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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Penyiaran   

1. Pengertian Penyiaran 

Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun 

televisi, yang diselenggarakan oleh organisasi penyiaran radio atau 

televisi.
10

 Pada Pasal 1 Butir 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 

32/2002 tentang penyiaran, memberikan definisi khusus penyiaran sebagai 

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh 

masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Definisi khusus yang 

dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan fungsi regulasi yang 

diamanatkan oleh UU tersebut, sehingga definisinya dibatasi mulai dari 

kegiatan pemancarluasan siaran, yang yang tentunya telah menggunakan 

ruang publik. Dengan demikian, di ruang publik ini, penyiaran telah 

menggunakan spektrum frekuensi penyiaran telah melangsungkan proses 

komunikasi massa dan sebagainya. Sementara proses produksi siaran 

tersebut seperti produk paket siaran belum masuk wilayah publik atau masih 

bersifat intern stasiun penyiaran bersangkutan dan karenanya tidak termasuk 

dalam pengaturan UU tersebut. Oleh karena itu, stasiun penyiaran bebas 

menentukan apakah paket itu diproduksi sndiri atau dari rumah produksi. 

Tetapi bila bahan content itu kemudian disiarkan yang berarti masuk ke 

ruang publik, dia harus mengikuti aturan tentang content yang disusun oleh 

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
11

 

Dalam konsideran UU No 32/2002 ditegaskan bahwa lembaga 

penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran 

penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memliki 

                                                             
10 Drs. H. Abdul Rachman, M.Si, Dasar-dasar Penyiaran,  (Pekanbaru : Unri Press, 2016), 

Hal 15 
11 Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, Dasar-dasar penyiaran, (Jakarta : Kencana, 

2013), Hal  44 
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kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media 

informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Ini berarti 

media penyiaran berperan sebagai media massa sejajar dengan media cetak 

dan media tatap muka. Sebagai media massa, penyiaran dapat mempunyai 

diagram blok sperti pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Diagram blok sistem media massa 

   

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pengirim dan penerima 

masing-masing adalah stasiun penyiaran dan sistem penerima penyiaran, 

yaitu pesawat radio atau televisi. Media transmisi adalah udara atau media 

saluran fisik yang lain seperti kabel kioaksil atau serat optik. Adapun 

sumber gangguan pada umumnya, interfensi dari stasiun pemancar yang lain 

yang bekerja dengan frekuensi atau kanal yang sama. Interfensi juga dapat 

terjadi bila kanal penganggu berdekatan (adjacent-channel) atau bahkan 

over-lap dengan kanal yang diganggu. Dapat juga gangguan berbentuk 

cross-modulation apabila beberapaq kanal dikirim bersama-sama 

menggunakan saluran fisik yang sama seperti sistem televisi kabel.
12

  

Adapun aspek dalam penyelenggaraan penyiaran yaitu : 

a. Komunikasi Massa 

b. Organisasi 

c. Kelembagaan 

d. Teknologi 

e. Operasional 

f. Regulasi 

                                                             
12 Ibid, Hal 45 
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Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran mempunyai kode 

etik yang dipengangi oleh setiap lembaga penyiaran. Digunakannya kode 

etik ini agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyebabkan timbulnya 

gejolak di masyarakat atau bahkan antara masyarakat dan lembaga 

penyiaran itu sendiri. Dalam penyelenggaran penyiaran terdapat unsur-unsur 

software dan hardware yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga visi dan 

misi lembaga penyiaran tercapai, sementara operasionalnya dipandu dengan 

kode etik penyiaran ataupun kode etik jurnalis. 

Untuk software atau perangkat lunak meliputi dukungan manajerial 

(termasuk finansial), standard operasional procedure (SOP), naskah 

skenario (shooting script), kode etik penyiaran, kode etik jurnalis, dan para 

pelaksanan penyiaran (crew), serta semua regulasi tentang penyiaran. 

Sementara hardware atau perangkat keras meliputi semua peralatan 

penyiaran mulai dari mikrofon, audio mixer, microphone-boom, kamera 

serta peralatan penunjangnya (dolly, tripod), video mixer, peralatan tata 

cahaya, perlatan rekam (VTR, VCR, editing machine), bangunan studio, 

serta peralatan pemancarnya. 
13

 

 

2. Sejarah Penyiaran 

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

sejarah media penyiaran sebagai penentu teknologi dan sejarah media 

penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemu 

teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa 

dan Amerika. Dengan demikian, mempelajari sejarah media penyiaran dunia 

baik sebagai penemuan teknologi maupun industri nyaris hampir sama 

dengan mempelajari sejarah penyiaran di Amerika Serikat.  

Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman 

bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima 

gelombang radio. Upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guklielmo 

Marconi (1874-1937) dari Italia yang sukses mengirim sinyal morse berupa 

                                                             
13 Ibid, Hal 49 
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titik dan garis-garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. 

Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyebrangi Samudra Atlantik 

pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. 

Peran radio dalam penyampaian pesan mulai diakui pada tahun 1909, 

ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan 

seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. 

Radio menjadi medium yang teruji dalam menyqampaikan informasi yang 

cepat dan akurat sehingga kemudian semua orang mulai melirik media ini. 

Stasiun radio pertama kali muncul pada tahun 1920 oleh seorang ahli teknik 

bernama Frank Conrad di Pittsburgh AS, yang berawal dari hobi dan secara 

iseng-iseng membangun sebuah pemancar radio di garasi rumahnya. Stasiun 

Conrad itu kemudian diberi nama KDKA dan masih mengudara hingga saat 

ini serta menjadikannya sebagai stasiun radio tertua di Amerika dan 

mungkin dunia.
14

 

Keberhasilan Conrad membangun stasiun radio membuat stasiun radio 

lain bermunculan di berbagai wilayah di Amerika. Satsiun radio penyiaran 

program informasi dan hiburan kepada masyarakat di wilayahnya. Pada 

umumnya stasiun radio tersebut memproduksi sendiri programnya. Awalnya 

stasiun radio tidak terlalu mempersoalkan biaya produksi programnya, 

namun lama-kelamaan mereka merasakan bahwa anggaran untuk 

memproduksi sebuah program menjadi beban yang berat sehingga timbul 

gagasan untuk membangun siaran radio dengan sistem jaringan. Ditinjau 

dari perpekstif ekonomis dan bisnis, sistem ini dinilai lebih menguntungkan 

karena melalui sistem jaringan sejumlah stasiun radio secara bersama-sama 

menanggung biaya produksi program dan menyiarkannya secara bersama-

sama. 

Peran radio jaringan mulai menurun seiring dengan munculnya 

televisi sebagai salah satu bentuk media massa. Jumlah stasiun lokal yang 

awalnya 97 persen menjadi 50 persen karena semakin banyaknya stasiun 

                                                             
14

 Drs. H. Abdul Rachman, M.Si, Dasar-dasar Penyiaran,  (Pekanbaru : Unri Press, 2016), 

Hal  2-3 
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radio lokal yang meninggalkan stasiun jaringannya ketika peran televisi 

sudah semakin nyata sebagai media baru dengan cangkupan siaran yang 

luas. Stasiun radio mulai memproduksi acaranya sendiri dan berkonsentrasi 

untuk mendapatkan iklan dari pemasangan iklan lokal dikarenakan para 

pemasang iklan lebih memilih memasangkan iklannya ke televisi. 

