meliputi 1.113,75 KW; pada tahun 1975 ditambah 

sebuah stasiun dengan 130 pemancar berkapasitas 1.132,75 KW; dan tahun 

1976 ditambah lagi sebuah stasiun di Dilli Timor Timur, dengan 174 buah 

pemancar berkapasitas 2.612,75 KW (Effendy, 1978, 64).   

Pemerintah sendiri memandang pentingnya RRI sebagai alat untuk 

membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. perkembangan 

RRI Semarang tidak hanya memberikan informasi yang aktual, tepat, dan 

terpercaya, namun juga memuat nilai-nilai edukatif. Porsi untuk 

pendidikan, baik secara instruksional seperti siaran SLTP, SMU dan 

Universitas Terbuka, maupun pendidikan masyarakat seperti siaran 

pedesaan, siaran wanita, siaran nelayan, dan sebagainya. Gelombang 

siaran RRI Semarang tidak saja di berkutat di level domestik, tetapi juga 

menembus hingga ke dunia manca yang tersaji dalam Voice Of Indonesia 

(Suara Indonesia, siaran luar negeri RRI) yang disiarkan dalam sepuluh 

bahasa. Itulah, semenjak proklamasi hingga akhir orde baru, Radio 

Republik Indonesia tetap berteguh melayani rakyat Indonesia (Wawancara 

dengan Bp Hendro Wibowo, 1 November 2010). 
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Perkembangan RRI tahun 1998 mulai melepaskan diri dari 

ketergantungan terhadap pemerintah. Dibidang sarana dan prasarana RRI 

Semarang pada tahun 1998 juga mulai meningkatkan jangkauan penyiaran 

dan sumber daya manusia yang lebih modern dan ahli dalam bidangnya. 

Siaran-siaran langsung RRI juga mulai dikembangkan, seperti siaran 

langsung liputan haji, peringatan hari ABRI, solat idul adha, solat Jum’at 

dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.   

Tahun 1998 menjadi tonggak RRI untuk keluar dari struktur dan 

kultur yang paternalistik dan memproyeksikan diri sebagai media yang 

professional dan modern. RRI harus mengikuti pola kerja-kerja radio yang 

makin cepat, kreatif dan punya kapasitas memahami selera pasar dengan 

lebih jeli. Masa yang berubah telah membuat RRI semakin berani 

menunjukkan identitasnya sendiri. Situasi keinginan perubahan dalam 

tubuh RRI mulai dilakukan setelah terjadinya berbagai demonstrasi oleh 

mahasiswa diberbagai kota termasuk Semarang. Para mahasiswa 

melakukan pembajakan siaran di berbagai radio untuk menyiarkan 

keinginanan dan tuntutan mereka, yang kemudian berujung tumbangnya 

pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 (Sudibyo, 2004, 328).   

Para mahasiswa diseluruh Semarang melakukan demonstrasi besar-

besaran untuk mengeluarkan aspirasi atau tuntutan mereka. Menjelang 

pukul 14.30 ribuan mahasiswa menguasai gedung RRI Semarang, 

beberapa mahasiswa ada yang langsung naik ke lantai II untuk menemui 
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kepala stasiun RRI Bagus Giarto BSc yang disaksikan Kapoltabes 

Semarang Kol. Pol. Drs. Soenarko DA.  

 
Sumber: Suara Merdeka, Jumat 15 Mei 1998 

 

Para mahasiswa ingin menyiarkan pernyataan sikap yang berbunyi : 

“Semarang, 14 Mei 1998 pukul 14.50  

Pernyataan sikap mahasiswa se- Jateng  

Melihat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang melanda 
bangsa Indonesia, maka kami mewakili mahasiswa seluruh 
Jawa Tengah menuntut penyelenggara negara ini untuk segera 
mengadakan Sidang Istimewa MPR sekaligus agar Presiden 
Soeharto mengundurkan diri, segera melaksanakan reformasi, 
menurunkan harga-harga dan menghentikan kekeasan 
terhadap mahasiswa dan masyarakat.  
 
Ttd mahasiswa Jateng 

 
 

Salam Reformasi.” 
(Suara Merdeka, Jumat 15 Mei 1998, hlm 2)   
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Pihak RRI menyetujuinya dan mengudarakan pernyataan 

mahasiswa ini tiga kali yaitu pukul 15.00, lalu 15.15 dan pukul 15.30. 

Adapun kronologi aksi demonstrasi mahasiswa Semarang yaitu:  

Pukul 09.00 : Mahasiswa di Semarang melakukan aksi di   

kampus masing-masing.   

Pukul 10.00 :  Mulai turun ke jalan menuju gedung DPRD di Jl 

Pahlawan, ribuan mahasiswa dating dari berbagai 

arah seperti dari Jl Diponegoro, Jl Pandanaran dan 

Jl Gajahmada. 

Pukul 11.30 :  Ribuan mahasiswa mulai memasuki gedung DPRD 

dengan kawalan petugas keamanan. Sejumlah 

mahasiswa menyampaikan orasi dan tuntutan 

reformasi, juga menuntut turunnya Presiden 

Soeharto. 

Pukul 14.30-15.00 :  Mahasiswa turun ke jalan menuju RRI Semarang 

di Jalan Ahmad Yani. Mahasiswa berbaur 

menduduki RRI Semarang untuk memaksa 

menyiarkan orasi mereka. 

Pukul 15.15 :  RRI Semarang menyiarkan tuntutan mahasiswa 

Jawa Tengah, namun itu belum memuaskan 

mereka dan meminta untuk diulang lagi. 

