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ABSTRAK 

 

 

Nama   :  Utut Lestari 

Jurusan  :  Ilmu Komunikasi 

Judul  :  Proses Produksi Program Siaran Seputar Riau Di Radio 

Bahtera Swara 91.2 Fm (Rbs Radio) Kabupaten Siak Sri 

Indrapura 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi dari program siaran 

Seputar Riau dan untuk mengetahui gambaran mengenai dunia kerja penyiaran. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses Produksi Program 

Siaran Seputar Riau di Radio Bahtera Swara 91.2 FM (Rbs Radio) Kabupaten 

Siak Sri Indrapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Subjek dalam penelitian adalah Radio Bahtera Swara dan objek dalam penelitian 

ini berjumlah 4 orang yaitu Direktur Utama, Pimpinan Redaksi, Kepala Produksi 

dan Kepala Penyiaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan juga dokumentasi bahwa Radio Bahtera Swara melakukan proses 

produksi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memiliki tiga 

indikator yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. Tahap pra produksi 

memiliki tiga liputan pertama planning (perencanaan) melakukan rapat kecil 

dengan sesama tim. Kedua collecting Radio Bahtera Swara menggunakan musik 

untuk  backsound dan musik yang digunakan bergenre melayu. Ketiga writing 

Radio Bahtera Swara menulis naskah setelah mendapatkan informasi dari 

narasumber. Tahap produksi memiliki tiga liputan pertama vocal recording 

pembacaan berita dilakukan diruang rekamanan yang bergabung dengan ruang 

siaran. Kedua mixing menggunakan satu materi lagu yaitu melayu untuk dijadikan 

backsound guna menghilangkan noise. Ketiga on air Radio Bahtera Swara di 

siarkan setiap hari jam 17.00-17.30 Wib. Tahap pasca produksi memiliki dua 

liputan yaitu editing dan manipulating. 

 

Kata Kunci : Proses Produksi, Program Siaran 
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ABSTRACT 

 

 

Name :  Utut Lestari 

Department :  Communication 

Title :  The Production Process of “Seputar Riau” Program on 

Bahtera Swara Radio of 91.2 Fm (Rbs Radio) Kabupaten Siak 

Sri Indrapura 

 

This study aims to know the production process of the Seputar Riau program and 

a picture of the broadcasting working process. The problem in this research is how 

is the Production Process of the SeputarRiau Program on Radio Bahtera Swara 

91.2 FM (Rbs Radio) Siak Sri Indrapura Regency. This study uses descriptive 

qualitative methods. Data are collected from observation, interviews, and 

documentation. The subject in this study is Radio Bahtera Swara and the objects 

in this study are 4 people, namely the President Director, Chief Editor, Head of 

Production and Head of Broadcasting. Based on data obtained from interviews, 

observations and also documentation,  Radio Bahtera Swara conducts production 

processes with SOP (Standard Operating Procedure) which has three indicators 

namely pre-production, production and post-production. The pre-production stage 

has three reporting stages. The first is planning. It conducts small meetings with 

fellow teams. The second is collecting. Radio Bahtera Swara uses music for 

backsound and music used is Malay genre. Third, Radio Bahtera Swara writes the 

script after getting information from the speakers. The production phase has  three 

reporting stages. The first is vocal recording. News reading is done in the 

recording room which joins the broadcast room. The second is mixing. It uses one 

song which is Malay to be used as a backsound to eliminate noise. The third is on 

air. Radio Bahtera Swara is broadcast every day at 17.00-17.30 WIB. The post-

production stage has two reporting stages, namely editing and manipulating. 

 

Keywords: Production Process, Broadcast Program 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyiaran  merupakan proses pengiriman informasi atau isi pesan kepada 

khalayak dari seseorang melalui pemancaran gelombang elektromagnetik. 

Proses ini seperti siaran radio ataupun televisi. Penyiaran adalah semua 

kegiatan yang adanya siaran radio dan televisi yang menggunakan sarana 

pemancar yang dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima yaitu 

radio.Siaran lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang 

diaplikasikan kedalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi, serta 

dirancang khusus untuk keperluan proses komunukasi antar manusia, melalui 

pemancaran atau transmisi melalui gelombang elektromagnetik. Siaran 

merupakan proses perubahan dari mata acara atau rangkaian mata acara 

menjadi sinyal atau simpul listrik, baik suara maupun gambar proyeksi yang 

dapat diterima (didengar atau dilihat) oleh khalayak melalui pesawat penerima 

(Receiver).
1
 

Dibandingkandengan media lainseperti televisi, biaya penyelenggaraan 

siaran radio jauh lebih murah dengan kemampuan jangkauan daerah yang 

sama luasnya. Keunggalan lain dari medium dengar ini adalah kemampuannya 

untuk menstimulasi imajinasi pendengar dan fleksibelitasnya dalam penyajian 

informasi dengan beragam bentuk sajian seperti dramatisasi, diskusi, cermah 

atau dialog.
2
 

Menurut Pringgle-Starr-McCavitt, seluruh format stasiun radio itu dapat 

dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: format musi, format 

informasi, dan format khusus. Format musik adalah format yang paling umum 

digunakkan oleh hampir seluruh radio komersial. Format informasi terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu: dominasi berita (all news) dan dominasi 

perbincangan (all talk atau talk news). Format ketiga adalah kombinasi dari 

                                                             
1
J.B Wahyudi, Dasar-Dasar Jurnalistik, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1996) hal 12-1 

2
Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio, (Bandung : NUANSA, 2009) hal 1 



2 

 

 

dua format yang pertama, yang dinamakan dengan news talk atau talk news. 

Format all news misalnya terdiri atas (berita lokal, regional, nasional dan 

internasional) laporan feature, analisis, komentar dan editorial.
3
 

Radio yang dulunya merupakan audio analog dan pada mulanya hanya 

digunakan untuk para pejuang maritim sebagai pesawat radio menyampaikan 

pesan mereka, namun berbeda dengan sekarang yang sudah terdapat layanan 

internet dengan mudah sehingga dapat mengakses radio dengan 

mudah.Perkembangan teknologi yang membuat perkembangan radio dapat 

berkembang pesat membuat radio kini dapat digunakan untuk media informasi 

umum dan hiburan bagi masyarakat.  

Radio memiliki beberapa jenis diantarakan seperti radio FM, AM, Radio 

Internet, Radio Satelit, dan Radio HD, namun yang kebanyakan orang ketahui 

dan gunakan adalah radio FM dan AM. Radio memang tidak dapat 

memunculkan gambar seperti layaknya televisi, namun radio tetap memiliki 

informasi yang disampaikan dan hiburan kepada masyarakat luas. Acara-acara 

yang sekarang ditunjukkan kepada para pendengar sudah beraneka ragam, 

seperti acara-acara humor yang bisa membuat para pendengarnya tertawa 

walaupun tidak dapat terlihat gambarnya, dengan melalui imajinasi serta 

khayalan mereka bisa menggambarkan apa yang di siarkan kepada mereka.  

Berita kian menjadi dominan diradio, seiring makin terbukanya iklim 

ekonomi dan politik yang mengakibatkan kesadaran krisis dikalangan 

pendengar.Sebuah radio dituntut melayanin kebutuhan yang lebih sekedar 

media hiburan, jadi setiap radio dapat memiliki program siaran berita, dapat 

lebih akrab bagi masing-masing pendengar, setiap stasiun radio memiliki jenis 

berita tersendiri yang layak siar.  

Karena produksi siaran adalah “perutnya” radio, serta program siaran radio 

pun sangat banyak dan beragam kemasannya, maka keterampilan 

memproduksi acara siaran bearti penguasaan terhadap bagaimana membuat 

sebuah sajian radio yang menarik untuk didengar, dengan memadukan 

wawasan, kreatifitas, dan kemampuan mengoperasikan peralatan produksi.  
                                                             

3
Morissan M.A, Manajemen Mendia Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2008) hal 223 
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Dari banyaknya stasiun radio yang bermunculan, khususnya dikalangan 

masyarakat, Radio Bahtera Swara adalah salah satunya.Kini jangkauan 

siaranya semakin luas dan dapat didengar oleh seluruh lapisan masyarakat 

dengan menyajikan program-program berkualitas dan aktual.Salah satu 

programnya adalah “Seputar Riau” acara yang menggabungkan antara unsur 

jurnalistik dan artistik. 

Berita radio merupakan laporan atas suatu peristiwa atau pendapat yang 

penting atau menarik. Siaran berita dibedakan dengan siaran informasi. Siaran 

berita adalah sajian faktayang diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. 

Sedangkan siaran informasi tidak selalu bersumber dari fakta dilapangan 

namun tetap dikerjakan menurut kaidah jurnalistik.
4
 

Berita yang beredar diradio merupakan suatu yang sangat dinanti oleh 

masyarakat dimana dari info berita ini penyiar menyampaikan berita berupa: 

berita politik, berita kriminal, berita ekonomi, berita olahraga, berita seni dan 

budaya dan sebagainya, dari berita tersebut banyak informasi yang bisa 

diterima oleh pendengarnya. 

Keberadaan radio merupakan sesuatu yang umum karena hampir disetiap 

daerah mempunyai radio masing-masing, baik itu dikelola oleh pemerintah 

daerah ataupun dikelola oleh pihak swasta. Begitu juga dengan daerah yang 

berada di Kabupaten Siak tepatnya di Siak Sri Indrapura, Siak yang mayoritas 

masyarakatnya sangat konsumtif dalam menggunakan radio sebagai alat untuk 

mendapatkan informasi. Adapun radio yang terdapat di Siak adalah Radio 

Bahtera Swara 91.2 FM merupakan radio swasta yang baru saja berdiri tahun 

2018. 

Radio Bahtera Swara 91.2 FM adalah radio ke 2 di Siak setelah Radio 

Pemerintah, dengan perkembangan zaman radio ini selalu melakukan inovasi-

inovasi baru dalam mempertahankan eksistensinya seperti dalam menyiarkan 

program-program yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan dan bisa 

didengar secara online, salah satu yang menjadi program unggulan dari radio 

ini adalah program siaran Seputar Riau. Program ini disiarkan setiap hari oleh 

                                                             
4
Ibid hal.225 
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penyiar pada sore hari tepatnya jam 17.00-17.30 wib meskipun dengan durasi 

yang singkat namun program ini berhasil menyampaikan berita tepat dan  

akurat yang sangat dibutuhkan oleh pendengarnya. Keberhasilan program ini 

tentunya didukung oleh pihak-pihak yang pintar dan apik dalam melakukan 

produksi siaran berita dalam radio. 

Produksi dalam siaran radio adalah hasil kerja sama antara penyiar dan 

operator sehingga terjadinya proses penyiaraan yang menentukan baik 

tidaknya siaran. Keberhasilan suatu produksi siaran seperti berita melibatkan 

banyak alat dan orang yang saling bekerja sama.Di dalam program siaran 

Seputar Riau di tahapan pra produksi tidak melakukan rapat khusus hanya 

melakukan rapat kecil sesama tim. Radio Bahtera Swara  melakukan 

writingagar penyiar membacakan naskah tidak kesulitan. 

Seputar Riau adalah program yang mengangkat konten lokal Seputaran 

Riau, dilihat dari isinya program ini menyajikan sebuah berita dan informasi 

seputaran riau. program acara ini bagi pendengar yang ingin mengetahui 

informasi tentang riau bisa mendengar program acara Seputar Riau di Radio 

Bahtera Swara, jika tidak sempat mendengarkan radio bisa juga melihat 

website Radio Bahtera Swara karena berita yang sudah disiarkan akan di tulis 

ulang di online. 