Melihat kondisi radio yang kalah saing dengan televisi membuat salah 

satu stasiun radio di Midwest AS bereksperimen dengan mengamati volume 

penjualan album rekaman pada sejumlah toko penjualan album dan 

kemudian memutar lagu-lagu yang paling banyak dibeli orang di stasiun 

radionya. Hasil eksperimen ini ternyata berhasil dan pendengar menyukai 

lagu-lagu yang disiarkan sehingga lahirlah format siaran radio pertama 

yaitu, Top 40.
15

 Keberhasilan ini kemudian melahirkan berbagai format 

siaran lainnya yang ternyata juga sukses membuat radio sukses 

mempertahankan eksistensinya dan bersaing dengan televisi. 

Adapun sejarah penyiaran di Indonesia dimulai dari 5tahun 1925, 

yakni pada masa pemerintahan Hindia-Belanda Prof. Komans dan Dr. Groot 

berhasil melakukan komunikasi radio dengahn menggunakan stasiun relai di 

Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya 

Batavia Radio Vereniging dan NIROM. Tahun 1930 amtir radio indonesia 

telahmembentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA (Neverland 

Indische Veregining Radio Amatir) yang merupakan organisasi amatir radio 

pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah 

Hindia-Belanda. 

Masa penjajahan Jepang, tidak banyak tercatat tidak banyak catatan 

kegiatan amatir radio yang dapat di himpun. Kegiatan radio dilarang 

pemerintah jajahan Jepang, namun banyak diantaranya  yang melakukan 

kegiatannya dibawah tanah secara sembunyi-sembunyi dalam upaya 

mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945 tercatat 

seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah 

proklamsi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat 

                                                             
15 Ibid, Hal 5 
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pemancar radio sederhana buatan sendiri. Akhir tahun 1945 sudah ada 

sebuah organisasi yang menamakan dirinya PRAI (Persatoean Radio Amatir 

Indonesia). Dan pada periode tahun 1945-1949 banyak para matri radio 

muda yang membuat sendiri perangkat radio tranceiver yang terpakai untuk 

berkomunikasi antara pulau Jawa dan Sumatra tempat pemerintah RI 

berada. Antara tahun tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 amatir eradio 

juga banyak berperan sebagai radio laskar. 

Tahun 1966 mengudara radio Ampera yang merupakan sarana 

perjuangan kesatuan-kesatuan aksi dalam perjuangan orde baru. Muncul 

pula berbagai stasiun laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang 

melakukan kegiatan penyiaran,  stasiun-stasiun radio tersebut menamakan 

dirinya sebagai radio amatir. Pada tahun 1966-1967 diberbagai daerah 

terbentuk organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968 berdirilah 

Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI). Rapat yang dihadiri 

para tokoh yang sebenarnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio 

Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 11 

September 1945 di enam kota. Rapat juga sepakat memilih Dokter 

Abddurahaman Saleh sebagai peminpin umun RRI yang pertama. Selain itu, 

rapat juga menghasilkan suatu deklerasi yang terkenal dengan sebutan 

piagam 11 september 1945, yang berisi tiga butir komitmen tugas dan 

fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetia RRI.
16

 RRI 

merupakan radio yang mempunyai jaringan siaran terbesar di Indonesia, 

yaitu 60 stasiun dengan 191 programma di Indonesia.  

Berdasarkan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas 

Indonesia pada tahun 2003, RRI telah menjangkau 83 persen penduduk 

Indonesia. Selanjutnya dari kalangan swasta dalam dunia radio Indonesia 

juga ikut berpartisipasi. Tercatat di Direktorat Jenderal PostelDepkominfo 

hingga 2009 tidak kurang dari 200 stasiun penyiaran FM dan tidak kurang 

dari 100 stasiun AM (MW) yang beroperasi di Indonesia. Di ibu kota 

                                                             
16 Ibid , Hal 9 
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Jakarta saja tercatat 43 buah stasiun radio FM yang beroperasi di samping 

FM RRI.
17

 

 

3. Jenis Media Penyiaran 

Menurut PP No.12/2005 tentang LPP RRI dan UU No 32/2002 

tentang penyiaran jenis-jenis media penyiaran terbagi menurut format  

siaran, sumber pendanaan, wilayah cakupan layanannya, fungsinya dalam 

jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional.
18

 

a. Format Siaran 

Berdasarkan jenis program yang disajikan setiap harinya 

(rundown) yang biasanya dirancang dalam satu tahun anggaran yakni : 

a.) Media penyiaran pendidikan, yang mempunyai program tetap 

instruksional olahraga, tata boga, dan tata busana. Di samping itu, 

jenis program lainnya, yaitu dengan topik iptek (ilmu pengetahuan 

dan teknologi), kebudayaan, kewilayahan. 

b.) Media penyiaran berita, yang mempunyai format siaran berita 

dengan beberapa aspeknya, seperti headline news, breaking news, 

berita tetap (siang dan malam), wawancara eksklusif, laporan 

investigasi, ulasan ekonomi/politik. 

c.) Media penyiaran hiburan, yang menyiarkan segala bentuk entertaint 

seperti pagelaran musik, sulap pagelaran pemberian award. 

d.) Media penyiaran umum, yang menyiarkan semua format yang 

mungkin. 

b. Sumber pendanaan 

Berdasarkan asal perolehan dana yang digunakan penyelenggaraan 

penyiaran yakni : 

a.) Media penyiaran publik, yang mendapatkan seluruh pendanaan atau 

sebagian anggaran operasionalnya dari pemerintah. 

                                                             
17

 Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, Dasar-dasar penyiaran, (Jakarta : Kencana, 

2013), Hal 19 
18 Ibid, Hal 54 
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b.) Media penyiaran swasta, yang mendapatkan dana secara swadaya 

melalui pendayagunaan potensi periklanan. 

c.) Media penyiaran komunitas, yang memperoleh dana secara swadaya 

dari kalangan komunitasnya. 

c. Wilayah cakupan layanan 

Berdasarkan luas wilayah yang dapat menangkap siaran stasiun 

penyiaran tersebut yakni : 

a.) Media penyiaran lokal, yang mepunyai wilayah siaran hanya 

sebatas wilayah perkotaan, misalnya siaran radio FM. 

b.) Media penyiaran regional, yang mempunyai wilayah siaran sampai 

melintasi wilayah satu perkotaan, misalanya siaran radio MW. 

c.) Media penyiaran nasional, yang mempunyai wilayah siaran secara 

nasional (nation wide), misalnya RRI dengan siaran dari stasiun 

pusat Jakarta. 

