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ABSTRAK 

 

Nama :   Imelda Pelangi 

NIM :  11543200510 

Judul  :  Manajemen Penyiaran Radio Patra FM Duri 

 

Radio Patra FM Duri memiliki manajemen penyiaran untuk mempertahankan 

eksistensinya sebagai radio lokal dengan cara mementingkan dan menyesuaikan 

keinginan masyarakat. Radio ini berupaya untuk menarik pendengar dengan 

menyesuaikan penyiarnya, dengan memiliki penyiar dari berbagai suku sesuai 

dengan masyarakat kota Duri yang terdiri dari berbagai macam suku. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Penyiaran Radio 

Patra FM dalam mempertahankan Eksistensi sebagai Radio Lokal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Manajemen Penyiaran Radio Patra FM dalam 

mempertahankan Eksistensi sebagai radio lokal. Untuk mengkaji permasalahan 

tersebut penelitian ini dikaitkan dengan teori dari George R.Terry melalui 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan 

(Actuating), Pengawasan (Controlling). Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi saat pra-produksi, produksi,dan pasca produksi 

serta dokumentasi dengan pihak Radio Pratama FM. Dalam penelitian ini 

subjeknya adalah Direktur dan dua penyiar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

Radio Pratama FM telah memiliki tahap perencanaan yang telah di atur 

berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan, serta telah memiliki struktur 

organisasi yang sesuai dengan yang seharusnya diperlukan. Radio Patra FM Duri 

telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan mulai dari tahap 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pengawasan 

semuanya telah berjalan dengan baik, dari fungsi manajemen siaran di Radio Patra 

Fm mampu menghadirkan program berkualitas, serta mampu mengaktualisasikan 

dalam bentuk yang berbeda dari radio lainnya. Dan mampu menjaga 

keeksistensian Radio Patra FM Duri sebagai radio lokal. Dengan cara 

mementingkan dan menyesuaikan keinginan masyarakat 

 

Kata Kunci : Manajemen Penyiaran, Siaran, Eksistensi, Radio 
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ABSTRACT 

 

 

Name :   Imelda Pelangi 

Student Reg. No :  11543200510 

Title   :  Manajemen Penyiaran Radio Patra FM Duri 

 

Radio Patra FM Duri has implemented the broadcast management to maintain its 

existence as a local radio by prioritizing and adjusting the wishes of the 

community. This radio seeks to attract listeners by adjusting its broadcasters, by 

providing broadcasters from various ethnic groups according to the Duri city 

community which consists of various ethnic groups. The problem in this research 

is how the broadcasting radio Management of Patra FM radio in maintaining its 

existence as a Local Radio. This study aims to know the Patra FM Radio 

Broadcasting Management in maintaining its existence as a local radio. To 

examine this problem, this research uses the theory of George R. Trerry through 

Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Data collection techniques were 

carried out by interview, observation during pre-production, production, and post-

production as well as documentation of the Radio. In this study, the subjects are 

the Director and two presenters. The results of this study indicate that Radio 

Pratama FM has a planning stage that has been set based on the provisions that 

have been applied, and has an organizational structure that is in accordance with 

what should be needed. Radio Patra FM Duri has used management functions that 

are applied starting from the planning, organizing, implementation and final 

stages, namely supervision. Each stage has been going well. The broadcast 

management functions of Radio Patra Fm support the quality programs. This radio 

is able to actualize its programs in a certain way which is different from other 

radios. Through its management, the radio maintains its existence as a local radio 

by prioritizing and adjusting the wishes of the community 

 

Keywords: Broadcast Management, Broadcast, Existence, Radio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di era digital saat ini semakin menambah 

persaingan pasar pada stasiun radio ditiap daerah. Radio memiliki peran 

sebagai informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai 

budaya yang mempengaruhi aspek kehidu pan di dalam mengubah pola pikir 

masyarakat ditiap daerah, sebab masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu 

memajukan dan meningkatkan taraf hidup dengan kualitas yang lebih baik. 