Radio Bahtera Swara FM, juga berinteraksi dengan internet yaitu 

menggunakan aplikasi radio streaming dan bisa di dengar di website 

www.rbsradiosiak.com dan bisa juga dengan mendownload melalui play store 

yang tersedia di semua gadget/android. Selain website Radio Bahtera Swara, 

pendengar juga bisa membaca atau melihat konten yang tersedia dalam bentuk 

digital news. 

Yang membuat menarik dari program acara ini adalah berita lokalnya dan 

media onlinenya, inilah yang membedakan program ini dengan program acara 

lain. Dalam proses produksi siaran radio disini penyiar dan operator 

merangkap, karena penyiar disini diberi keleluasaan bahkan penyiar disini 

juga merangkap sebagai produser. 

http://www.rbsradiosiak.com/
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Program ini juga menyelipkan informasi dan proses produksi acara yang 

cukup rumit karena acara ini disajikan secara live. Karena program siaran 

Seputar Riau disajikan secara live maka proses produksinya harus 

dipersiapkan dengan sebaik mungkin terutama pada proses perencanaan 

sehingga bisa menghasilkan program siaran yang menarik minat masyarakat 

dan apa yang menjadi konten hiburan dari program ini bisa tersampaikan 

dengan baik.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul“PROSES PRODUKSI PROGRAM SIARAN SEPUTAR 

RIAU DI RADIO BAHTERA SWARA 91.2 FM (RBS RADIO) 

KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA”. 

 
 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep dan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Proses Produksi 

Hasil kerja sama antara reporter, penyiar dan operator sehingga 

terjadinya proses penyiaran yang menentukan baik tidaknya produksi 

siaran.
5
 

2. Program 

Program, kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Program adalah segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.
6
 

3. Siaran  

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan informasi 

melalui pemancar. Kata siar ditambah akhiran an, membentuk kata benda, 

yang memiliki makna apa yang disiarkan. Siaran dapat berupa siaran audio 

                                                             
5
Onong Uchjana Effendy, Radio Siaran dan Praktek, (Bandung) : Mandar Maju, 1991) 

hal.72 
6
Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.199 
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(radio), dapat pula dalam bentuk siaran audio visual gerak dan singkron 

seperti pada televisi siaran.
7
 

4. Seputar Riau 

Seputar Riaumerupakan sebuah acara yang ada di Radio Bahtera Swara 

91.2 FM dengan program unggulan yaitu kriminal, budaya,wisata dan lain-

lain 

5. Radio Bahtera Swara 

 Radio Bahtera Swara 91.2 FM merupakan radio yang berada di Siak Sri 

Indrapura berdiri pada tahun 2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar tidak terjadi meluasnya 

pembahasan, maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah bagaimana produksi program siaran Seputar Riau di Radio Bahtera 

Swara 91.2 FM Kabupaten Siak Sri Indrapura ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produksi 

program siaran “Seputar Riau” di Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak Sri 

Indrapura. 

2 Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya terkait dengan proses produksi program 

siaran di radio 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu komunikasi khususnya Broadcasting. 

 

                                                             
7
Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran, (Pekanbaru : UNRI Press, 2010) hal 26 
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b. Secara Praktis  

1) Secara Akademik, merupakan salah satu syarat untuk medapatkan 

gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan SyarifKasim Riau. 

2) Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahkan 

masukan bagi peneliti agar dalam melaksanakan pembangunan 

dapat berjalan dengan efektif. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam tugas akhir penulis penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

 Pada bab menjelaskan: latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab menjelaskan: teori, kajian terdahulu, kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Pada bab menjelaskan; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Pada bab menjelaskan; merupakan gambaran umum mengenai 

lokasi penelitian yaitu Sejarah berdirinya Radio Bahtera Swara 

FM, profile radio, maksud dan tujuan, pola acara siaran, sasaran 

khalayak, visi dan misi, jinggel radio, jadwal program siaran, 

teknis, tarif iklan, struktur organisasi PT. Radio Bahtera Swara 

FM, dan data karyawan Radio Bahtera Swara FM.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab menjelaskan; Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian.  

BAB VI PENUTUP 

Pada bab menjelaskan; Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Kajian Teori 

1. Radio Sebagai Media Massa 

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, 

merakyat dan bisa dibawa kemana-mana atau diperdengarkan dimana saja. 

Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media yang buta, radio, 

menstimulasi begitu banyak suara, dan berusaha menvisualisasi suara 

penyiar melalui telinga pendengarnya.
8
 

Menurut Prof. M. Alwi dalam radio sebagai media komunikasi massa 

boleh dikatakan lahir secara “kebetulan”. Mulanya sebagai pengembangan 

hobi amatir menjadi institusi pelayanan sosial, ia memanfaatkan 

kemampuan lebih dari prasarana navigasi untuk memberikan informasi 

tentang cuaca, bahaya alam dan keadaan darurat. Ketika ternyata efektif 

untuk komunikasi informal dalam masyarakat, radio berkembang menjadi 

institusi sosial dan politik yang lebih resmi, digunakan sebagai media 

komunikasi politik nasional dan internasional.
9
 

Radio sebagai media massa memiliki fungsi yang sama seperti media 

massa lainnya yaitu menyiarkan informasi, mendidik, dan menghibur. 

Namun, ada beberapa tingkatan peran sosial yang diemban radio sebagai 

media massa atau dikenal dengan konsep radio for society. Pertama, radio 

sebagai media penyampaian informasi. Kedua, radio sebagai saran 

mobilisasi pendapat publik untuk mempengaruhi kebijakan. Ketiga, radio 

sebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat berbeda atau diskusi 

untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Keempat, 

radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan dalam semangat 

kemanusiaan dan kejujuran.
10

 

                                                             
8
Masduki, Jurnalistik Radio, (Yogyakarta : LkiS, 2004) hal.9 

9
F. Anita Herawati dan Setio Budi, Jurnal Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta : Volume 4, 

Nomor 2, Desember, 2007) hal.111-112 
10

Ibid, hal.3 
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Karena termasuk media massa, radio juga memiliki karakteristik media 

massa yaitu : 

a. Publisitas, yakni disebar luaskan kepada publik, khalayak atau orang 

banyak. Siapa saja bisa mendengarkan siaran radio. Tidak ada batasan 

tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mendengarkan. 

b. Universalitas, pesan bersifat umum tentang segala aspek kehidupan 

dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan 

umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat 

umum) 

c. Periodisitas, tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan. 

d. Kontinuitas, berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan 

periode mengudara atau jadwal terbit. 

e. Aktualitas, berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa 

terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualias juga berarti kecepatan 

penyampaian informasi kepada publik.
11

 

a. Sifat-sifat radio 

1) Auditori, radio adalah “suara” untuk didengar, dikonsumsi, telinga 

atau pendengaran. Adapun yang disampaikan melalui radio harus 

berbentuk suara, hanya suara, tidak ada bentuk yang lain kecuali 

suara. 

2) Mengandung gangguan seperti timbul-tenggelam (fading) dan 

gangguan teknisi “channel noise factor” 

3) Akrap, radio adalah alat akrap dengan pemiliknya. Anda jarang 

sekali duduk dalam satu grup dalam mendengarkan radio; tetapi 

biasanya mendengarkannya sendirian, seperti dimobil, didapur, 

dikamar tidur dan sebagainya. 

b. Bentuk format siaran radio  

Pringle-Starr-McCavitt, menjelaskan bahwa; the programming of 

most stations dominatef by one pricipal content elemen or sound, 

                                                             
11

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio, (Bandung : NUANSA, 2009) 

hal.18 
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known as format (program sebagian besar stasiun radio didominasi dari 

satu elemen isi atau suara yang utama yang dikenal dengan format). 

Secara lebih sederhana dapat dikatakan format stasiun penyiaran atau 

format siaran radio dapat didefinisikan sebagai upaya pengolah stasiun 

radio untuk memproduksi program siaran yang dapat memenuhi 

kebutuhan audiennya.
12

 

Tujuan penentuan format siaran adalah untuk memenuhi sasaran 

khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetisi dengan 

media lainnya disuatu lokasi siaran. 

Menurut Pringle-Starr-McCavit, format stasiun radio dapat 

dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu format musik, format 

informasi, dan format khusus (specialty).
13

 

Berdasarkan teori diatas dapat kita jelaskan pengertian dari format 

musik, format informasi, dan format khusus, yaitu: 

1) Format musik 

Format musik merupakan program utama radio manapun. Kecuali 

radio khusus berita. Program ini bisa divariasikan menjadi acara 

pemutaran lagu-lagu pilihan pendengar (request), paduan lagu dan info 

ringan, karoke, tangga lagu (top hits), music live, lagu, kuis dan 

sebagainya.
14

 

2) Format informasi 

Format informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberi tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. 

Format informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: dominasi berita 

(all news) dan dominasi perbincangan (all talkatau talk news). 

 

 

 

 

                                                             
12

Morissan. M.A, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.220 
13

Ibid, hal.223 
14

Asep Syamsul M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio, (Bandung : NUANSA, 2009) 

hal.28 
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3) Format khusus 

Format khusus (specialty) adalah format yang dikhususkan untuk 

audien berdasarkan jenis dan agama. Dengan demikian, format khusus 

ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: format etnik dan format agama.
15

 

2. Program dan Berita 

Kata program berasal dari bahasa inggris programmer atau program 

yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran indonesia tidak 

menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah 

“siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang 

disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering 

digunakan dalam dunia penyiaran diindonesia dari pada kata siaran untuk 

mengacu kepada pengertian acara. Program adalah segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.
16

 

Sedangkan program siaran dapat di definisikan sebagai satu bagian atau 

segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga 

memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa 

program yang diudarakan.
17

 

Tom Clarke, mengatakan bahwa pada mulanya menurut suatu kisah yang 

diakui tidak dapat  diuji kebenarannya, kata NEWS (berita) berasal dari 

suatu singkatan (akronim): 

a. N(orth) atau utara, 

b. E(ast) atau timur, 

c. W(est) atau barat, dan 

d. S(outh) atau selatan. 

 Dengan akronim tersebut Clarke ingin menggambarkan betapa berita 

sebagai suatu hal yang dapat memenuhi kebutuhan naluri keingintahuan 

manusia dengan memberi kabar dari segala penjuru dunia. 

                                                             
15

Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.208-224 
16

Ibid, hal.200 
17

Hidajanto Djamal, Dasar-Dasar Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2013) hal.149 
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Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, 

fakta, aktual yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau 

dimuat dimedia massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.
18

 

Sama halnya dengan Clarke, Paul De Maeseneer mendefinisikan berita 

sebagai informasi baru, penting dan bermakna (significant), yang 

berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati 

oleh mereka. Definisi berita tersebut mengandung unsur-unsur yang baru 

dan penting, bermakna dan berpengaruh, menyangkut hidup orang banyak, 

relevan dan menarik.
19

 

Definisi dari berita itu sendiri adalah laporan peristiwa yang memiliki 

nilai jurnalistik atau nilai berita (News Values) actual, factual, penting, 

menarik, tajam, langsung, dapat dipercaya dan mempunyai nilai jual pada 

khalayaknya.
20

 

Berdasarkan definisi berita radio, maka terdapat beberapa poin penting 

yang harus kita ketahui yaitu seperti : 

a. Karakteristik berita radio 

Dalam buku miliki Masduki yang berjudul “jurnalistik radio” ada 

beberapa karakteristik berita radio, yakni: 

1) Segera dan cepat 

Laporan peristiwa atau opini diradio harus segera mungkin 

dilakukan untuk mencapai kepuasan pendengar dan 

mengoptimalkan sifat kecepatannya sebagai kekuatan radio. 