Pukul 15.25 :  Untuk kedua kalinya RRI Semarang menyiarkan 

tuntutan mahasiswa Jawa Tengah. 
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Pukul 15.45 :  Mahasiswa kembali turun ke jalan menuju Wisma 

Perdamaian di kawasan Tugu Muda. Sambil 

berjalan mereka meneriakkan yel-yel, dan didekat 

plasa simpang lima para mahasiswa membakar ban 

bekas. 

Pukul 16.15 :  Kembali menduduki Wisma Perdamaian dan 

menggelar orasi. 

Pukul 16.45 :  Wali Kota H Soetrisno Suharto dating ke Wisma 

Perdamaian dan memberikan pengarahan. 

Pukul 20.00 :  Mahasiswa meninggalkan Wisma Perdamaian 

menuju halaman kantor Gubernur dan 

mendudukinya (Suara Merdeka, Jumat 15 Mei 

1998, hlm 2).   
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BAB IV 

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA 

PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA 

WILAYAH SEMARANG TAHUN 1945-1998 
 

A. Peran RRI Wilayah Semarang Terhadap Penyampaian 

Informasi Kepada Masyarakat Tahun 1945-1998 

1. Peran RRI Semarang Pada Masa Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949 

Radio Republik Indonesia Semarang merupakan lembaga 

penyiaran dalam kiprahnya untuk masyarakat memegang peranan yang 

sangat penting. Mengingat fungsinya sebagainya penyebaran informasi 

yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum. 

Hal ini menjadikan radio ini memiliki tugas yang berat di pundaknya. RRI 

merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran amat penting 

dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, serta memiliki 

kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.  

Peran RRI sebagai lembaga publik terhadap penyampaian informasi 

terhadap masyarakat pada masa awal kemerdekaan antara lain terbukti dari 

beberapa peristiwa berikut ini : 

a) Pada peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno 

yang menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, hanya melalui RRI masyarakat dapat mengetahui 
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peristiwa tersebut termasuk masyarakat Semarang. Penyiaran teks 

proklamasi tersebut dibacakan ulang oleh Jusuf Ronodipuro. 

b) Pada masa perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1946-1949, tentara 

sekutu datang ke negara kita untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban. Namun kenyataannya tentara sekutu banyak melanggar 

perjanjian-perjanjian yang telah di sepakati antara bangsa  Indonesia 

dengan pihak sekutu sebelumnya. Akibatnya, pertempuran-

pertempuran sering terjadi diantara pihak kita dengan pihak sekutu, 

termasuk pertempuran 5 hari di Semarang yang ikut menewaskan 

seorang dokter yang bernama dr. karyadi. Ketika itu, satu-satunya alat 

komunikasi yang bisa diandalkan untuk menyebarkan informasi 

dengan cepat adalah RRI (Wawancara dengan Bp Hendro Wibowo, 1 

November 2010). 

2. Peran RRI Semarang Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959 

Peran RRI Semarang terhadap penyampain informasi masyarakat 

pada masa demokrasi liberal diantaranya : 

a) Pada masa 1950-an masayarakat pecinta RRI bisa mendengarkan 

siaran RRI tanpa gangguan dari penjajah, karena setelah berakhirnya 

agresi militer II Belanda tahun 1949 RRI mulai menata diri dan 

menjadi stasiun radio publik yang merdeka. RRI Semarang juga mulai 

melakukan siaran-siaran lokal bersama dengan RRI lainnya, 

diantaranya Yogyakarta dan Surakarta yang di siarkan langsung oleh 
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RRI Jakarta. Penyampaian informasi siaran RRI terhadap masyarakat 

Semarang bisa menjadi lebih luas melalui siaran-siaran lokal tersebut. 

b) Melalui RRI, masyarakat bisa mengetahui informasi tentang Pemilu 

anggota DPR atau anggota konstituante pada tahun 1955. 

c) Adanya siaran RRI yang disiarkan langsung bersama RRI Progama III 

Jakarta, masyarakat Semarang bisa mendengarkan siaran-siaran pidato-

pidato kenegaraan pada masa demokrasi liberal. Contohnya pidato-

pidato Presiden Soekarno selalu disiarkan RRI pada masa tersebut. 

3. Peran RRI Semarang Pada Masa Orde Lama Tahun 1960-1965 

Penyampaian informasi-informasi siaran RRI Semarang kepada 

masyarakat kurun waktu tahun 1960-1965, antara lain : 

a) Masyarakat Semarang pecinta RRI pada masa tersebut bisa 

mendengarkan kebijakan-kebijakan atau program pemerintah, seperti 

informasi-informasi politik, pendidikan dan hiburan yang dapat 

digunakan masyarakat sebagai sumber pengetahuan. 

b) RRI Semarang memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk 

meminta lagu melalui surat dalam acara “pilihan pendengar”, sehingga 

masyarakat Semarang bisa mendengarkan jenis-jenis lagu menurut 

selera masing-masing. Seperti keroncong, karawitan dan lagu-lagu 

yang populer pada masa orde lama. 

c) Setelah pemberontakan komunis tahun 1965 RRI Semarang 

melakukan kerjasama dengan RRI Surakarta dan Yogyakarta untuk 

mendirikan studio tri tunggal yang terletak di Purwokerto. Siaran yang 
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didirikan oleh RRI tersebut bertujuan untuk menanggulangi gerakan-

gerakan pemberontak tanah air, sehingga masyarakat pecinta RRI 

lewat siaran-siaran tersebut bisa mengetahui dan mengantisipasi 

munculnya pemberontakan-pemberontakan yang membahayakan 

keutuhan negara Indonesia. 