Pada media penyiaran, manajer umum (general manager) bertanggung 

jawab kepada pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan koordinasi 

sumber data yang ada (manusia dan barang) sedemikian rupa sehingga tujuan 

media penyiaran bersangkutan dapat tercapai. Manajer umum pada dasarnya 

bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional suatu stasiun penyiaran
1
.  

Manajemen penyiaran dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi atau memnfaatkan kepandaian atau keterampilan orang 

lain, untuk, merencanakan, memproduksi, dan menyiarkan siaran suatu 

program, dalam usaha mencapai tujuan bersama
2
.  

Manajemen penyiaran memiliki makna yang jelas dan tegas, dalam 

masalahnya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen kedalam 

organisasi penyiaran atau dengan kata lain bagaimana memadukan prinsip-

prinsip penyiaran diatas landasan tujuan yang hendak dicapai. Media 

penyiaran pada dasarnya harus mampu melaksanakan berbagai fungsi yaitu 

sebagai media untuk beriklan, media hiburan, media informasi dan media 

pelayanan. Untuk mampu melaksanakan seluruh fungsi tersebut sekaligus 

dapat memenuhi kepentingan pemasang iklan, audien serta pemiliki dan 

karyawan merupakan tantangan sendiri bagi manajemen.  

                                                         
1
Morissan, M.A. Manajemen Media Penyiaran dan Strategi Mengelola Radio dan 

Televisi, (Jakarta: Kencana 2008) hal. 210. 
2
J.B.Wahyudi. Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1994). Hal. 3. 
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Dalam hal ini, tantangan yang harus dihadapi manajemen penyiaran 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagaimana perusahaan lainnya, media 

penyiaran dalam kegiatan operasionalnya harus dapat memenuhi harapan 

pemilik dan pemegang saham untuk menjadi perusahaan yang sehat dan 

mampu menghasilkan keuntungan. Kedua, media penyiaran harus mampu 

memenuhi kepentingan masyarakat (komunitas) dimana media bersangkutan 

berada, sebagai ketentuan yang harus dipenuhi ketika media penyiaran 

bersangkutan menerima izin siaran (lisensi) yang diberikan negara. Dengan 

demikian usaha untuk menyeimbangkan antara memenuhi kepentingan 

pemilik dan kepentingan masyarakat memberikan tantangan tersendiri kepada 

pihak manajemen media penyiaran.
3
 

Radio FM muncul pada pertengahan 1930-an, Edwin Howard 

Amstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan Frekuensi Modulasi 

(FM).  Radio penemuan Amstrong berbeda dengan radio yang banyak di 

pasaran ketika itu yang menggunkan frekuensi AM (Amplitudo Modulasi). 

Radio fm memiliki suara yang lebih jernih dan bebas dari gangguan siaran 

(statik).
4
 

Radio merupakan media elektronik yang bersifat khas sebagai media 

audio dan salah satu alat komunikasi yang sangat sederhana, murah, praktis 

serta dengan sifatnya yang tembus ruang memudahkan masyarakat masih tetap 

bisa mendengarkan walaupun dengan berkativitas. Saat ini banyak sekali 

berdiri stasiun radio dengan berbagai macam program pilihan yang 

disuguhkan. Program acara antara lain program hiburan, musik, maupun 

berbagai informasi berita dan iklan komersial. Sehingga bagi seluruh lapisan 

masyarakat dapat menikmati hiburan dan memperoleh banyak informasi 

dengan cepat, akurat, dan mudah, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. 

