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ABSTRAK 

 

 

Nama :  Indah Binti Khoiriah  

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Peran Pengarah Acara Dalam Meningkatkan Kualitas Acara 

Goes To School  Di Pro 2 RRI Pekanbaru 

 

Pengarah Acara merupakan seorang yang bertugas dalam sebuah produksi, yang 

tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas acara. Pengarah acara 

harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP agar menghasilkan kualitas 

acara yang baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran 

pengarah acara dalam meningkatkan kualitas acara goes to school di pro 2 RRI 

Pekanbaru. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana peran pengarah acara dalam meningkatkan kualitas acara goes to 

school di pro 2 RRI Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengarah 

acara, produser, tim teknik dan pihak sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan diketahui bahwa peran  pengarah acara dalam meningkatkan 

kualitas acara goes to school dapat dilihat dari pengaplikasian tugas dan tanggung 

jawab pengarah acara yakni, mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran, 

memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi serta mengarahkan penyiar, 

membuat script, running order acara, strory board, dan rundown acara, 

mengarahkan penyiar dan pengisi acara, sebagai pengarah jalannya produksi 

penyiaran dan melakukan koordinir dengan floor director, membuat laporan 

kegiatan kepada eksekutif produser atau eksekutif director.  

 

Kata Kunci : Peran, Pengarah Acara, Meningkatkan Kualitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan media komunikasi modern ini telah memungkinkan 

orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya diberbagai media (chanel) yang dapat digunakan 

sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi 

merupakan salah satu bentuk media massa yang efesien  dalam mencapai 

audiennya dalam jumlah yang banyak. Karenanya media penyiaran memegang 

peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan 

khusus ilmu komunikasi massa.
1
 

Perkembangan industri radio sebagai media massa elektronik di 

indonesia dewasa ini menawarkan banyak tantangan baru bagi mereka yang 

memiliki ketertarikan pada dunia komunikasi, terutama bidang broadcasting. 

Hal ini membuat masyarakat semakin tertarik untuk mengembangkan ilmu di 

bidang  broadcasting. Cikal bakal dunia radio siaran di indonesia di tandai 

salah satunya dengan pendirian Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 

11 September 1945.  

Radio tidak hanya di lihat bentuk fisik nya sebagai sebuah alat, tetapi 

korelasi antara bentuk fisik dengan kegiatan mengirim dan menerima pesan 

atau informasi.
2
  

Radio merupakan salah satu media komunikasi massa. Sama seperti 

mediakomunikasi lainnya, radio memiliki beberapa fungsi yaitu sebgai alat 

penerangan, pendidikan, dan hiburan. Pendengar radio mencakup orang-orang 

dari berbagai jenis pekerjaan, usia, budaya, tempat, dan kondisi sosial 

ekonomi yang berbeda. Radio bersifat heterogen dimana isinya terbuka bagi 

semua orang. 
3
 

                                                             
1
 Abdul Rachman, Dasar-dasar Penyiaran, (Unri Pres : 2009), hlm 14 

2
 Tommy Suprapto, Berkarier di Bidang Broadcasting. (Jakarta: PT. BUKU SERU 

2013), hlm 12 
3
 Jurnal profesional FIS UNIVED Vol.2 No.2  
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Radio Republik Indonesia (RRI) yang merupakan radio pemerintah 

memiliki fungsi sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memberikan 

informasi yang aktual, tepat dan terpercaya, namun juga memberikan nila-nilai 

edukatif seperti memberikan porsi pada siaran pendidikan, baik secara 

instruksional seperti siaran SLTP, SMU dan Universitas, juga memberikan 

pendidikan masyarakat seperti siaran pedesaan. Tidak ketinggalan RRI juga 

menyediakan siaran yang menyajikan nilai seni dan budaya bangsa yang 

dikemas dengan menarik. Hiburan musik dari mancanegara pun tersaji dalam 

siaran RRI. Luas area jangkauan siaran RRI tidak saja dalam negeri namun 

juga menembus  sampai mancanegara.  

Jangkauan RRI Pekanbaru meliputi, kota Pekanbaru, sebagian Dumai, 

Sebagian Kuantan Sengingi, Sebagian Kabupaten Indra Giri Hulu, sebagian 

kabupaten Pelalawan, sebagian kabupaten siak, sebagian Rokan Hulu. 

RRI Pekanbaru secara perlahan mengupayakan peningkatan mutu dan 

penambahan program siaran yang disiarkan setiap harinya mulai dari jam 

05.00 sampai dengan jam 00.00 WIB. 

Peran pengarah acara mempunyai peran yang kompleks dalam sebuah 

program siaran yang ada di radio. Karena pengarah acara merupakan salah 

satu penentu dalam hal eksistensi sebuah stasiun radio dalam meningkatkan 

mutu siarannya di masyarakat. Terciptanya dan menjadikan siaran yang 

menarik adalah salah satu tanggung jawab pengarah acara, karena dengan 

kemasan siaran yang menarik maka rating stasiun penyiaran akan meningkat. 

Sebagaimana sesuai dengan fungsinya pengarah acara sangat 

bertanggung jawab terhadap eksistensi radio, baik dalam suatu program siaran 

maupun secara keseluruhan siaran yang ada. Karena pengarah acara 

merupakan ujung tanduk terciptanya sebuah kemasan siaran yang menarik 

dalam sebuah program siaran yang sifatnya informasi maupun hiburan dan 

siaran secara langsung maupun tidak langsung. 

Goes To School merupakan salah satu program diluar studio yang 

disiarkan langsung di 88.4 Pro 2 FM. Program ini dilaksanakan sebulan sekali 

pada minggu ketiga di setiap bulan nya. Goes to school adalah sebuah 
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program dimana pihak RRI bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di 

pekanbaru khusus nya SMA sederajat 

 Program Goes to School ini sangat menarik karena hanya memilik 

durasi satu jam dan  menampilkan beberapa  aksi yang sudah di siapkan. 

Dalam live event ini atau program siaran langsung Goes to school di setiap 

sekolah berbeda-beda dalam menyajikan aksi-aksinya.  Program Goes to 

School ini membutuh kan tim kerja yang cukup banyak dan kerjasama tim  

yang terjalin dengan kuat akan berdambak terhadap terlaksananya program 

siraran Goes to School sehingga terciptanya siaran yang menarik. Subjek dari 

siaran Goes to School adalah pro 2 RRI Pekanbaru, sedangkan objek dari Goes 

to School ini adalah para siswa SMP dan SMA. 

Program Goes To School ini sudah bekerjasama dengan beberapa 

sekolah, salah satu nya adalah SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Siswa-siswi 

SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru menampilkan pertunjukan bakat pada 

acara RRI Pro 2 Goes To School. Ada beberapa tampilan yang di tampilkan 

oleh siswa-siswi SMA 1 Muhammadiyah Pekanbaru, mulai dari pembacaan 

ayat suci Al-qur’an, pertunjukan musik lagu melayu, marching band sang 

surya SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Tahfizul quran, dan pertunjukan-

pertunjukan bakat lainnya. RRI Goes To School selain berkunjung ke SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, berkunjung juga ke SMA Negeri 6 Pekanbaru. 

Yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada acara Goes To School 

di SMA 6 Pekanbaru di meriahkan dengan pagelaran seni tari, seni musik, 

drama (english) pidato, syair dan puisi dan lain sebagainya.  

Tujuan dari di adakannya siaran Goes to School ini untuk lebih 

mendekatkan dan memperkenalkan dunia broadcasting kepada sekolah-

sekolah sekaligus meningkatkan wadah kreatifitas pelajar dalam 

mengembangkan kreatifitasnya. Sebagai lembaga siaran publik siaran Goes to 

School ini sangat di apresiasi oleh masyarakat, terumata di kalangan pelajar, 

selain untuk kebih mengenalkan dan mendekatkan di dunia broadcasting Goes 

to School bertujuan juga untuk lebih mengenalkan sekolah ke lingkungan 
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masyarakat tentang prestasi,seni, pembelajaran dsb, yang ada di sekolah 

tersebut.  