2) Aktual dan factual 

Berita radio adalah hasil liputan peristiwa atau opini yang segar 

dan akurat sesuai fakta, yang sebelimnya tidak diketahui oleh 

khalayak. Opini terkait dengan upaya pendalaman liputan 

(investigasi) atau suatu data atau peristiwa. 

 

 

 

                                                             
18

Sedia Wiling Barus, Jurnalistik, (Jakarta : Erlangga, 2010) hal. 25 
19

Halena Olii, Berita dan Informasi Jurnalistik Radio, (Jakarta : PT Indeks, 2007) hal.25 
20

Eva Arifin, Broadcasting to be broadcaster. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hal.69 
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3) Penting bagi masyarakat luas 

Harus ada keterkaitan dengan nilai berita (newa value) yang 

berlaku dalam pengertian jurnalistik secara umum, guna memenuhi 

kepentingan masyarakat. 

4) Relevan dan berdampak luas 

Masyarakat selaku pendengar membutuhkannya dan akan 

mendapat manfaat optimal dari berita radio, yaitu pengetahuan, 

pengertian dan kemampuan bersikap atau mengambil keputusan 

tertentu, sebagai respon atas sebuah berita. 

Berita radio merupakan hasil liputan kejadian peristiwa atau opini 

yang terbaru dan terkini yang sesuai dengan fakta. Berita radio 

yang baik dan benar harus memiliki empat karakteristik seperti 

yang telah dijelaskan oleh Masduki, yaitu segera dan cepat, aktual 

dan faktual, penting bagi masyarakat luas dan relevan. 

b. Bentuk berita radio  

Bentuk berita yang sering ada di radio, yaitu:  

1) Berita tulis (writing news/adlibs/spot news), yaitu berita pendek 

yang bersumber dari media atau ditulis ulang. Bisa pula berupa 

liputan reporter yang teksnya diolah kembali di studio. 

2) Berita bersisipan (news with insert), yakni berita yang dilengkapi 

atau di-mix dengan sisipan suara narasumber. 

3) News feature, yaitu berita atau laporan jurnalistik yang panjang 

yang bersifat human interst. 

4) Phone in news, yaitu berita yang disajikan melalui laporan 

langsung reporter via telpon (live report). 

5) Buletin berita (news bulletin), yaitu gabungan beberapa berita 

pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. 

6) Jurnalisme interaktif (news interview), yaitu berita yang bersumber 

pada sebesar keterlibatan khalayak, misalnya wawancara 
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masyarakat lewat telepon, atau berita yang menempatkan 

masyarakat sebagai subjek pelapor (reporter dadakan), baik mereka 

pelaku atau sekedar saksi mata kejadian.
21

 

c. Penulisan berita 

Erik Banouw dalam bukunya Mass Communication: “its scenes and 

event are in the imagination of the audience” ( peristiwa dan kejadian 

yang disampaikan radio itu berada dalam imajinasi pendengar). Oleh 

karena itu, penggambaran peristiwa-peristiwa atau kejadian itu harus 

disampaikan dengan bahasa yang mengutamakan keringkasan supaya 

mudah didengar dan dipahami. 

Bahasa berita radio selain ringkas, padat, jernih dan jelas juga harus 

mampu menghidupkan imajinasi pendengar seperti pembaca surat 

kabar.
22

 

Dalam menulis berita radio, pakar jurnalisme radio Errol Jonathan 

menekankan kepada tiga rumusan, yaitu A + B  +  C =  C (Accuaracy 

+ Balance + Clarity = Credibility). 

Untuk mencapai keakuratan (accuaracy), reporter harus 

mendapatkan fakta yang benar dan tidak diragukan. Selanjutnya 

keseimbangan (balance). Kredibel atau tidak seorang jurnalis dinilai 

juga dari berita yang ditulisnya. Jika sudah akurat dan balance, namun 

tidak clear atau tidak jelas, akan sia-sia. Bagaimana berita atau 

informasi yang disampaikan harus jelas dalam konteks pemahaman 

makna, topik, alur penulisan, kosa kata dan kalimat.
23

 

Hanya Asy’ari Omarahi mengeluarkan dalil menulis untuk radio 

adalah menulis untuk telinga.
24

 

Seorang penulis berita radio, redaktur radio hendaknya sadar bahwa 

mata dapat menangkap satu kalimat utuk seketika, namun telinga 

                                                             
21

Riswandi, Dasar-Dasar Penyiaran, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) hal.24-25 
22

Sedia Wiling Barus, Jurnalistik, (Jakarta : Erlangga, 2010) hal.82 
23

Awan Setiawan, Becoming a Radio Star, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2013) 

hal.126-128 
24

Haris Sumadira, Bahasa Jurnalistik, (Bnadung : Simbiosa Rekatama Media, 2011) 

hal.113 
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hanya dapat menyimak kata demi kata yang terangkum dalam satu 

kalimat.
25

 

Paul de Messener, seorang jurnalistik radio handal, menjelaskan lima 

prinsip penulisan naskah radio, yaitu: 

1) It is spoken, spoken artinya talk. Susun menjadi narasi yang alami 

(seperti dalam percakapan sehari-hari). Hindari kontradiksi, atau satu 

kalimat yang mengandung dua makna yang bertentangan. 

Membingungkan dan bisa salah dipahami. 

2) It is immediate, immediate artinya bersifat langsung, to the point, 

menekankan kesegeraan. 

3) It is respon to person, person to person artinya informal, just between 

you and me. Tidak monoton dan terlalu formal. 

4) It heard only once, heard oly once artinya jelas ringkas. Jelas ringkas 

berstandar pada simplicity- kesederhanaan. 

5) It relies on sound only, sound only  artinya jangan memberi makna 

yang sama atau ambigu. Gunakan kata-kata yang mengungkapkan 

gambaran kongret. Tepat dan ringkas.
26

 

Sebagaimana tulisan pada umumnya, berita juga ditulis dengan 

bagian-bagian  seperti judul, teras berita (lead,intro, alinia pembuka), 

tubuh (detail), dan penutup.
27

 

Persyaratan menulis berita yaitu meliputi: 5W + 1H. Semua unsur ini 

harus jelas. Dalam penulisan berita radio unsur-unsur who, what, when, 

where, why, how (5W+1H). Harus selalu masuk apapun bentuk dan 

jenis beritanya. Piramida terbalik juga termasuk syarat menulis berita. 

Penulisan piramida terbalik adalah suatu bentuk penulisan yang 

mendahulukan atau memperioritaskan informasi yang paling penting 

didepan, menyusul yang penting berikutnya, dan ditutup dengan 

informasi yang kurang penting dibelakang. 

                                                             
25

Hasan Asy’ari Oramahi, Jurnalistik Radio, (Jakarta : Erlangga, 2012) hal.32 
26

Santi Indra Astuti, Jurnalisme Radio Teori dan Praktik, (Bandung : Simbiosa Rekatama 

Medi, 2013) hal.72 
27

Ashadi Siregar, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa, 

(Yogyakarta : Kanisius, 2007) hal.152 
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1) Teras berita (lead) adalah informasi terpenting dijadikan sebagai 

pokok berita atau bagian pembuka. 

2) Tubuh berita adalah isi dengan informasi penting yang menjelaskan 

detail/rincian teras. 

3) Akhir berita adalah bagian penutup yang kurang penting.
28

 

Penulisan berita yang baik dan benar harus meliputi 5W+1H  

tersusun rapi supaya mudah dipahami, tidak monoton agar tidak 

membosankan, singkat, jelas dan padat. 

Radio memiliki gaya penyampaian pesan tersendiri. Itulah yang 

disebut dengan radio scriptwriting style. Gaya ini disesuai dengan 

grametika media yang bersangkutan, serta cara alami orang menyerap 

pesan melalui radio radio. Prinsip-prinsip radio scriptwriting style yaitu 

informasi radio harus ringkas, padat dan jelas. Sekilas tapi berulang-ulang. 

Sumber berita radio bisa berasal darimana saja . salah satunya dari 

surat kabar atau internet, atau media informasi lainnya. Pekerjaannya 

disebut rewrite, sebuah informasi menjadi radio, ada cara yang cukup 

praktis, langkah-langkahnya yaitu: 

1) Pilih berita atau informasi yang akan di salin naskahkan. 

2) Identifikasi main topic dan supporting details. Yang disebut Main 

topic adalah gagasan utama dari informasi tersebut. Sedangkan 

supporting details adalah perincian fakta atau informasi yang 

disampaikan. 

3) Setelah perincian itu tersedia, perhatikan slot waktu yang tersedia ada 

beberapa lama durasi untuk informasi atau berita. Buatlah naskah yang 

sesuai dengan durasi tersebut. Sampaikan main topicterlebih dahulu, 

kemudian disusul dengan supporting details yang menurut anda paling 

relevan bagi pendengar. 

4) Apabila masih tersedia waktu di jam-jam berikutnya, berita atau 

informasi bisa dibuat sekuel atau rangkaian berseri. Tuliskan berita 

                                                             
28

Ashadi Siregar, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa, 

(Yogyakarta : Kanisius, 2007) hal.86 
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berikutnya dengan menggunakan main topic yang sama (tapi harus 

direkontruksikan ulang agar tidak monoton), kemudian tambahkan 

supporting details yang tidak sempat disampaikan pada slot waktu 

pertama. 

Cara ini memudahkan penulis naskah untuk menyusun berita 

berdasarkan slot tersedia. Cara ini juga sangat efektif dalam 

mengalinnaskah berita, apalagi jika waktu yang tersedia untuk 

mengalinnaskahkan sangat sempit.
29

 

3. Proses Produksi Berita Radio 

 Produksi siaran radio adalah hasil kerja sama antara reporter, penyiar 

dan operator sehingga terjadinya proses penyiaran yang menentukan baik 

tidaknya produksi siaran.
30

 

 Keterampilan memproduksi acara siaran berarti penguasaan terhadap 

bagaimana membuat suatu sajian acara radio yang menarik didengar. 

Produksi siaran merupakan keterampilan memadukan wawasan, 

kreatifitas, dan kemampuan mengoperasikan peralatan produksi. Program 

siaran diradio sangat banyak dan beragam dalam bentuk kemasannya, 

produksi siaran berita dan informasi, iklan, jinggle, talkshow interaktif dan 

hiburan.
31

 

 Pada beberapa stasiun radio, khususnya bagi yang memiliki format 

berita, program berita ditangani langsung oleh manajer program atau 

membentuk suatu bagian khusus berita terdiri dari:  

a. News director, adalah orang yang memiliki tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan pemberitaan, olahraga 

dan program layanan masyarakat. 

2) Mengawasi seluruh staf pemberitaan. 

