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PENDAHULUAN 

BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Solo merupakan salah satu kota yang rentan terhadap bentuk kekerasan. 

Salah satu bentuk aksi kekerasan adalah pada kerusuhan Mei tahun 1998, di mana 

beberapa warga kota Solo yang sebagian besar anak muda melakukan tindakan 

kekerasan, kerusuhan dan penjarahan.  Hal itu dipicu akibat adanya keinginan 

paksa dari berbagai pihak untuk penurunan Soeharto sebagai Presiden. Terjadinya 

demo di kalangan mahasiswa sampai kerusuhan di jalanan dan aksi penjarahan 

sempat mewarnai aksi sejarah kekerasan di Mei 1998, Solo. Belum lagi beberapa 

aksi terorisme, seperti: baku tembak antara polisi dan pelaku teror beberapa waktu 

yang lalu, aksi pengeboman gereja, juga tindakan kekerasan dan kerusuhan di 

Gandekan, Solo. Hal-hal tersebut menjadikan kota Solo menjadi salah satu kota 

yang sangat dekat dengan tindakan kekerasan. 

Sementara itu, dalam kehidupan manusia terdapat banyak sekali perubahan-

perubahan dan masa transisi. Perubahan fisik, psikis, dari fase kanak-kanak, anak 

muda dan menjadi dewasa. Dari semua fase perubahan-perubahan tersebut 

terdapat beberapa fase yang perlu mendapat perhatian khusus. Fase remaja atau 

anak muda merupakan fase terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

manusia. Sebab, anak muda merupakan aset penting sebagai generasi penerus 

bangsa.  
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Masa transisi adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke masa anak muda dan 

menjadi dewasa. Masa transisi inilah yang menyebabkan emosi anak muda tidak 

stabil. Dalam sebuah masa transisi, banyak memungkinkan menimbulkan sebuah 

masa krisis yang cenderung memunculkan perilaku-perilaku menyimpang yang 

bisa disebut dengan kenakalan anak muda. Kenakalan anak muda kerap muncul 

dan bahkan tak jarang menimbulkan adanya sebuah tindakan kekerasan. 

Di tahun 2011 tercatat sekitar 2400 kasus kekerasan termasuk kekerasan anak 

muda. Beberapa data tentang kekerasan yang terjadi pada anak muda dari hasil 

pantauan di internet mencatat, Rifka Annisa, sebuah Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Jogjakarta menemukan sebanyak 385 Kasus Dalam Pacaran 

(KDP) dari total 1683 kasus kekerasan yang ditangani selama 1994-2011. Selain 

itu, selama bulan Januari hingga Juni 2011 PKBI Yogyakarta juga menemukan 27 

kasus kekerasan dalam pacaran, (sumber : 

http://www.suarapembaruan.com/home/flashmob-hits-without-violence-libatkan-

3000-anak-muda/18213, diakses tanggal 1 Juni 2013 pk. 11.00 WIB). Disebutkan  

15% diantaranya kekerasan fisik, 57% kekerasan emosional, 20% kekerasan 

ekonomi (Septeria, 2012: 3). Berita di media massa tentang kekerasan yang 

belakangan ini semakin sering muncul. Bukan hanya terjadi pada rumah tangga 

dan orang dewasa yang mengalaminya, namun anak muda pun telah banyak 

menjadi korban kekerasan. 

Radio sebagai salah satu media massa yang bergerak dan berfungsi sebagai 

media komunikasi, juga sebagai sebuah lembaga sosial masyarakat dan berita. 

Bahkan radio dijuluki sebagai kekuasaan kelima, yang disebabkan oleh tiga 

faktor, (Effendy, 2002:107-109), di antaranya: 

 

 

 

http://www.suarapembaruan.com/home/flashmob-hits-without-violence-libatkan-3000-anak-muda/18213
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1. Radio siaran bersifat langsung 

Makna langsung sebagai sifat radio siaran ialah, bahwa suatu pesan yang 

akan disiarkan dapat dilakukan tanpa proses yang rumit. 

2. Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan 

Faktor lain yang menyebabkan radio dianggap memiliki kekuasaan ialah 

tidak dijumpainya jarak dan rintangan. Suatu pesan yang diucapkan oleh 

seorang penyiar atau orator, pada saat itu juga dapat diterima oleh 

khalayak. 

3. Radio siaran memiliki daya tarik. 

Radio memiliki daya tarik, disebabkan oleh tiga unsur yang melekat 

padanya,  

a. Kata-kata lisan (spoken words) 

b. Musik (music) 

c. Efek suara (sound efect) 

Keefektifan radio didukung oleh produk teknologi pemancar sistem frequency 

modulation (FM) serta transistor dan lain-lain. Dengan adanya radio penyampaian 

sebuah pesan akan lebih efektif dan efisien karena disampaikan secara langsung 

pada banyak khalayak atau publik. 

Tidak seperti televisi yang membutuhkan penonton harus mengamati sesuatu 

dari objeknya, suara dari radio mampu menciptakan suatu benak dalam diri kita 

yang bisa berwujud dalam suatu dampak keterlibatan yang diciptakan dalam diri 

kita, dan dapat memiliki dampak yang lebih besar. Radio digunakan secara luas, 

aktif, targetnya lokal yang berdasar  pada pembagian waktu tertentu. Radio dapat 



4 

 

 

mencapai pendengar dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan murah daripada 

sarana komunikasi yang lain, (Depari dan MacAndrews, 1991:119). Radio dapat 

menimbulkan kedekatan dan efeknya terjadi segera. Peran radio dalam sebuah 

penyampaian informasi hampir sama pentingnya dengan surat kabar maupun 

televisi. Dalam sebuah penyampaian informasi, bahan informasi disiarkan secara 

elektronik dan penyusunan bahan berita harus disampaikan sedemikian rupa agar 

dapat diterima oleh publik dalam sekilas dengar. Artinya, terdengar saat itu juga 

dan pendengar mengerti apa yang disampaikan.  

Komunikasi massa modern sebagai bentuk komunikasi di mana melalui 

teknologi maju telah berkembang dan dalam bentuk komunikasi manusia yang 

dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi modern, salah satunya adalah 

media massa radio. Dengan adanya media massa, sebuah komunikasi akan 

berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan. Beberapa kekuatan radio di 

antaranya adalah daya langsung. Maksudnya adalah, segala bentuk informasi yang 

disampaikan dapat secara langsung diterima oleh pendengarnya.  Memiliki daya 

tembus, sehingga dapat berjalan ke semua arah. Daya tarik, sebab radio kuat akan 

kata-kata, musik dan sound effect. 

Solo merupakan salah satu kota yang sangat rentan terhadap perilaku 

kekerasan yang dilakukan oleh anak muda. Di kota Solo telah ditemukan beberapa 

kasus pembunuhan di kalangan siswa. Tercatat tahun 2009 Poltabes Solo 

menerima 305 kasus kriminalitas yang sebagian besar dilakukan oleh anak muda 

usia 13-28 tahun, ini menyebabkan kota Solo menjadi kota yang memiliki angka 

kriminalitas tertinggi di Jawa Tengah, (sumber: 
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http://solopos.com/2010/patroli/angka-kriminalitas-solotertinggi-se-poldajateng, 

diakses tanggal 12 April pk.13.00 WIB).  

