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Kehadiran Siaran Radio Asing Berbahasa Indonesia acapkali 
membawa persoalan yang dilematis. Di satu sisi telah menjalankan 
fungsinya memberikan informasi, menghibur dan bahkan 
mempengaruhi. Namun di sisi lain telah menimbulkan masalah, 
terutama kekhawatiran kuatnya pengaruh opini politis yang 
ditimbulkannya. Pada tiap adanya peristiwa politik yang penting 
di dalam negeri, seperti peristiwa November 1991 di Dili, Sidang 
Umum MPR 1993 dan sebagainya, banyak kalangan tertentu yang 
justru memanfaatkan media mass a luar negeri termasuk radio asing 
sebagai sumber beritanya. Karena itu permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini berkait dengan hal di atas yakni, bagaimana 
pemanfaatan Siaran Radio Asing Berbahasa Indonesia di kalangan 
mahasiswa. Serta bagaimana pula latar belakang motif yang 
mendasari mereka memilih eksposure radio asing tersebut. 

Tujuan penelitian ini selain untuk menjawab permasalahan 
yang diajukan, bertujuan pula untuk memperdalam kajian tentang 
Komunukasi Massa khususnya tentang Siaran Radio Asing Berbahasa 
Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ~n~ dapat digunakan 
sebagai masukan bagi pengambil kebijakan di bidang yang berkait. 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Mahasiswa Universitas 
Airlangga Surabaya. Penentuan sampel menggunakan cara random di 
semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Airlangga 
dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa masing-masing Fakultas. 
Melalui pertimbangan teknis serta kemudahan analitis, jumlah 
sampel ditentukan sebesar 100 responden. 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui penyebaran 
kuesioner dan wawancara berstruktur. Penelitian ini juga 
dilengkapi dengan studi kepustakaan, terutama berkaitan dengan 
berbagai data dan informasi mengenai seluk beluk radio asing yang 
dijadikan obyek pembahasan. 

Banyaknya khalayak di negeri ini yang acapkali berpaling 
pada media mass a asing, bisa dilihat sebagai refleksi kurang 
terpuaskannya berbagai motif yang mereka miliki, terutama motif 
informasi. Karenanya Pengambil kebijakan yang berkaitan dengan 
pemberitaan dalam negeri, baik di radio maupun media massa lain, 
dituntut mampu memenuhi kehendak khalayak tersebut. Untuk itu 
pelayanan informasinya perlu ditingkatkan, yakni dengan 
pemberitaan yang lebih akurat, menarik dan lebih transparan. 
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