4. Peran RRI Semarang Masa Orde Baru 1966-1998 

Masyarakat pecinta RRI pada masa orde baru sangat kental sejali 

dengan informasi-informasi yang diunggulkan oleh pemerinatahan 

Presiden Soeharto yaitu tentang program-program yang menunjang dalam 

bidang pembangunan. Peran RRI Semarang terhadap penyampaian 

informasi kepada masyarakat di era 1967-1998 adalah : 

a) Melalui siaran RRI, masyarakat Semarang bisa mengetahui pergantian 

jabatan kepala negara dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto 

pada tanggal 22 Februari 1967.  

b) Pada masa orde baru Departemen Penerangan mencanangkan program 

KLOMPENCAPIR (Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa) 

yang bertujuan untuk sosialisasi program-program pembangunan. 

Melalui program siaran tersebut masyarakat bisa mendengarkan acara-

acara temu wicara seperti presiden dengan petani, presiden dengan 

nelayan, presiden dengan masyarakat ekonomi lemah dan lainnya. 

Masyarakat bisa mendengarkan nasehat atau saran-saran dari presiden 

melalui siaran RRI. 
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c) Pada masa orde baru RRI Semarang juga sudah mengembangkan 

siaran-siaran langsung dibidang hiburan dan olahraga, sehingga 

masyarakat Semarang bisa mengikuti perkembangan olaharaga di 

wilayah Semarang ataupun di tanah air. 

d) Melalui Siaran RRI masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan 

harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tardisional, yang mulai 

disiarkan pada masa orde baru. Pemerintah dengan siaran 

perekonomian tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kalau 

pemerintah bisa menjaga kestabilan pangan nasional. 

e) Pada tahun 1998 Indonesia mengalami masa-masa buruk, mulai dari 

krisis moneter sampai demonstrasi besar-besaran yang menuntut 

lengsernya rezim Soeharto yang penuh dengan tindak pidana. Tugas 

RRI sebagai lembaga publik yang melayani masyarakat, RRI 

Semarang tetap menyiarkan peristiwa-peristiwa tersebut. RRI 

Semarang juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengeluarkan aspirasinya. Adanya penyiaran yang tetap dilakukan 

pada akhir pemerintahan orde baru tersebut, sehingga masyarakat bisa 

mengetahui akhir dari pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 

Mei 1998(Wawancara dengan Bp Johanes Eko P, 2 Desember 2010). 

Radio Republik Indonesia menjadi lembaga Penyiaran Publik yang 

bersifat independen, netral dan tidak bersifat komersial yang tugasnya 

adalah memberikan pelayanan siaran informasi, pelestarian budaya, 

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan menjaga citra positif 
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bangsa di dunia Internasional. RRI juga memberikan hak masyarakat 

mengetahui berbagai informasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi. Secara umum RRI Semarang juga memiliki beberapa program 

siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, antara lain : 

a) Program siaran pendidikan untuk memperkuat pembentukan karakter 

bangsa (nation building) dan mendorong persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

b) Program budaya untuk melestarikan dan mempertahankan identitas 

bangsa. 

c) Program-program siaran untuk daerah perbatasan untuk menjaga 

informasi didaerah perbatasan. 

d) Program-program siaran untuk kelompok minoritas, agar permasalahan 

mereka dapat terangkat dipermukaan. 

e) Siaran hiburan yang sehat  untuk memberikan ruang bagi anak-anak 

dan pemuda dalam mengembangkan bakat dan kreatifitas melalui RRI. 

f) Siaran kontrol sosial yang lebih menekankan pada solusi, memberi 

pemahaman pada pendengar dan mengurangi ketidakpastian akan 

masalah-masalah bangsa (UNIKA Soegijapranata, 1995, 30). 

B.  Kendala-Kendala Penyiaran RRI Semarang Tahun 1945-1998 

Sebagai salah satu media elektronik radio mempunyai sifat-sifat khas yang 

dapat dijadikan sebagai kekuatan yang dimiliki dalam menyampaikan pesan atau 

informasi kepada masyarakat. Lambang komunikasi radio bersifat auditif, terbatas 

kepada rangkaian suara atau bunyi yang hanya menerpa indera telinga. Rangkaian 
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suara atau bunyi itu berasal dari suara atau bunyi seorang penyiar. Penyiar 

merupakan sumber informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat umum, 

dalam hal ini penyiar sebagai sumber informasi maka akan dapat direncanakan 

suatu komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi lewat radio, maka penyiar 

dapat menyusun dan membuat program yang lebih baik, lebih sesuai, dengan 

dukungan bahan-bahan dengan informasi yang lebih akurat. Artinya penyiar dapat 

mengemas pesan-pesan yang menjadi materi acara program siaran radio yang 

lebih mengena dikaitkan pendengar yang merupakan sasaran utama radio 

(UNIKA Soegijapranata, 1995, 24). 

Media penyiaran merupakan wahana komunikasi massa yang telah terbukti 

efektivitasnya. Tanpa media penyiaran manusia tidak mungkin mendistribusikan 

satu pesan terhadap masyarakat luas, dengan demikian media memperluas 

komunikasi manusia dalam hal produksi dan distribusi pesan, menerima, 

menyimpan dan menggunakan kembali informasi. Produksi meliputi penciptaan 

pesan menggunakan media komunikasi, sedangkan distribusi meliputi transmisi 

(memindahkan pesan), amplifikasi (penjelasan pesan) dan display (membuat 

pesan tampak secara fisik ketika sampai tujuan) (mufid, 2005, 17). 