Tawuran, bullying yang merupakan tindakan aksi penyiksaan, baik verbal 

maupun non verbal, pencurian, penggunaan narkoba bahkan pemerkosaan 

menjadi beberapa hal umum dalam wujud kekerasaan anak muda. Begitu pula 

terpaan berita kekerasan di media terhadap anak muda juga merupakan salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi anak muda. Ide 

media secara langsung memiliki efek-efek terhadap publik, terutama yang bersifat 

segera. Bahkan terlalu sering mendengarkan musik pop yang tidak masuk akal, 

misalnya, dapat membuat luapan emosional yang memungkinkan akan 

meningkatkan kekerasan pada generasi anak muda. 

Dalam hal tersebut, peran media massa seperti radio di kota Solo penting 

untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan yang berlanjut. Sebab terpaan 

kekerasan dalam media massa jauh lebih berpengaruh terhadap pemikiran dan 

perilaku di kalangan anak muda. Ada beberapa radio yang berada di kota Solo 

diantaranya, Prambors 99.2 Mhz, Solo radio 92.9 Mhz, SAS fm 104.3 Mhz, Metta 

fm 104.7 Mhz, Star fm 89.6 MHz, Jimbaran fm 103.9 MHz, GSM fm 97.6 MHz, 

Pas fm 90.9 MHz, PTPN fm 99.6 MHz, RRI pro-1 105.5 MHz, RRI pro-2 97.0 

MHz, RRI pro-3 101.8 MHz, MQ fm 100.9 MHz, Mentari fm 98.0 MHz, 

Immanuel 91.3 MHz, Prima fm 91.7 MHz, Swara Slenk 92.5 MHz, RIA fm 98.8 

MHz, Hiz fm 101.4 MHz, Elshadday 102.2 fm, Solopos fm 103.0 MHz, JPI fm 

106.3 MHz, Karavan fm 107.3 MHz (sumber: 

http://adproindonesia.wordpress.com/2008/10/27/stasiun-radio-fm-di-kota-solo/, 

http://solopos.com/2010/patroli/angka-kriminalitas-solotertinggi-se-poldajateng
http://adproindonesia.wordpress.com/
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diakses tanggal 2 Juni 2012, pk.07.00 WIB), namun dari beberapa radio di kota 

Solo tersebut, hanya Prambors yang membuat suatu event dengan kegiatan 

gerakan anti kekerasan dan menjadi pioneer gerakan serupa oleh beberapa 

komunitas di Solo. Prambors Solo juga berniat dan ikut berperan serta dalam aksi 

anti kekerasan, terutama pada anak muda.   

Prambors yang sudah 41 tahun menjadi radio bersegmentasikan anak muda 

pun merasa sangat prihatin melihat kondisi ini. Sejalan dengan visi yang mereka 

jalani, radio Prambors ingin membawa perubahan dan pengaruh positif, serta 

dorongan untuk selalu maju secara positif  kepada kawula muda. Terpaan berita-

berita kekerasan di media terhadap anak-anak muda merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi anak muda. Oleh sebab 

itu, Prambors ingin memberikan pengaruh yang lebih baik pada lingkungan 

sekitar, dan menunjukkan bahwa anak muda dapat memberikan sikap dan 

tindakan yang positif. 

Prambors Solo merupakan salah satu media massa elektronik yang menjadi 

media komunikasi massa antara penyiar dan para pendengarnya yang dikhususkan 

dan diperuntukkan oleh anak muda. Dengan mentargetkan segmentasi usia 

pendengar muda berusia 15-29 tahun, radio Prambors Solo adalah salah satu 

rangkaian frekuensi siaran radio yang mengudara di 8 kota di Indonesia. 

Diantaranya Prambors pusat, Jakarta 102.2 Fm, Prambors Bandung, 98.4 Fm, 

Prambors Semarang 102 Fm, Prambors Jogja 98.5 Fm, Prambors Surabaya 89.3 

Fm, Prambors Medan 97.5 Fm, serta Prambors Makasar 105.1 Fm. Logo radio 
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Prambors pun dimaksudkan untuk melambangkan kreativitas tiada henti radio 

Prambors secara on-air maupun off-air bagi para pendengarnya. 

Media massa, dalam hal ini radio bekerja untuk menyampaikan berbagai 

macam informasi. Informasi-informasi inilah yang digunakan publik untuk 

mendefinisikan sebuah citra. Citra sebuah perusahaan di mata publik dapat terlihat 

dari pendapat atau pola pikir komunal pada saat mempersepsikan realitas yang 

terjadi. Sebuah citra perusahaan adalah persepsi yang berkembang di benak publik 

terhadap realitas (Nova, 2011:297). Citra yang baik dari suatu perusahaan, dalam 

hal ini media massa radio, merupakan aset yang sangat penting karena 

mempunyai dampak langsung pada persepsi publik. Dengan kata lain, media 

massa radio dapat menimbulkan perilaku tertentu dan mempengaruhi publik. 

Fungsi dari citra positif dapat terwujud dengan asumsi mampu mempertahankan 

pendengar lama, serta dapat menambah pendengar baru yang berdampak pada 

adanya sponsor dari para pengiklan untuk masuk. Citra positif yang ditimbulkan 

dapat berdampak positif untuk mempertahankan reputasi dan eksistensi 

perusahaan itu sendiri di mata publik. 

Radio Prambors  memposisikan diri sebagai media yang bergerak mewadahi 

anak muda untuk tidak berhenti berkarya serta tidak kenal lelah dalam mengejar 

mimpinya. Melalui sebuah event yang mengusung tema kegiatan “#Hits Without 

Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan” radio Prambors berusaha 

mengajak anak muda untuk tidak melakukan tindakan dan aksi kekerasan. Kata 

#Hits yang diusung oleh radio Prambors pun bukan semata-mata hanya sebagai 

istilah saja. Pengusungan kata #Hits oleh radio Prambors mengandung arti sesuatu 
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yang sedang tren atau sering dilakukan kalangan anak muda. Kegiatan ini juga 

erat kaitannya dengan aksi pencitraan yang dilakukan oleh radio Prambors. 