d.) Media penyiaran internasional, yang mempunyai wilayah siaran 

secara internasional seperti RRI siaran luar negeri (VOI, Voice of 

Indonesia), BBC, ABC. 

d. Fungsinya dalam jaringan  

Berdasarkan status dalam jaringan secara operasional sehari-hari 

yakni : 

a.) Media penyiaran induk, merupakan stasiun pusat dari mana siaran 

berasal. Biasanya produksi siaran juga dilakukan di stasiun induk 

ini, dan umumnya letak stasiun induk berada di ibu kota satu negara 

seperti RRI di Jakarta dan BBC di London. 

b.) Media penyiaran relai, merupakan stasiun penerus pancaran semua 

program dari stasiun induk. Stasiun relai ini tidak melakukan 

produksi siaran. 

e. Kelas dalam jaringan nasional 

Berdasarkan strata dalan organisasi lembaga penyiaran tersebut, 

nomenkaltur kelas ini di cantukan dalam Peraturan Pemerintah 

No.12/2005 tentang LPP RRI pasal 18 yakni : 
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a.) Media penyiaran kelas A, merupakan stasiun pusat yang 

berkedudukan di ibu kota Jakarta. 

b.) Media penyiaran kelas B, merupakan stasiun daerah yang 

berkedudukan di ibu kota provinsi. 

c.) Media penyiaran kelas C, merupakan stasiun daerah yang 

berkedudukan di ibu kota wilyah kota 

Adapun menurut UU No 32/2002 tentang penyiaran. Media 

penyiaran dapat dibagi seperti berikut : 

a. Lembaga penyiaran, merupakan stasiun penyiaran yang mendaopatkan 

anggaran operasional dari APBN untuk stasiun pusat yang 

berkedudukan di ibu kota Jakarta dan APBD untuk stasiun daerah. 

Adapun contohnya yakni RRI dan TVRI. 

b. Lembaga penyiaran publik, merupakan stasiun penyiaran yang 

mendapatkan anggaran operasional secara swadaya melalui potensi 

siaran iklan dan jasa-jasa yang lain seperti pembuatan produksi yang 

terkait dengan penyelengaraan penyiaran. 

c. Lembaga penyiaran komunitas, merupakan stasiun penyiaran yang 

mendaopatkan anggaran operasional secara swadaya, yaitu dari 

pengumpulan donasi komunitasnya atau pihak-pihak yang bersimpati. 

Dalam UU penyiaran Lembaga penyiaran komunitas ini dilarang untuk 

mendapatkan dana dari siaran iklan. 

d. Lembaga penyiaran berlangganan, merupakan stasiun penyiaran yang 

mendapatkan anggaran operasional secara swadaya melalui potensi 

siaran iklan, iuran para tetangga, dan jasa-jasa yang lain seperti 

pembuatan produksi, jasa akses internet. Contohnya siaran melalui 

satelit, kabel (CATV, cable television) dan terrestrial (wireless cable). 

 

4. Penyiaran dalam teori komunikasi 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. 

Hal ini memungkinkan karena adanya berbagai media yang dapat 
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digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu 

televisi dan radio merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien 

dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya 

media penyiaran memegang peran yang penting dalam ilmu komunikasi 

pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.
19

 

a. Model komunikasi Melvin DeFleur 

Umpan balik pada proses komunikasi massa diungkapkan dalam 

teori komunikasi yang dikemukan oleh Melvin DeFleur (1970). Dalam 

teorinya, DeFleur memasukkan perangkat umpan balik yang 

memberikan kemungkinan komunikator untuk dapat lebih efektif 

membangun komunikasinya.  

Media penyiaran telah memiliki analogi yang sama dengan 

kimunikasi interpersonal sebagaimana dua orang yang sedang 

berbicara, sehingga dapat dilihat saat ini banyak program interaktif 

yang disiarkan oleh media penyiaran. Program interaktif tersebut di 

antaranya berbentuk pelibatan pendengar dan pemirsanya secara 

langsung dimanapun berada pada acara siaran televisi atau radio. 

Komunikasi antara penyiar televisi atau radio dapat berlangsung dengan 

melibatkan medium komunikasi lainnya, misalnya telepon, SMS, faks 

dan email. Dengan demikian volume umpan balik yang diterima media 

massa saat ini sudah tidak terbatas dan seketika serta mempunyai 

saluran yang tidak tunggal.
20

 

  

                                                             
19 Drs. H. Abdul Rachman, M.Si, Dasar-dasar Penyiaran,  (Pekanbaru : Unri Press, 2016), 

Hal 14 
20 Hidajanto Djamal,  Andi Fachruddin, Dasar-dasar penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2013), 

Hal  71-72 
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Adapun bentuk model komunikasi DeFleur yakni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Model komunikasi DeFleur 

 

B. Siaran 

1. Pengertian Siaran 

Kegiatan penyiaran dilakukan oleh organisasi penyiaran, organisasi 

penyiaran ini bersifat public sector, privat sector, bisa pula bersifat non 

profit (non profit oriental). Organisasi penyiaran didukung oleh tiga unsur 

utama yakni siaran-teknik-administrasi. Manusia pengelola ketiga unsur ini 

harus bekerja sama atas dasar saling pengertian menghargai dan 

mengingatkan untuk menghasilkan output siaran yang berkualitas. 

Satu-satunya output dari organisasi penyiaran adalah siaran. Siaran 

merupakan keseluruhan satu stasiun penyiaran yang tersusun dari beberapa 

program siaran. Siaran berasal dari kata siar yang berarti menyebarluaskan 

informasi melalui pemancar. Kata siar ditambah dengan akhiran “an” 

membentuk kata benda yang memiliki makna apa yang disiarkan. Siaran 

dapat berupa siaran audio (radio) maupun audio visual (televisi). Siaran 

Media Massa 

saluran Penerima  Tujuan  Pengirim  Sumber  

Gangguan  

Saluran  Pengirim  Sumber  

Perangkat Umpan Balik 

Tujuan  Penerima  
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merupakan hasil perpaduan antara kreativitas manusia dan kemampuan 

alat/sarana atau antara perangkat keras dan perangkat lunak.
21

 

Adapun maksud dari peragkat keras yakni terdiri atas : 

a. Sarana dan prasarana seperti gedung, jalan, studio, kamera 

elektronika dan statip, sistem lampu dan suara, dekorasi, sub dan 

master control, program continuity, telecine, VTR dabn VCR, alat 

editing dan manipulating dan peralatan lain yang mendukung 

produksi dan siaran. 

b. Pemancar dan perangkatnya. 

Adapun perangkat lunak terdiri dari : 

a. Manusia pengelola 

b. Program 

Namun pada medium radio tidak memerlukan sarana untuk 

pembuatan visual/gambar karena siaran radio hanya audio/suara saja. 