3) Memutuskan apa yang diliput dan bagaimana meliputnya. 
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Santi Indri Astuti, Jurnalisme Radio Teori dan Praktik, (Bandung : Sombiosa Raktama 
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30

Onong Uchjana Effendy, Radio Siaran dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 1991) 

hal.72 
31
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4) Memilih topik serta tamu untuk program kemasyarakatan. 

5) Menjadi host dalam program wawancara. 

b. Reporter, tanggung jawab reporter biasanya mencangkup 

mengumpulkan, menuliskan dan melaporkan berita-berita lokal dan 

terkadang membacakan berita. Selain news director dan reporter, 

stasiun radio yang memiliki format berita biasanya memiliki staf yang 

terdiri editor, penyiar, reporter, penulis dan asisten.
32

 

Suatu proses produksi program siaran berita akan melibatkan banyak 

alat dan orang. Selain memerlukan organisasi yang rapi, perlu juga suatu 

tahap pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien. Setiap tahap harus jelas 

kemajuannya dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Tahap produksi 

terdiri atas tiga bagian ditelevisi maupun diradio yang lazimnya atau 

disebut standard operation procedure (SOP). Yakni Pra Produksi, 

Produksi Pasca Produksi.
33

 

Sama halnya dengan Wibowo, menurut Rachman dalam proses 

produksi memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, 

tahapan itu terdiri atas Pra Produksi (perencanaan), Produksi (liputan), 

Pasca Produksi (editing dan manipulating). 

Seperti yang sudah dikemukakan di atas proses produksi itu terdiri 

dari tiga tahap yaitu Pra Produksi (planning, colecting, writing), Produksi 

(Vocal recording, mixing, on air) dan Pasca Produksi (editing dan 

manipulating). 

1) Pra Produksi 

a) Planning (perencanaan)  

   Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) 

media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam 

perencanaan harus diputuskan “apa yang harus dilakukan, kapan 

melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang 
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Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.288 
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melakukannya”. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpul 

kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai 

dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang 

dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan 

dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.
34

 

b) Collecting  

Collecting adalah pencarian dan pengumpulan materi musik dan 

kata yang dibutuhkan, termasuk menghubungkan calon narasumber 

(jika acara berbentuk talkshow). Sumber materi berasal dari 

perpustakaan, media massa atau wawancara. Hasilnya materi-

materi siaran yang memadai dan siap diolah dan diproduksi. 

c) Writing  

Writing adalah dimana tahapan dimana seluruh materi yang 

diperoleh, lalu diklasifikasi untuk ditulis secara utuh dalam kalimat 

siap baca atau disusun sedemikian rupa yang dirangkai dengan 

naskah pembuka-penutup siaran atau naskah selingan.
35

 

Penulisan naskah harus memenuhi beberapa prinsip penulisan 

sebagai berikut: 

1. Write the Way You Talk. Tuliskan sebagaimana acara anda 

mengatakannya. Menulis naskah radio adalah “menulis untuk 

telinga”, bukan untuk mata, sehingga penyiar “mengucapnya, 

bukan membacanya” (saying it, not reading it). 

2. Bahasa Tutur. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang biasa 

digunakan dalam percakapan sehari-hari (spoken word, everyday 

langguage) dan susunan kalimatnya bergaya obrolan 

(conversitional). 

3. KISS-Keep It Simple And Short. Gunakan kata-kata dan kalimat 

yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti. 

                                                             
34
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4. ELF-Easy Listening Formula “Rumus enak didengar”, yaitu 

susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah 

dimengerti pada pendengaran pertama.
36

 

Didalam proses produksi itu terdiri dari pra produksi, produksi 

dan pasca produksi. Pasca produksi yaitu planning, collecting, dan 

writng. Apabila salah satu dari tahapan itu tidak ada maka proses 

produksi tidak akan berjalan dengan baik. Planning adalah 

mencangkup perencanaan dan penentuan tujuan, collecting adalah 

pencarian dan pengumpulan materi dan writing adalah tahapan menulis 

materi secara utuh dan siap dibaca. 

2) Produksi  

a) Vocal recording 

Vocal recording adalah tahapan perekaman suara presenter yang 

membacakan naskah diruang rekam. 

b) Mixing 

Mixing adalah pengabungan materi vocal presenterdengan 

berbagai jenis musik pendukung dan lagu oleh operator dengan 

perangkat teknologi yang analog atau digital. Proses ini dilakukan 

dengan memperhatikan standar kemasan setiap acara. 

c) On Air 

On Air adalah penayangan acara sesuai jadwal yang telah 

direncanakan. Ini merupakan tahap penyajian seluruh materi yang 

telah direncanakan.
37

 

Adapun format siaran dalam radio on air ada dua macam yaitu: 

1. Siaran langsung (live) 

Siaran langsung adalah siaran yang diambil langsung pada saat 

kejadian dari lokasi tanpa melakukan penyuntingan, 
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2. Siaran tunda (recorder) 

Siaran tunda adalah reporter menggali fakta dilapangan kemudian 

kembali ke studio dan mengolah atau mengeditnya sebelum 

disiarkan. 

Antara vocal recording, mixing dan on air saling berkaitan 

dengan adanya ketiga unsur tersebut barulah dapat dikatakan 

proses produksi. Vocal recording adalah tahapan lapangan 

perekaman, mixing adalah pengabunggan materi dan on air adalah 

penayangan acara sesuai jadwal. 

3) Pasca Produksi  

Pasca produksi terdiri dari editing dan manipulating. Pada saat 

proses editing manipulating  tetap menjadi tanggung jawab pengarah 

acara/sutradara. Artinya pihak editor melaksanakan kehendak pengarah 

acara/sutradara. Orientasi pihak editor maupun pengarah 

acara/sutradara tetap pada skenario. 

Bila paket sudah selesai dilakukan review, yaitu pemutaran kembali 

hasil editing dihadapan executive prosedur, prosedur, pengarah acara 

/sutradara, penulis naskah editor dan personil lain yang relevan. Paket 

ini dinilai apakah masih perlu ada perubahan. Perbaikan paket ini 

masih dimungkinkan. 

Setiap mata acara yang akan diproduksi harus dituangkan 

dulu  dalam bentuk naskah (skenario/script).
38

 

Siaran berita harus siarkan secara teratur pada waktu-waktu yang 

sudah ditentukan. Banyak stasiun radio yang menyiarkan siaran berita 

pendek setiap jam. Hal ini menciptakan suatu pelayanan yang dapat 

diandalkan oleh pendengarnya.
39

 

Editing dan manipulating merupakan bagian tahap dari pasca 

produksi yang terkhir dilakukan pada saat proses produksi. Editing dan 

manipulating adalah proses melihat dan memutar kembali hasil 
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produksi apakah masih ada perubahan atau tidak, seandainya ada 

perubahan itu akan dilakukan oleh editor. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka penulis akan menjadikan 

beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai acuan dan 

perbandingan sehingga penelitian yang akan penulis lakukan akan menjadi 

lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan. Tinjauan kepustakaan yang 

penulis pilih antara lain : 

1.  “Analisis produksi program bingkai iman diradio mersi 93.90 FM 

Tanggerang” atas nama Fhadilih Arif, Jurusan Ilmu Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disimpulakan proses produksi 

pada bingkai iman pemilihan waktu siarnya sesuai dengan penamaan 

sehingga waktu penyiarannya dilakukan pada pagi hari. Acara ini 

mempunyai narasumber yang kompeten dalam memberikan bimbingan 

rohani kepada pendengarnya. Pada program acara ini hanya terdiri dari 

satu narasumber yaitu KH Anshori Fahmi. Acara terdiri dari pemutaran 

jingle, narasumber membacakan ayat suci Al-Qur’an dan terjemahannya, 

narasumber membahas seluruh pertanyaan yang masuk dengan 

mengaitkan pertanyaan dengan Al-Qur’an dan hadist. 

2. “Proses produksi iklan di radio manndiri 98.3 FM Pekanbaru” atas nama 

Syahranita Taher Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu 

Komunikasi tahun 2014. Disimpulkan proses produksi iklan diradio 

mandiri 98.3 FM dimulai dari melakukan riset produk dan menentukan 

segmen sasaran, menentukan jenis produk yang di iklankan, menetukan 

inti pesan, membuat deskripsi skenario (story board). Standar produksi 

iklan di radio mandiri sudah berjalan dengan baik, dan telah diterapkan 

dalam pembuatan iklan di radio mandiri. Iklan di radio mandiri secara 

umum mengalami kenaikkan 20% tiap bulannya. 

3. “Proses produksi siaran islamic spirit diradio rabbani FM Pekanbaru” atas 

nama Rafka Tiara, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu 
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Komunikasi. Disimpulkan bahwa proses produksi siaran islamic spirit 

diradio rabbani fm Pekanbaru telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

SOP (Standard Operasinaol Procedure) dan teori yang dijelaskan oleh 

masduki. Program islamic spirit ini disiarkan secara langsung dengan 

format talkshow atau program yang menghadirkan narasumber. 

Berdasarkan uraian kajian terdahulu diatas yang meneliti mengenai 

proses produksi program siaran diradio dimana hasil penelitian diatas 

menyimpulkan bahwa proses siaran program di radio sudah berjalan 

dengan baik sesuai teorinya yaitu dimulai dari tahap pra produksi, 

produksi dan pasca produksi. Namun dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul yang hampir sama yaitu “Proses Produksi  Program 

Siaran Berita Siang di Radio Putra Buana 106.8 FM Perawang”  yang 

mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu adapun bentuk 

perbedaannya antara lain: 

a. Dari segi program mata acaranya dari kajian terdahulu membahas tentang 

Proses produksi iklan, siaran islamic spirit, dan program bingkai iman 

sedangkan dalam penelitian ini program siaran yang diteliti adalah 

program siaran Seputar Riau. 

b. Dari segi tempat dan waktu, penelitian ini memiliki tempat dan waktu 

yang berbeda. Pada penelitian terdahulu yang pertama bertempat diradio 

mandiri 98.3 fm pekanbaru pada tahun 2014, kedua betempat diradio 

rabbani FM Pekanbaru pada tahun 2013, dan ketiga bertempat diradio 

mersi  93.90 FM Tanggerang sedangkan penulis pada penelitian ini 

meneliti di Radio Bahtera Swara 91.2 FM Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

 

C. Kerangka Pikir  

Dalam penelitian ini kerangka pikir digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan Proses Produksi Program Siaran Berita 

siang di Radio Bahtera Swara 91.2 FM Kabupaten Siak Sri Indrapura 

mengarah kepada konsep teori Standard Operasional Procedur (SOP), yang 
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terdiri dari Pra Produksi (planning, collecting, writing), Produksi (vocal 

recording, mixing, on air) dan Pasca Produksi (editing, manipulating). 

Adapun indikator permasalahan yaitu: 

1. Proses pra produkasi berita siang yang meliput: 

a. Planning yang meliputi: 

1) Menentukan tujuan  

2) Mempersiapkan strategi yang akan digunakan  

b. Collecting yang meliputi: 

1) Pengumpulkan materi musik yang telah direncanakan sebelumnya 

2) Pengumpulkan materi kata atau bahan naskah sesuai dengan 

program yang akan disiarkan 

c. Writing yang meliputi: 

1) Write the Way You Talk. Tuliskan sebagaimana acara anda 

mengatakannya.  

2)  Bahasa Tutur. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang biasa 

digunakan dalam percakapan sehari-hari. 

3) KISS-Keep It Simple And Short. Gunakan kata-kata dan kalimat 

yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti. 