Sehingga proses komunikasi antara radio dengan pendengar dapat dengan 

mudah dilakukan.
5
 

                                                         
3
https://www.kompasiana.com/anitawardana/5500683b8133112019fa7695/manajemen-

dalam-pelaksanaan-media-penyiaran 
4
 Morissan.M.A, Manajemen Media Penyiaran, ( Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal 4 

5
Riswandi, Dasar-Dasaer Penyiaran. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 2 

https://www.kompasiana.com/anitawardana/5500683b8133112019fa7695/manajemen-dalam-pelaksanaan-media-penyiaran
https://www.kompasiana.com/anitawardana/5500683b8133112019fa7695/manajemen-dalam-pelaksanaan-media-penyiaran
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Dalam penyelenggaraan radio perlu adanya pelaksanaan yang baik 

dengan menjalankan fungsi manajemen siaran yang sistematis akan 

berpengaruh terhadap pola manajemen radio secara keseluruhan. Tahapan 

manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan 

pengawasan bisa saja terjadi kesalahan kecil maupun fatal yang berakibat bagi 

keseluruhan program siaran radio. Sebuah proses manajemen penyiaran 

dibutuhkan untuk dapat mengatur/ mengontrol jalannya siaran, mulai dari 

merencanakan kegiatan siaran, mengorganisasikan orang-orang yang handal 

dalam bidangnya sesuai kebutuhan, menggerakkan sumber daya alam yang 

dimiliki, dan mengawasi segala aktifitas proses pelaksanaan siaran.
6
 

Tingkat persaingan radio dikota-kota kecil maupun kota besar cukup 

tinggi dalam merebut perhatian audiens. Persaingan yang terjadi berkaitan 

dengan program-program yang disajikan oleh masing-masing Radio. Program 

yang disajikan oleh masing-masing Radio harus dikemas sedemikian rupa agar 

dapat menarik perhatian pendengar (audiens) dan dapat di ikuti sebanyak 

mungkin orang. Jumlah stasiun radio semakin banyak mengharuskan 

pengelola stasiun untuk lebih teliti membidik audien yang menjadi target 

stasiun radio. Hal ini yang menentukan format stasiun penyiaran yang harus 

dipilih. Radio yang besar dan sukses adalah radio yang mampu 

mengoptimalkan fungsi, peran, dan keunggulan radio tersebut.  

Radio yang mampu membaca dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 

khususnya terkait informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, sehingga 

menjadikan radio tersebut menjadi radio yang masih aktif di Duri. Eksistensi 

merupakan suatu keadaan yang hidup atau menjadi nyata dan pernah ada. 

Maksudnya disini adalah seluruh kegiatan baik yang sudah ada maupun yang 

pernah dilakukan oleh Radio Patra FM serta masih berlangsung hingga saat 

ini.  

Radio Patra FM merupakan radio yang berada dikecamatan mandau 

yang sudah berdiri sejak 25 tahun. Berlokasi dijalan K.H Ahmad Dahlan 

                                                         
6
Ruth Debora, dkk. Jurnalisme Radio: Sebuah Panduan Praktis. (Jakarta: UnesoJakarta 

dan Kedutaan Besar Denmark, 2001), hal. 5 
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nomor 108 duri. Radio ini didirikan oleh bapak Ismet Bustamam. Dalam 

Radio Patra FM ini juga mempunyai berbagai program siaran seperti, musik, 

berita, religi, dan etnik budayanya. Jumlah pendengar Radio Patra FM 

mencapai hampir 50% masyarakat Kecamatan Mandau. Diharapkan ini dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat melalui visi dan misi radio. Meski dengan 

keunggulannya telah memiliki manajemen   penyiaran yang tertata rapi dan 

mampu menarik minat audien terhapat program siaran yang mereka siarkan, 

dalam hal ini Radio Patra FM harus dapat terus mengembangkan kemampuan 

untuk terus memberikan siaran terbaiknya guna menutupi kesalahan dan 

kekurangan yang ada dengan menggunakan manajemen penyiaran yang baik. 

Sebab tidak semua siaran yang ditujukan dapat diterima oleh audien. 

Dimana dengan manajemen penyiaran yang baik selama ini yang telah 

dilaksanakan oleh seluruh anggota baik dari manajer, penyiar, dan tim 

produksi lainnya dalam mencapai target setiap harinya, diharapkan Radio 

Patra FM juga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan diawal, dapat 

menjaga kesemimbangan, serta menjaga dan mempertahankan eksistensinya 

sebagai radio lokal diantara radio lokal lainnya yang terus berkembang dan 

bermunculan hingga saat ini. Memang tidaklah mudah dalam mencapai ini 

semua, tetapi dengan tekad dan kemauan yang terbaik pasti semua akan dapat 

dicapai bersama.  