2. Pembagian waktu siaran 

Menentukan jadwal penayangan suatu acara ditentukan atas dasar 

perilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam satu hari dan juga 

kebiasaan untuk menonton televisi atau mendengarkan radio pada jam 

tertentu. Pada prinsipnya siaran radio dan televisi haryus dapat menemanin 

aktivitas apa pun. Aktivitas audien pada umumnya memiliki pola yang sama 

pada setiap hari, apakah pagi, siang atau malam hari. 
22

 

Berdasarkan pembagian siklus aktivitas audien mulai dari bangun tidur 

hingga tidur kembali, maka waktu siaran dibagi ke dalam lima segmen. 

Setiap segmen memiliki ciri-ciri atau sifat audien yang berbeda. Secara 

umum progammer membagi siaran menjadi beberapa bagian yaitu :
23

 

a. Prime time  jam 19.30 – 23.00 

                                                             
21 Drs. H. Abdul Rachman, M.Si, Dasar-dasar Penyiaran,  (Pekanbaru : Unri Press, 2016), 

Hal 26 
22 Morrisan. MA, Manajemen Media Penyiaran  Strategi Mengelola Radio & Televisi, 

(Jakarta : Kencana, 2008), Hal 304. 
23

 Sydney W. Head, Christoper H. Sterling, Broadcasting In America; A Survey Of 

Television, Radio, and New Technologies, Fourth Edition (Boston, Houghton  Mifflin Company, 

1982), Hal 217 
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b. Late fringe time jam 23.00 – 01.00 

c. All other time   jam 01.00 – 10.00 

d. Day time  jam 10.00 – 16.30  

e. Fringe time   jam 16.30 – 19.30 

3. Penerimaan siaran 

Sistem penerimaan siaran tentu saja melalui proses yang sebaliknya dari 

sisi pemancaran, yaitu bila sana terdapat proses modulasi maka di sisi 

penerimaan terdapat proses demodulasi, baik untuk sistem modulasi AM 

maupun FM. Adapun bentuk proses penerimaan siaran radio seperti pada 

gambar dibawah ini :
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Diagram Blok Penerimaan Siaran Radio 

 

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan diawali oleh 

tangkapan sinyal gelombang pancaran dari udara (off air) melalui proses 

seleksi yang disebut tuning, dan rangkaian yang meklakukan proses ini 

disebut tuner. Rangkaian ini berada dalam blok penguat –RF. Selanjutnya 

sinyal yang terseleksi yaitu kanal atau frekuensi stasiun tertentu, diteruskan 

ke blok mixer untuk dicampur dengan sinyal dari osilator lokal. Hasil 

percampuran ini adalah sinyal IF (intermediate frequency) yang masih 

                                                             
24 Hidajanto Djamal,  Andi Fachruddin, Dasar-dasar penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2013), 

Hal  118 - 119 
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berisi sinyal informasi. Dari sinyal IF ini kemudian diambil kembali sinyal 

informasi melalui proses yang disebut dengan deteksi atau demodulasi, 

yaitu proses sebaliknya dari proses modulasi di sisi pemancar. Proses 

deteksi dilakukan dalam blok detektor, pada sistem penerima FM, blok ini 

dinamakan discriminator.  

Setelah sinyal informasi diperoleh kembali, maka sinyal perlu 

mendapatkan penguatan secukupnya seperti disini dapat dilakukan 

pengaturan volume suara, nada bass, dan treble. Tampak pada gambar 20 

terdapat blok AGC ( automatic gain control) yang berfungsi untuk menjaga 

stabilitas level penerimaan terhadap posisi receiver dari pemancar. Posisi 

receiver (terutama radio mobil) relatif terhadap posisi pemancar selalu 

berubah-ubah yang berakibat level penerimaan berubah-ubah juga, karena 

level penerimaan berbanding terbalik dengan jarak TX-RX. Tetapi dengan 

adanya blok AGC ini, maka level tersebut dapat terkontrol secara otomatis 

pada penerima jenis tersebut. 

Jadi, pada satu receiver radio terdapat tombol pengatur minimal, 

pemilih frekuensi stasiun (tuning, tombol pemutar), pemilih band frekuensi 

(MW, SW, FM-tombol selektor), dan pengatur volume (tombol putar). 

Bentuk fisik pesawat penerima radio yaitu radio komersial masa kini yang 

telah dilengkapi penunjukan digital frekuensi yang terpilih dan dilengkapi 

dengan recorder, serta pesawat radio tempo doeloe.
25

 

4. Gelombang siaran radio  

Gelombang radio yang dipancarkan dari antena pemancar berjalan 

melaui atmosfer sebagai pemampatan dan pembiasan garis-garis gaya 

listrik. Panjang gelombang dari puncak ke puncak atau dari lembah ke 

lembah disebut panjang gelombang. Gelombang radio terdiri dari : 

a. Informasi suara (percakapan dan musik harus diangkut dari stasiu 

pemancar ke para pendengar) 

b. Gelombang pembawa (alat pengangkut dari informasi suara) 

                                                             
25 Ibid, Hal 119 
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Pada dasarnya gelombang radio adalah gelombang elktromagnetik yang 

tergolong dalam sinar yang dapat dilihat atau visible light. Tetapi 

gelombang radio biasanya ditentukan sebagai gelombang yang mempunyai 

jangkauan frekuensi dari 10 KHz hingga 3.000.000 MHz. Radio normal 

dapat menerima gelombang radio dari 150 KHz sampai 108 MHz. Setiap 

stasiun pemancar mempunyai frekuensi gelombang pembawa sendiri. 

Adapun karakteristik dan penggunaan dari gelombang radio berbeda satu 

sama lain sesuai dengan frekuensinya.
26

 

 

C. Radio 

1. Pengertian Radio 

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran adalah 

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana 

transmisi darat, laut, atau di antaraiksa dengan menggunakan spectrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat 

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 

penerima siaran.
27

 Sedangkan stasiun penyiaran adalah penyelenggara 

penyiaran, baik stasiun penyiaran publik, stasiun penyiaran swasta, stasiun 

penyiaran komunitas, maupun stasiun penyiaran berlangganan yag dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas 

dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat rung hampa udara, 

karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut
28

. Radio 

memiliki beberapa fungsi seperti mentransmisikan pesan, mendidik, 

menghibur dan membujuk. Dalam menyampaikan pesannya, radio dapat 

mengambil model komunikasi satu arah maupun dua arah. Model satu arah 

                                                             
26 Drs. Daryanto, Pengetahuan Praktis Teknik Radio, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Hal 1-

2 
27 Undang-undang Penyiaran republik Indonesia, Tahun 2002. 
28

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-dasar Siaran Radio,  (Bandung:Nuansa,2009), Hal 12. 
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mengasumsikan radio sebagai komunikator tunggal yang menyampaikan 

pesan kepada khalayah pasif. Sedangkan model dua arah memosisikan radio 

sebagai komunikator yang melakukan interaksi timbal balik dengan 

khalayak aktif. 