4) ELF-Easy Listening Formula “Rumus enak didengar”, yaitu 

susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah 

dimengerti pada pendengaran pertama. 

2. Proses produksi program siara berita siang 

a. Vocal recording yang meliputi: 

1) Pembacaan naskah diruang rekaman oleh penyiar 

2) Perekaman oleh teknisi menggunakan alat rekam 

b. Mixing yang meliputi: 

1) Pengabungan materi vocal presenter dengan berbagai jenis musik 

pendukung dan lagu. 

c. On Air yang meliputi: 
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1) Berdasarkan metode terdiri dari siaran sendiri dan siaranberdua 

atau lebih. 

2) Berdasarkan format terdiri dari siaran langsung dan siaran tunda. 

3. Pasca Produksi program siaran berita siang yang meliputi: 

1) Editing dan manipulating tetap menjadi tanggung jawab pengarah 

acara/sutradara. 

Dari indikator diatas dapat dijelaskan dalam bentu bagan dibawah ini: 

 

Gambar 5.1 

Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

penelitian kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
40

 

Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode 

pengumpulan data dan analisis yang bersifat non-kuantitatif, seperti 

penggunaan instrumen wawancara mendalam dan pengamatan.
41

Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif yang berfokus pada 

penelitian non-hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis.
42

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Radio Bahtera Swara 91.2 FM yang 

beralamatkan di Jalan Jend Sudirman Parit Baru Langkai Kecamatan Siak. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di studio Radio Bahtera Swara 

91.2 FM Siak Sri Indrapura. 

 

C. Sumber Data 

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalahdari Pimpinan 

Redaksi, Kepala Produksi, dan Penyiar Radio Bahtera Swara berupa hasil 

                                                             
40

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004) hal.4 
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wawancara secara langsung tetang Produksi Program Siaran Seputar Riau 

di Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak Sri Indrapura. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, 

wawancara dan internet. 

 

D. Informan Penelitian  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, Ia harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian.
43

Dengan demikian informan atau 

narasumber adalah orang yang dianggap Penulis paling mampu dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, orang yang berperan 

besar dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan acara. Adapun informan 

dalam penelitian adalah  orang, yaitu :Bapak Kardono Direktur Utama, Bapak 

Rio Pimpinan Redaksi dan Bapak Toni Kepala Produksi, Bapak Sudarsono 

Penyiar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah melakukan kegiatan tanya-jawab secara langsung 

dengan Direktur Utama, Pimpinan Redaksi, Kepala Produksi dan Kepala 

Penyiar Radio.Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara 

mendalam.Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada penulis 

untuk bertanya, namun tetap pada alur arah masalah penelitian yang 

diangkat. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti yang berupa buku-buku, 

majalah, artikel, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Dokumentasi seperti foto dan dokumentasi seperti struktur dan grafik. 
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3. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data melelui pengamatan untuk 

memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, 

kejadian, atau realitas yang di teliti, baik berupa perilaku, keadaan, benda, 

maupun simbol-simbol tertentu.
44

Dari pemahaman observasi atau 

pengamatan diatas sesungguhnya yang dimaksud digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan. Suatu 

kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan 

data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara 

serius. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

c. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan 

proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.
45

 

Pengamatan langsung terhadap penyusunan program, peneliti datang 

langsung ke studio Radio Putra Buana FM untuk mengamati secara 

langsung. 

 

F. Validitas Data 

Validitas riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun langsung 

ke lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis data.
46

Validitas 

data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

triangulasi sumber data.Analisis triangulasi sumber data adalah metode 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data 
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empiris (sumber data lainnya) yang tersedia.Jawaban subjek tersebut di cross-

check dengan dokumen yang ada.
47

 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa cara antara lain yaitu, 

melakukan pencatatan dan dokumentasi data secara teliti dan terbuka, 

transportasi mengenai prosedur di lapangan dan hal-hal yang di ungkap, 

membandingkan hal-hal yang dicapai melalui metode wawancara dan 

observasi, serta cek dan ricek kepada para subyek. 

 

G. Teknik Analisi Data 

Analisis data menurut patton adalah sebuah proses untuk mengatur uraian 

data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satu uraian 

dasar.
48

Kemudian data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan 

dokumen-dokumen yang didapat, klasifikasikan kedalam kategori-kategori 

tertentu.
49

 

Dan dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu 

teknik yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa.Teknik ini tidak mencari 

atau menjelaskan suatu hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi.
50

 Tinjauan dari analisis deskriptif ini adalah untuk : 

1) Mengumpulkan informasi yang aktual secara terperinci yang melukiskan 

gejala yang ada. 

2) Mengidentifikasi masalah atau menjelaskan kondisi dan praktek-praktek 

yang berlaku. 

3) Membuat perbandingan atau evaluasi.
51

 

Sebagai sumber data, penulis melakukan observasi langsung dan wawancara 

dengan informan penelitian. Data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara akan dideskripsikan secara kualitatif dengan didukung data-data 

yang didapat dari berbagai dokumen, literatur, serta data-data yang 

                                                             
47

Ibid, hal.72. 
48

Lexy, J. Moleong.Metodologi Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) 

hal.103 
49

Rahmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : Kencana, 2007) hal.193 
50

Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007) ctk-13 hal.24-25 
51

Ibid  
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berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Maka, penulis mendapatkan 

jawaban penelitian dengan menganalisa data berdasarkan informasi-informasi 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

mengacu pada kerangka teori. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdirinya Radio Putra Buana 106.8 FM Perawang 

Kota Siak adalah kota Sejarah berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura di 

masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dengan program siaran yang 

dikemas semenarik mungkin agar pendengar Radio Bahtera Swara menjadi 

lebih cerdas, kreatif, serta inovatif dalam membangun bangsa. Karena itu lah 

Radio Bahtera Swara FM didirikan. 

Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak Sri Indrapura berdiri pada tanggal 17 

Desember 2018 di pimpin oleh Bapak Karsono sebagai pemilik. Radio ini ber 

alamatkan di Jalan Jendtal Sudirman Parit Baru Langkai Kecamatan Siak 

dengan kekuatan pemancar 100 watt dan Frekuensi 91.2 FM dengan 

jangkauan wilayah masih terbatas hanya bisa di dengarkan oleh masyarakat 

yang tinggal disekitar Siak, Radio Bahtera Swara FM merupakan radio ke 2 

yang berada di Siak, keberadaan radio ini di sambut dengan antusias oleh 

masyarakat Siak walaupun dengan jangkauan yang terbatas. Tetapi, radio ini 

mampu merebut hati pendengarnya untuk senantiasa mendengarkan siarannya, 

Radio Bahtera Swara FM juga terintegrasi dengan internet yaitu menggunakan 

aplikasi radio streaming dan bisa didengar di website dan bisa juga dengan 

mendownload melalui play store yang tersedia disemua gadget/android. 

Hari demi hari radio ini mengalami kemajuan-kemajuan baik dari segi 

program dan manajemennya namun tetap di pimpin oleh pemimpin yang sama 

yaitu bapak Karsono dibawah pimpinan beliau radio ini menjadi radio yang 

disukai oleh masyarakat Siak. Tahun 2018tepatnya bulan Agustus Radio 

Bahtera SwaraSudah mendapatkan ISR (izin status radio) hal in menjadi 

sesuatu yang membanggakan bagi Radio Bahtera Swara FM Siak. 
 

B. Profile Radio 

Nama Perusahaan  : PT Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak Sri  

Indrapura 

Sebutan Diudara:  RBS Radio 

NPWP   :   85.725.608.5-222.000 

Pengesahan MEN KEH : No. AHU.0038670.AH.01.01 Tahun 2018Tgl 14 

Agustus 2018 
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Kekuatan Pemancar  :  100 Watt 

Alamat    :  Jalan Parit Baru Langkai Kec.Siak Kab.Siak 

NO. Hp    :  082287467122 

E-mail   : rbsradiosiak@gmail.com 

Web/Streaming Online  :  www.rbsradiosiak.com 

Format Radio   :  Umum 
 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud didirikannya Radio Bahtera Swara di Siak Kabupaten Siak adalah 

untuk memberikan informasi dan berita yang sekarang cenderung menjadi 

kebutuhan. Tujuan didirikannya Radio Bahtera Swara  sebagai : 

1. Sebagai sarana media komunikasi dalam bidang penyiaran dari hobi 

(amatir) kearah komersial (professional) 

2. Menjadikan radio sebagai media informasi dan hiburan dengan 

menyiarkan budaya local atau nasional guna memperkenalkan dan 

mempertahankan khasanah budaya bangsa, guna terciptanya persatuan dan 

kesatuan masyarakat. 

3. Menjadikan radio sebagai media informasi dan hiburan yang jujur, akurat 

dan bertanggung jawab guna peningkatan sumber daya manusia. 

4. Menjadikan radio sebagai mitra usaha dalam memperkenalkan produk 

guna memajukan perekonomian. 

 

D. Pola Acara Siaran 

Sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Pola Acara Siaran 

No. Mata Acara atau Program Siaran Presentase 

1 Berita 5% 

2 Penerangan Informasi 5% 

3 Pendidikan dan Kebudayaan  10% 

4 Agama  10% 

5 Olahraga  5% 

6 Hiburan dan Musik 35% 

7 Iklan  25% 

8 Iklan Layanan Masyarakat 5% 

 Total  100% 

Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 

mailto:rbsradiosiak@gmail.com
http://www.rbsradiosiak.com/
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E. Sumber Acara Siaran 

Tabel 4.2 

Sumber Acara Siaran 

 

No. Sumber Materi Acara Siaran Persentase 

1 Produksi Sendiri / Inhouse Production 60% 

2 Kerjasama 30% 

3 Akuisi 10% 

Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 

 

F. Sasaran Khalayak 

Jam Siaran        :  Jam 05.45-24.00 Wib 

Pola Siaran       :  Informasi dan Hiburan 

Jenis Siaran     :  Dangdut   60% 

  Melayu Asli/Deli  25% 

  Pop Indonesia             10% 

  Mancanegara               5% 

Format Bahasa  :  Indonesia dengan Aksentuasi dialek Melayu Riau 

Target Audience  : Menengah-Bawah: C/D/E 

Strata Usia     : 15 s/d 50 Tahun 

Klasifikasi  : 40% Pria 

  60% Wanita 

Pendidikan   : Tidak Tamat   5% 

   SD                 8% 

  SLTP/Sederajat   10% 

  SLTA/Sederajat    45% 

  Perguruan Tinggi    30% 

Profesi      : Pelajar  20% 

  Wiraswasta     15% 

  Karyawan        15% 

  Pensiunan             5% 

  IRT  25% 
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G. Visi dan Misi 

1. Visi  

Menumbuhkan rasa persatuan dan kerukunan masyarakat yang 

berwawasan luas menuju pembangunan sumber daya manusia yang 

memiliki Imtaq dan Imtek. 

2. Misi  

a) Membuat program siaran radio yang bernuansa keagamaan. 

b) Membuat program siaran radio interaktif dengan pendengar dan 

narasumber yang berkompeten di bidang ilmu pengetahuan. 

c) Menjadikan RBS Radio sebagai pusat media informasi dan hiburan di 

Kota Siak.  

d) Membuat program siaran daerah lokal. 

e) Menjadikan RBS Radio sebagai media promosi yang sehat bagi usaha 

ataupun produk lokal maupun internasional. 