RRI Pekanbaru dalam melaksanakan program siaran Goes to school 

menggunakan seorang pengarah acara untuk memandu produksi berjalan 

dengan baik. Sehingga berbagai kemungkinan kesalahan dapat diminimalisir.  

RRI Programa 2 (Pro2) yang menyajikan hiburan dan informasi yang 

siarannya mencapai beberapa daerah. Salah satu program di programa 2 

adalah Goes to School yang berfungsi sebagai wadah kreatifitas pelajar.  

Untuk mengetahui bagaimana peran pengarah acara dalam program 

Goes to School, maka penulis tertarik untuk meneliti peran seorang pengarh 

acara Gose to School di RRI Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan sebagai pedoman untuk penelitian. 

Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami kajian ini, adapun 

penegasan istilah ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, 

seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu 

peran.
4
 

2. Pengarah Acara (PA) adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung 

jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah 

acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang di 

tanganinnya. Oleh karena itu, oleh karen itu pengarah acara memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun 

televisi
5
 

3. Kualitas Acara adalah membuat lebih baik bernilai dari sebelumnya. 

Meningkatkan adalah menambah menaikkan, memajukan, meluaskan. 

                                                             
4
 J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi keempat (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2004) , hlm158. 
5
 Tomy Suprapto, M.S, Berkarier di Bidang Broadcvasting, (Yogyakarta: CAPS, 2013), 

hlm 55 
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Acara kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan,atau diperlombakan 

programa (televisi, radio dan sebagai nya.) 
6
 

4. Goes To School adalah program yang di laksanakan di luar studio yang 

siarkan langsung di 88,4 Pro 2 RRI Pekanbaru yang dilakukan oleh dua 

siswa dari sekolah yang bersangkutan  untuk menghidupkan acara.
7
 

5. RRI adalah singkatan dari radio republik Indonesia yang merupakan 

lembaga penyiaran publik milik Negara.
8
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

perumusan  masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran pengarah 

acara dalam meningkatkan kualitas acara goes to school di pro 2 RRI 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran 

Pengarah Dalam Meningkatkan Kualitas Acara Goes To School di Pro 

RRI Pekanbaru. 

2. Kegunaan  Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang di bagi dalam dua aspek yaitu 

kegunaan akademis dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 

keilmuan dalam meningkatkan pengembangan yang lebih luas dalam 

kajian penelitian komunikasi, terutama yang berkaitan dengan 

penyiaran. 

                                                             
6
 https:// kkbi.web.id diakses tanggal 03/03/2017/21.37 

7
 www.rri.co.id/diakses tanggal 01/03/2017/23:24 

8
 www.rri.co.id/ diakses tanggal 03/03/2017/ 15:00. 

http://www.rri.co.id/diakses
http://www.rri.co.id/


6 

 

 

2) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti-peneliti lain 

yang ingin meneliti tentang peran pengarah acara dengan metode 

kualitatif. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penyelenggara radio dalam hal ini pihak RRI Pekanbaru, 

sebagai bahan masukan dan itropeksi khususnya kepada pengarah 

acara program Goes To School dalam meningkatkan kualitas acara. 

2) Untuk menjadi bahan bacaan dan informasi yang berkaitan dengan 

peran pengarah acara. 

3) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan Strata 1 

(S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim. 

 

E. Sistematik Penulisan 

Untuk memudahkan susunan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika 

penulisan yang di bagi menjadi 6 (enam) bab yang terdiri atas beberapa sub 

bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

 Penulis menjelaskan tentang Kajian Teori, Kajian terdahulu dan 

kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Menyajikan jenis dan pendekatan penelitian,lokasi dan waktu 

penelitian,  sumber data, infirman penelitian,  teknik 

pengumpulan data, validitas dan teknik analisis data.  

BAB IV  GAMBARAN UMUM  

 Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Radio 

Republik Indonesia. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  PENUTUP  

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  

A. Kajian Teori 

Kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan 

dari mana sudut masalah penelitian akan di sorot. Untuk itulah perlu disusun 

kerangka teori yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam 

menganalisa masalah penelitian.
9
 

Sebagai bentuk ilmiah, setiap penelitian memerlukan landasan kerja 

berupa teori yang memerlukan kumpulan defisi-defisi yang membantu 

menjelaskan suatu permasalahan. Teori sebagai hasil perenungan yang 

mendalam, mensistem dan terstruktur terhadap gejala-gejala alam berfungsi 

sebagai pengarah dalam kegiatan penelitian.
10

 

Teori adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang saling 

berhubungan (hipotesis yang di uji berulang kali) mengenai aspek-aspek 

sesuatu realitas yang berfungsi untuk menerangkan, meramalkan, atau 

memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis.
11

 

1. Peran  

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” di ambil 

dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai 

seorang tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Selain itu, 

peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu: 

a. Peran nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 

b. Peranan yang dianjurkan (prescribed Role) adalah cara yang 

diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

                                                             
9
 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2005), hlm 23 
10

 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hlm 19 
11

 Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan praktek.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm244 
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c. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peranan 

secara emosional. 

e. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan tertentu. 

f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya 

kita contoh, tiru, diikuti. 

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role set) adalah hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. 

h. Ketegangan peran (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang 

bertentangan satu sama lain. 

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang 

lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. 

Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan 

suatu peran.
12

 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada 

yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan peranan tanpa kedudukan atau 

kedudukan tanpa peranan.
13

 

Peran yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun 

disiplin ilmu. Selain dari psikologi, peran berawal dari dan masih tetap 

                                                             
12

David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2003)  hlm 224 
13

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 

2015) hlm 210 
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digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu 

tersebut, istilah “peran” diambil dari duni teater. Dalam teater , seseorang 

aktor harus bermain seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagi 

tokoh ini itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu.
14

 

Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup tiga hal yaitu: 

pertama: peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing  seseorang 

dalam kehidupan masyarakat. Kedua: peranan adalah suatu konsep perihal 

apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. Ketiga: peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan 

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
15

 

Menurut Horton dan Hunt, peran (role) adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran 

yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan 

perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat 

atau yang disebut sebagai struktur sosial  ditentukan oleh hakekat (nature) 

dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut serta distribusi 

sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. 

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi 

imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang 

berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda 

pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan 

dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah 

perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.
16

 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. 

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat 

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan 

                                                             
14

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 212 
15

 David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003) hlm 108  
16

  Ibid, hlm.107 
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akan dapat meyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya.  

Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari 

fungsi dan kemampuan mengadaptasi dari dalam lingkungan sosialnya.
17

 

2. Pengarah Acara 

Pengarah Acara (PA) adalah seorang yang ditunjuk untuk 

bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara 

siaran. Pengarah acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan 

produksi yang sedang di tanganinnya. Oleh karena itu, pengarah acara 

memiliki peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi baik radio 

maupun televisi.
18

 

Pengarah acara dalam proses produksi mempunyai kewajiban 

mengubah konsep atau ide di dalam naskah menjadi program yang 

terpadu, menarik, kreatif, dan efektif untuk disiarkan. Hal ini senada 

dengan pendapat Wuntzel yang mengemukakan bahwa tugas pengarah 

acara “to trans from the producer’s program concept in to show –in effect, 

by creating both videospace and the audiospace”. Namun Maxine K and 

Read  menambahkan bahwa tugas pengarah acara adalah juga mengubah 

ide ke dalam rincian biaya yang di perlukan dalam kegiatan produksi 

tersebut.  