Dibandingkan dengan media massa lain, Radio memiliki karakteristik 

khas sebagai berikut :
29

 

a. Auditori, Sound Only, Auditif. Radio adalah suara untuk didengar, 

dikomsumsi telinga atau pendengaran. 

b. Transmisi. Proses penyebarluasannya atau disampaikan kepada 

pendengar melalui pemancaran. 

c. Mengandung gangguan. Seperti timbul-tenggelam dan gangguan teknis 

“Channel Noise Factor”. 

d. Theatre of Mind. Radio mencipatakan gambar dalam imajinasi 

pendengar, :memainkan” imajinasi pendengar, dengan kekuatan kata dan 

suara. 

e. Identik dengan musik. Umumnya orang mendengarkan radio untuk 

mendengarkan musik/lagu. Radio menjadi media utama untuk 

mendengarkan musik. 

Sebagai media massa radio mempunyai kelebihan dan kelemahan.
30

 

Kelebihan : 

a. Cepat dan langsung. Sarana tercepat, lebih cepat dari koran ataupun TV, 

dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa melalui proses yang 

rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran TV atau sajian media cetak. 

b. Akrab. Radio adalah alat yang akrab denagn pemiliknya. 

c. Personal. Pembicarannya langsung menyentuh aspek pribadi 

(interpersonal communication), dengan pendekatan pribadi (personal 

approach), sehingga radio menjadi teman pribadi yang setia. 

d. Hangat. Paduan kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio 

mampu mempengaruhi emosi pendengar. 

                                                             
29 Ibid Hal 19 
30 Ibid Hal 19-20 



22 

 

e. Sederhana. tidak rumit, tidak banyak pernik, baik pengelola maupun 

pendengar. 

f. Tanpa Batas. Jangkauan siarannya luas.dan dapat dinikmati oleh siapa 

saja meskipun buta huruf. 

g. Murah. Dibandingkan dengan berlangganan dengan media cetak atau 

harga pesawat televisi, pesawat radio relatif jauh lebih murah. 

h. Bisa Mengulang. Radio memiliki kesementaraan alami sehingga 

berkemampuan mengulang informasi yang sudah disampaikan secara 

tepat. 

i. Fleksibel. Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal atau tanpa 

mengganggu aktvitas yang lain.   

Kekurangan : 

a. Selintas, At Once. Dapat diakses cepat dan seketika, juga cepat hilang 

dan gampang dilupakan. 

b. Gobal. Sajian informasi radio bersfat global, tidak detil, karenanya 

angka-angka pun dibulatkan. 

c. Batasan Waktu. Waktu siaran radio relatif terbatas, hanya 24 jam sehari  

d. Linier. Program yang disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan 

urutan yang sudah ada, tidak bisa meloncat-loncat. 

e. Mengandung gangguan. Seperti timbul tenggelam dan gangguan teknis 

channel noise factor. 

f. Local. Media radio bersifat lokal, hanya di daerah yang ada frekuensinya 

2. Jenis Radio 

Berdasarkan kepemilikannya  

Berdasarkan kepemilikannya penyiaran radio terdiri dari 3 yaitu :
31

 

a. Penyiaran Radio pemerintah/publik 

Penyiaran yang bersifat penyiaran yang tidak bersifat komersial/ 

independen/ netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

publik. Radio Republik Indonesia adalah stasiun radio milik pemerintah 

                                                             
31 Riswandi,Dasar-Dasar Penyiaran,(Yogyakarta : Graha Ilmu,2009) Hal 17-18 
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Indonesia. Didirikan pada tanggal 11 September 1945, dengan slogan 

“sekali mengudara tetap mengudara”.  

Sebelum menjadi lembaga penyiaran public selama hampir 5 tahun 

sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan Jawatan (Perjan) 

yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. 

Dalam status perusahaan jawatan, RRI telah menjalankan pronsip-prinsip 

radio public yang independen. Perusahaan jawatan dapat dikatakan 

sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju 

lembaga penyiaran public pada masa reformasi. RRI mulai merefleksikan 

komitmen RRI untuk bersiap netral tidak memihak kepada salah satu 

aliran, kepercayaan, ataupun golongan/partai. 

b. Penyiaran Radio komunitas 

Radio komunitas adalah siaran radio yang didirikan oleh lembaga 

atau komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara 

independen/netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak 

komersial, dan melayani kepentingan komunitas.  

The National Community Radio Forum (NCRF) mengemukakan 

manfaat dan fungsi dari radio komunitas, antara lain :
32

 

a.) Partisipasi merupakan kekuatan bagi komunitas untuk membuka pintu 

perubahan kehidupan komunitas, 

b.) Melayani informasi di segala sector kehidupan komunitas, 

c.) Mempromosikan dan merefleksikan budaya, karakter dan identitas 

local/komunitasnya, 

d.) Meningkatkan akses untuk pembayaran informasi secara lisan, 

e.) Merupakan bentik tanggung jawab sosial atas kebutuhan 

komunitasnya. 

c. Penyiaran Radio swasta 

Radio swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya 

dimiliki oleh warga negara atau badan hukum indonesia yang bisa saja 

                                                             
32 Atie Rachmiatie, Radio Komunitas, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2007) Hal 78. 
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berbentuk perseroan terbatas (PT).
33

 Radio swasta adalah penyiaran yang 

menjalankan siaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Radio ini 

menjual usaha berupa waktu tayang, iklan, dan usaha lain yang sah 

terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 

Memiliki stasiun swasta itu berarti berkaitan dengan perizinan dan 

informasi mengenai frekuensi yang masih belum digunakan. Untuk 

mendapatkan surat izin penyiaran di Indonesia, individu atau korporasi 

harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan 

mencantumkan nama, visi, misi dan format penyiaran yang akan 

diselenggarakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk 

kemudioan memenuhi persyaratan yang akan diberikan.
34

  

Dari pasal 31 peraturan pemerintah No.50 Tahun 2005 (PP 50/ 

2005) mengenai penyelenggaran lembaga penyiaran swasta yang 

memusatkan kepemilikan dan penguasaan stasiun radio oleh satu orang 

atau badan hokum kesatu (untuk TV) sampai ketujuh (untuk radio), 

karena dalam prakteknya penjualan kepemilikan stasiun penyiaran oleh 

pihak pemegang izin kepada pihak lain dilakukan melalui penjualan 

saham perusahaan yang berarti juga beralihnya kepemilikan stasiun yang 

bersangkutan. 

 

Berdasarkan frekuensinya 

Adapun berdasarkan frekuensinya terdiri dari dua macam yaitu 
35

 

a. Amplitudo Modulasi (AM) 

Dalam amplitudo modulasi, amplitudo gelombang pembawa 

dimodulasikan sesuai dengan gelombang sinyal. Gelombang yang 

dimodulir dengan sistem AM biasanya disebut sampul (envelope) dan 

sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Dalam bentuk lain, 

gelombang dari gelombang bermodulasi sesuai dengan amplitudo 

                                                             
33 Tika Mutia, Manajemen Media, (Bandung: Arsad Perss, 2012) Hal 96. 
34

 Ibid, Hal  98. 
35

 Drs.Daryanto,Pengetahuan Praktis Teknik Radio, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2001) , Hal 

9. 
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gelombang sinyal. Bila gelombang amplitudo sinyal kecil, amplitudo 

gelombang pembawa juga kecil dan sebaliknya. 

b. Frekuensi Modulasi (FM) 

Dalam frekuensi modulasi, frekuensi dari gelombang pembawa 

dimodulasikan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal, sedangkan 

amplitudo gelombang pembawanya tetap. Apabila amplitudo gelombang 

sinyal pada puncak positifnya, frekuensi gelombang sinyal pada puncak 

negatifnya, frekuensi gelombang pembawa menjadi minimum. 