 

H. Jinggle Radio Bahter Swara FM dalam berita Seputar Riau 

1. Jingle Pembuka Berita 

News Information 

News Information 

Sesaat lagi  

Kita akan mendengarkan  

              News Information 

              Yang disusun oleh  

              Tim Redaksi RBS Radio 91.2 FM 

2. Jinggle Penutup Berita  

News Information 

News Information 

Baru saja  

Kita mendengarkan  

          News Information 

          Yang disusun oleh  

         Tim Redaksi RBS Radio 91.2 FM 
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I. Jadwal Program Siaran  

Tabel 4.3 

Jadwal Program Siaran 

 

 

JAM 

SIARAN 

HARI 

Senin  Selasa  Rabu Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  

05.45-06.00 

WIB 
ON AIR  

 

06.00-06.30 

WIB 
Buletin Pagi  Info Siak 

06.30-07.00 

WIB 
Suara Kreatif 

(Ragam informasi dan ide kreatif serta cerita inspirasi yang di sajikan 

oleh penyiar sambil diiringi lagu musik remix dut lama) 07.00-09.00 

WIB 

09.00-10.00 

WIB 
Seputar Pariwisata Seputar 

Kesehatan 

Seputar 

Islam 

Seputar Keluarga 

10.00-11.00 

WIB 
Ragam Budaya  

Guru Kita Dendang 

Melayu 

Campur 

Sari 

Horas  Baraya 

Sunda 

Ranah 

Minang 

Dondang 

Ocu 

11.00-13.00 

WIB 
Play On Record (Koleksi Lagu Jadul dalam 

Negri/Manca) 

Jejak 

Sejarah 

Seputar 

Teknologi 

13.00-14.00 

WIB 
                Pilkada (Pilihan Suka Dangdut)  

Karaoke dan Koplo 

Mania 14.00-17.00 

WIB 
Senandung Negeri Jiran 

17.00-17.30 

WIB 
Seputar Riau (Informasi Ringan Seputar Riau) 

 

Kriminal Budaya Wisata 

 

17.30-18.00 

WIB 
Tausiyah Tajwid Al-Qur’an Dakwah Sedekah 

PPPA 

18.00-19.00 

WIB 
Senandung Islami 

19.00-22.00 

WIB 
Suara Kreatif Suara 

Jomblo 

Dunia 

Olahraga 

22.00-23.00 

WIB 
 

Senandung Malam 

 23.00-24.00 

WIB 

Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 
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J. Teknis  

Pemancar    : R.V.R 

No Kanal  : 34 

Daya Pancar    : 34,885 dBW 

Frekuensi    : 91.2 MHz 

Tinggi Antena : 40,0 m  

Lebar Pita : 300 kHz 

 

K. Tarif Iklan 

Tabel 4.4  

Tarif Iklan 

No Jenis Harga Durasi Keterangan 

1 Adblis Rp.10.000,-/ 

Tayang 

60-120 

Detik 

Iklan yang dibaca oleh 

penyiar 

2 Spot Rp.15.000,-

/Tayang/Spot 

60-120 

Detik 

Iklan yang di produksi dan 

di play disela-sela program 

3 Dialog/ 

Talkshow 

Rp.500.000,-

/Tayang 

30 Menit Iklan yang bersifat 

dialog/interaktif antara 

penyiar dan narasumber/ 

pemilik usaha/produk 

4 Dialog/Talkshow 

Full Blokin Time 

Rp. 

1.000.000,-

/Tayang  

60 Menit Siaran iklan berupa dialog 

antara penyiar dan 

narasumber yang dibuat 

khusus untuk 

memaksimalkan info 

produk/ usaha/ promosi/ 

sosialisasi 

5 Siaran Langsung Rp. 

15.000.000,- 

60 s/d 120 

Menit 

Program acara yang 

disiarkan langsung dari 

lokasi acara/ tempat/ kantor/ 

kediaman/ event yang 

bersifat blokin tanpa ada 

konten lain selain acara 

tersebut 

6 Bulanan Rp. 

1.000.000,- 

15x /hari/ 

30 hari 

Iklan spot yang di play 

setiap hari sebanyak 15 kali 

dari pagi sampai malam  

7 Tahunan  Rp. 

10.000.000,- 

15x/hari/30 

hari/ 12 

bulan 

Iklan spot yang di play 

setiap hari sebanyak 15 kali 

per hari/ selama 1 tahun 

      Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 
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L. Struktur Organisasi PT. Radio Bahtera Swara Siak Sri Indrapura FM 

91.2 MHz. 

 

Gambar 5.2 

Struktur Organinasi PT. Radio Bahtera  

Swara FM Siak Sri Indrapura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 
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M. Data Karyawan Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 

 

Tabel 4.5 

Data Karyawan Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 

No  Nama Tempat/Tanggal Lahir  Jabatan  

1 Kardono  Jawa, 15 Aril 1975 Direktur Utama 

2 Bagus Suroto Jambi, 05 Desember 1979 Direktur 

3 Bayu Margoleno, ST Sunga Apit, 10 Juni 1995 Manager Teknik  

4 Kardani, SE Mandau, 06 Juni 1980  Manager Station 

5 M.Yadi Pekanbaru, 23 September 1978 Teknisi 

6 Rio  Pekanbaru, 02 Oktober 1977 Pimpinan Redaksi 

7 Sudarsono Rengat, 25 Januari 1986 Kepala Penyiar 

8 Toni  Perawang, 01 Juli 1976 Kepala Produksi 

9 Delfiner, SE Sungai Apit, 02 Februari 1980 Manager Umum 

10 Nyai Kartini Kerinci, 06 Maret 1991 Keuangan & 

Marketing 

11 Bambang Miswanto Dumai, 20 November 1974 Kepala 

Perlengkapan  

Sumber: Arsip Radio Bahtera Swara 91.2 FM Siak 2019 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya serta berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan proses produksi siaran Seputar Riau sebagai 

berikut: 

1. Pra Produksi 

 Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) media 

penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Tim produksi siaran Seputar Riau 

melakukan rapat terlebih dahulu sebelum program Seputar Riau di siarkan. 

Yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau adalah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura 

khususnya di Siak.  

2. Produksi 

 Pada tahap produksi Radio Bahtera Swara melakukan vocal recording 

dan mixing.Sebelum vocal recordingdilakukan biasanya terlebih dahulu 

menyiapkan peralatan-peralatan sebelum produksi acara siaran Seputar 

Riau. Proses perekaman langsung dilakukan oleh penyiar tanpa dibantu 

dengan operator.Penggunaan mixing hanya menggunakan satu materi lagu 

yaitu lagu melayu sebagai backsound program siaran seputar riau. 

3. Pasca Produksi 

 Editing dan manipulating adalah proses melihat dan memutar kembali 

hasil produksi apakah masih ada perubahan atau tidak, seandainya ada 

perubahan itu akan dilakukan oleh editor. Pada saat melakukan editing 

editor Radio Bahtera Swara masih belum bertanggung jawab sepenuhnya 

dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang ada di Radio Bahtera Swara. 
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B. Saran 

Dari analisa terhadap Proses Produksi Program Siaran Seputar Riau di 

Radio Bahtera Swara 91.2 FM (RBS Radio) Kabupaten Siak Sri Indrapura 

maka dapat memberikan saran antara lain: 

1. Di karenakan Radio Bahtera Swara  masih baru alangkah bagusnya daya 

pancar Radio ditingkatkan agar bisa didengar masyarakat diluar dari 

Kabupaten Siak. 

2. Untuk siaran Seputar Riau seharusnya lebih ditingkatkan lagi kualitas 

beritanya, agar pendengar senantiasa mendengarkan berita di Radio 

Bahtera Swara FM. 

3. Adanya penambahan jam siaran Seputar Riau karena menurut penelitian 

waktu setengah jam sangat singkat untuk mengetahui informasi mengenai 

seputaran riau khususnya di Siak. 

4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada seluruh aspek yang terkait 

dengan proses produksi secara detail, baik dari segi persiapan, pelaksanaan 

dan hasil akhir agar proses produksi bisa lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa angket atau 

kuesioner. Sehingga satu-satunya instrumen dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti sendiri. Karena peneliti sebagai pengumpul data yang mempengaruhi 

terhadap faktor instrumen. 

Adapun reliabilitas dan validitasnya lebih pada kelayakan dan 

kredibilitasnya peneliti karena alat ukur dalam penelitian kualitatif bersifat 

kualitatif juga, sehingga sangat abstrak, akan tetapi lengkap dan mendalam. Untuk 

mendapat data yang diinginkan dalam penelitian ini,berikut kisi-kisi sebagai 

pedoman. 

 

Kisi-Kisi Pengumpulan dan Instrumen Penelitian 

No  Variabel  Indikator  instrumen 

1 Pra 

Produksi 

Planning 

a) Menentukan tujuan 

b) Mempersiapkan strategi yang digunakan 

Item a.1 

Item a.2 

  Collecting 

a) Pengumpulan materi musik yang telah 

direncanakan sebelumnya 

b) Pengumpulan materi kata atau bahan naskah sesuai 

dengan program yang akan disiarkan  

Item a.3 

Item a.4 

  Writing 

a) Write the way you talk. Tuliskan sebagaimana cara 

anda mengatakannya. 

b) Bahasa tutur. Menggunakan bahasa atau kata-kata 

yang bisa digunakan dakam percakapan sehari-

hari. 

c) KISS-keep simple and short. Gunakan kata-kata 

dan kalimat yang sederhana dan singkat sehingga 

mudah di mengerti. 

d) ELF-easy listening formula. Susunan kalimat yang 

enak didengar dan mudah dimengerti pendengaran 

pertama. 

Item a.5 

Item a.6 

Item a.7 

Item a.8 

2 Produksi  Vocal recording 

a) Pembacaan naskah diruang rekaman oleh penyiar 

b) Perekaman oleh teknisi menggunakan alat rekam 

Item b.1 

Item b.2 



 

 

  Mixing  

a) Pengabungan materi vocal presenter dengan 

berbagai jenis musik pendukung dan lagu 

Item b.3 

  On Air 

b) Berdasarkan metode terdiri dari siaran sendiri dan 

siaran berdua atau lebih 

c) Berdasarkan format terdiri dari siaran langsung dan 

siaran tunda 

Item b.4 

Item b.5 

3 Pasca 

Produksi 

Editing dan Manipulating tetap menjadi tanggung 

jawab pengarah acara/sutradara 

Item c.1 

 

  



 

 

Lampiran 2 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pelaksanaan tahapan proses produksi program siaran Seputar 

Riau? 

a. Proses Pra Produksi 

1) Apa yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau disiarkan di 

Radio Bahtera Swara? 

2) Strategi apa yang digunakan agar siaran Seputar Riau bisa menarik 

pendengar? 

3) Apakah di dalam siaran Seputar Riau menggunakan musik sebagai 

salah satu pendukung siaran? 

4) Dalam program siaran Seputar Riau bagaimanakah proses pembuatan 

naskah beritanya? 

5) Dari manakah sumber berita yang akan disiarkan diprogram siaran 

Seputar Riau? 

6) Apakah dalam penulisan berita anda melakukan kegiatan rewriting 

(alihnaskah)? 

7) Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita? 

8) Apa hal yang menjadi keunggulan data program siaran Seputar Riau? 

b. Proses Produksi 

1) Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan diruang rekaman? 