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat 

laporan penelitian dengan judul, “Event #Hits Without Violence, Gerakan 3000 

Anak Muda Anti Kekerasan Sebagai Pencitraan Radio Prambors (Studi 

Deskriptif Kualitatif Mengenai Persepsi Publik Dalam Event #Hits Without 

Violence Radio Prambors Solo Periode Maret 2012)” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi publik terhadap event “#Hits Without Violence, Gerakan 

3000 Anak Muda Anti Kekerasan” dalam rangka pencitraan Radio Prambors 

Solo? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui persepsi publik terhadap event “#Hits Without Violence, 

Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan” dalam rangka pencitraan Radio 

Prambors Solo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya teori dan 

kajian di bidang Public Relations, utamanya yang berhubungan dengan 

pencitraan institusi dalam hubungannya dengan persepsi publik. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan maupun 

masukan bagi media massa radio, dalam hal ini Radio Prambors Solo 

dalam meningkatkan pencitraannya berdasarkan pada persepsi publik 

terhadap event-event yang diselenggarakannya. 
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E. Tinjauan Pustaka  

1. Komunikasi 

Peran komunikasi sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari – hari, 

sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat : persuasif mempengaruhi, 

edukatif pendidikan dan informatif sebagai sarana informasi. Dengan adanya 

komunikasi maka manusia akan sangat mudah dalam melakukan interaksi, 

bertukar pemikiran sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Istilah Komunikasi 

berasal dari bahasa latin communicatio dan bersumber pada kata communis yang 

berarti sama (Effendy, 2001: 9). Dengan demikian maka secara garis besar dalam 

suatu proses komunikasi harus terdapat unsur – unsur kesamaan makna agar 

terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian antara komunikator (penyebar 

pesan) dan komunikan (penerima pesan).  

Sementara itu definisi lain yang diungkapkan oleh Hovland (Effendy, 2001: 

10)  menyatakan komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan  (biasanya lambang-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (communite). Komunikasi berlangsung 

apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun langsung melalui media.  

Masih dalam buku yang sama, berdasarkan paradigma Harlod Laswell, 

Effendy menyampaikan ada beberapa unsur dalam proses komunikasi, 

diantaranya : 
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1. Sender : Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau 

sejumlah orang 

2. Encoding : Penyandian, yakni proses pengalihan pikiran dalam bentuk 

lambang 

3. Message :  Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang 

disampaikan oleh komunikator 

4. Media : Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator 

kepada komunikan 

5. Decoding : Pengawasandian, yaitu proses di mana komunikan menetapkan 

makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6. Receiver : komunikan yang menerima pesan dari komunikator 

7. Respons : Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa 

pesan 

8. Feedback : Umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator 

9. Noiser : Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi 

(Effendy : 2001: 18-19). 
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Gambar I.1 : Aktivitas Komunikasi 

Sumber : Effendy (2001:18) 

Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi dari sebuah hubungan 

sosial masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain, yang menimbulkan 

interaksi sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah upaya 

penyampaian pesan atau informasi (pesan, gagasan, ide) dari komunikator kepada 

komunikan melalui media (saluran) tertentu dan menghasilkan dampak-dampak 

tertentu pula. Tujuan komunikasi lebih cenderung bersifat informatif dan 

persuasif. 

Ada dua jenis komunikasi jika dilihat dari sifatnya, di antaranya adalah: 

1. Komunikasi tatap muka (face to face communication) 

2. Komunikasi bermedia (mediated communication). 

Komunikasi tatap muka dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan  

tingkah laku (behavior change) dari komunikan. Komunikasi bermedia (public 

media dan mass media) pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi 

Sender Receiver Encoding Message 
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informatif karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku (Effendy, 

2002:31-32). 

Komunikasi bermedia adalah suatu komunikasi yang menggunakan saluran 

ataupun sarana untuk menyampaikan dan meneruskan suatu pesan kepada 

komunikan atau publik secara tak langsung. Media massa yang digunakan dalam 

komunikasi bermedia biasanya bisa melalui surat kabar, televisi, radio bahkan 

film. Keuntungan dalam komunikasi bermedia adalah, bahwa media massa  dapat 

menyampaikan pesan dalam jumlah target yang relatif banyak secara bersama. 

2. Radio Sebagai Komunikasi Massa 

Apabila kita membicarakan tentang komunikasi, maka komunikasi meliputi 

berbagai dimensi, salah satunya adalah komunikasi massa. Dalam sebuah 

komunikasi massa, peranan media massa sangatlah penting, yaitu melalui media 

massa modern seperti surat kabar, televisi, radio bahkan film. Komunikasi massa 

ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukkan kepada 

massa abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan 

(Effendy, 2002:50). 

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, sifat media massa ialah serempak cepat. 

Maksudnya adalah dengan keserempakan (stimultaneity) disini ialah 

keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian 

besar jumlahnya. Pada saat yang sama media massa dapat membuat khalayak 

secara serempak menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan seorang 

komunikator (Effendy, 2002:52). 
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  Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat 

yang berbeda dengan media massa lainnya. Kemampuan media penyiaran untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai 

objek penelitian penting dalam ilmu komunikasi massa, di samping ilmu 

komunikasi lainnya (Morissan, 2008:4). Salah satu komponen media komunikasi 

massa yang memiliki peran penting adalah media massa radio. Karena radio 

dinilai tidak hanya memenuhi dan menciptakan selera publik, tetapi juga memiliki 

peran dalam membentuk opini serta kontrol sosial. 

 Radio sebagai salah satu media massa mempunyai sifat media massa yang 

relatif cepat. Radio tidak mengenal jarak dan rintangan dalam menyampaikan 

pesan. Penyampaian informasi dalam radio dikemas dalam bentuk berita dan 

penyiaran musik. Kelebihan radio ialah dapat menyajikan berbagai acara tanpa 

meninggalkan kegiatan. Pendengar dapat mendengarkan berita ataupun hiburan 

sambil bekerja, makan, atau menyetir mobil yang kesemuanya ini tak dapat 

dilakukan dalam menghadapi media massa lainnya, (Effendy, 2002:60). 

Munculnya radio siaran swasta bermodulasi FM memperkaya berbagai aliran 

atau format siaran. Format siaran mulai membidik dari segment anak-anak hingga 

orang tua (Haliman, 2007:2). Keberadaan radio menyebar secara luas, tidak hanya 

di kota-kota besar, tetapi di daerah kabupaten dan kota. 

Bagi radio tidak ada jarak dan waktu begitu sebuah pesan disampaikan oleh 

seorang penyiar kepada publik atau pendengar. Radio sudah menjadi sebuah 

media utama informasi, hiburan dan pendidikan massal yang populer selama 60 

tahun lebih. Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar dewasa ini cukup 
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tinggi dalam merebut perhatian publik. Program radio harus dikemas sedemikian 

rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti oleh banyak orang. 

Media penyiaran adalah lembaga yang berada di tengah masyarakat dan tentu 

saja media penyiaran akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Dengan 

demikian, audien adalah publik utama media penyiaran. Dalam upaya menjaga 

hubungan baik dengan khalayak, media penyiaran harus melakukan berbagai hal 

agar masyarakat menganggap suatu media penyiaran sebagai media yang 

bertanggung jawab, dapat dipercaya dan lembaga yang berharga bagi masyarakat 

(Morrisan, 2008:431).  

Pertumbuhan dan perkembangan media penyiaran, dalam hal ini radio di 

Indonesia tak lepas dari aspek sejarah, politik, sosial, hukum, ekonomi, teknologi 

serta budaya. Media massa sendiri mempunyai pengertian akan saluran atau 

media yang dipergunakan untuk mengadakan suatu komunikasi dengan massa, 

dengan sifat massa yang telah diuraikan. 