3. Program Radio 

Sebagai sebuah media massa, radio dituntut untuk menciptakan 

sebuah program yang dapat menyampaikan informasi kepada khalayak 

dengan cepat dan tepat. Selain itu, memproduksi sebuah program radio juga 

harus menarik. Ini diperlukan karena sifat dari radio sendiri yang sepintas 

lalu. Adapun program dalam radio tersebut bisa terdiri dari berita radio, talk 

show, jinggle, dan acara keagamaan.36 

a. Berita radio.  

Merupakan laporan atas suatu peristiwa atau pendapat yang penting 

atau menarik. Berita radio hendaknya merupakan informasi yang dapat 

menarik sebanyak mungkin pendengar .  

Format penyajian berta radio terdiri dari atas: 

1.) Siaran langsung (live report), yaitu reporter mendapatkan fakta atau 

peristiwa dari lapangan atau saat bersamaan melaporkannya dari 

lokasi.  

2.) Siaran tunda, dalam hal ini reporter mendapatkan fakta atau informasi 

dari lapangan kemudian mengolahhya terlebih dahulu sebelum siaran. 

b. Infotainment Radio  

Merupakan singkatan dari informasi dan entertainment yang berarti 

kombinasi sajian informasi dan hiburan atau sajian informasi yang 

bersifat menghibur. 

                                                             
36

Morissan,M.A, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi, 

(Jakarta: Kencana, 2008), Hal 225. 
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Tiga bentuk infotainment dalam radio yaitu : 

1.) Info-entertainment, penyampaian informasi dari dunia hiburan dengan 

diselingi pemutaran lagu. Proporsi durasi pemutaran lagu sama dengan 

sama dengan pembacaan narasi, meskipun liriknya tidak selalu 

berkaitan.    

2.) Infotainment, penyampaian informasi, promosi, dan sejenisnya dari 

dunia hiburan yang topiknya menyatu atau senada dengan lagu-lagu 

yang diputar. Keduanya saling mendukung dan proporsi seimbang. 

3.) Information and Entertainment, sajian informasi khususnya berisi 

berita-berita actual dilengkap perbincangan yang tidak selalu dari dunia 

hiburan, diselngi pemutaran lagu, iklan dan sebagainya. 

c. Jinggel Radio 

Jinggel atau radio air promo adalah gabungan musik dan kata yang 

mengindentifikasi keberadaan sebuah stasiun radio. Tujuan produks 

jinggel bagi radio adalah untuk mempromosikan keberadaan radio baru 

ditengah masyarakat, memberikan informasi simbol atau identitas 

terpenting dari radio agar selalu diingat pendengar, membentuk citra radio 

di benak pendengar, pada saat disarkan berfungsi sebagai jeda, selingan 

atau sebagainya.  

d. Perbincangan radio (talkshow).  

Perbincangan radio atau talkshow pada dasarnya adalah kombinasi 

seni berbicara dan seni wawancara.program perbincangan biasanya 

diarahkan oleh penyiar atau host bersama satu atau lebih narasumber untuk 

membahas sebuah topik yang sudah dirancang sebelumnya. 

Ada tiga bentuk program perbincangan radio yang banyak digunakan oleh 

stasiun radio yaitu: 

1.) One on one show, yaitu bentuk perbincangan saat penyiar dan 

narasumber mendiskusikan suatu topik dengan dua posisi mikrofon 

terpisah di ruang radio yang sama. 

2.) Panel discussion, yaitu pewawancara sebagai moderator hadir bersama 

sejumlah narasumber. 
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3.) Call in show, yaitu perbincangan yang hanya melibatkan telepon dari 

pendengar. 

Dalam pelaksanaannya, urutan proses talkshow adalah sebagai 

berikut:pertama, pembukaan yang berisi perkenalan topk, latar belakang 

narasumber, dan informasi interaksi dengan pendengar jika memang akan 

dilakukan demikian. Kedua, diskusi utama yang berisi pertanyaan awal 

penyiar, tanggapan narasumber dan interaksi pendengar. Ketiga, penutup 

yang berisi tentang kesimpulan dan ucapan terima kasih. 

 

4. Rundown Program Radio 

Sebuah program siaran lazimnya dilengkapi “format clock”, semacam 

“juklak” (petunujuk pelaksana) atau “juknis” (petunjuk teknis) yahus ditaati 

penyiar. Format clock yaitu semacam diagram berupa alokasi waktu detik 

demi detik atau menit demi menit, untuk memutarkan lagu, iklan dan 

berbicara serta termasuk menerima telepon dan membacakan sms yang 

masuk.  

Umumnya siaran terdiri dari tiga elemen program yakni lagu (song), 

iklan (commercials break), dan waktu berbicara (talk time). Ketiga elemen 

itu merupakan format clock pada umumnya.
37

  

Contoh format umum siaran 

Durasi Talk (lama bicara : regular max : 30 detik. Talk show max : 05 

Menit 

Perbandingan musik & talk : 2-1, dua lagu sekali bicara 

Frekuensi bahasa : Indonesia 80%, Sunda 10%, Inggris 10 % 

Materi siaran : informasi yahng diangkat meliputi informasi film, musik, 

olahraga, teknologi dan ilmu pengetahuan 

Contoh sampel format clock program talk show (durasi 60 menit) 

1:00-1:30’ Jingle
38

 

1.30-2.30’ Spot Promo Program 

                                                             
37 Asep Syamsul M. Romli, Dasar-dasar Siaran Radio,  (Bandung:Nuansa,2009), Hal 30 
38 Ibid, Hal 32 
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2.30-6.00’ Lagu 1 (Opening Song) 

6.00-16.00’ Talk Time – Segmen I (Opening) 

16.00-20.00’ Selingan – Lagu 2 

20.00-24.00’ Iklan/Commercials Break/Jingle 

24.00-34.00’ Talk Time – Segmen II 

 

34-38’ Selingan – Lagu 3 

38-48’ Talk Time – Segmen III 

48.00-52.00’ Iklan/Commercials Break/Jingle 

52-56’ Talk Time – Segmen IV (Closing) 

56-60’ Lagu 4 

 

D. Produksi 

1. Pengertian Produksi 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa “Produksi 

adalah proses mengeluarkan hasil”. Jadi dapat diuraikan bahwa pengertian 

produksi adalah suatu proses dimana terdapat kegiatan pengolahan bahan 

mentah dengan serangkaian tahapan-tahapan untuk menghasilkan produk 

yang lebih bernilai maknanya. 