2) Apakah proses perekaman naskah dibantu oleh operator? 

3) Apakah mixing digunakan dalam program siaran Seputar Riau? 

4) Bagaimanakah sistem penyiaran program siaran Seputar Riau? 

c. Pasca Produksi 

1) Apakah tim editing Radio Bahtera Swara melakukan tugas dengan 

penuh tanggung jawab? 

2) Apa saja kendala yang dihadapi pada proses editing?   

  



 

 

WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pelaksanaan tahapan produksi program siaran berita siang ? 

a. Proses pra produksi. 

1. Apa yang menjadi tujuan program siaran berita siang di siarkan di 

Radio Putra Buana ? 

2. Strategi apa yang digunakan agar siaran berita siang bisa menarik 

pendengar ? 

3. Apa didalam siaran berita siang menggunakan musik sebagai salah 

satu pendukung siaran ? 

4. Dalam program siaran berita siang bagaimanakah proses pembuatan 

naskah beritanya ? 

5. Darimanakah sumber berita siang yang akan disiarkan di program 

siaran berita siang ? 

6. Apakah dalam penulisan berita anda melakukan kegiatan rewriting 

(alih naskah) ? 

7. Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita ? 

8. Apa hal yang menjadi keunggulan dalam program siaran berita siang ? 

 

b. Proses produksi. 

1. Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan diruang rekaman ? 

2. Apakah proses perekaman naskah dibantu oleh operator ? 

3. Apakah mixing digunakan dalam program siaran berita siang ?  

4. Bagaimana sistem penyiaran program siaran berita siang ? 

 

c. Pasca produksi. 

1. Apakah tim editing Radio Putra Buana melakukan tugas dengan penuh 

tanggung   jawab  ? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi proses editing ? 

  



 

 

Lampiran 3 

Hasil Wawancara 

Nama   : Kardono 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur   : 44 Tahun 

Jabatan  : Direktur Utama Radio Bahtera Swara  

Tanggal  : 21 April 2019 

 

Hasil Wawancara 

Peneliti  : Apa yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau disiarkan 

di Radio Bahtera  Swara ?  

Informan 1 : tujuan siaran Seputar Riau ini disiarkan di Radio Bahtera Swara 

FM yaitu untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai 

Riau kepada masyarakat karena pada masa sekarang ini kami 

berangkapan bahwa masyarakat itu sudah jarang membaca berita 

melalui koran karna hal itu dianggap membosankan, jadi salah satu 

alternatif dimana masyarakat tetap mendapat informasi mengenai 

daerahnya sendiri yaitu secara ringkasnya hanya mendengar Radio 

Bahtera Swara cukup mengatur frekuensi dengan baik masyarakat 

bisa mengetahui apa saja informasi yang terjadi didaerah Riau 

maupun Kabupaten Siak. Bukan hanya kami siarkan melalui radio 

bisa juga didengar melalui online. Jadi kalau gak sempat 

mendengarkan radio bisa didengar kembali melalui online. 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan agar siaran Seputar Riau bisa 

menarik pendengar ? 

Informan 1 : Strategi yang digunakan dengan perbanyak sosialisasi baik dalam 

konvensional, di share terus melalui media sosial dan kita juga 

membuat iklan di media sosial supaya orang-orang juga tau 

radionya dan program siaran. Bukan hanya itu kita juga mengemas 

berita itu semenarik mungkin agar masyarakat mau mendengarkan 

radio. 



 

 

Peneliti : Apakah didalam siaran Seputar Riau menggunakan musik sebagai 

salah satu pendukung siaran ? 

Informan 1 : iya, kami menggunakan musik. 

Peneliti : Dalam siaran Seputar Riau bagaimana proses pembuatan naskah 

beritanya ? 

Informan 1 : Setelah berita didapat baru lah kami membuat naskah berita. 

Peneliti : Darimanakah sumber berita yang akan disiarkan di program 

siaran Seputar Riau ? 

Informan 1 : Sumber berita yang kami dapat langsung dari Narasumber yang 

bersangkutan. 

Peneliti : Apakah dalam penulisan berita anda melakukan tahapan rewriting 

(alihnaskah) ? 

Informan 1 : kami tidak melakukan alihnaskah. Berita yang kami dapat adalah 

kejadian yang berada dilapangan setelah itu kami melakukan 

pembuatan naskah barulah kami bacakan tanpa melakukan 

rewriting atau alihnaskah. 

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita ? 

Informan 1 : kalau berbicara mengenai kendala dalam penulisan berita, saya 

rasa ada sedikit yang menjadi kendala yaitu mencari kalimat yang 

pas dan bisa dipahami oleh pendengar atau masyarakat, karna 

berita di radio untuk didengar masyarakat bukan untuk dbaca. 

Peneliti : Apa hal yang menjadi keunggulan dalam program siaran Seputar 

Riau ?  

Informan 1 : keunggulan program kami dalam siaran Seputar Riau dari berita 

yang kami sampaikan itu adalah kejadian yang benar terjadi 

dikalangan masyarakat, setelah dapat beritanya langsung kami buat 

naskahnya dan di bacakan ketika lagi On Air di sore hari. Kami 

juga mengemas sedemikian rupa supaya khalayak tidak bosan 

mendengarkan siaran Seputar Riau. Jika masyarakat tidak sempat 

mendengarkan radio kami juga menulis ulang beritanya di online 

dan masyarakat bisa membacanya dan mendengarkannya kembali 

di online tersebut. 



 

 

Peneliti : Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan di ruang 

rekam ? 

Informan 1 : pembacaan berita dilakukan di ruang rekaman walaupun ruang 

tersebut bergabung dengan ruang siaran. 

Peneliti : Apakah proses perekaman naskah dibantu oleh operator ? 

Informan 1 : tidak ada. Penyiar melakukannya sendiri. 

Peneliti : Apakah mixing digunakan dalam program siaran Seputar Riau ? 

Informan 1 : iya, kami menggunakan mixing sebagai backsound berita. 

Peneliti  : Bagaimanakah sistem penyiaran program siaran Seputar Riau ? 

Informan 1 : sistem penyiaran program siaran ini menggunakan format siaran 

langsung setiap  hari. 

Peneliti : Apakah tim editing Radio Bahtera Swara melakukan tugas 

dengan penuh tanggung jawab ? 

Informan 1 : tim sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. 

Peneliti  : Apa saja kendala yang di hadapi pada proses editing ? 

Informan 1 : kendalanya mungkin dari alam mati lampu dan juga keterbatasan 

anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama : Rio 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 42 Tahun 

Jabatan : Pimpinan Redaksi 

Tanggal  : 24 April 2019 

 

Hasil Wawancara 

Peneliti : Apa yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau disiarkan 

di Radio Bahtera  Swara ?  

Informan 2 : tujuan dari program siaran Seputar Riau ini gunanya untuk 

memberikan informasi kepada para pendengar Radio. 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan agar siaran Seputar Riau bisa 

menarik pendengar ? 

Informan 2 : informasi masih yang kami siarankan berita yang ter Up date dan 

mencari berita yang menarik agar para pendengar tidak bosan 

mendengarkan berita melalui Radio dan di kemas semenarik 

mungkin. 

Peneliti : Apakah didalam siaran Seputar Riau menggunakan musik sebagai 

salah satu pendukung siaran ? 

Informan 2 : saya rasa menggunakan musik guna untuk mendukung 

penyiarkan berita. 

Peneliti : Dalam siaran Seputar Riau bagaimana proses pembuatan naskah 

beritanya ? 

Informan 2 : biasanya berita yang didapat langsung dari narasumber seperti 

kriminal, setelah itu kami membuat naskah untuk disiarkan. 

Peneliti : Darimanakah sumber berita yang akan disiarkan di program 

siaran Seputar Riau ? 

Informan 2 : beritanya langsung dari narasumber bersangkutan. 

Peneliti : Apakah dalam penulisan berita anda melakukan tahapan rewriting 

(alihnaskah) ? 



 

 

Informan 2 : kami tidak ada sama sekali melakukan rewriting atau yang 

disebut dengan alihnaskah, naskah tersebut kami buat sendiri. 

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita ? 

Informan 2 : terdapat kendala dalam penempatan kamlimat agar bisa diterima 

dan di pahamioleh masyarakat dan penyiar juga bisa 

membacakannya dengan lancar. 

Peneliti : Apa hal yang menjadi keunggulan dalam program siaran Seputar 

Riau ?  

Informan 2 : menurut saya keunggulan dari siaran Seputar Riau ini terdapat 

mengenai berita yang didapat. Karna berita tersebut kami dapat 

kejadian yang berada di lapangan atau dari kapolres . jadi 

masyarakat bisa mengetahui apa saja yang yang terjadi di sekitar 

Riau, hanya cukup dengan mendengarkan siaran Seputar Riau. Jam 

siaran pun di saat masyarakat lagi santai dan tidak sibuk. Berita 

yang disampaikan juga penting untuk masyarakat seperti berita 

yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, sosial, kriminal, 

budaya dan Seputar Riau. Dengan begitu masyarakat Siak menjadi 

tau berita yang ter Up date di Riau pada hari itu. 

Peneliti : Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan di ruang 

rekam ? 

Informan 2 : pembacaan berita dilakukan di ruang rekaman walaupun ruang 

tersebut bergabung dengan ruang siaran. 

Peneliti : Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan di ruang 

rekam ? 

Informan 2 : saya rasa tidak ada di bantu oleh operator. 

Peneliti : Apakah mixing digunakan dalam program siaran Seputar Riau ? 

Informan 2 : iya, untuk menarik para pendengar. 

Peneliti : Bagaimanakah sistem penyiaran program siaran Seputar Riau ? 

Informan 2 : sistem siaran langsung setiap hari pada sore hari. 

Peneliti : Apakah tim editing Radio Bahtera Swara melakukan tugas 

dengan penuh tanggung jawab ? 



 

 

Informan 2 : sudah brtanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-

masing. 

Peneliti : Apa saja kendala yang di hadapi pada proses editing ? 

Informan 2 : kendala dalam editing kami keterbatasan anggota dan skill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nama : Toni 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 43 Tahun 

Jabatan : Kepala Produksi 

Tanggal  : 24 April 2019 

Hasil Wawancara 

Peneliti : Apa yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau disiarkan 

di Radio Bahtera  Swara ?  

Informan 3 : tujuan dari siaran Seputar Riau ini untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat Siak tentang Seputaran Riau. 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan agar siaran Seputar Riau bisa 

menarik pendengar ? 

Informan 3 : berita yang disampaikan harus menarik supaya para pendengar 

tidak bosan mendengarkan berita. 

Peneliti : Apakah didalam siaran Seputar Riau menggunakan musik sebagai 

salah satu pendukung siaran ? 

Informan 3 : Ia, musik kami gunakan hanya untuk sebagai backsound, 

tujuannya untuk menghilangkan suara noise dan sebagai sarana 

pendukung di siaran Seputar Riau. 

Peneliti : Dalam siaran Seputar Riau bagaimana proses pembuatan naskah 

beritanya ? 

Informan 3 : bahwasanya untuk siaran Seputar Riau kami menggunakan proses 

pembuatan naskah berita, wartawan yang mencari kita yang 

memproduksi sendiri. Setelah di produksi kita tulis di online lagi 

rakuman peristiwa yang terjadi, jadi berita yang kita siarkan juga 

bisa di baca lagi oleh masyarakat.   