3. Citra Radio 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang tentang suatu objek. Citra adalah suatu gambaran tentang 

mental, ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan 

kepada publik oleh seseorang atau organisasi dan sebagainya (Oliver, 2008 : 50). 

Citra seringkali disebut image yang tercipta di masyarakat terhadap suatu 

organisasi atau perusahaan. Citra sebuah perusahaan berakar dari kepercayaan 

yang diberikan secara individu terhadap sebuah organisasi atau perusahaan yang 
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berupa pandangan tertentu. Hal ini berkaitan dengan persepsi yang dimiliki oleh 

seseorang mengenai organisasi atau perusahaan tersebut. 

Media massa, dalam hal ini radio bekerja untuk menyampaikan berbagai 

macam informasi. Informasi-informasi inilah yang membentuk citra dimata 

khalayak atau publik. Media massa dapat menimbulkan perilaku tertentu dan 

dapat mempengaruhi komunikan dalam mengorganisasikan citra. 

Menurut Jefkins (2002: 20-23) ada beberapa jenis citra  : 

1. Citra bayangan / mirror image Adalah citra yang melekat pada orang dalam 

atau orang-orang di organisasi. Biasanya yang dinilai adalah pimpinannya 

mengenai anggapan pihak luar terhadap orang yang dipimpinnya. Dengan 

kata lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam 

mengenai pandangan pihak luar terhadap organisasinya. 

2. Citra yang berlaku/ current image,  Adalah pandangan yang melekat pada 

pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra yang berlaku tidak 

selamanya, bahkan jarang sesuai dengan kenyataan karena semata-mata 

terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar yang 

bersangkutan yang biasanya tidak memadai. Citra ini sepenuhnya 

ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut 

atau mereka yang mempercayai. 

3. Citra yang diharapkan atau wish image Adalah citra yang diinginkan oleh 

pihak manajemen. Citra yang diharapkan ini tidak sama dengan citra yang 

sebenarnya. Biasanya citra yang yang diharapkan lebih atau lebih 

menyenangkan, walupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik 
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juga kadangkala bisa merepotkan. Secara umum, yang dinamakan dengan 

citra yang diharapkan itu selalu berkonotasi baik. Citra yang diharapkan itu 

biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang 

relatif baru, yakni ketika khalayak belum memiliki informasi yang ada. 

4. Citra perusahaan/ corporate image Adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan. Jadi bukan citra atas produk atau pelayanannya. Citra 

perusahaan ini terbentuk oleh beberapa hal. Hal-hal positif yang dapat 

meningkatkan citra antara lain adalah reputasi (nama baik) perusahaan, 

kesediaan memikul perusahaan, tanggung jawab yang besar melalui 

kegiatan-kegiatan perilaku manajemen dan sebagainya. 

5. Citra majemuk/ multiple image Merupakan citra yang bervariasi muncul 

karena setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan 

pegawai. Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perilaku 

tersendiri sehingga secara sadar maupun tidak, mereka pasti memunculkan 

suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan 

secara keseluruhan, jumlah citra yang dimiliki oleh perusahaan boleh 

dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang dimiliki. 

6. Citra yang baik dan buruk/ Good and Bad Image 

Seorang public figure dapat menyandang reputasi baik atau buruk. 

Keduanya bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku (current imge) 

yang bersifat negatif atau positif. Suatu citra yang baik sebenarnya dapat 

dimunculkan kapan saja, termasuk di tengah terjadinya sesuatu yang buruk. 
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Citra radio disini termasuk dalam citra perusahaan, bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. 

Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. 

Tugas perusahaan dalam membentuk citranya adalah dengan mengidentifikasi 

citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata publik atau masyarakatnya 

(Ardianto, 2011:62). 

Dengan kata lain, citra radio dimata khalayak atau publik terbentuk dari 

bagaimana sebuah radio dapat memproduksi suatu program siaran  serta 

melakukan kegiatan yang menarik, juga dapat menyampaikan suatu pesan 

informasi yang dapat memenuhi kebutuhan publiknya.  

Memproduksi program radio memerlukan kemampuan dan keterampilan 

sehingga menghasilkan produksi program yang menarik. Secara umum program 

radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik dan informasi. Kedua jenis program ini 

kemudian di kemas dalam berbagai bentuk yang pada intinya harus bisa 

memenuhi kebutuhan audien dalam hal musik dan informasi, (Morrisan, 

2008:224). Secara lebih sederhana dapat dikatakan format stasiun penyiaran atau 

format siaran dapat didefinisikan sebagai upaya pengelolaan stasiun radio untuk 

memproduksi program siaran yang dapat memenuhi kebutuhan audiennya 

(Morissan, 2008:220).  

Citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan atau 

organisasi. Persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka 

ketahui atau menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil 

berbagai macam keputusan penting, (Ardianto, 2011:63). 
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Bentuk usaha yang dilakukan oleh radio Prambors Solo masuk kedalam 

bentuk citra perusahaan. Dimana radio Prambors melakukan suatu kegiatan yang 

dapat berfungsi menimbulkan persepsi yang baik dalam kegiatan Kampanye Anti 

Kekerasan Pada Anak Muda, melalui event #Hits Without Violence gerakan 3000 

Anak Muda Anti Kekerasan. 

4. Persepsi Publik 

Sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, manusia 

memiliki sifat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya 

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi 

suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. 

Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan 

persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan 

penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. Persepsi pada hakikatnya adalah 

merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu. 

Secara umum pengertian persepsi yaitu, suatu proses dimana seseorang 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima melalui 

indranya agar mendapat pengertian tentang lingkungannya (Robbins, 2001:160). 

Sementara itu definisi oleh pakar lain yaitu Desiderato dalam Rakhmat (2001 : 

51) menyatakan bahwa Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menyampaikan pesan. Definisi ini menjelaskan bahwa pemberian makna pada 

stimuli diperoleh melalui indera tentang sesuatu yang pernah diperhatikan. 

Selanjutnya, agar publik menyadari mengadakan persepsi, menurut pandangan 
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Moskowitz dan Orgel dalam Walgito (2010:101) ada beberapa syarat yang perlu 

dipenuhi yaitu: 

1. Ada obyek yang dipersepsi (fisik/kealaman) 

2. Alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus (fisiologis) 

3. Untuk menyadari alat untuk mengadakan sesuatu diperlukan pula adanya 

perhatian yang merupakan langkah persiapan dalam persepsi (psikologis). 

Jadi, menurut teori diatas, manusia membutuhkan objek sehingga mampu 

mengadakan persepsi terhadapnya. Adanya indera yang memungkinkan manusia 

untuk menerima stimulus tentang obyek yang ada.  

Rakhmat (2001:52) menyatakan persepsi memiliki beberapa faktor yang 

penting. Beberapa faktor yang penting dalam persepsi yang pertama adalah faktor 

personal, faktor situasional, faktor  fungsional dan faktor struktural. 