Besaran biaya tersebut memang sangat tergantung dari ide yang di 

tuangkan dalam naskah. Biasanya dalam produksi massal memerlukan 

biaya yang cukup besar. Biasanya pengarah acara bekerja di lapangan 

bertindak mewakili produser dan melakukan koordinasi dengan beberapa 

elememen produksi secara terpadu untuk mengarahkan semua produksi 

agar berjalan sesuai dengan Standar Opetaring Procedure (SOP).  

                                                             
17

 David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003) hlm.107 
18

 Tomy Suprapto, M.S, Berkarier di Bidang Broadcasting, (Yogyakarta:CAPS, 2013), 

hlm 55 
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Pengarah acara adalah orang yang mengitegrasikan unsur-unsur 

pendukung produksi terhadap aspek teknis serta mampu melaksanakan 

program atau acara berdasarkan rundown dalam pelaksanaan siaran. 
19

 

Pada saat produksi di studio, pengarah acara terkait langsung 

dengan produksi suatu program pada saat mengudara (on air). Jika 

produser bekerja mempersiap kan rundown maka pengarah acara yang 

bekerja di control room studio yang akan melaksanakan rundown itu. 

Hubungan antara produser dan pengarah acara adalah seperti hubungan 

antara dokter dengan seorang apoteker di apotik. Dokter menulis resep 

sedangkan apoteker mempersiapkan atau membuat obat berdasarkan 

permintaan dokter. Seorang pengarah acara, harus memiliki jiwa 

kepemimpinan, memiliki pengetahuan luas termasuk pengetahuan teknik 

produksi dan cepat mengambil keputusan karena keberhasilan sebuah 

produksi ditentukan kemampuan pengarah acara melaksanakan program 

acara. 
20

 

Untuk kesiapan peralatan, pengarah acara berkoordinasi dengan 

pengarah teknik dan kemudian pengarah teknik dan kemudian pengarah 

teknik akan memberikan instruksi kepada kerabat kerja produksi bagian 

teknik. Semua peralatan dilakukan pengecekan guna meminimalisir 

kesalahan dalam produksi. 

Pengarah acara harus mampu mengkombinasikan antara 

kemampuan alat yang tersedia dan kreafitas. Pengarah acara harus 

memiliki kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari 

berbagai profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah 

terpengaruh, serta memiliki kreabilitas diri. Perbedaan antara produksi 

mata acara siaran radio dan televisi adalah hanya dari segi peralatan. 

Siaran radio, karena hanya memproduksi informasi audio, maka 

diperlukan audiotape recorder dan sound system sedangkan produksi mata 

                                                             
19

 Morissan, produksi program. (Jakarta : Mercu Buana, 2009)  
20

 ibid 
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acara  televisi, selain peralatan audio juga peralatan pembuat visual 

(kamera), dan alat penyunting audio visual.
21

 

Tugas pengarah acara adalah melakukan koordinasi dengan semua 

elemen, fasilitas dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia 

memandu dan memberikan intruksi penting dan rinci kepda kru baik di 

studio atau dilokasi, termasuk tim produksi, kerabat teknik, dan pengisi 

acara. Pengarah acara selalu meminta petunjuk produser khususnya untuk 

progran atau pertunjukkan yang spesial. Tetapi setiap waktu juga berperan 

sebagai produser. Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit yang 

terkait dalam sebuah timproduksi untuk menentukan elemen-elemen 

produksi, termasuk keperluan peralatan dan teknik.
22

 

Pengarah acara dalam suatu proses produksi program siaran adalah 

orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab, baik terhadap khalayak 

maupun terhadap produksi siaran ia bekerja. 
23

 

Pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung 

jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah 

acara merupakan peran yang sangat strategi dalam sebuah produksi radio. 

Karena pengarah acara bertugas mengendalikan kegiatan produksi di 

lapangan. Hal ini dilakukan agar produksi dapat berjalan dengan baik.  

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengarah Acara  

Pengarah acara merupakan orang yang bertugas atas kelancaran 

seluruh siaran dari pola teknik samapai fanfare. Tugas pengarah acara 

berdasarkan Standar Operating Produser (SOP) produksi adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran. 

2) Memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi. 

3) Membuat script,running order acara,story board dan rundown 

acara. 

                                                             
21

 Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran. (Pekanbaru :Unri Pres.2008),  hlm 72 
22

 Tommy Suprapto, M.S, Berkarier di Bidang Broadcasting, (Yogyakarta: CAPS, 2013), 

hlm 56-57 
23

 Ibid  
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4) Mengarahkan penyiaran dan  pengisi acara. 

5) Sebagai pengarah jalannya produksi penyiaran dan melakukan 

koordinir dengan floor director saat siaran berlangsung. 

6) Membuat laporan kegiatan kepada eksekutif produser atau 

eksekutif director.
24

 

Seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terlibat 

dalam proses produksi dituntut menghasilkan sebuah tayangan yang 

baik dan berkualitas, sehingga mempunyai nilai dan layak tayang, oleh 

sebab itu sebagai seorang pengarah acara haruslah mempunyai jiwa 

kepemimpinan, jiwa artistik, dan juga seorang pengarah acara harus 

bisa menguasai bagaimana produksi program pada program lain. 

Dalam produksi acara semua crew akan dikomandoi oleh seorang 

pengarah acara (program directer) yang duduk di ruangan production 

Control dan di bantu oleh floor director (pengarah lapangan atau 

studio) dengan naskah acuan yang di buat run-down. Ini berarti semua 

crew harus aktif mengikuti saat sedang berlangsungnya siaran.
25

 

b. Jalur Koordinasi Pengarah Acara 

Koordinasi dalam umumnya berlangsung interaksi secara 

horizontal,kadang-kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam 

hubungan vertikal, subyek koordinasi adalah pengarah acara, 

sedangkan obyeknya adalah yang dikoordinasikan yaitu kerabat kerja. 

Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasi. Hal ini sangat 

penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. 

Kerjasama merupakan asas koordinasi. Artinya mereka harus bertindak 

bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi 

koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau 

gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan 

bersama. Koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi yang 

                                                             
24 Ibid hlm 112 
25

 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 161 
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tidak bisa diabaikan. Orang mengatakan, koordinasi merupakan asas 

pertama dalam mencapai tujuan organisasi.
26

 

Organisasi produksi dibentukuntuk memproduksi satu paket 

mata acara. Setelah mata acara selesai pulalah tugas organisasi 

produksi. Susunan organisasi produksi televisi atau radio menjelaskan 

bagaimana prosedur dan tatacara kerja yang mana skemaini bertujuan 

untuk mengetahui siapayang bertanggung jawab kepada siapa, serta 

bidang yang akan dikerjakannya.
27

 

Pengarah acara bekerja sama dengan unit-unit yang terkait 

dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen 

produksi, termasuk keperluan peralatan, teknik dan kostum pemain 

atau artis. 
28

   

Seorang directer atau  pengarah acara  atau sutradara 

bekerja secara independen  atau mandiri dalam menerjemahkan 

skenari. Namun bila ada perubahan naskah harus seizin penulis naskah 

(writer). Pengarah acara harus mengkobinasikan antara kemampuan 

untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari profesi dan artis. 

Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki 

kredibilitas diri.  

Perbedaan antara produksi mata acara siaran televisi dan radio  

adalah hanya dari segi peralatan. Siaran radio, karena hanya 

memproduksi informasu audio, maka diperlukan auditape recorder 

dan sound system sedangkan produksi mata acara televisi, selaian 

peralatan audio juga peralatan pembuat visual atau kamera, dan alat 

penyunting audio visual.  