Peneliti : Darimanakah sumber berita yang akan disiarkan di program 

siaran Seputar Riau ? 

Informan 3 : berita yang di dapat langsung bersumber dari narasumber. 

Peneliti : Apakah dalam penulisan berita anda melakukan tahapan rewriting 

(alihnaskah) ? 



 

 

Informan 3 : kami gak ada melakukan alihnaskah atau rewriting. 

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita ? 

Informan 3 : kendalanya mungkin dalam memilih lagu, apa yang pas dengan 

berita yang dibacakan. 

Peneliti : Apa hal yang menjadi keunggulan dalam program siaran Seputar 

Riau ?  

Informan 3 : kami menyiarkan berita yang ter Up to date dan fakta yang benar 

terjadi. 

Peneliti : Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan di ruang 

rekam ? 

Informan 3 : ia naskah berita di bacakan diruang rekaman tapi ruang tersebut 

bergabung dengan studio. 

Peneliti : Apakah mixing digunakan dalam program siaran Seputar Riau ? 

Informan 3 : Radio Bahtera Swara menggunakan mixing, tetapi tidak terlalu 

dominan dimana pemilihan lagu dengan vocal presenter ini tidak 

terlalu didominankan oleh penggunaan lagu hanya mengambil satu 

materi lagu dimana kami hanya mengambil lagu melayu. Lagu 

melayu inilah kami jadikan sebagai backsound untuk 

menghilangkan noise dan selanjutnya untuk tidak membuat 

pendengar merasa bosan dengan berita yang disampaikan, lagu 

melayu yang kami pilih beranggapan sangat sesuai dengan suasana 

di sore hari.  

Peneliti : Bagaimanakah sistem penyiaran program siaran Seputar Riau ? 

Informan 3 : sistemnya penyiaran langsung setiap sore hari. 

Peneliti : Apakah tim editing Radio Bahtera Swara melakukan tugas 

dengan penuh tanggung jawab ? 

Informan 3 : masalah tanggung jawab dalam kegiatan editing berhubungan 

disini kami hanya bekerja dengan tim yang sangat terbatas 

otomatis untuk tanggung jawab secara utuh itu belum hanya 

mungkin setangahnya. Efektifitasnya itu kami merasa belum 

efektif hal ini karena kami merasa masih kekurangan skill atau 



 

 

masih kekurangan tenaga kerja sehingga proses editing kadang 

kami melakukan secara cepat untuk mengejar waktu. 

Peneliti : Apa saja kendala yang di hadapi pada proses editing ? 

Informan 3 : kendala-kendala yang kami hadapi dalam proses editing ini di 

pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal,nah faktor internal tentunya dari radio kami sendiri 

karena keterbatasannya jumlah dari anggota kami kada kami 

keteteran. Faktor dari luar mengkin kendalanya faktor dari alam 

atau gangguan listrik seperti cuaca buruk itu menyebabkan listrik 

mati dan menyebabkan proses editing tertunda. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nama : Sudarsono 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur :  33 Tahun 

Jabatan : Kepala Penyiar 

Tanggal  : 24 April 2019 

 

Hasil Wawancara 

Peneliti : Apa yang menjadi tujuan program siaran Seputar Riau disiarkan 

di Radio Bahtera  Swara ?  

Informan 4 : tujuan dari siaran Seputar Riau ini untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat Siak tentang Seputaran Riau. 

Peneliti : Strategi apa yang digunakan agar siaran Seputar Riau bisa 

menarik pendengar ? 

Informan 4 : dalam siaran Seputar Riau kami mempunyai strategi agar acara 

ini bisa di minati oleh pendengar yakni semua berita yang kami 

bacakan menggunakan bahasa Indonesia yang bisa di pahami oleh 

seluruh pendengar, di mana bahasa yang di gunakan sesuai dengan 

EYD. 

Peneliti : Apakah didalam siaran Seputar Riau menggunakan musik sebagai 

salah satu pendukung siaran ? 

Informan 4 : dalam siaran Seputar Riau kami menggunakan musik sama 

seperti radio lainnya. Kami menggunakan musik untuk backsound 

sebagai sarana untuk menghilangkan gangguan atau noise dan 

masyarakat tidak merasa bosan. Namun disini musik yang 

digunakan yaitu musik melayu yang sesuai dengan suasana sore 

hari. Biasanya itu musik berita awal kami pertama menggunakan 

jingel pembuka yaitu jingel berita Seputar Riau sendiri, sesudah 

jingel kami langsung membacakan berita utama selanjutnya berita-

berita yang lainnya di bacakan seterusnya dan selagi membacakan 

berita, musik di putar kecil saja sebagai backsound berita. Untuk 



 

 

akhirnya itu kami juga menggunakan jingel penutupan berita 

Seputar Riau. 

Peneliti : Dalam siaran Seputar Riau bagaimana proses pembuatan naskah 

beritanya ? 

Informan 4 : iya, kami melakukan kegiatan proses pembuatan naskah. Setelah 

berita di dapat barulah kami membuat naskahnya setelah itu kami 

langsung membacakannya. 

Peneliti : Darimanakah sumber berita yang akan disiarkan di program 

siaran Seputar Riau ? 

Informan 4 : sumber berita Seputar Riau di ambil langsung dari Kapolres atau 

langsung mewawancarai narasumber. Yang kejadiannya hari itu 

juga, di siarkan sore hari. 

Peneliti : Apakah dalam penulisan berita anda melakukan tahapan rewriting 

(alihnaskah) ? 

Informan 4 : saya rasa sepertinya kami tidak ada melakukan alihnaskah. 

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam penulisan berita ? 

Informan 4 : untuk kendala mungkin dalam pemilihan kata kurang tepat, jadi 

terkadang penyiar kami salah mengucapkan kalimat. 

Peneliti : Apa hal yang menjadi keunggulan dalam program siaran Seputar 

Riau ?  

Informan 4 : keunggulannya dari berita yang kami siarkan adalah berita yang 

ter Up date. 

Peneliti : Apakah pada saat membaca naskah berita dilakukan di ruang 

rekam ? 

Informan 4 : pada saat membaca berita kami tidak melakukan diruang rekaman 

karna kami tidakmemiliki ruangan rekaman khusus untuk 

merekam. Untuk mengantisipasi hal tersebut kami melakukan 

proses perekaman diruang studio langsung pada saat siaran Seputar 

Riau di siarkan. Sebelum itu kami memeriksa alat-alat yang akan 

di gunakan pada proses produksi program siaran Seputar Riau, 

seperti microphone, mixer, perangkat PC, dan sofware perekam. 



 

 

Peneliti : Apakah mixing digunakan dalam program siaran Seputar Riau ? 

Informan 4 : tentu saja memakai mixing sebagai backsound berita, yang 

pertama untuk menhilangkan noise yang kedua supaya pendengar 

tidak bosan mendengarkan berita. 

Peneliti : Bagaimanakah sistem penyiaran program siaran Seputar Riau ? 

Informan 4 : program siaran Seputar Riau di Radio Bahtera Swara 

menggunakan format siaran live atau siaran langsung tanpa 

melakukan penyuntingan. Jadwal penyiaran program siaran 

Seputar Riau adalah setiap hari pada pukul 17.00-17.30 Wib. 

Peneliti : Apakah tim editing Radio Bahtera Swara melakukan tugas 

dengan penuh tanggung jawab ? 

Informan 4 : sudah bertanggung jawab dengan tugas yang mereka pegang 

masing-masing. 

Peneliti : Apa saja kendala yang di hadapi pada proses editing ? 

Informan 4 : kendalanya mungking ketika mati lampu dan keterbatasan 

anggota tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 4  

Hasil Observasi 

Nama Tempat  : Radio Bahtera Swara 91.2 FM. 

Nama Kegiatan   : Observasi Proses Produksi Program Siaran Seputar Riau. 

Hari/Tanggal  : Minggu, 21 April 2019 

 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada tanggal 21 April 2019. 

Bahwasanya Proses Produksi Program Siaran Seputar Riau di Radio Bahtera 

Swara 91.2 FM (RBS Radio) Kabupaten Siak Sri Indrapura mengambil sumber 

informasi melalui narasumber yang bersangkutan atau berdasarkan mengenai 

kejadian yang berada di lapangan. Setelah itu barulah di buatkan naskah berita dan 

di bacakan saat On Air. Sebelum program siaran Seputar Riau on air penyiar 

mempersiapkan alat-alat yang akan di gunakan seperti microphone, mixer, 

perangkat PC dan software, perekam, naskah berita mengenai kejadian yang hari 

itu juga terjadi dan lagu yang akan di jadikan backsound pada program siaran 

Seputar Riau di bacakan. 

Sebelum berita di bacakan di buka terlebih dahulu dengan jinggel berita 

Seputar Riau dan jinggel penutup juga memakai dari jinggel berita Seputar Riau. 

Penyiar membacakan berita menggunakan bahasa yang di pahami oleh seluruh 

masyarakat sesuai dengan EYD. Penyiar Seputar Riau juga merangkap jabatan 

sebagai operator dimana penyiar juga langsung membacakan berita dari naskah 

tanpa adanya writing. Setelah itu berita di bacakan dan di putar lagu melayu 

sebagai backsound berita. Durasi yang di sediakan untuk membacakan berita 

cukup singkat hanya 30 menit. Setelah program siaran seputar di siarkan dan di 

tutup hasil rekaman berikan kepada editor untuk di siarkan kembali melalui online 

atau website Radio Bahtera Swara. 

  



 

 

Lampiran 5 

JADWAL PROGRAM SIARAN 

 

JAM SIARAN 

HARI 

Senin  Selasa  Rabu Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  

05.45-06.00 

WIB 
ON AIR  

 

06.00-06.30 

WIB 
Buletin Pagi  Info Siak 

06.30-07.00 

WIB 
Suara Kreatif 

(Ragam informasi dan ide kreatif serta cerita inspirasi yang di 

sajikan oleh penyiar sambil diiringi lagu musik remix dut lama) 07.00-09.00 

WIB 

09.00-10.00 

WIB 
Seputar Pariwisata Seputar Kesehatan Seputar 

Islam 

Seputar Keluarga 

10.00-11.00 

WIB 
Ragam Budaya  

Guru 

Kita 
Dendang 

Melayu 

Campur 

Sari 

Horas  Baraya 

Sunda 

Ranah 

Minang 

Dondang 

Ocu 

11.00-13.00 

WIB 
Play On Record (Koleksi Lagu Jadul dalam 

Negri/Manca) 

Jejak 

Sejarah 

Seputar 

Teknologi 

13.00-14.00 

WIB 
                Pilkada (Pilihan Suka Dangdut)  

Karaoke dan 

Koplo Mania 14.00-17.00 

WIB 
Senandung Negeri Jiran 

17.00-17.30 

WIB 
Seputar Riau (Informasi Ringan Seputar Riau) 

 

Kriminal  Budaya Wisata 

17.30-18.00 

WIB 
Tausiyah Tajwid Al-Qur’an Dakwah Sedekah 

PPPA 

18.00-19.00 

WIB 
Senandung Islami 

19.00-22.00 

WIB 
Suara Kreatif Suara 

Jomblo 

Dunia 

Olahraga 

22.00-23.00 

WIB 
 

Senandung Malam 

 23.00-24.00 

WIB 

  



 

 

Lampiran 6 

DOKUMENTASI 
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