Penyiaran radio pertamakali di Indonesia dilakukan pada tahun 1911 di 

Sabang (utara Sumatera) berupa sebuah radio komunikasi angkatan laut yang 

terletak di pintu gerbang Selat Malaka, salah satu jalur kapal laut yang paling 

ramai pada masa tersebut. Setelah perang dunia I tahun 1925 para broadcaster 

amatir mendirikan lembaga penyiaran Batavia Radio Society, yang merupakan 

lembaga siaran legal pertama kali.  
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Setelah terjadi beberapa perkumpulan masyarakat radio Belanda dan 

pribumi terbentuk, kemudian didirikanlah lembaga-lembaga penyiaran seperti 

tahun 1930 ORARI (Organisasi Radio Amatir Indonesia), tahun 1934 

Netherlandsche-Indische Radio Omroep maatscapij (NIROM), diikuti dengan 

berdirinya lembaga-lembaga penyiaran amatir dari tahun 1933-1943 seperti 

Nederland Indische Vereniging Radio Amateur (NIVERA), MARVO, CIRVO, 

VORO, VORL dan lainnya. Sebelumnya pada tahun 1937 dibentuklah 

Perserikatan Perkumbulan radio Ketimuran (PPRK).  

Perkembangan lembaga-lembaga penyiaran amatir Indonesia Belanda 

berhenti setelah masuknya Jepang dengan menempatkan semua stasiun radio di 

bawah lembaga penyiaran Jepang di Indonesia. Pada tanggal 11 September 1945 

sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia ditandai dengan berdirinya suatu 

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) (mufid, 2005, 17).  

 Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, penyiar 

radio mempunyai hambatan atau kendala yang semakin berat. Penyiar harus 

memiliki keterampilan dalam berkomunikasi terhadap pendengar, karena 

pendengar menginginkan suatu informasi yang memuaskan dari penyiar tersebut. 

Sama halnya dengan penyiar-penyiar RRI Semarang yang dari tahun ke tahun 

selalu memiliki kendala-kendala yang berbeda-beda. 

1.   Kendala-Kendala Penyiaran RRI Semarang Awal Kemerdekaan 1945-

1949 

Siaran-siaran RRI pada awal kemerdekaan masih bernuansa 

perjuangan. Disamping menyiarkan program-program hiburan seperti 
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wayang kulit, ludruk, ketoprak, RRI juga menyiarkan siaran propaganda 

kemerdekaan yang bertujuan untuk menggelorakan semangat 

kemerdekaan, yaitu sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan 

(propaganda media massa). Siaran tersebut dilakukan secara diam-diam 

agar tidak diketahui oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. 

Pemerintah Jepang di Indonesia mengeluarkan beberapa Undang-

Undang yang merugikan dunia pers di Indonesia, diantaranya yaitu 

diberlakukanya sistem sensor preventif yang menyatakan semua kegiatan 

penyiaran (radio) dan penerbitan (media massa) harus memiliki izin 

publikasi atau izin terbit dari lembaga sensor Jepang. Contohnya dalam 

bidang percetakan atau media massa dilarangnnya semua penerbitan yang 

sebelumnya memusuhi Jepang untuk meneruskan penerbitannya. Untuk 

kantor-kantor sensor tersebut berada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan 

Surabaya.  

Hukuman yang diberikan bagi para pelanggar UU tersebut yaitu 

hukuman penjara 1 tahun penjara dan denda maksimum seribu rupiah. 

Para tertuduh akan diajukan ke Gunsei Hooin (pengadilan pemerintahan 

militer) dan Gunritsu Kaigi (pengadilan militer). Oleh karena itu siaran-

siaran RRI yang bersifat menentang kekuasaan Jepang dilakukan secara 

diam-diam (Lapian, 2002, 175). 

Adapun beberapa kendala-kendala penyiarannya yaitu : 

a. Terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana siaran, karena alat 

siaran yang masih sederhana. 
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b. Kondisi yang kurang aman, pada tahun 1948 Belanda dengan 

membonceng sekutunya telah mendaratkan tentaranya di seluruh 

wilayah Indonesia, dengan keadaan tersebut serangan-serangan terjadi 

di berbagai kota termasuk Semarang. Oleh karena itu upaya yang 

dilakukan RRI untuk tetap melakukan siaran yaitu dengan cara 

berpindah-pindah, contohnya RRI Solo yang memindahkan 

pemancarnya ke daerah Karanganyar dan Tawangmangu, karena pusat 

kota Solo sudah dikuasai oleh Sekutu. 

c. Dana siaran terbatas karena pada masa awal kemerdekaan iuran untuk 

anggota dan dari anggota masih sebesar setengah rupiah (Wawancara 

dengan Bp Johanes Eko P, 2 Desember 2010). 

2.  Kendala-Kendala Penyiaran RRI Semarang Masa Demokrasi Liberal 

Tahun 1950-1959 

Pada massa demokrasi liberal atau zaman Indonesia merdeka, 

bulan Agustus tahun 1953 pemerintah dituntut oleh organisasi PWI 

(Persatuan Wartawan Indonesia) untuk segera diberlakukannya Undang-

undang pers yang bersumber pada hak kemerdekaan berfikir dan 

kebebasan mengeluarkan pendapat, sesuai dengan pasal 18 dan 19 

Undang-Undang Dasar Sementara. Namun sebelum UU pers tersebut 

disahkan, media pers Indonesia masih menghadapi peraturan-peraturan 

yang sangat menekan para wartawan. Seperti peraturan yang dikeluarkan 

oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) selaku penguasa militer 

tanggal 14 September 1956 (Lapian, 2002, 180). 
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Peraturan tersebut menegaskan larangan untuk menyiarkan, 

mencetak, dan menerbitkan tulisan-tulisan, gambar-gambar ataupun 

siaran-siaran yang mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan 

terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Larangan tersebut juga berlaku 

bagi tulisan-tulisan yang dinilai mengandung pernyataan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan antar golongan masyarakat. Pada tanggal 1 

Oktober 1958 akhirnya pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai 

suatu peraturan izin terbit bagi semua media-media pers. Bagi lembaga 

penyiaran publik (RRI), pemerintah menjadi “dalang” untuk mengeluarkan 

kebijakan program-program siaran yang akan disiarkan kepada 

masyarakat. 