           

           

            

                                                             
26

 Yayat Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Bogor:Grasindo Persada, 2011)hlm 121 
27

 Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran, (Unri Pres 2009) hlm 70 
28

 Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Produksi Televisi,(Jakarta Kencana Prenada Media 
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3. Goes To School  

Goes To School merupakan salah satu program diluar studio yang 

disiarkan langsung di 88.4 Pro 2 FM. Program ini dilaksanakan sebulan 

sekali pada minggu ketiga setiap hari kamis pukul 08.00-09.00 pagi di 

setiap bulan nya. Goes to school adalah sebuah program dimana pihak RRI 

bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru khusus nya 

SMP dan SMA. 
29

 

Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI khususnya pro2 dalam 

menjalankan perannya sudah sepantasnya memberikan informasi-

informasi yang memang dibutuhkan oleh pendengar dan juga memberikan 

wadah bagi kaula muda untuk belajar dan berkarya. Pada program ini, 

sekolah yang di datangi oleh tim  Goes to School RRI sebelumnya telah 

melakukan kesepakatan kerja sama demi berlangsunya acara ini. 

Kemudian pihak sekolah di berikan kebebasan untuk mengisi acara, mulai 

dari MC hingga pengisi-pengisi acara. 

Program Goes to School ini salah satu program unggulan dari pro 2 

RRI Pekanbaru yang mana segmentasinya adalah sekolah atau pelajar. 

Program Goes to School ini di siarkan langsung oleh pro 2 RRI Pekanbaru, 

yang memiliki durasi satu jam. Dalam waktu satu jam bisa menampilkan 

beberapa aksi yang sudah di siapkan oleh Sekolah.  

Dalam pelaksanaan program siaran langsung Goes to School ini 

sangat di butuh kan tim kerabat kerja yang banyak dan kerja sama tim 

yang sangat kompak agar bisa terjalannya program Goes to School dengan 

baik dan lancar. Salah satunya pengarah acara, disini peran pengrah acara 

sangat penting. Kinerja dari seorang pengarah acara sangat berpengaruh 

pada program yang sedang berlangsung. Pengarah acara harus bisa 

mengatur dan mengarahkan sebuah acara agar berjalan dengan sebagai 

mana mestinya.
30
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 Dokumen LPP Pekanbaru 
30

 Dokumen LPP RRI Pekanbaru 
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Selama berlangsungnya program Goes To School ini, pro 2 selalu 

mendapatkan respon positif dari pendengar dan sekolah yang 

bersangkutan. Karena sesuai dengan elemen program siaran. Elemen 

program program siaran adalah unsur-unsur yang tersusun dalam sebuah 

konsep acara radio. Sebuah program siaran (acara radio) yang tidak di 

konsepkan dengan baik maka tidak akan berjalan dengan baik pula. Secara 

umum, sebuah program siaran radio hrus memenuhi:  

a. Rasa (taste) 

b. Keinginan (want) dan 

c. Kebutuhan (need) pendengar 

Jika tidak memenuhi ketiganya, maka kemungkinan besar program 

siaran radio tersebut hanya bagus menurut programer atau produsernya 

saja, tetapi tidak menurut pendengar. Program Goes To School telah 

memenuhi ketiganya. Bagaimana RRI membuat sebuah state dalam 

sebuah program menjadi menarik dan memang program keinginan dan 

kebutuhan dari pendengar itu sendiri. Oleh karenanya,penyusunan elemen 

program siaran radio atau konsep acara radio memang harus direncanakan 

sebaik mungkin supaya program tersebut selalu berkesinambungan terus 

menerus. 

Goes To School telah di rancang sedemikian rupa demi keinginan 

dan kebutuhan pendengar. Terbukti program telah ada sejak 2016 dan 

sampai sekarang masih tetap eksis dan menjadi salah satu program di pro 2 

RRI Pekanbaru.  

Tujuan dari diadakannya siaran Goes to School ini untuk 

meningkatkan sekaligus wadah kreatifitas pelajar dalam mengembangkan 

karya kreatifitasnya dan sekaligus untuk mempromosikan sekolah mereka. 

Sebagai lembaga siaran publik siaran Goes to School ini sangat di apresiasi 

oleh masyarakat, terumata di kalangan pelajar. 
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4. Radio Republik Indonesia  

a. Definisi Radio Republik Indonesia 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran 

adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan 

sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan 

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara,kabel, dan atau 

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan 

oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
31

 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara 

dan juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 

gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul 

udara).
32

 

Perkembangan radio di Indonesia pasca kemerdekaan RI, 

nampaknya diawali dengan lahirmya Radio Republik Indonesia 

tanggal 11 September 1945. Sebagai radio pemerintah, RRI 

berkembang cukup baik, saat ini sudah 56 stasiun RRI di daerah. 

Adapun status RRI sebelum berlakunya PP No.11 tahun 2005 adalah 

perusahaan Jawatan (Perjan), sekarang status RRI telah menyandang 

sebagai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan PP No. 12 tahun 

2015 yang mengatur penyelenggaraan siaran LPP RRI.  

Dalam perjalanan sejarahnya, RRI sebagai radio milik 

pemerintah memiliki fungsi dasar menyuarakan kepentingan 

pemerintah dan negara. Dari latar belakang sejarah yang heroik itulah 

RRI menciptakan sumpah pengamdian pada negara dan bangsa 

Indonesia dengan Tri Prasetya RRI. Dari awal berdirinya RRI 

memiliki peran sentral sebagai stabilisator dan instrumen perekat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara, 

siarannya di tujukan untuk kepentingan lapisan masyarakat di seluruh 

wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. RRI yang berdiri 24 hari 

setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 11 September 1945, 

mempunyai peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan dalam 

perjalanan negeri ini. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, RRI  berubah 

menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral 

dan tidak bersifat komersial yang tugas nya adalah memberikan 

pelayanan siaran informasi, pelesatarian budaya, pendidikan, hiburan 

yang sehat, kontrol sosial dan menjaga citra positif bangsa di dunia 

internasional. RRI merupakan badan hukum yang didirikan oelh 

negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2005, 

kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden Republik Indonesia. 

RRI Pekanbaru hadir dengan berbagai hiburan dan informasi 

bagi masyarakat di Riau. Di resmikan oleh mentri penerangan pada 

tahun 1959 yang bertepatan di tanjung pinang. Stasiun penyiaran ini 

telah mengadakan siaran lokal setiap hari selama delapan jam,dengan 

materi siaran berita daerah dan berbagai paket acara lokal. Kemudian 

RRI di pindahkan ke Pekanbaru yang bertepatandi jalan Jendral 

Sudirman No. 440 dan di resmikan pada tanggal 28 April 1982 oleh 

mentri Pertambangan dan Energi  Republik Indonesia. 

RRI Pro 2 merupakan stasiun radio yang berada di indonesia 

dengan frekuensi 88,4 FM. RRI Pro 2 pekanbaru adalah suatu 

gelombang siaran radio yang berda di bawah koordinasi Radio 

Republik Indonesia. Program ini menyiarkan materi siarannya melalui 

gelombang 88,4 FM. Acara yang ada di RRI Pro 2 FM Pekanbaru 

lebih ditujukan untuk segmen kreatifitas anak muda, dengan mengacu 

pada gaya hidup yang sesuai dengan segmen yang bersangkutan. 
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Di RRI Pekanbaru terdapat 4 program yang mengudara, Pro 1, 

Pro 2, Pro 3, Pro 4. Programa 2 (pro2) lebih diarahkan dan fokus 

memenuhi kebutuhan pendengar sebagai Puasat kreatifitas anak muda. 

Mulai siaran-siarannya , Pro 2 menjadi referensi pembentukan karakter 

anak muda Indonesia. 

Pro 2 menjadikan musik sebagai sumber utama hiburan dengan 

tetap menyajikan informasi yang meningkatkan kecerdasan dan 

kreatifitas anak muda. Secara umum informasi adalah data tentang apa 

saja yang sudah diolah menjadi suatu pesan yang dapat diterima dan 

dipahami pendengar sebagai ilmu pengetahuan yang berguna , baik 

masa sekarang atau masa yang akan datang.  