Berdasarkan uraian diatas tentunya dalam mempertahankan 

eksistensinya Radio Patra FM ini dapat terus melakukan inovasi agar radio ini 

dapat terus diterima oleh masyarakat sekitar dalam mempertahankan 

eksistensinya, maka penulis ingin mengadakan penelitian untuk membahas 

mengenai ini lebih dalam dengan judul: “Manajemen Penyiaran Radio Patra 

FM Duri”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam pemakaian istilah 

mengenai judul dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan 

penegasan istilah yang terkandung dalam judul. Istilah-istilah yang perlu 

ditegaskan adalah: 
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1. Manajemen 

Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan orang lain. Manajemen juga merupakan suatu cara/ seni 

mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat pasif, kompleks dan 

bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya 

manusia merupakan kekayaan (aset) organisasi yang harus didayagunakan 

secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur 

sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sejak awal.
 7
 

2. Siaran 

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan melalui 

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

memiliki makna apa yang disiarkan. Siaran dapat berupa siaran audio 

(radio) dapat pula dalam bentuk siaran audio. Siaran sebagai output stasiun 

penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil 

perpaduan antara kreatifitas manusia dan kemampuan sarana atau alat, 

atau antara perangkat keras dan lunak.
8
 

a. Program  

Programming dalam bahasa indonesia adalah penjadwalan 

program yang akan diudarakan (to be aired). Jadi, sinonim 

programming adalah scheduling. Lembaga penyiaran umumnya 

menggunakan strategi, yaitu secara rutin mengganti-ganti ulang 

penjadwalan ini untuk tetap „merebut‟ perhatian pendengar dan 

pemirsanya (audience) dengan hadirnya program-program yang 

terbarukan.  Satu stasiun penyiaran selalu merencanakan programnya 

secara strategis, yaitu merancang acara sebaik mungkin, sehingga tetap 

menarik dan menjaga ketertar ikan pendengarnya (radio). Mereka 

                                                         
7
 Assauri. Manajemen Pemasaran. (Jakarta: Rajawali Press, 2004) hal. 12 

8
 Abdul Rachman. Dasar-Dasar Penyiaran (Pekanbaru: Unri Press, 2010) hal. 26 
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biasanya menyajikan program yang diminati oleh audiensi berdasarkan 

fakta dan data yang ada.  

b. Patra FM 

Radio Patra FM merupakan radio yang berada di Kecamatan 

Mandau yang sudah berdiri sejak 25 tahun. Berlokasi dijalan K.H 

Ahmad Dahlan Nomor 108 Duri. Radio ini didirikan oleh bapak Ismet 

Bustaman. Dalam Radio Patra FM ini juga mempunyai berbagai 

program siaran seperti, musik, berita, religi, dan etnik budayanya. 

Jumlah pendengar Radio Patra FM mencapai hampir 50% masyarakat 

Kecamatan Mandau. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan 

masalah penelitian ini mengenai Bagaimana Manajemen Penyiaran Radio 

Patra FM Duri? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari latar belakang perumusan permasalahan yang telah 

penulis paparkan bahwa tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

Manajemen Penyiaran Radio Patra FM Duri. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan, perkembangan dan 

masukan bagi ilmu pengetahuan komunikasi dalam hal manajemen 

penyiaran radio Patra FM Duri. 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi kepada pembaca dan peneliti 

yang akan mengadakan penelitian mengenai hal yang sama. 

c. Bagi peneliti berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti 

dalam hal melihat manajemen penyiaran radio Patra FM Duri lokal.  

d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

komunikasi terlebih pada kajian media massa khususnya media 

televisi. 
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e. Dapat bermanfaat bagi perusahaan Radio Patra FM Duri khususnya 

dalam manajemen. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan konsep 

operasional 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validitas data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Menjelaskan tentang sejarah, profil, visi dan misi, dan struktur 

organisasi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian 

BAB VI :  PENUTUP 

   Berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan orang lain.
9
 Manajemen juga merupakan suatu cara/seni 

mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat pasif, kompleks dan 

bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya 

manusia merupakan kekayaan (aset) organisasi yang harus didayagunakan 

secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur 

sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sejak awal. 