Pada tahun 1950-an selain kendala mengenai kebijakan siaran 

pemerintah, RRI Semarang juga mempunyai kendala-kendala lain, 

diantaranya: 

a. Gelombang siaran yang kurang jernih : Kualitas gelombang siaran RRI 

Semarang pada tahun 1950-an masih menggunakan SW sehingga suara 

yang didengar masyarakat luas masih kurang jernih. Upaya RRI untuk 

mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memperluas siaran-siaran 

RRI Semarang sampai keluar Jawa, sehingga RRI Semarang bisa luas 

jangkauannya. Karena gelombang SW mempunyai keunggulan dalam 

jangkauan siarannya yang sangat luas meskipun kualitas suaranya yang 

kurang jernih.  
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b. Peralatan siaran yang masih sederhana :  Peralatan siaran RRI masih 

sangat sederhana karena hanya berkekuatan 100 Watt dan merupakan 

alat-alat peninggalan Belanda, seperti mikrofon yang lama dan 

piringan sebagai alat pemutar musik(Wawancara dengan Bp Johanes 

Eko P, 2 Desember 2010). 

3.  Kendala-Kendala Penyiaran RRI Semarang Masa Orde Lama 1959-1966 

Masa orde lama atau era demokrasi terpimpin, diawali dengan 

dekrit presiden tahun 1959 yang semakin ketatnya peraturan-peraturan 

tentang pers. Presiden Soekarno dalam pidatonya menegaskan tidak 

diperbolehkannya kebebasan pers, kemudian pada tanggal 26 Maret 1965 

Departemen Penerangan mengeluarkan aturan tentang norma-norma yang 

mengharuskan pers untuk berafiliasi ke Parpol atau Ormas. Sama halnya 

dengan masa demokrasi liberal RRI masih condong terhadap kebijakan-

kebijakan pemerintah (Masduki,2003,4).  

Pada tahun 1959-1966 siaran RRI Semarang memiliki beberapa 

kendala yang hampir sama dengan masa demokrasi liberal, seperti: 

a. Fasilitas siaran yang masih terbatas : Peralatan siaran RRI Semarang 

dari awal kemerdekaan sampai akhir orde lama masih menggunakan 

peralatan peninggalan Belanda. Pada masa akhir orde lama RRI 

Semarang mulai melakukan upaya untuk mengatasi kendala fasilitas 

siaran, yaitu dengan cara mengganti peralatan siaran-siaran yang lebih 

modern secara bertahap. 
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b. Penyampaian informasi masih terbatas : Informasi siaran RRI masih 

kurang cepat ditangkap masyarakat, karena pada masa tersebut banyak 

warga yang belum memiliki radio. Selain itu RRI Semarang juga 

hanya memiliki satu programa sehingga penyampaiannya masih sangat 

terbatas di masyarakat lokal saja. Kendala-kendala tersebut baru bisa 

diatasi pada tahun 1992, yaitu diberlakukannya progama II dan 

progama IV yang menyusul setelah masa orde baru pada tahun 2003.  

c. Terganggunya siaran karena sempat didudukinya RRI Semarang oleh 

PKI pada peristiwa G30S 1965. Gangguan tersebut segera dapat diatasi 

setelah datangnya pasukan kodam Soeryo Soempeno yang berhasil 

menggagalkannya. Untuk menanggulangi kejadian serupa, RRI 

Semarang melakukan kerjasama dengan RRI Surakarta dan RRI 

Yogyakarta dengan mendirikan studio tri tunggal yang berlokasi di 

Purwokerto. Siaran tersebut dilakukan RRI untuk mencegah gerakan-

gerakan yang memberontak terhadap pemerintahan Republik 

Indonesia. 

4.  Kendala-Kendala Penyiaran RRI Semarang Masa Orde Baru 1967-1998 

Tahun 1967 merupakan awal pemerintahan Presiden Soeharto 

setelah dilakukan penyerahan jabatan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 

22 Februari 1967. Adapun kendala-kendala penyiaran RRI pada masa 

pemerintahan Presiden Soeharto antara lain : 

a. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang RRI : Masa orde baru 

pemerintah menjadikan RRI sebagai simbol pemerintah. Seperti pada 
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masa orde lama, RRI masih digunakan sebagai alat program-program 

pemerintah. Oleh karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

memberatkan dunia penyiaran, menyebabkan tidak leluasanya siaran 

RRI sendiri. Semua siaran-siaran dalam bidang politik, sosial, 

ekonomi, Pertahanan dan keamanan dan sebagainya, berasal dari 

program pemerintah. Kendala tersebut mengakibatkan lembaga 

penyiaran tidak berkembang karena terkekang oleh kebijakan 

pemerintah, pendapat dan opini yang bersifat kritis dari penyiar RRI 

pada waktu itu hampir tidak ada atau tabu. Untuk mengatasi kendala 

tersebut RRI Semarang mulai menyempurnakan Progama II (Pro II) 

yang didominasi oleh siaran hiburan lokal, seperti wayang, drama 

radio dan karawitan sampai 19 jam. Siaran hiburan tersebut bisa 

dinikmati oleh masyarakat secara leluasa diluar siaran dari pemerintah 

(Progama III).  