2. Tujuan Produksi 

Ini adalah beberapa tujuan produksi : 

a. Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki beragam kebutuhan 

terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. 

b. Mencari keuntungan atau laba. Dengan memproduksi barang dan jasa, 

produsen (orang yang memproduksi) berharap bisa menjualnya dan 

memperoleh laba sebanyak-banyaknya. 

c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan memproduksi barang 

dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan 

produknya, yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. 
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d. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu berusaha 

memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen 

mendapat kesempatan melakukan uji coba (eksperimen) untuk 

meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari 

produksi sebelumnya. 

 

3. Proses Produksi 

Setiap stasiun radio jika ingin mempertahankan kualitas radionya 

memerlukan sebuah tim untuk memproduksi dan menghasilkan materi 

siaran yang berkualitas. Karena itu proses produksi siaran radio bukanlah 

sesuatu hal yang mudah karena membutuhkan perencanaan yang matang. 

Proses produksi sendiri terdiri dari tiga tahap : 

a. Pra Produksi 

Tahap  ini  merupakan  tahapan  awal  dalam  bagi  seorang  

produser dan  harus  dilakukan  secara  rinci  dan  baik,  dalam  tahapan  

pra  produksi dibagi tiga bagian: 

1.) Penemuan Ide 

Langkah awal dalam memproduksi sebuah program siaran 

adalah penemuan ide yang dilakukan oleh beberapa orang. Biasanya 

ini melewati proses yang panjang baru kemudian diambil dari hasil 

kesepakatan saat musyawarah atau rapat kerja tersebut. 
39

  

Tahapan ini dimulai dari : 

a.) Tema program 

b.) Judul program dan jadwalnya 

2.) Perencanaan Program 

Pada stasiun radio swasta, biasanya pengelola program akan 

mengidentifikasi pendengarnya yang spesifik sepanjang siarannya. 

Pada stasiun radio perencanaan program biasanya mencakup pemilihan 

format program serta isi program yang dapat menarik dan memuaskan 

                                                             
39

 Syamsul, Asep M.Romli, Siaran Radio Manajemen Program & Teknik Produksi, e-book 

Hal 26  
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kebutuhan audien yang terdapat pada suatu segmen audien berdasarkan 

demografi tertentu. Dan juga perencanaan program juga mencakup 

mencari penyiar yang mempunyai gaya bahasa dan kepribadian sesuai 

dengan format program radio yang telah ditetapkan.
40

 

Perencanaan program siaran biasanya berawal dari penemuan ide 

program yang telah disulkan dari berbagai pihak. Setiap perencanaan 

produksi baik talkshow maupun infotainment haruslah menghasilkan 

sebuah usulan dalam bentuk proposal ringkas meliputi : 

1.) Topik apa yang dipilih, dirumuskan dalam satu kalimat pendek 

2.) Latar belakang atau pemaparan kondisi objektif yang menyebabkan  

pentingnya membahas topik, dirumuskan dalam tiga sampai lima 

kalimat pendek. 

3.) Rumusan masalah, biasanya dalam bentuk daftar persoalan pokok 

yang hendak digali dari narasumber dan pendengar 

4.) Uraian seputar apa saja manfaat mengupas topik bagi pendengar 

5.) Narasumber dan sumber data yang akan dicari dan dikontak 

6.) Kru pelaksana mulai dari produser hingga operator 

7.) Durasi waktu dan jadwal penyiaran 

Uraian proses pengelolaan acara sejak menit pertama hingga terakhir  

mencakup pembahasan inti dan selingan. 

b. Produksi 

1.) Produksi Program 

 Produksi   radio   adalah   seluruh   kegiatan   siaran   yang   dapat 

dilakukan atau disiarka secara langsung (on air) atau tidak langsung 

(off air). Suatu produksi siaran radio adalah hasil kerjasama antara 

penyiar dan  operator, dan kerjasama ini menentukan baik tidaknya 

suatu produksi siaran. Produksi siaran yang keluar dari main amplifier 

tadi  dapat  didengar  dengan keras oleh siapa saja di ruangan dalam 

kompleks studio. Akan  tetapi, belum bisa dinikmati oleh pendengar di 
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rumah. Baru dapat didengar oleh para  pendengar di  rumah, kalau 

sudah dipancarkan oleh pemancar (transmitter).41 

Pada stasiun penyiaran program-program yang disajikan pasti 

memiliki nilai ekonomis dan membuat khalayak tertarik pada sasiun 

penyiaran tersebut. Kegiatan produksi radio pada departemen program 

stasiun radio dengan format apapun mencakup : 

a.) Music director, orang yang memiliki tugas menambahkan dan 

mengeluarkan lagu-lagu yang akan diputar, mempersiapkan daftar 

lagu yang akan diputar, mendengarkan atau memeriksa rekaman 

lagu/ music baru dan lainnya yang berhubungan dengan musik. 

b.) Manajer produksi, orang yang bertanggung jawab dalam 

menentukan sesi perekaman, menagani spot-spot iklan atau spot 

promosi program, turut mengarahkan program siaran bersama 

kepala program, dan music director beserta teknisinya, dialah yang 

bertanggung jawab atas kualitas audio sebuah lagu. Mengeditnya 

biar enak didengar dan layak siar.
42

   

c.) Penyiar, bertanggung jawab untuk merekam lagu/ musik dan 

program, memebacakan iklan, layanan public, identifikasi stasiun, 

menyampaikan laporan informasi waktu dan cuaca serta lalu lintas, 

menjalankan peralatan control room. Penyiar juga bisa melakukan 

hal-hal lain seperti ikut serta dalam memproduksi iklan dan 

pengumuman, membantu music derector serta manajer produksi.  

 Adapun proses produksi program acara radio meliputi : 

a.) Vocal Recording 

Vocal recording adalah tahapan perekaman suara presenter 

yang membacakan naskah di ruang rekam
43

. Perekaman biasanya 

digunakan untuk produksi acara seperti siaran hiburan, sport dan 
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siaran formasi. Sedangkan untuk program siaran interaktif tidak 

dilakukan perekaman terlebih dahulu karena siarannya secara 

langsung. 

b.) Mixing 

Mixing adalah penggabungan materi vokal presenter dengan 

berbagai jenis musik pendukung. Proses ini dilakukan dengan 

memperhatikan standar radio di setiap acara.  

c.) On Air 

Merupakan penayangan acara sesuai jadwal yang telah 

direncanakan. Ini merupakan tahapan penyajian seluruh materi 

yang telah direncanakan. Pada saat on air ada dua metode yang 

dilakukian penyiar yakni : 

(1.) Siaran sendiri, penyiar melakukan segalanya dengan sendiri 

baik bertutur, mengelola interaksi maupun mengoperasikan 

peralatan. Dalam proses ini menuntut kemahiran dan 

keterampilan penyiar untuk menghidupkan siaran dengan 

variasi gaya, warna maupun nada suara.
44

   