Yang pertama, persepsi ditentukan oleh faktor personal yang merupakan 

faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan. Yang kedua adalah faktor 

situasional. Faktor tersebut disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat 

eksternal atau penarik perhatian (attention gender) (Rakhmat, 2001:52). Jadi, 

menurut Rakhmat tersebut, beberapa faktor yang menentukan persepsi adalah 

faktor personal yang datang dari internal diri sendiri dan faktor situasional yang 

datang dari lingkungan. 

Lebih lanjut Rakhmat mengatakan bahwa faktor fungsional sebagai faktor 

yang ketiga menentukan persepsi. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai 

faktor-faktor personal (Rakhmat, 2001:55). Dalam pernyataan ini,  Rakhmat 
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mengatakan bahwa terdapat pula faktor fungsional tersebut beberapa diantaranya 

adalah pengalaman dan kebutuhan. 

Selanjutnya, sebagai faktor yang keempat, Rakhmat mengatakan bahwa faktor 

tersebut disebut sebagai faktor struktural. Faktor-faktor struktural berasal semata-

mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf  yang ditimbulkan pada sistem 

saraf individu (Rakhmat, 2001:58). Dari pernyataan tersebut, diperoleh 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan faktor sruktural dalam persepsi adalah 

stimuli dalam bentuk fisik. 

Dengan beberapa pengertian yang diberikan diatas, perhatian juga merupakan 

salah satu unsur penting dalam persepsi. Kenneth E. Andersen dalam Rakhmat 

(2001:54-55) juga menyimpulkan tentang dalil-dalil tentang perhatian yang 

selektif yang harus diperhatikan. 

1. Perhatian merupakan proses yang aktif dan dinamis, bukan pasif dan 

refleksif. Kita secara sengaja mencari stimuli tertentu mengarahkan 

perhatian kepadanya. 

2. Kita cenderung memperhatikan hal-hal tertentu yang penting,menonjol 

atau melibatkan diri kita. 

3. Kita menaruh perhatian kepada hal-hal tertentu sesuai dengan kepercayaan 

sikap, nilai, kebiasaan dan kepentingan kita. 

4. Kebiasaan sangat penting dalam menentukan apa yang menarik perhatian, 

tetapi juga apa yang secara potensial akan menarik perhatian kita. 

5. Alam situasi tertentu kita secara sengaja menstrukturkan perilaku kita 

untuk menghindari terpaan stimuli tertentu yang ingin kita abaikan. 
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6. Walaupun perhatian kepada stimuli berarti stimuli tersebut lebih kuat dan 

lebih hidup dalam kesadaran kita, tidaklah berarti bahwa persepsi kita akan 

betul-betul cermat. Kadang, konsentrasi yang sangat kuat mendistorsi 

persepsi kita  

7. Perhatian tergantung kepada kesiapan mental kita, kita cenderung 

mempresepsi apa yang memang kita persepsi 

8. Motivasional sangat penting dalam menentukan perhatian dan persepsi. 

9. Intensitas perhatian tidak konstan 

10. Kita mungkin memfokuskan perhatian kepada obyek sebagai keseluruhan, 

kemudian pada aspek-aspek obyek itu dan kembali lagi pada obyek 

keseluruhan 

11. Usaha untuk mencurahkan perhatian sering tidak menguntunkan, karena 

usaha itu sering menuntut perhatian. 

12. Kita mampu menaruh perhatian pada stimuli secara serentak. Makin besar 

keanekaragaman stimuli yang mendapat perhatian, makin kurang tajam 

persepsi kita terhadap stimuli tertentu. 

13. Perubahan variasi sangat penting dalam menarik dan memperhatikan 

perhatian.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhatian merupakan proses mental stimuli 

yang menjadi menonjol ketika stimuli lainnya melemah, sehingga hal-hal tersebut 

dapat mempengaruhi persepsi. Sebab, persepsi diperoleh ketika perhatian proses 

kognitif yang dialami seseorang dalam menerima data atau suatu (obyek, benda, 

kejadian, manusia) yang berasal dari lingkungannya melalui panca indera, 
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selanjutnya diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan untuk memperoleh 

gambaran pengertian tertentu, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. 

Oleh karena itu tiap-tiap individu memberi arti suatu objek yang sama dengan 

cara yang berbeda-beda. Persepsi bisa juga disebut sebagai inti komunikasi. 

Karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak akan bisa melakukan komunikasi 

secara efektif. 

Khalayak (public) adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi 

dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal (Jefkins dan 

Yadin, 2002:80). Sedangkan Soemirat dan Ardianto (2010:104) mengatakan 

bahwa Publik adalah suatu kelompok orang yang memiliki kepentingan yang 

sama dalam masalah tertentu. Publik atau yang dikenal sebagai masyarakat 

merupakan bagian dari sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah serta 

memiliki pandangan mengenai obyek-obyek tertentu sesuai dengan 

pandangannya, yang hidup dengan tatanan sosial dalam suatu kesatuan.   

Bila dikombinasikan antara persepsi dan publik, maka penulis menyimpulkan 

bahwa Persepsi publik merupakan suatu proses dimana beberapa orang yang 

berkelompok hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, yang 

memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang mereka temui dari lingkungan 

mereka. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat atau 

publik, diantaranya adalah: 

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba 
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menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu sendiri 

2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat  

mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan 

terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi 

persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang 

berdekatan atau mirip. 

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa 

sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita (Robbins, 

2001:160-163). 

Dengan demikian dapat dikatakan persepsi publik sangat berpengaruh dan 

berperan penting dalam memberikan nilai serta menentukan sikap seseorang 

terhadap suatu obyek atau kejadian. 

5. Kekerasan Di Kalangan Anak Muda 

Kekerasan digambarkan sebagai nilai sosial yang mengandung kecenderungan 

agresif untuk melakukan prilaku yang merusak. Bentuk kekerasan pada fisik, 

kekerasan secara emosional, kekerasan secara verbal serta kekerasan seksual 

kerap sekali mendekati penyebab kenakalan pada anak muda. Kekerasan sebagai 

bentuk kenakalan pada anak muda adalah sebuah gangguan tingkah laku yang 

berciri khas dengan adanya pola tingkah laku dissosial, agresif, menentang yang 

berulang dan menetap. 

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan 

anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak 
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dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 

itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2008:6). 

Dewi (2012:4) menyebutkan ada beberapa fase-fase perkembangan pada 

remaja, di antaranya: 

No Fase Perkembangan Remaja Putra Putri 

1 Remaja Awal/ Pra Pubertas 12-14 Tahun 10-13 Tahun 

2 Remaja Tengah/ Pubertas 14-16 Tahun 13-15 Tahun 

3 Remaja Ahkir 17-19 Tahun 16-19 Tahun 

Tabel I.1 : Fase-fase Perkembangan Fisik Remaja 

Remaja ataupun anak muda adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke 

dewasa. Dalam masa anak muda berbagai peristiwa terjadi begitu cepat. Masa ini 

terjadi perubahan  fisik dan psikologi, sehingga sering terjadi kebingungan dalam 

diri anak muda yang biasa dikenal dengan krisis identitas. Kebingungan dan 

kegalauan yang terjadi pada sebagian anak muda memberi reaksi dengan 

menyatakan perasaannya lewat tindakan. Anak muda seperti ini acap kali berontak 

dan melawan. Secara fisik mereka seringkali bertindak tidak baik terhadap 

sesamanya atau terhadap siapapun yang mengganggu kesenangannya. Biasanya 

masa ini terjadi ketika masa remaja pubertas sampai remaja ahkir, antara usia 14 

sampai 19 tahun. 