b. Munculnya persaingan radio lokal diluar pemerintah : Pada masa orde 

baru radio-radio swasta atau komersil mulai bermunculan, sehingga 

sedikit-demi sedikit menimbulkan persaingan dalam rangka merebut 

hati pendengar. Untuk mengatasi masalah tersebut, RRI mengadakan 

kerjasama dengan PRRSNI pada tanggal 17 Desember 1974 yang 

mewajibkan radio-radio swasta untuk menyiarkan langsung warta 

berita RRI.  

c. Siaran RRI mulai kalah dari siaran-siaran radio swasta : Kerjasama 

yang dilakukan RRI bersama radio swasta ternyata tidak banyak 
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memberikan keuntungan terhadap siaran-siaran RRI. Radio-radio 

swasta, siaran-siarannya semakin unggul dan lebih banyak disukai 

pendengar dibanding dengan RRI sendiri. Oleh karena itu pada masa 

orde baru RRI mulai kalah bersaing terhadap perkembangan radio-

radio swasta. 

d. Mulai hilangnya siaran-siaran langsung (relay) dari radio swasta : 

setelah berakhirnya pemerintahan orde baru atau akhir 1998, dunia 

pers/penyiaran sudah mulai merasakan kebebasannya dalam bersikap. 

Contohnya, radio-radio swasta di Indonesia mulai melepaskan 

kerjasama dengan RRI yaitu melepaskannya siaran-siaran relay warta 

berita. Hilangnya siaran-siaran langsung warta berita bersama radio 

swasta, mengakibatkan semakin kalahnya persaingan siaran-siaran RRI 

dengan radio-radio komersil/swasta. (Wawancara dengan Bp Johanes 

Eko P, 2 Desember 2010). 

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala adanya persaingan dengan 

radio-radio swasta yang semakin berkembang yaitu, selain melakukan 

kerjasama dengan PRRSNI, RRI juga selalu mempertahankan ciri khasnya 

seperti selalu memutar lagu “padamu negeri” setiap akhir dari siaran warta 

berita. RRI menjadi satu-satunya radio yang memutar lagu tersebut, 

sehingga dimata masyarakat RRI mempunyai ciri khasnya sendiri. RRI 

juga merupakan radio publik yang tetap mempertahankan siaran-siaran 

budaya tradisional seperti wayang, karawitan, keroncong dan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Radio Republik Indonesia wilayah Semarang berdiri tahun 11 Sepetember 

1945 melalui perkumpulan delegasi radio Hoso Kanri Kyoku yang kemudian 

menghasilkan beberapa ketetapan, yaitu tanggal berdirinya Radio Republik 

Indonesia dan tercetusnya Tri Prasetya RRI yang menjadi landasan RRI seluruh 

Indonesia. 

Kurun waktu 1945-1998 RRI Semarang berkembang sesuai dengan kondisi 

negara Indonesia, masa awal kemerdekaan perjuangan menjadi media RRI untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. Siaran yang dilakukan bertujuan untuk 

memberikan semangat perjuangan dalam mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) dari tangan penjajah. Pada masa demokrasi liberal 

sampai berakhirnya orde lama RRI dijadikan sebagai “corong pemerintah”, 

artinya siaran-siaran RRI bersumber dari kebijakan-kebijakan program 

pemerintah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto siaran-siaran RRI 

Semarang ikut andil dalam program pembangunan yang bertujuan untuk 

mensukseskan pemerintahan orde baru. Pada bulan Mei 1998 terjadi pergolakan 

demonstrasi besar-besaran yang menjadi akhir dari pemerintahan orde baru, 

banyak terjadi kekacauan yang berujung kerusuhan. RRI Semarang memberikan 

tempat bagi para mahsiswa untuk melakukan siaran dalam mengeluarkan aspirasi 
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dan tuntutan mereka untuk menggulingkan rezim orde baru yang penuh dengan 

tindak kriminalitas. 

Pada tahun 1945-1998 RRI Semarang mendapatkan kendala-kendala 

penyiaran yang bersifat teknis ataupun nonteknis. Ada beberapa kendala yang 

berasal dari fasilitas-fasilitas siaran dan jangkauan siaran yang kurang memadai, 

contohnya pada masa awal kemerdekaan sampai akhir orde lama peralatan siaran 

RRI Semarang masih sangat sederhana, yaitu peralatan siaran warisan Belanda. 

Fasilitas-fasilitas tersebut mulai diperbaharui mulai dari masa orde baru secara 

bertahap, sedangkan kendala-kendala nonteknis berasal dari gangguan keamanan 

pada masa perjuangan atau revolusi di Indonesia, dan kendala-kendala yang 

berasal dari kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa orde lama sampai orde 

baru. 

Siaran-siaran RRI memberikan manfaat yang sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia, karena masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi 

melalui siaran RRI. Selain itu pendengar juga bisa mengetahui peristiwa-peristiwa 

penting yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan Republik Indonesia 

dari tahun 1945-1998. 

B. Saran 

Sejarah perkembangan Radio Republik Indonesia dari awal kemerdekaan 

sampai akhir orde baru sangat bergantung terhadap pemerintah, kebijakan-

kebijakan program pemerintah selalu dipegang teguh oleh RRI. Penyiaran publik 

independent RRI terwujud setelah tahun 1998 sampai sekarang. Seiring 

perkembangan zaman dan munculnya radio-radio swasta yang lebih modern 
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siarannya, membuat siaran RRI mulai ketinggalan dari radio swasta. Banyak para 

pencinta radio yang lebih suka mendengarkan acara-acara di radio milik swasta 

disbanding RRI. 