Manajemen penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. 

Keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia 

yang bekerja pada media penyiaran tersebut. Namun demikian, kualitas 

manusia saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kemampuan pimpinan 

media penyiaran mengelola sumber daya manusia yang ada. Karena itu 

manajemen yang baik mutlak diperlukan pada media penyiaran. 

Sebagaimana organisasi dan perusahaan lain, media penyiaran 

menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Pada dasarnya 

manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen 

semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit.
10

  

Menurut Robert mendefinisikan Manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakan serta mengawasi aktivitas 

suatu organisasi dalam rangka upaya dalam mencapai kordinasi sumber-

                                                         
9
 Assauri. Manajemen Pemasaran. (Jakarta: Rajawali Press, 2004) hal 12. 

10
A, M, Morissan. Menejemen Media Penyiaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) 

hal 133. 
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sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien.
11 

Istilah manajemen telah diartikan oleh banyak pihak dengan 

perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, 

kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-

masing pihak dalam memberikan definisi diwarnai oleh latar belakang 

pekerjaan mereka. 

Sebagaimana organisasi atau perusahaan lain, media penyiaran 

juga menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Tiga 

alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan, yaitu:  

a. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan. Manajemen di butuhkan untuk menjaga 

keseimbangan antara tujuantujuan, sarana-sarana dan kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi.  

c. Untuk mencapai efesiensi dan evektifitas Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara umum yang 

banyak digunakan adalah dengan menggunakan patokan efisiensi dan 

efektifitas.
12

 

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, 

dilakukan oleh indifidu-indifidu yang menyumbangkan upayanya yang 

terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal 

tersebut meliputi pengetahua tentang apa yang harus mereka lakukan 

menetapkan cara bagaimana melakukannya, memehami bagaimana 

mereka melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka. 

Menurut George R. Terry juga menyatakan bahwa management is 

the accomplishing of a predetemined obejectives through the efforts of 

other people atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.
13

 George R. Terry 

membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu: Planning (perencanaan), 

                                                         
11

 J. Winardi, Manajemen Prilaku Organisasi, (Jakarta, 2004) hal 4. 
12

 Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran, Jakarta, 2008) hal 127. 
13

 George R. Terry, Principles Of Management, (Sukarana, 2011) hal 3. 
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Organizing (Pengorganisasian), Actuanting (Pelaksanaan), dan Controling 

( Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.
14

 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan 

tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, 

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak 

terlihat dalam fungsi ini. Dimulai oleh karya Frederick W. Taylor pada 

tahun 1800-an ada kecenderungan untuk mengalihkan fungsi 

perencanaan dari karyawan operasi ke para manajer. Walaupun 

perencanaan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan-kegiatan 

para karyawan, hal ini merupakan suatu bagian yang terpadu (integral) 

dan jabatan manajer. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan 

pekerjaan penentuan faktot-faktor kekuatan, pengaruh dan hubungan-

hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15

 

1) Asas-asas Perencanaan 

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau 

kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan 

tindakan. Asas biasanya muncul dari hasil penelitian dan 

pengalaman. Dibawah ini merupakan asas perencanaan yang 

umum dilaksanakan pada perusahaan atau organisasi.
16

 

a) Principle of contribution to objective (asas pencapaian tujuan). 

Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditunjukkan 

kepada pencapaian tujuan. 

b) Principle of effcieny of planning (asas efesiensi perencanaan). 

Suatu perencanaan efisien jika perencanaan itu dalam 

pelaksanaanya dapat mencapai tujuan dengan biaya uang 

sekecil-kecilnya. 