Hiburan dalam program radio adalah segala suatu yang 

berbentuk kata-kata, gambaran sebuah tempat, benda, prilaku yang 

dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang sedih, pada umumnya 

hiburan dapat berupa musik, nada dan irama yang dihasilkan alat atau 

suara yang didengar dan dinikmati semua orang, juga drama radio, 

obrolan komedi,quiz, bahkan informasi tentang oleh raga. 

5.  Kualitas Acara  

Kualitas atau mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu 

lebih baik dari pada yang lain. Perasaan itu berubah sepanjang waktu dan 

berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspekaktivitas 

manusia. Definisi lain “kualitas” seperti yang biasa digunakan dalam 

manajemen berarti lebih dari rata-rata dengan harga yang wajar. Kualitas 

juga berarti memfokuskan pada kemampuan menghasilkan produk dan 

jasa yang semakin baik dengan harga yang semakin bersaing. Kualitas 

juga berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam organisasi pada langkah 

pertama, bukannya membuat dan memperbaiki kesalahan. Dengan 

memfokuskan hal-hal yang tepat pada kesempatan pertama, organisasi 

menghindari biaya tinggi yang berkaitan dengan pengerjaan ulang.
33
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“Program” berasal dari bahasa Inggris Programme atau program 

yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia 

tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah 

“siaran” yang didefenisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang 

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

digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata “siaran” 

untuk mengaju kepada pengertian acara. Acara adalah segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenihi kebutuhan audiennya.
34

 

Bagian yang paling bertanggung jawab dalam mengelola program 

atau acara pada suatu stasiun penyiaran adalah bagian program. Jika 

acara dapat menghasilkan tayangan yang disukai oleh audien, yang 

ditandai dengan jumlah penonton yang besar, maka pemasang iklan akan 

berlomba-lomba untuk memasukan iklan yang pada akhirnya 

menguntungkan stasiun penyiaran tersebut. Oleh sebab itu pendapatan 

dan perkembangan suatu stasiun penyiaran tergantung dari bagian 

program dalam mengatur dan menyiarkan program acaranya.  Adapun 

tugas bagian program adalah merencanakan, memilih dan menyusun 

program. Membuat rencana siaran berarti membuat konsep acara yang 

akan disuguhkan kepada audien. Bila dijabarkan maka fungsi utama 

bagian program dapat dirumuskan sebagai berikut
35

: 

a. Memproduksi dan membeli atau akuisisi program yang dapat 

menarik audien yang dituju. 

b. Menyusun jadwal penayangan program atau skeduling program untuk 

menarik audien yang di inginkan. 

c. Memproduksi layanan publik dan promosi serta produksi iklan lokal. 

d. Produksi dan akuisisi program-program lainnya untuk memuaskan 

ketertarikan publik. 

e. Menciptakan keuntungan bagi pemilik media penyiaran. 
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B. Kajian Terdahulu 

Pembahasan mengenai pengarah acara selalu mewarnai judul dan 

skripsi mahasiswa jurusan komunikasi. Oleh karena itu, hal yang pertama 

dilakukan dalam penelitian ini adalah menyajikan berbagai sumber rujukan 

penelitian sebelumnya yang dapat di gali. Rujukannya antara lain:  

1. Skripsi karangan Lilis Sugiarti dengan judul “Peranan Pengarah  Acara 

terhadap produksi Opera Van Java di Trans7 Jakarta”. Ruang lingkup 

penelitian tentang pengarah acara pada saat produksi. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengarah acara pada acara 

Opera Van Java di Trans7. Metode ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data yang di sajikan dalam bentuk pertanyaan atau 

kalimat untuk menjelaskan subtansi permasalahan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas tentang peranan pengarah acara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa saat produksi pengarah acara mempunyai tiga 

peranan yakni peran presentasional,peran selektif dan peran organisator. 

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian saya terletak pada objek dan 

fokus  penelitian yang digunakan. Dimana objek penelitian saya kualitas 

acara Goes to School di Pro 2 RRI Pekanbaru, sedangkan penelitian ini 

mengenai proses produksi Opera Van Java di Trans 7.
36

 

2. Skripsi karangan Zulhilmi dengan judul “Peranan Pengarah Acara 

terhadap produksi Info Riau di RRI Pekanbaru”. Bertujuan untuk 

mengetahui peran pengarah acara berita dan untuk mengetahui jalur 

koordinasi pengarah acara berita. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang mengamati langsung produksi guna mendapatkan data kata-

kata tertulis atau lisan dan prilaku. Penelitian ini menggunakan enam 

informan, dan dapat disimpulkan bahwa pengarah acara berperan aktif 

dalam proses produksi serta melakukan koordinasi dengan baik pula. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terdapat 
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pada fokus penelitian. Yang mana penelitian ini berfokus pada produksi 

Info Riau di RRI Pekanbaru, sedangkan penelitian saya mengenai 

meningkatkan kualitas acara Goes to School di Pro 2 RRI Pekanbaru.
37

 

3. Skripsi karangan Jerri Fidanko dengan judul “Kinerja Pengarah Program 

Dalam Meningkatkan Mutu Siaran Di TVRI Riau”. Bertujuan untuk 

mengetahui kinerja pengarah program dalam meningkatkan mutu acara di 

TVRI Riau dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Adapun hasil penelitian ini adalah kinerja pengarah program akan 

diketahui keberhasilannya dari indikasi jenis acara, strategi,materi 

produksi, sarana, dan prasarana serta pendanaan. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian.
38

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling pondasi  

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari secara keseluruhan dari penelitian. 

 Kerangka pikir dalam penelitian ini berawal peran pengarah acara 

dalam sebuah program Go to School di Radio RRI Pekanbaru. Pengarah acara 

adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis 

pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah acara bertugas di 

lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang di tanganinnya. Oleh 

karena itu, oleh karen itu pengarah acara memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun televisi. 

Pengarah acara dalam proses produksi mempunyai kewajiban 

mengubah konsep atau ide di dalam naskah menjadi program yang terpadu, 

menarik, kreatif, dan efektif untuk ditayangkan. Hal ini senada dengan 

pendapat Wuntzel yang mengemukakan bahwa tugas pengarah acara “to trans 
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38
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from the producer’s program concept in to show –in effect, by creating both 

videospace and the audiospace”. Namun Maxine K and Read  menambahkan 

bahwa tugas pengarah acara adalah juga mengubah ide ke dalam rincian biaya 

yang di perlukan dalam kegiatan produksi tersebut.  

Besaran biaya tersebut memang sangat tergantung dari ide yang di 

tuangkan dalam naskah. Biasanya dalam produksi massal memerlukan biaya 

yang cukup besar. Biasanya pengarah acara bekerja di lapangan bertindak 

mewakiliproduser dan melakukan koordinasi dengan beberapa elememen 

produksi secra terpadu untuk mengarahkan semua produksi agar berjalan 

sesuai dengan Standar Opetaring Procedure (SOP).  

Pengarah acara melakukan koordinasi dengan semua elemen, fasilitas 

dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia memandu dan memberikan 

instruksi penting dan rinci kepada kru baik di studio atau di lokasi, termasuk 

tim produksi, kerabat teknik dan artis dan atau pengisi acara. Pengarah acara 

selalu minta petunjuk produser khususnya untuk program atau pertunjukan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber : Buku  Dasar- Dasar Penyiaran Abdul Rachman 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dapat dideskripsikan, di buktikan, di kembangkan di temukan pengetahuan, 

teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia
39

. Oleh 

karena itu untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini di perlukan 

adanya metode sebagaimana yang tercantum di bawah ini: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya.
40

 

Penelitian Kualitatif mengungkapkan situasi social tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secvara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis yang relevan, diperoleh dari 

situasi yang alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai 

upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan 

data yang sah yang di persyaratkan kualitatif.
41

 Pada penelitian ini 

menggunakan jenis deskriptif, jenis riset ini bertujuan membuat deskriptif 

secara sistematis, factual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau objek tertentu.
42
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di kantor stasiun RRI Pekanbaru, Jl Jendral 

Sudirman No. 440, Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Premier  

Sumber Data Premier yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara 

langsung dari sumber asli 

2. Sumber Data Sukunder  

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku jurnal dan 

dokumen.  