Kenakalan remaja merupkan perbuatan yang sering menimbulkan keresahan 

di lingkungan masyarakat dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. 

Menurut Jensen (dalam Sarlito W Sarwono, 2010) kenakalan anak muda terbagi 

atas empat jenis, diantaranya : 
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1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, 

perkosaaan, pembunuhan dan lain-lain. 

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, 

pemerasan dan lain-lain 

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain : 

pelacuran, penyalahgunaan obat 

4. Kenakalan yan melawan status, misalnya mengingkari statusnya sebagai 

seorang pelajar dengan cara membolos (Dewi, 2012:86-87). 

Perilaku kenakalan remaja erat kaitannya dengan tindak kekerasan. 

Perkelahian, pencurian, seringkali melakukan kebohongan, membolos sekolah, 

lari dari rumah serta perilaku provokatif merupakan gejala klinis kenakalan 

remaja yang berujung pada tindak kekerasan. 

Kenakalan anak muda dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya : 

1. Kondisi keluarga yang berantakan (broken home). Ketidakharmonisan 

yang terjadi antara orang tua akan membuat kondisi anak menjadi lebih 

labil. 

2. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. 

3. Status sosial ekonomi orang tua yang rendah 

4. Penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat (Dewi, 2012:88). 

Fenomena maraknya kekerasan dari media juga memiliki dampak tersendiri, 

khususnya anak muda. Sebab, berita di media massa tentang kekerasan sekarang 

makin marak terjadi. Terpaan berita tentang kekerasan di media terhadap anak muda 
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juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada perkembangan psikologis 

anak muda. 

Tindak kenakalan anak muda yang berujung pada kekerasan sangat banyak 

menimbulkan kerugian bagi anak muda itu sendiri, mupun orang lain. Oleh sebab 

itu, diperlukan penanganan dan pengawasan dari keluarga, serta lingkungan sekitar 

untuk membatasi prilaku kenakalan anak muda dengan melakukan kegiatan-

kegiatan yang positif. 

6. Event Sebagai Sarana Pencitraan 

Event merupakan salah satu bentuk usaha sebuah perusahaan dalam hal ini 

media, untuk memperhatikan komunitas yang lebih luas serta masyarakat secara 

keseluruhan. Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah aksi event perlu adanya 

ketelitian untuk mengawasi, mempertahankan dan mengevaluasi persepsi publik 

atau khalayak secara keseluruhan dalam citra serta reputasi dari media itu sendiri. 

Event adalah hal fana, tidak abadi dan setiap event merupakan suatu campuran 

unik dari durasi, pengaturan, pengurus dan orang-orangnya (Getz, 2005:4). 

Tujuan event diantaranya adalah : 

1. Pengenalan dan meningkatkan pengetahuan terhadap lembaga atau 

perusahaan yang akan ditampilkan 

2. Proses publikasi melalui komunikasi timbal balik yang akan mendapat 

publisitas positif 

3. Memperlihatkan itikad baik dari perusahaan yang diwakili agar 

memperoleh citra positif 
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4. Memperoleh rekanan baru melalui acara special event yang dirancang 

secara menarik, normatif dan kreatif (Ardianto, 2008:107). 

Dilihat dari point ketiga dalam tujuan event, maka radio Prambors dalam 

melakukan kegiatan Kampanye Anti Kekerasan dalam Event #Hits Without 

Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan radio Prambors untuk melakukan suatu kegiatan yang dinilai baik 

serta dapat memperoleh citra positif dimata publik. 

Adapun event dibagi atas beberapa jenis. Jenis penyusunan event diantaranya, 

1. Calendar event, reguler event : kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun. 

2. Special event : kegiatan ini lebih khusus, biasanya pada moment tertentu. 

3. Moment event : bersifat lebih momental atau lebih khusus, (Ardianto, 

2008:104).  

Dalam hal ini, event #Hits Without Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti 

Kekerasan yang dilakukan oleh radio Prambors masuk dalam kategori special 

event. Sebab kegiatan yang dilakukan oleh Prambors merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan secara khusus, pada moment tertentu. Special event merupakan 

salah satu jenis dari kegiatan event yang dilakukan secara khusus. Kategori 

special event diantaranya adalah acara peresmian, acara peringatan, acara 

komersial (Profit Making), non komersial (Social Community Relation). 

Suatu event memerlukan adanya publikasi yang kuat. Karena dengan 

publisitas akan memunculkan citra berdasarkan info tertentu. Informasi yang 

benar, akurat serta tidak memihak penting untuk memunculkan citra yang 

sebenarnya. 
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Hubungan antara event sebagai sarana pencitraan sangat erat kaitannya. Suatu 

event memerlukan publikasi yang baik untuk memunculkan adanya citra yang 

berdasarkan info tertentu. Dengan adanya publikasi yang berbentuk event, maka 

publik sebagai target sasaran akan memperoleh pengenalan, pengetahuan yang 

mendalam terhadap media tersebut serta akan menimbulkan citra positif bagi 

media tersebut. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan event khusus dan 

sosial yang bertujuan untuk mengenalkan produk dan perusahaan itu sendiri, 

dapat tumbuh berkembang dan diindikasikan menjadi program event yang 

biasanya diselenggarakan oleh para staff untuk pencitraan. Sebab citra baik pada 

sebuah perusahaan merupakan kesan, perasaan dan gambaran dari khalayak atau 

publik terhadap perusahaan itu. Kesan ini dengan sengaja diciptakan dari suatu 

objek, orang maupun perusahaan.  

Event yang dilakukan oleh radio Prambors relevan dengan teori Public 

Relations yang berhubungan dengan pembentukan citra. Sebab dengan 

mengadakan event gerakan anti kekerasan pada anak muda, radio Prambors dapat 

memelihara hubungan baik dengan publik  yang berhubungan dengan operasional 

perusahaan dan mencapai rasa simpatik dan kepercayaan dari publik dalam 

masyarakat. Ini dapat menimbulkan sebuah citra dalam masyarakat dalam strategi 

Public Relations sebagai komunikasi yang terintegrasi. Citra adalah sebuah 

cerminan dari identitas organisasi. Citra adalah organisasi sebagaimana terlihat 

dari sudut pandang konsituennya (Argenti, 2010 : 78). 