                                                         
14

 Ibid.Hal 10 
15

 T. Hani Handoko, M. B. A. Manajemen, (BPFE Yogyakarta, 1987) hal 23 

 
16

 Afifudin, M.M. Dasar-dasar Manajemen (Penerbit Alfabeta, Bandung 2014) hal 55 
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c) Principle of primary of planing (asas pengutamaan 

perencanaan). Perencanaan adalah keperluan utama para 

pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, organizing, staffing, 

directing, controlling, evaluation, reportin. Seseorang tidak 

akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya 

tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam menjalankan 

kebijaksanaanya. 

d) Principle of pervasiveness of planing (asas pemerataan 

perencanaan). Asas pemerataan perencanaan memegang 

peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi 

banyak mengerjakan perencanaan dan tanggung jawab atas 

berhasilnya rencana tersebut. 

e) Principle of planning premise (asas patokan perencanaan). 

Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi lamaran, 

sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan 

kejadian-kejadian yang akan datang. 

2) Jenis-jenis perencanaan  

Perencanaan mencakup banyak variasi atau jenis. Beberapa 

variasi tersebut adalah visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

prosedur, dan aturan.
17

 

a) Visi (Vision) 

Menurut Wibisono visi merupakan rangkaian kalimat 

yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau 

perubahan yang ingin dicapai dimasa depan. Dengan kata lain, 

visi dapat dikatakan sebagai pernyataan want to be dari 

organisasi atau perusahaan untuk menjamin kelestarian dan 

kesuksesan jangka panjang. 

b) Misi (Mission) 

Menurut Prasetyo dan Benedicta di dalam misi produk 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani 

                                                         
17

 Ibid, hal 
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dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Pernyataan misi harus mampu menentukan 

kebutuhan pelanggan. Pernyataan misi harus mampu 

menentukan kebutuhan apa yang di puasi oleh perusahaan, 

siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka 

berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. 

c) Tujuan (Objective) 

Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan dengan 

sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan 

mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan itu harus 

wajar, rasional, ideal, dan cukup menentang untuk 

diperjuamgkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. 

Tegasnya, tujuan yang diinginkan itu harus ditettapkan supaya 

perencanaan itu tidak mengambang. Menurut G.R. Terry 

mengemukakan bahwa tujuan adalah sasaran manajerial yaitu 

tujuan yang melukiskan skop yang jelas serta memberikan 

arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Sedangkan wilson 

mengatakan tujuan adalah pusat perhatian sampai sejauh mana 

bidang-bidang atau pusat perhatian itu dapat direalisasi kan 

pada waktu tertentu, ditentukan oleh perkiraan kemampuan 

yang dimiliki dan hasil yang hendak dicapai. 

d) Strategi (Strategy) 

Strategi pada hakikatnya merupakan interprelative 

planning yang dibuat dengan memperhitungkan rencana 

saingan. Penyusun strategi didasarkan atas pemanfaatan 

keunggulan-keunggulan dari pada siangan. Celah-celah  

kelemahan saingan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

sehingga kita unggul dalam persaingan tersebut, strategi yang 

dilaksanakan tidak boleh diketahui dengan saingan agar tidak 

ada kontra strategi dari pihak-pihak saingan. 
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e) Kebijakan (Policy) 

Kebijakan adalah suatu jenis rencana yang memberikan 

bimbingan berpikir dan arah dalam mengambil keputusan. 

Sering kali kebijakan merupakan pertanyaan tidak tertulis dari 

manajer. Dengan kebijakan, rencana akan semakin baik dan 

menjuruskan daya pikir dari pengambilan keputusan ke arah 

tujuan yang diinginkan. 

f) Prosedur (Procedure) 

Prosedur merupakan jenis rencana, karena prosedur 

menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan 

dengan aktifitas masa depan. Prosedur benar-benar merupakan 

petunjuk untuk tindakan dan bukan cara berpikir. Prosedur 

memberikan detail tindakan, sehingga suatu aktivitas tertentu 

harus dilaksanakan. Biasanya prosedur dijelaskan secara 

kronologi. 

g) Peraturan (Rule) 