Penyiaran RRI sendiri masih mempertahankan acara siaran budaya 

lokal/tradisional, sehingga para pecinta RRI rata-rata digemari oleh masyarakat 

lanjut usia. RRI sendiri merupakan lembaga yang berasal dari pemerintah, oleh 

karena itu pemerintah diharapkan untuk mengembangkan lagi program-program 

siaran RRI agar bisa bersaing dengan radio swasta. Pemerintah juga harus bisa 

menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang modern. 
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INSTRUMENT PROGRAMA LPP RRI SEMARANG 
 

1. Siapakah yang menggagas pertama kali Programa LPP RRI Semarang? 

2. Pada tahun berapa programa LPP RRI Semarang? 

3. Apa Saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan programa 

LPP RRI Semarang dari awal berdiri? 

4. Apakah tujuan dan manfaat programa LPP RRI Semarang? 

5. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang programa LPP RRI 

Semarang? 

6. Mulai tahun berapakah programa LPP RRI Semarang dicanangkan? 

7. Bagaimanakah perkembangan progama tersebut dari awal berdiri sampai 

tahun 1998, dan bagaimanakah tanggapan pemerintah? 

8. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan programa tersebut? 

9. Jenis programa apa saja yang menjadi unggulan dalam LPP RRI 

Semarang? 

 

INSTRUMEN STRUKTUR ORGANISASI RRI SEMARANG 
1. Bagaimanakah struktur organisasi RRI Semarang, apakah mengalami 

perubahan? 

2. Apakah ada perbedaan struktur organisasi RRI Semarang dari tahun 1945 

sampai 1998? 

3. Berapa kali RRI Semarang mengalami pergantian kepemimpinan dari awal 

berdiri sampai tahun 1998? 

4. Setiap pergantian kepemimpinan, apakah tugas pokok dan fungsi struktur 

organisasi RRI Semarang mengalami perubahan? Jika iya seperti apakah 

tugas pokok dan fungsinya? 
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DAFTAR PERTANYAAN SEJARAH RADIO REPYUBLIK 

INDONESIA WILAYAH SEMARANG 1945-1998 (BAB III) 

 

A. RRI Awal kemerdekaan 
1. Bagaimanakah sejarah berdirinya RRI Semarang? 

2. Berapakah personel yang dimiliki RRI Semarang pada awal berdirinya? 

3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menyokong berdirinya RRI 

semarang? 

4. Kemajuan apakah yang didapat RRI Semarang pada Awal berdirinya? 

5. Hambatan-hambatan apa saja yang di dapat RRI Semarang pada saat 

awal berdirinya, Meliputi hambatan intern dan ekstern? 

6. Siaran-siaran apa saja yang dilkukan RRI Semarang?(topik siaran) 

7. Bagaimanakah keadaan alat-alat siaran pada awal berdirinya RRI 

Semarang? 

8. Bagaimanakah peran RRI Semarang pada masa awal kemerdekaan? 

9. Bagaimanakah peran RRI Semarang pada masa Revolusi? 

B. RRI Semarang pada masa Orde Lama 
1. Bagaimanakah perkembangan RRI Semarang pada tahun 1950-1968? 

2. Kemajuan-kemajuan apakah yang di capai RRI semarang pada masa 

Orde Lama? 

3. Masalah-masalah apa sajakah yang di hadapi RRI semarang pada masa 

Orde Lama? 

4. Bagaimanakah peran pemerintah di dalam RRI Semarang? 

5. Siaran RRI semarang apakah yang disukai Masyarakat semarang pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya? 

6. Kontribusi apakah yang disumbangkan RRI Semarang pada masa Orde 

Lama (meliputi kondisi  sosial, politik, ekonomi dan budaya)? 

C. RRI Semarang pada masa Orde Baru 
1. Bagaimanakah perkembangan RRI Semarang pada masa Orde Baru? 
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2. Bagaimanakah peran RRI Semarang pada masa peralihan dari Orde Lama 

ke Orde Baru? 

3. Kemajuan-kemajuan apakah yang di capai RRI Semarang pada masa Orde 

Baru? 

4. Masalah-masalah apa sajakah yang di hadapi RRI Semarang pada masa 

Orde Baru? 

5. Bagaimanakah peran pemerintah di dalam RRI Semarang? 

6. Siaran RRI Semarang apakah yang disukai masyarakat Semarang pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya? 

7. Kontribusi apakah yang disumbangkan RRI Semarang pada masa Orde 

Lama (meliputi kondisi  sosial, politik, ekonomi dan budaya)?  

D. RRI semarang pada Masa Reformasi 
1. Bagaimanakah perkembangan RRI Semarang pada masa Reformasi? 

2. Bagaimanakah peran RRI Semarang pada masa peralihan dari Orde Baru 

ke Reformasi? 

3. Kemajuan-kemajuan apakah yang di capai RRI Semarang pada masa 

Reformasi? 

4. Masalah-masalah apa sajakah yang di hadapi RRI Semarang pada masa 

Reformasi? 

5. Bagaimanakah peran pemerintahan pada masa Gusdur di dalam RRI 

Semarang? 

6. Bagaimanakah peran pemerintahan pada masa Megawati di dalam RRI 

Semarang? 

7. Bagaimanakah peran pemerintahan pada masa SBY di dalam RRI 

Semarang? 