Suatu event haruslah menarik perhatian agar mampu memuaskan pihak-pihak 

dari event tersebut. Karena dengan keberhasilan dari sebuah event, maka dapat 
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menimbulkan persepsi baik dimata publik serta dapat membentuk citra positif, 

kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan khalayak atau publik dari 

program kerja tersebut. Citra merupakan salah satu tujuan utama. 

Reputasi dan eksistensi suatu perusahaan, dalam hal ini media massa radio 

dapat bergantung dari keberhasilannya dalam mengkomunikasikan dan 

menafsirkan target dalam sebuah gelaran kegiatan event. Prambors Radio lebih 

cenderung membentuk citra yang baik, yang terbentuk melalui ikonnya. Karena 

secara tidak langsung, citra ikon merupakan pencapaian target dari citra dan 

martabat sebuah instansi. Dalam hal ini, Radio Prambors yang dikenal sebagai 

ikon radio anak muda melakukan sebuah kegiatan special event yang mengusung 

tema #Hits Without Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan. 

Kegiatan radio Prambors  yang mengusung tema #Hits Without Violence ini 

merupakan salah satu aksi demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk special 

event. Dengan adanya unsur gerak dalam gerakan flashmob, publik atau khalayak 

dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut dan dapat saling 

berinteraksi. Mereka secara langsung dapat melihat, merasakan dan mendengar 

sesuatu yang didemonstrasikan. Dengan kata lain, suatu bentuk special event 

selalu berusaha untuk memberikan pengalaman yang special bagi publik agar 

dapat memperoleh kepercayaan, kekaguman serta citra positif dimata publik. 

7. Penelitian Terdahulu 

Pada skripsi oleh Novi Busanti yang berjudul Persepsi Konsumen Terhadap 

Kegiatan Costumer Relations (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Konsumen 

Terhadap Kegiatan Costumer Relations RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode 
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Oktober-Desember 2005), didapati kesimpulan bahwa konsumen memberi 

penilaian positif terhadap kegiatan Costumer Relations Public Relations RSUD 

Rs. Moewardi Surakarta. Kegiatan Costumer Relations Public Relations RSDM 

dilihat dan dirasakan oleh para pasien selama menggunakan jasa pelayanan 

kesehatan RSDM. 

Sedang pada skripsi lain berjudul “Kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan Citra Perusahaan (Persepsi Mengenai Kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT HM Sampoerna pada Program Sampoerna Best Student 

Visit (SBSV) 2009 kaitannya dengan Citra Positif Perusahaan di Kalangan 

Mahasiswa Sampoerna Best Student 2009)” oleh Ertika Nanda juga menghasilkan 

kesimpulan senada. Peneliti menyimpulkan bahwa Program Sampoerna Best 

Student Visit (SBSV) memberikan manfaat dengan mengikuti serangkaian 

kegiatan dan fasilitas yang diadakan. Secara umum persepsi para best student 

terhadap citra PT HM Sampoerna semakin positif. 
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F. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 : Skema Kerangka Pemikiran 

 

Event #Hits Without Violence 
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2. Latar Belakang 
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9. Kepuasan 
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Eksistensi Radio Prambors 



32 

 

 

a. Definisi Konseptual Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, definisi konseptual dalam 

aspek-aspek event yang akan diteliti dalam pembahasan ini terdiri dari 10 aspek. 

Aspek-aspek tersebut diantaranya : 

1. Tema merupakan pokok pikiran, dasar cerita (yang 

dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, 

menggubah sajak, dsb) (http/kbbi.web.id/tema diakses 

tanggal 28 April 2013 pk. 14.30 WIB). Tema merupakan 

salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam 

sebuah bentuk pembuatan special event. Dalam penelitian 

ini, yang dimaksud dengan tema adalah pokok pikiran serta 

dasar dari keseluruhan hal yang berada dalam event #Hits 

Without Violence.  

2. Latar belakang merupakan dasar (alasan) suatu tindakan 

(perbuatan), motif. Bisa disebut dengan keterangan 

mengenai suatu peristiwa guna melengkapi informasi yang 

tersiar sebelumnya (http/kbbi.web.id/latarbelakang diakses 

tanggal 28 April 2013 pk. 14.30 WIB). Dalam bentuk 

sebuah event, latar belakang merupakan hal yang mendasar 

untuk melakukan sebuah kegiatan ataupun sebuah konsep 

event. Dalam event #Hits Without Violence, latar belakang 

yang akan dibahas adalah mengenai tentang latar belakang 
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dipilihnya konsep flashmob yang menjadi inti dari event 

#Hits Without Violence serta motivasi para peserta 

mengikuti flashmob tersebut. 

3. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 

mengajarkan pokok atau subpokok bahasan yang sudah 

direncanakan (http/kbbi.web.id/tujuan diakses tanggal 28 

April 2013 pk. 14.30 WIB). Dalam event #Hits Without 

Violence, pembahasan yang akan dibahas mengenai tujuan 

adalah, maksud dibuatnya event tersebut oleh radio 

Prambors sebagai radio anak muda. Serta harapan dalam 

evet #Hits Without Violence. 

4. Waktu dan tempat : Waktu adalah seluruh rangkaian saat 

ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau 

berlangsung (http/kbbi.web.id/waktu diakses tanggal 28 

April 2013 pk. 14.30 WIB). Sedangkan tempat merupakan 

 ruang (bidang, rumah, dsb), yang tersedia untuk 

melakukan sesuatu (http/kbbi.web.id/tempat diakses 

tanggal 28 April 2013 pk. 14.30 WIB). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa waktu dan tempat adalah proses dimana 

seseorang melakukan sesuatu pada ruang yang telah 

tersedia. Waktu dan tempat merupakan aspek penting untuk 

mengadakan suatu event. Dalam pembahasan penelitian ini, 
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waktu dan tempat akan dibahas mengapa waktu dan tempat 

tersebut dipilih oleh penyelenggara serta bagaimana 

persepsi publik mengenai pemilihan waktu dan tempat. 

5. Manfaat, merupakan suatu kegunaan atau keuntungan yang 

dapat diperoleh (http/kbbi.web.id/manfaat diakses tanggal 

28 April 2013 pk. 14.30 WIB). Dalam penelitian ini manfaat 

merupakan salah satu penelitian yang akan dibahas 

kaitannya dengan manfaat event #Hits Without Violence 

bagi penyelenggara maupun peserta. 

6. Media relation, adalah usaha untuk mencapai publikasi atau 

penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 

humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan 

yang bersangkutan (Jefkins dan Yadin, 2002 : 98). 

Kaitannya dalam penelitian event #Hits Without Violence, 

media relations dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

para peserta tertarik dan mengikuti  event tersebut. 

Bagaimana media relation mampu berfungsi sebagai media 

promosi serta mempengaruhi persepsi publik untuk 

mengikuti event #Hits Without Violence. 

7. Tantangan, merupakan hal atau objek yg perlu 

ditanggulangi (http/kbbi.web.id/tantangan diakses tanggal 
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28 April pk. 14.30 WIB).  Dalam event #Hits Without 

Violence, tantangan merupakan salah satu aspek yang 

dihadapi pihak penyelenggara. Penelitian akan membahas 

aspek tantangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

pihak internal. 

