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ABSTRAK 

 
Keberadaan radio komunitas merupakan fenomena baru di Indonesia. Walaupun 

demikian pertumbuhannya menunjukkan signifikansi bagi perkembangan dunia media 

massa seiring lahirnya era reformasi dan disahkannya Undang-Undang No.32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran. Namun pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kualitas 

program siaran sehingga jumlah radio komunitas yang ada terkesan asal-asalan karena 

program siarannya yang kurang sesuai dengan visi misi sebagaimana layaknya radio 

komunitas. Hal ini menyebabkan jumlah radio komunitas yang bersiaran tidak dapat 

didata dengan pasti. Oleh sebab itu diperlukan sebuah penataan program siaran yang 

tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan komunitas dan mendukung keberlangsungan 

radio komunitas yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penataan 

program tersebut adalah melalui satu program siaran unggulan. Satu program siaran 

unggulan inilah sebagai ikon sehingga radio komunitas memiliki ciri khas yang 

membedakannya dengan radio lain, baik radio swasta/publik maupun radio komunitas 

yang lain. Penelitian ini bertujuan menggambarkan penataan program acara unggulan 

Patrap Budaya pada radio Komunitas Bung Tomo FM di Banyuwangi. Penataan program 

ini meliputi langkah-langkah penataan, unsur-unsur yang ada dalam penataan program 

tersebut dan siapa saja pihak yang berperan dalam penataan program siaran Patrap 

Budaya. Untuk mengarahkan penelitian ini, maka digunakan tinjauan pustaka tentang 

media massa dan komunikasi massa, serta sosiologi komunikasi karena proses dalam 

media komunitas merupakan proses komunikasi dalam lokalitas spesifik dan konteks 

kultural tertentu yang disebut komunitas. Metodologi penelitian ini adalah melalui 

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan penataan sebuah program siaran 

pada lembaga penyiaran komunitas. Subjek dalam penelitian ini adalah Bung Tomo FM 

dengan objek berupa keterangan atau informasi yang ingin dketahui dari subjek tersebut 
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yaitu penataan program siaran unggulan Patrap Budaya. Informan terdiri dari kru, 

manajemen, termasuk pendiri (ketu DPK), ketua BPPK, humas, announcer, jurnalis, 

programmer, koordinator liputan serta ketua JRKI Jawa Timur dan ketua Jarakwangi. 

Selajutnya data yang diperoleh dari observasi lapangan dan transkrip wawancara 

wawancara mendalam dengan informan digabungkan dengan data tambahan dari sumber 

data sekunder lalu diinterpretasi dan diberi makna untuk dianalisis. Dari analisis yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penataan progam Patrap Budaya dibuat dengan 

melibatkan komunitas beserta kru antara lain announcer, programmer, humas, jurnalis, 

koordinator liputan, dan BPPK mulai dari langkah observasi, koordinasi, penyiaran, 

sampai evaluasi program Patrap Budaya. Unsur – unsur yang terdapat dalam program 

Patrap Budaya ini adalah musik, informasi, dan unsur khusus (etnik dan religi). 
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