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi 

mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian. 

1. Key Informn (informan kunci) 

Disini penulis mengambil satu orang informan kunci yang menurut penulis 

betul-betul menguasai atau mengetahui Peran pengarah acara yaitu saudara 

Niki Rahardian. 

2. Informan Pendukung 

Penulis mengambil informan pendukung untuk mencari data-data yang 

mendukung informan yang seluas-luasnya melalui wawancara 

pendukung. Informan terdiri dua kategori. Pertama, informan kunci satu 

orang yaitu pengarah acara. kedua informan pendukung yaitu kru-kru 

atau tim kerabat kerja yang terdiri dari, Produser (Ibu Mintarsih, A.Md),  

Tim teknik (Wilman) Pihak sekolah (Siswa SMA/ SMP)  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data.
43

 Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data 

yang dimanfaatkan, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena 

itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melaluihasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya. Jadi yang dimaksud dengan observasi adalah metode 

pengumpulan data yang dugunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan.
44

  

Adapun metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

kunjungan dan pengamatan langsung guna untuk melihat perubahan 

fenomena social yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi 

dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

a. Observasi partisipan 

Observasi partisipan adalag observasi yang melibatkan peneliti 

atau observasi secara langsung dalam kegiatan pengamatan di 

lapangan. Jadi, penelitian bertindak sebagai observasi, artinya peneliti 

merupakan bagian dari kelompok yang di teliti. 

b. Observasi Non Partisipan 

Observasi non partisipan adalah observasi yang dalam 

pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau 

kelompok yang di teliti.
45

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan antara periset, seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang 
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diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obejek. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
46

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode instrumen pengumpulan data yang 

sering digunakan dalam berbagai teknik pengumpulan data. Metode 

observasi, koesioner atau wawancara melengkapi kegiatan dokumentasi. 

Tujuannya untuk mendapat informasi yang mendukung analisis dan 

interprestasi data. 
47

 

 

F. Validitas Data  

Penilaian keabsahan (validitas) riset terletak pada proses sewaktu 

periset turun ke lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis 

intrepretatif data.
48

 Dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

tehnik pengumpulan data dan bersumber data yang telah ada.
49

 

Menurut Mantja triangulasi dapat juga digunakan untuk memantapkan 

konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau 

penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan. 

Kreadibilitas (validitas) analisis lapangan dapat juga diperbaiki melalui 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.
50

  

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu.
51
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G. Teknik Analisis Data  

Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Yaitu data disajikan dalam bentuk pernyataan, kalimat-kalimat atau 

narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi untuk melaksanakan permasalahan, sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas tentang peran pengarah acara dlam meningkatkan kualitas acara 

goes to school di pro 2 RRI Pekanbaru. 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan mengatakan bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusus secara sistematis data diperoleh dari 

hasil wawancvara, catatan sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya 

dapan di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

di pelajari, dan membuat kesimpulan yang akan di ceritakan kepada orang 

lain.
52
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah LPP RRI Pekanbaru 

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah suatu sarana komunikasi yang 

sangat penting pada masa kemerdekaan sampai sekarang. Oleh karena itu 

perlu kita ketahui sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia. Radio 

Republik Indonesia  (RRI) diresmikan  pemerintah  pada  tanggal  11  

September  1945  yang  mana  pada  waktu  itu merupakan salah satu alat 

pemerintah.  

Radio Republik Indonesia (RRI) Pertama kali berdiri bernama 

“Reserve” dan didirikan  untuk  Indonesia  Bagian  Timur.  Kemudian  

menjadi  RRI  Jawa  Tengah tepatnya di Yogyakarta.  Tahun 1945 sampai 

tahun 1966, RRI merupakan satu-satunya badan penyelenggaraan siaran yang 

ada di Indonesia yang ditujukan untuk khalayak ramai. Pada masa Orde Baru, 

Radio Swasta diterima oleh RRI untuk dapat menerima programnya sendiri, 

tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
53

 

Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  mengalami  kegoyahan   yaitu  

pada  waktu Belanda  ingin  menguasai  Indonesia  kembali.  Tapi  berkat  

kesigapan  para  pejuang-pejuang  Indonesia,  maka  Radio  Republik 

Indonesia (RRI)  dapat  direbut  kembali. Pejuang Radio Republik Indonesia 

(RRI) yang  ada  adalah  di  Karang  Anyar (Surakarta) dan di Bukit Tinggi 

(Sumatera Barat). 

Kemudian  Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  secara  resmi  

dinyatakan  atau diresmikan  sebagai  salah  satu  badan  milik  negara   yang   

bergerak  dibidang penyelenggaraan siaran Radio Republik Indonesia, pada 

tanggal  11 September 1945 dengan nama “Jawatan Radio Republik 

Indonesia“ yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Radio 

Republik Indonesia. 
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Radio  Republik  Indonesia (RRI) Pekanbaru  didirikan  pada  tahun  

1959.  RRI berdiri mengemban tugas pemerintah daerah dan pusat. Radio 

Republik Indonesia Regional I Pekanbaru, semenjak berdirinya sampai 

sekarang ini telah  dipimpin sebanyak 18 orang pimpinan seperti yang terlihat 

di tabel 4.1 ini.
54

 

Tabel 4. 1 

Pemimpin RRI Dari Tahun 1968 – Sekarang 
 

No Nama Pemimpin Periode 

1 R. Hutapea November 1958 – Februari 1968 

2 Anwar Siregar Februari 1968 – Desember 1972 

3 Amiruddin Siahaan Desember 1972 – Mei 1975 

4 Azil Azwar Mei 1975 – September 1981 

5 Zainal Abbas September 1981 - September 1984 

6 Drs. Sukri September 1984 – Oktober 1992 

7 Drs. Mukidi Oktober 1992 – Desember 1996 

8 Drs. H. M. Amir, AS, MBA 14 Juni 1997 – 11 Maret 1999 

9 Rahman Hakim, S.Sos 11 Maret 1999 – 5 Juni 2001 

10 Drs. H. Nuryudi, MM 5 Juni 2001 – 5 Maret 2004 

11 Syafri Rais, S.Sos 5 Maret 2004 – 10 Agustus 2005 

12 Drs. Andar Kusnadi, MM 10 Agustus 2005 – 1 Oktober 2008 

13 Drs. Muliardi, MM 18 Desember 2008 – 9 September 2009 

14 Boy Massie, S.Sos 20 Oktober 2009 – 31 Desember 2011 

15 Drs. Agung Susatyo 1 Januari 2012 – 21 Januari 2014 

16 Drs. Effendi Afati 22 Januari 2014 – 12 Januari 2015 

17 Dra. Hj. Sumarlina, MM 16 Januari 2015 – 7 Oktober 2016  

18 Drs. Edy Supakat, MM 10 Oktober 2016- Sampai Sekarang 

 

Pada 11 September 2010 LPP RRI Pekanbaru seperi tampak pada 

gambar 2.1 diresmikan menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Angkasa – X 

oleh Direktur Utama LPP Parni Hadi bersamaan dengan Korwil Angkasa – XI 

Manado dan Korwil Angkasa - XII Manokwari.
55

 

LPP RRI Pekanbaru sebagai Koordinator Wilayah Angkasa –  X  

menamakan diri  sebagai  “Korwil  Pedang Prabu” yang membawahi 5 RRI, 

yakni (Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Ranai dan Bukittinggi). 
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LPP  RRI  Stasiun  Pekanbaru  memiliki  tugas  pokok  sebagai  

media  informasi, pendidikan,  budaya  dan  hiburan  serta  layanan  

masyarakat.  Disamping itu sifat siarannya dilaksanakan secara in-broadcast 

dan out-broadcast dengan menggunakan mobil unit siaran luar/OB Van. 

Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru juga sering mengikuti kompetisi 

Swara Kencana yang diikuti oleh seluruh Stasiun RRI yang ada di Indonesia. 

 

B. Visi dan Missi LPP RRI Pekanbaru  

1. Visi  LPP RRI Pekanbaru 

Mewujudkan LPP  RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun  

karakter bangsa, berkelas dunia. 

2.  Misi LPP RRI Pekanbaru 

a. Memberikan pelayanan informasi terpecaya yang dapat menjadi  acuan 

dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik 

jurnalistik/kode etik penyiaran. 

b. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, 

mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas 

masyarakat dalam kerangka membangun karaktek bangsa. 

c. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali,  melestarikan dan 

mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi 

keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus 

globalisasi. 

d. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai 

dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. 

e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program 

siaran. 

f. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan 

sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi, 

perencanaan dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam 
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rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate 

governance) 

g. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan  penggunaan dan 

pemanfaatan asset negara secara profesional  dan akuntabel serta 

menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung 

operasional siaran dan meningkatkan  kesejahteraan pegawai 

h. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara 

nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya 

teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi 

penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun 

pemeliharaan perangkat teknik. 

i. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan 

sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan 

operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan 

tata kelola lembaga yang baik ( good corporate governance) 

j. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 

k.  Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan  penggunaan dan 

pemanfaatan asset negara secara profesional  dan akuntabel serta 

menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung 

operasional siaran dan meningkatkan  kesejahteraan pegawai.
56

 

 

C. Pola Acara Siaran RRI Programa 2 

Pola Acara Siaran Programa 2 RRI Pekanbaru Tahun 2017 Frekwensi 88,4 

MHz 
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Tabel 4.2 

pola siaran programa 2 RRI Pekanabaru 
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 Dokumen LPP RRI Pekanbaru 

Bra Pen Bud Hib Pnj

5 35

2 14

3 21

15 105

17 119

20 140

5 35

3 21

30 210

5 35

3 21

22 154

10 70

5 35

3 21

2 14

40 280

5 35

3 21

52 364

5 35

3 21

52 364

5 35

3 21

52 INFO TEKNO
KLINIK 

MOTIVASI
BEAUTY INFO

COFFEBREAK 

SATLANTAS
PRO 2 

ENTERPRENEUR

PRO 2 

KULINER

MEMORY 

TIME
156 156 52

10 70

5 35

3 21

42 GO GREEN 42 252

08.00 - 09.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

PAS PAGI (Pro2 Aksi Seru)

09.00-10.00

DAY PART II ( PRO 2 LIFESTYLE)

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

MORE MUSIC / ICU

Klasifikasi & Durasi Sepekan

DAY PART I (PRO 2 AKSI)

04.50-05.00

 Tune Signal ( Kicauan Burung )

Mars Jakarta / Buka Siaran

Lagu Indonesia Raya

WAKTU DURASI MINGGU SENIN

06.00-07.00

WARTA BERITA DAERAH

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

PAS PAGI (Pro2 Aksi Seru)

07.00 - 08.00

PRO 2 NEWS

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

Info Lalu Lintas

PAS PAGI (Pro2 Aksi Seru)

05.00-06.00

Voice Of  Islam

MORE MUSIC

Spirit In The Morning

SELASA RABU KAMIS JUM'AT

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

SABTU

10.00 - 11.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

PRO 2 NEWS SPORT

11.00 - 12.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

PRO 2 LIFESTYLE
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 Dokumen LPP RRI Pekanbaru 

Bra Pen Bud Hib Pnj

5 35

3 21

5
Seruan Adzan 

Zuhur 30

5 10

42
SILA NG 

SHOLA T  JUM'A T  
42 47 235

10 70

5 35

3 21

42 294

5 25

3 5

52 SOFA PRO 2
TOP 20 

LOKAL
60 330

5 35

3 21

5 35

47
LISTEN 

MUSIC

MOVIE 

REVIEW 235 94

5 35

3 21

22 154

30 210

5 35

3 21

52 JALAN-JALAN
CELEBRITY   

ON RADIO
NGOBRAS GANBATTE GENIUS

My Body My 

Cute (CIMSA)

UP DATE 

UNIVERSITY 52 104 156 52

5 35

3 21

5 35

47 329

10 60

5 30

3 18

5 30 222

7 MORE MUSIC
60

30
TOP 10 INDIE 

PRO 2

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

Seruan Adzan Isya + Do'a setelah adzan

MORE MUSIC 

19.00 - 20.00

DAY PART IV  (PRO 2 RILEX)

Siaran 

Berjaringan 

Indonesia   

PRO INDIE

PRO 2 NEWS

18.00 - 19.00 

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

Seruan Adzan Magrib + Do'a setelah adzan

MORE MUSIC 

16.00 - 17.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

PRO 2 KREATIF

15.00 - 16.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

Seruan Adzan Ashar + Do'a setelah adzan

PRO 2 KREATIF

INFO RIAU

17.00 - 18.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

13.00 - 14.00

BESKRIM

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

UPDATE INFO

14.00-15.00

DAY PART III  (PRO 2 KREATIF)

Indonesia 
TOP 20 

NASIONAL

ID/SPOT/PROMO/IKLAN/FILLER Siaran 

Berjaringan 

Kreatifitas 

Indonesia

ID/SPOT/PROMO/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan Lagu Kebangsaan

SOFA PRO 2 (Song Favorit Request)

Klasifikasi & Durasi Sepekan

12.00-13.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

Seruan Adzan Zuhur + Do'a setelah adzan Musik dan Info 

Islami

PRO2 LIFESTYLEENGLISH FUN
PRO 2 

LIFESTYLE

WAKTU DURASI MINGGU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU
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D. Tugas Pokok Dan Fungsi LPP RRI Pekanbaru 

Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, 

kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran 

radio yang mengjangkau seluruh wilayah NKRI. (PP.12/2005. Ps. 4).  

Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh 

wilayah NKRI tidak bisa dilayani dengan satu programa saja, oleh karena itu 

RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 programa: 

Bra Pen Bud Hib Pnj

5 35

3 21

22
TOP 10 INDIE 

PRO 2
260

30
PRO 2 

ENTERTAIN

5 35

3 21

52
PRO 2 

ENTERTAIN
364

5 35

3 21

52 DIARY PRO 2 52 312

5 35

3 21

37 259

3 21

6 42

6 42

Durasi 1 Hari 1150

Sepekan 8050 8050 2435 805 799 3207 804

Persentase 100 Rencana 30 10 10 40 10

Pedoman Pedoman 30 10 10 40 10

104

22.00 - 23.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

SOFA NITE

21.00-22.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

RILEX TIME

23.00 - 24.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

MORE MUSIC

RENUNGAN MALAM

Lagu Indonesia Pusaka

Penutup Siaran/ID Station/Love Ambon

WAKTU DURASI MINGGU SENIN SELASA RABU SABTUKAMIS JUM'AT
Klasifikasi & Durasi Sepekan

20.00-21.00

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKLAN/FILLER

Lagu Kebangsaan

RILEX TIME RELIGI NITE
RILEX TIME 

CURHAT
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     Pro 1: Pusat siaran pemberdayaan masyarakat 

     Pro 2: Pusat siaran kreatifitas anak muda 

     Pro 3: Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio 

     Pro 4: Pusat siaran budaya dan pendidikan 

VOI: Citra & Martabat bangsa didunia internasional siaran setiap hari 

dengan 8 bahasa asing 

Studio Produksi LN: Jembatan informasi Indonesia - LN dan LN – 

Indonesia. 