(2.) Siaran berdua atau lebih, penyiar berpasangan baik dengan 

operator yang bekerja untuk mengoperasikan peralatan 

maupun dengan sesama penyiar. Penyiar berada dalam ruang 

siaran (studio) dan operator berada dalam ruang control 

mengatur keseimbangan suara, kaset, tape, serta memutar 

music sesuai dengan program acara.
45

   

Pada proses siaran ada dua cara yang bisa digunakan yaitu : 

a.) Live atau Siaran Langsung 

On air, produksi dilakukan secara langsung tanpa melalui 

proses pengeditan dan penggabungan materi secara teknis. Suatu 

program yang disiarkan langsung biasanya dimulai dan diakhiri 

sesuai dengan waktu ang telah ditetapkan. Di dalam standar 
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operasional procedure (SOP) disebutkan sebelum on air aka nada 

namanya ocal recording, perekam suara presenter yang 

membacakan naskah di ruang rekaman. Penggabungan materi 

vokal presenter dengan berbagai jenis music pendukung dan lagu 

oleh operator atau mixerman. Siaran langsung dapat dilakukan di 

dalam ataupun di luar studio, tergantung dari acara apa yang akan 

disiarkan secara langsung tersebut.   

b.) Taping atau rekaman 

Merupakan siarann yang proses produksinya dilakukan 

dahulu kemudian disiarkan pada hari berikutnya. Jadi proses 

produksinya dilakukan di studio rekaman.  

2.) Eksekusi Program 

Eksekusi program merupakan kegiatan yang mencakup 

penayangan program yang telah sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, bagaimana mengatur dan menyusun program yang telah 

ditentukan. Pengelola program harus menyusun program sebaik 

mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor dari audien.    

Untuk mengelola program hendaknya menyusun beberapa hal 

yakni : 

a.) Pembagian waktu siaran 

Menentukan jadwal penayangan suatu acara ditentukan atas 

dasar prilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam satu hari 

dan juga kebiasaan menonton televise atau mendengarkan radio 

pada jam tertentu. 

Pada waktu siaran radio terbagi dalam empat bagian yakni 

pagi, siang, sore dan malam. Waktu siaran ini penting untuk 

dijadikan pemikiran oleh pengelola program siaran, karena audien 

pada waktu tersebut berlainan dalam kebiasaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
46
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b.) Perencanaan siaran 

Untuk kesempurnaan produksi dan penyajian siaran perlu 

dilakukan rencana harian, pekan hingga bulanan.  

c. Pasca Produksi 

1.) Pengawasan dan Evaluasi Program 

Dalam  pasca  produksi yang  perlu dilakukan adalah evaluasi 

dari hasil produksi baik secara on air atau off air. Jika produksi 

siaran dilakukan secara off air maka perlu editing. Adanya evaluasi 

dilakukan untuk pembelajaran, sehingga pada waktu perencanaan 

produksi ulang diharapkan hasilnya lebih baik dari produksi 

sebelumnya
47

. 

 Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh 

suatu rencana dan tujuan sudah tercapai atau diwujudkan oleh 

stasiun penyiaran, departemen, karyawan.
48

  

Menurut Peter Priangle, manager program dalam melakukan 

pengawasan harus melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a.) Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran, di Indonesia 

memiliki pedoman perilaku penyiaran yang merupakan panduan 

tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dalam 

program siaran. 

b.) Mengawasi seluruh isi program siaran agar sesuai dengan standar 

stasiun dan aturan perundangan yang berlaku. 

c.) Memelihara catatan program yang disiarkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman jika terjadi tuntutan dalam program siaran. 

d.) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program. 

e.) Memastika kepatuhan stasiun terhadap kontrak yang sudah 

dibuat. 
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f.) Memastikan bahwa biaya program tidak melebihi jumlah yang 

sudah dianggarkan.  

Pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran akan 

dikenakan sanksi administratif yang mencakup teguran tertulis, 

penghentian sementara acara yang sedang bermasalah, pembatasan 

waktu siaran denda, pembekuan kegiatan siaran, penolakan 

memperpanjang izin atau pencabutan izin oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI).  

  

E. Kajian Terdahulu 

 Studi mengenai proses produksi program siaran telah banyak dilakukan. 

Berdasarkan penelusuran dari peneliti ada beberapa studi yang berkaitan dengan 

proses produksi program radio dan televisi. Jadi untuk mengindari beberapa 

kesamaan, peneliti sebelumnya mempelajari beberapa penelitian terdahulu yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Prinovika dengan judul Proses 

Produksi program tayangan school update di Riau Televisi yang 

mendeskripsikan  tentang bagaimana Tahapan produksi acara tersebut 

dimulai dari pra produksi, produksi serta pasca produksi dan juga meninjau 

perangkat apa yang digunakan.
49

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fitriya dengan judul Proses Produksi 

Siaran Info Pagi di Radio Putra Buana 106,8 FM Perawang (Deskriptif 

Kualitatif) yang menjelaskan tentang tahap proses produksi siaran info pagi 

dimulai dari pra produksi yaitu planning, collecting dan writting, produksi 

serta pasca produksi dengan menggunakan analisis deskriptif. Namun 

penelitian ini berbeda dengan penulis karena ia meneliti program berita 

dengan cara yang berbeda
50

.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rafka Tiara dengan judul Proses Produksi 

Siaran Siaran Islamic di Radio Robbani FM Pekanbaru yang menganalisis 
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bagaimana proses produksi siaran dari pra produksi, produksi, pasca 

produksi pada siaran Islamic Spirit ini. Penelitian ini menggunakan 

deskriptif kualitatif yang menjelaskan hasil penelitian dengan kata-kata.dan 

penelitian ini juga menjelaskan bagaiamana Radio Robbani ini memasukkan 

hal-hal islami dalam memproduksi program radionya.
51

 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengenai suatu konsep yang akan 

memberikan penjelasan teori dari proses produksi yang dilakukan pihak radio 

Dakta Mandau FM Duri pada program Morning Show. Program siaran morning 

show memiliki durasi siaran satu jam pada hari Selasa hingga Kamis dimulai 

dari pukul 08.00 WIB sampai 09.00 WIB pagi dan pada hari Sabtu dimulai dari 

pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB pagi. Program siaran tersebut berisi 

tentang perbincangan antara penyiar dengan pendengar. Untuk memahami 

lebih jauh proses produksi acara Morning Show Di Radio Dakta Mandau FM 

Duri, peneliti akan menjabarkan beberapa konsep pembentuk kerangka pikir 

agar terfokus pada tema penelitian yang dilakukan. Fungsi dari kerangka pikir 

disini untuk menjadi pengarah dan pembanding dalam menganalisis masalah 

penelitian. 

Konsep awal yang dibahas adalah mengenai proses produksi 

itu,dilanjutkan dengan proses produksi tersebut yakni pra produksi, produksi, 

pasca produksi, serta peralatan dalam pembuatan siaran tersebut dan akhirnya 

penjelasan teori tentang proses produksi tersebut. 

Adapun bagan-bagan mengenai proses produksi program Morning 

Show radio Dakta Mandau 88,7 Fm kota Duri sebagai berikut : 
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Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
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