8. Efektivitas  merupakan keadaan yang berpengaruh, hal 

berkesan dan berhasil (http/kbbi.web.id/efektivitas diakses 

tanggal 28 April pk. 14.30 WIB).   Dalam pembahasan 

mengenai efektivitas event #Hits Without Violence bagi 

Prambors, serta peserta yang telah mengikuti event tersebut 

akan dibahas bagaimana event tersebut dinilai efektif 

dibandingkan dengan kegiatan lain, kaitannya dengan 

pencitraan melalui persepsi publik. 

9. Kepuasan merupakan  perihal (yang bersifat) puas; 

kesenangan; kelegaan dsb (http/kbbi.web.id/kepuasan 

diakses tanggal 28 April pk. 14.30 WIB).   Dalam event 

#Hits Without Violence, kepuasan yang akan dibahas adalah 

mengenai hal yang membuat pihak internal dan eksternal 

puas mengikuti event tersebut. 

10. Evaluasi merupakan upaya penilaian secara teknis dan 

ekonomis terhadap sesuatu (http/kbbi.web.id/evaluasi 

diakses tanggal 28 April pk. 14.30 WIB).   Dalam sebuah 



36 

 

 

event adanya evaluasi dari pihak penyelenggara penting 

untuk dilakukan. Dalam pembahasan aspek ini, sebelumnya 

dibahas dahulu mengenai persiapan pra event #Hits Without 

Violence, sedang evaluasi yang akan dibahas pasca event 

adalah mengenai rencana lanjutan akan diadakan tidaknya  

event berikutnya. 

G. Metodologi Penelitian 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Prambors Radio, Jln. Raya Solo Permai HH – 34 Solo Baru Solo 

57552 Jawa Tengah Indonesia. 

b. Jenis Penelitian 

Studi deskriptif  kualitatif, karena peneliti di sini tidak memiliki kontrol atas 

sampel atau fenomena yang akan di teliti. Data yang dikumpulkan adalah berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif (Moleong, 2011: 11). Dalam penelitian deskriptif, 

lebih menggambarkan tentang karakteristik individu, sesuatu atau kelompok 

tertentu. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, yang seluruh 

fenomena yang dihadapi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini 

relatif sederhana, tidak melakukan landasan teoritis rumit atau hipotesis tertentu. 

Seperti halnya pada penelitian yang digunakan  Radio Prambors Solo ketika 

mengadakan suatu kegiatan Gerakan Anti Kekerasan Pada Anak Muda, dengan 

menggunakan event  #Hits Without Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti 



37 

 

 

Kekerasan. Penelitian dilakukan secara langsung secara alamiah, bersifat tidak 

tetap, berubah-ubah sesuai dengan tanggapan masyarakat.  

a. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2009:225). Jadi data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari publik yang ditetapkan sebagai informan. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari penyiar sebagai informan internal serta para 

pendengar setia radio Prambors Solo serta dari publik yang mengikuti event #Hits 

Without Violence, Gerakan 3000 Anak Muda Anti Kekerasan sebagai informan 

eksternal. 

2. Data Sekunder 

Merupakan suatu data penunjang yang diperoleh dari literatur, artikel maupun 

catatan-catatan. Sugiyono mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009:225). 

Data skunder dalam penelitian ini didapatkan dari data yang diperoleh dari 

Prambors radio, data bisa berasal dari internet dan website Prambors radio serta 

beberapa artikel yang mengupas tentang event yang diadakan oleh radio 

Prambors. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait. Jenis 

penelitian yang dipilih oleh penulis adalah jenis penelitian dengan metode 
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penelitian in depth interview dengan penelitian tentang persepsi publik pada 

sebuah event yang menimbulkan citra. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu (Moleong, 2011:186). Sedangkan menurut Mulyana (2008:180) 

wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar 

dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang biasa 

disebut juga sebagai wawancara mendalam. 

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara akrab dan luwes 

dengan pertanyaan yang bersifat terbuka. Cara ini dilakukan untuk menggali dan 

mengungkap kejujuran informan dalam menyampaikan informasi yang 

sebenarnya. 

Prastowo (2012:212-213) mengungkapkan bahwa teknik wawancara 

mendalam (indepth interview) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teknik 

wawancara lainnya. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan 

membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.  

2. Dokumentasi 

Menurut Kriyantono (2010:120), dokumentasi adalah instrumen pengumpulan 

data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan 

penelusuran dokumen. Tujuannya untuk mendapat informasi yang mendukung 

analisis dan intrepretasi data. Dokumentasi bisa berupa dokumen publik atau 

dokumen privat. Dokumen publik misalnya berita-berita, surat kabar dan 
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sebagainya. Sedang untuk dokumen privat misalnya memo, surat-surat pribadi, 

buku harian individu dan sebagainya. 

3. Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku yang 

relevan dengan materi penelitian. 

c. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2009:81). 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu atau sampel tujuan. Teknik ini cocok digunakan 

untuk penelitian kualitatif, sebab sampel kecil dalam penelitian kualitatif 

berkembang selama proses penelitian. Dengan menggunakan purposive sampling 

maka peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya sebagai sumber 

informasi, yaitu Program Director dari radio Prambors sebagai informan internal 

dan pendengar setia radio Prambors yang mengikuti event #Hits Without Violence 

sebagai informan eksternal. Para informan tersebut dapat dicari melalui jejaring 

media sosial, yaitu melalui Facebook dan Twitter dari radio Prambors Solo. 

d. Validitas Data 

Validitas menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat 

mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2011:178). 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi sumber, yaitu suatu 

teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang 

didapatkan melalui beberapa sumber (Prastowo, 2012:269). Dengan demikian 

kebenaran data yang satu akan dikonfirmasikan dengan data yang diperoleh dari 

sumber data yang lain, sehingga data-data yang terkumpul dalam penelitian ini 

terjamin validitasnya. 

Triangulasi sumber menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-

sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan 

persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber (untuk dibandingkan) dengan data dari sumber lain 

(Pawito, 2008:99). 
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Data   Content analysis    Dokumen 
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Gambar I.3 : Diagram Teknik Triangulasi 
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e. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian indepth interview (wawancara 

mendalam), kemudian seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diolah 

secara kualitatif. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model 

analisis interaktif (interview model analysis) yang terdiri dari 3 komponen analisis 

data, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan dan pengujian kesimpulan. 

Teknik analisis Miles dan Huberman dalam Pawito (2008:104) menjelaskan 

bahwa, reduksi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis 

data dilakukan dan tidak terpisahkan dari analisis data. Sedangkan pengertian 

untuk penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

pengelompokkan data. Pada tahap penarikan dan pengujuan kesimpulan, peneliti 

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola data yang 

ada. 
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Gambar I.4 

Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Pengumpulan data   

     

                                                                            Penyajian data 

 

  

                                                                        Penarikan kesimpulan 

Reduksi data 

 

Sumber: Pawito (2008:105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