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip lembaga 

penyiaran publik, dalam menyelenggaran siaran RRI berpedoman pada nilai-

nilai standar penyiaran : 

Siaran bersifat independet dan netral 

Siaran harus memihak pada kebenaran 

Siaran member pemahaman 

Siaran mengurangi ketidakpastian 

Siaran berpedoman pada pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta 

peraturan yang lainnya. 

Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI 

Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat: RRI menyelenggarakan 

siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran 

pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup, 

kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, 

koperasi, industri kecil dll. 

Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa: Seluruh RRI wajib 

menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh indonesia secara 

konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak,wayang orang, 

wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, 

dan budaya daerah-daerah lainnya. 
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Peran RRI sebagai pelestari lingkungan: RRI menyelenggarakan 

siaran Green Radio untuk penanaman kembali dan Re Use, Reduce dan 

Recycling dengan berbagai format dan variasi bentuk acara. 

Peran RRI sebagai media pendidikan: RRI menyelenggarakan siaran 

pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI 

menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja 

seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design , lomba IT, lomba band indie, 

bintang radio,  pekan tilawatil quran. Disamping itu juga menyelenggarakan 

siaran pendidikan social masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, 

siaran KB dll. 

Peran RRI sebagai Media Diplomasi: RRI menyelenggarakan siaran 

radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif 

bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar 

negeri dengan siaran yang bersifat reciprocal . kerjasama siaran dengan ABC , 

NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW 

dll. 

Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana: RRI 

menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio Based 

Disaster Management. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 

jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program Pelipur Lara 

korban bencana dan trauma healing dengan mendirikan studio darurat. 

Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri: 

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu  

Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab 

Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman. Pendengar RRI di 

luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar 

melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran second track 

diplomacy menyelenggarakan acara Diplomatic Forum. Untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Luar negeri khususnya tenaga kerja 

Indonesia antara lain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlrlombakan 

dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara uapacara 
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kenegaraan 17 Agusdtus di Istana negara dan sidang DPR dan DPD di 

Senayan. 

Peran RRI sebagai media hiburan: RRI menyelenggarakan siaran 

hiburan berupa siaran music dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes 

symphony Jakarta dan orkes symphony yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran 

kesenian dan budaya, lawak, Quiz dll. 

Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi (Information Safety 

Belt): selama tahun 2009 - 2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah 

perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot, antara lain: Entikong, Batam, 

Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel, Kaimana, 

Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang. Siaran melalui studio-studio 

produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan 

akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan 

maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI 

atau blankspot. 
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E. Struktur Organisasi LPP RRI Pekanbaru 

 

KEPALA LPP RRI PEKANBARU 

Drs. EDY SUPAKAT, M.M 

 

 

F.  

G.  

H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LPP RRI Pekanbaru Peiode 2015-2020. 

Keterangan : 

 

1. Kepala LPP RRI Stasiun Pekanbaru  

2. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :  

K. SUB BAGIAN SDM 

HERLINA, SE 

NIP 

KPL SUB BAG 

UMUM 

H. SYAFRUDIN 

K. SUB BAG KEUANGAN 

RENNY N,SE,S.pt 

KABID. PROGRAMA SIARAN 

DRA. PERGIWATI, S.PT 

KABIB PEMBERITAAN 

DRS. AGUNG PRASETYA R. 

KS LIPT.B & DOKUMENTASI 

DRA. EVI SAL SALINA .B 

KS.PEREN & EVALUASI P. 

IR. PITRAYATI 

KASI PROGRAMA-1 

ZAKRISMAN,A.MD 

KASI. OLAHRAGA 

SYAMSUL BAHRI 

KASI PROGRAMA-2 

MINTARSIH 

KASI. PENGEM. BERITA 

SRI JUMIATI 

KASI. PROGRAMA-4 

HANAFI, S.Pt 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

KABIB. TEK, & MED, 

BARU 

SUKARDI 

KBIB LAY, & PENG, 

USHA 

HJ. DESMAWATI 

KASI. TEKNIK STUDIO 

SARBANI 

KASI, LAYANAN 

PUBLIK 

DAHNIAR 

KASI TEHNIK TRANSMISI & 

DISTRIBUSI 

EDI RASBARON 

KASI.PENGEM. 

USAHA 

YULIAN S. SAABA S.H 

KASI TEK, SARANA & 

PRASARANA 

MUZIRMAN 

KS. KOM PUBLIK 

HAYATUNUFUS 

NUR.BC HK 

KEPALA BAG. TATA USAHA 

Y. ANDI PRIJANTO, S.SOS 

NIP.19630429 198303 1 001 
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a. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia  

b. Kepala Sub Bagian Umum  

c. Kepala Sub Bagian Keuangan  

3. Kepala Bidang Siaran, terdiri dari :  

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa  

b. Kepala Seksi Programa –1  

c. Kepala Seksi Programa –2  

d. Kepala Seksi Programa - 4 

4. Kepala Bidang Pemberitaan, terdiri dari :  

a. Kepala Seksi Liputan, Berita dan Dokumentasi  

b. Kepala Seksi Pengembangan Berita  

c. Kepala Seksi Liputan Olahraga  

5. Kepala Bidang Layanan Usaha, terdiri dari :  

a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha  

b. Kepala Seksi Layanan Publik  

c. Kepala Seksi Pencitraan  

6. Kepala Bidang Teknik, terdiri dari :  

a. Kepala Seksi Teknik Studio dan Multimedia  

b. Kepala Seksi Teknik Transmisi  

c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Panyiaran 

KASI = KEPALA SEKSI  

KABID = KEPALA BIDANG 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab I sampai bab V dan 

berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa peran pengarah acara goes to 

school di pro 2 RRI Pekanbaru. Bahwa peran pengarah acara dalam 

meningkatkan kualitas acara goes to school dapat dilihat dari pengaplikasian 

tugas dan tanggung jawab pengarah acara. Memimpin dan mengarahkan 

kerabat kerja produksi serta mengarahkan penyiar dan pengisi acara 

merupakan tugas dan tanggung jawab pengarah acara yang sangat berperan 

dalam meningkatkan kualitas acara goes to school. Karena kerabat kerja dan 

pengisi acara merupakan dua komponen yang sangat penting dalam sebuah 

program. Maka dari itu peran pengarah acara lebih berperan bagaimana 

memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi  dan mengarahkan 

penyiar dan pengisi acara untuk meningkatkan kualitas acara program goes to 

school. Meningkat atau tidaknya kualitas acara goes to school dapat dilihat 

dari kendala-kendala yang terjadi pada saat live program goes to school.  

 

B. Saran  

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada pengarah acara RRI Pekanbaru, penulis memiliki saran kepada 

pengarah acara khususnya pengarah acara pada program goes to school :  

1. Sebagai seorang pengarah acara sebaiknya ia lebih tegas dan konsisten 

dalam proses mengkoordinir pengisi acara sehingga pada saat acara 

berlangsung tidak ada kesalahan yang fatal dan dapat berjalan dengan 

baik. 

2. Pihak RRI sebaiknya memberikan asisten untuk pengarah acara karena 

menurut saya pada saat melakukan penelitian pengarah acara terlalu 

banyak memiliki tugas pada saat di studio maupun dilapangan. Sehingga 

acara tersebut tidak berjalan secara maksimal. 
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3. Menurut saya waktu siaran yang ditentukan pada program goes to school 

kurang tepat dikarenakan proses siaran program goes to school 

berketepatan pada saat proses belajar mengajar, yang seharus nya di 

lakukan pada saat exstrakulikuler agar dapat menjangkau audien yang 

ditargetkan. 

4. Menurut saya pihak RRI seharusnya membuat dan memberikan reword 

untuk peserta goes to school terfavorit, terbanyak, dan lain sebagainya. 

Agar siswa/pendengar merasa dihargai dan penyemangat dalam berkreasi. 
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