8. Siaran RRI Semarang apakah yang disukai masyarakat Semarang pada 

khususnya dan Indonesia pada umumnya? 

9. Kontribusi apakah yang disumbangkan RRI Semarang pada masa Orde 

Lama (meliputi kondisi  social, politik, ekonomi dan budaya)? 
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INSTRUMENT KENDALA-KENDALA PENYIARAN RADIO REPUBLIK 

INDONESIA WILAYAH SEMARANG 1945-1998 (BAB IV) 

 

1. Bagaimanakah Kendala-kendala penyiaran RRI Semarang pada masa  

a. Awal Kemerdekaan : 

b. Orde Lama : 

c. Orde Baru : 

d. Tahun 1998 : 

2.  Siaran dalam bidang apasajakah yang diunggulkan RRI Semarang pada 

masa  

a. Awal Kemerdekaan : 

b. Orde Lama : 

c. Orde Baru : 

d. Tahun 1998 : 

3. Peristiwa apasajakah yang gencar disiarkan RRI Semarang pada masa  

a. Awal Kemerdekaan : 

b. Orde Lama : 

c. Orde Baru : 

d. Tahun 1998 : 
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PERMOHONAN WAWANCARA 
 

Assalamu’ alakum Wr. Wb 

Dalam rangka penyelesaian studi di universitas Negeri Semarang 

(UNNES) ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, saya sebagai peneliti memerlukan 

informasi dari Bapak/Ibu/Saudara sehubungan dengan skripsi yang saya susun 

dengan judul “Sejarah Radio Republik Indonesia Wilayah Semarang”. 

Peneliti mohon kesediaannya Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan 

informasi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara 

ketahui. 

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas pertisipasi dan 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi yang penulis perlukan. 

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penulis ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb 

 

Hormat Saya 

 

 
Deddy Wahyu Wijaya 
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Alamat   : Jalan Petek Kampung Yahyo, Semarang 

  Sumbangan  : Bapak Yohanes Eko Priyanto menjabat sebagai kasi 

liputan berita dan informasi, memberikan informasi 

tentang perkembangan RRI Semarang dan kendala-

kendala RRI Semarang tahun 1945-1998. 

3. Nama  : Dra. Sri Murwani 

Umur  : 48 Tahun 

Alamat : Jalan Meranti Raya, Semarang 

Sumbangan : Ibu Sri Murwani yang menjabat sebagai kasi perencanaan 

dan evaluasi programa. Beliau memberikan informasi 

tentang sejarah programa RRI Semarang. 

4.  Nama  : Karno 

Umur  : 47 Tahun 

Alamat  : Jalan Lumbung Sari, Semarang 

Sumbangan : Menjabat sebagai kasub.bag SDM yang memberikan 

sumbangan berupa informasi tentang perubahan-

perubahan struktur organisasi RRI Semarang. 
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FOTO-FOTO  
 

 
Foto 1 : Bp Hendro Wibowo (65 Tahun)  

(Sumber Dokumen Pribadi) 
 

 
Foto 2 : Drs. Yohanes Eko Priyanto, MM (45 Tahun)  

(Sumber Dokumen Pribadi) 
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Foto 3 : Dra Sri Murwani (48 Tahun)  

(Sumber Dokumen Pribadi) 
 

 

 
Foto 4 : Bp karno (47 Tahun)  

(Sumber Dokumen Pribadi) 
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Foto 5 : Pemutar Piringan Hitam Denon alat yang  

Digunakan untuk memutar musik berupa piringan  
Hitam (Sumber dokumen pribadi) 
  

 
Foto 6 : Tape Rel Player digunakan untuk memutar musik  

berupa pita rol  
(Sumber dokumen pribadi) 
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Foto 7 : Pita kaset alat yang berisi lagu yang dimainkan dengan  

tape player(Sumber Dokumen Pribadi) 
 

 
Foto 8 : Piringan Kaset, sebuah piringan berisi lagu yang 

dimainkan 
 dengan tape player (sumber dokumen pribadi) 
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Foto 9 : kaset lama berupa piringan hitam 
(sumber dokumen pribadi) 

 

 
 
Foto 10 : kaset lama berupa piringan hitam 

(sumber dokumen pribadi) 
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Foto 10 : Studio siaran RRI Semarang  

(sumber dokumen pribadi) 
 

 
 

Foto 11: Studio siaran RRI Semarang 
(sumber dokumen pribadi) 
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Foto 12 : Drs. Setyo Purnomo  

Kepala Stasiun RRI Semarang 
Tahun 1968-1973. 
(sumber arsip RRI Semarang) 

 
 

 
 

Foto 13 : Siswadi, BA 
Kepala Stasiun RRI Semarang 
Tahun1973-1978 
(sumber arsip RRI Semarang) 
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Foto 14 : Fadjar Martadji, BA 
Kepala Stasiun RRI Semarang 
Tahun1978-1979 
(sumber arsip RRI Semarang) 

 

 
Foto 15 : R. Ismono 

Kepala Stasiun RRI  
Semarang 
Tahun1980-1983 
(sumber arsip RRI Semarang) 
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Foto 16 : Drs. Djemi Subagyo 

Kepala Stasiun RRI  
Semarang 
Tahun 1983-1989 
(sumber arsip RRI Semarang) 

 
 

 
Foto 17: S. Bedjo Oetomo 

Kepala Stasiun RRI  
Semarang 
Tahun 1989-1992 
(sumber arsip RRI Semarang) 
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Foto 18: Bagus Giarto 

Kepala Stasiun RRI  
Semarang 
Tahun 1992-1999 
(sumber arsip RRI Semarang) 

 
 