Peraturan adalah rencana tentang peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Peraturan (rule) 

kadang-kadang timbul oleh prosedur tetapi keadaannya tidak 

sama. Perbedaannya, rule tidak menurut urut-urutan 

sedangkan prosedur sama-sama memberikan bimbingan 

untuk bertindak yang baik. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses penyusuna 

struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya 

yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama 

yaitu proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi 

dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan 

kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang 

sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini 
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tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau 

ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi.
18

 

1) Macam-macam Organisasi 

Macam-macam organisasi menurut Malayu S.P Hasibuan 

dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut:
 19

 

a) Berdasarkan proses pembentukannya 

b) Berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah 

c) Berdasarkan skala (ukuran) besar kecilnya 

d) Berdasarkan tujuannya 

e) Berdasarkan organization chart nya 

f) Berdasarkan tipe-tipe/bentuknya 

2) Pertimbangan Pengorganisasian 

Pertimbangan Pengorganisasian terdapat 5 yaitu sebagai 

berikut : 

a) Rentang Kendali. Rentang kendali (span of management/span 

of control/span of executive/span of authority) sangat 

diperlukan dalam pengorganisasian karena berhubungan 

dengan pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan 

(manajerial). 

b) Wewenang dan Kekuasaan. Wewenang merupakan hak 

kelembagaan menggunakan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada 

pengakuan keabsahan untuk mempengaruhi perorangan atau 

kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi dipandang 

mempunyai hak, untuk itu ada batas-batas yang diakui. 

c) Sentralisasi adalah proses konsentrasi wewenang, dan 

keputusan pada tingkat atas organisasi. Sedangkan 

desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pada semua 

tingkat organisasi. 

                                                         
18

 Morissan, M.A. Manajemen Media Penyiaran dan Strategi Mengelola Radio dan 

Televisi, (Jakarta: Kencana 2008) hal 150 
19

 Ibid, hal 116 
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d) Efektivitas Tim. Organisasi sengaja menciptakan  kelompok-

kelompok didalamnya untuk mempermudah pencapaian tujuan. 

Kelompok jenis ini termasuk pada ranah formal baik kelompok 

tugas maupun kelompok komando. 

e) Reorganisasi dan Restrukturisasi Organisasi. Reorganisasi 

adalah penyusunan kembali organisasi, baik ADART maupun 

strukturnya supaya organisasi itu lebih efektif dalam mencapai 

tujuan. Reorganisasi dapat dilakukan karena tuntutan internal 

dan eksternal.
20

 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Actuating atau disebut juga “pelaksanaan” mencakup kegiatan-

kegiatan yang ditetapka oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian 

agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Mencakup penetapan dan  pemuasan 

kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi 

penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi komponsasi 

kepada mereka.
21

 

Fungsi pengarahan (directing = actuating = leading = 

penggerakan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling 

dominan dalam proses  manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan  

setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Jika fungsi ini 

diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan tujuan 

dimulai. Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan bersama.
22

  

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah terdapat banyak sebutan untuk fungsi 

pengawasan antara lain evaluasi, penilaian, dan perbaikan. Namun 

sebutan pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung 

konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan 

                                                         
20

 Ibid, hal 133 
21

 George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (PT Bumi Aksara, 1990) hal 17 
22

 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta Bumi 

Aksara, 2014), hal 183 



 

 

16 

pengambilan tindakan korektif. Pengawasan merupakan proses untuk 

mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah 

tercapai atau belum. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat 

kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengertian ini 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan 

dan pengawasan. Pengawasan membantu penilaian apakah 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan 

pengarahan telah dilaksanakan secara efektif.
23

 

2. Pengertian Manajemen Siaran 

Manajemen siaran dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi, memanfaatkan kepandaian atau keterampilan orang 

lain untuk merencanakan, memproduksi dan menyiarkan suatu program, 

dalam usaha mencapai tujuan bersama. Manajemen dalam keterkaitannya 

dengan penyiaran, dimana penyiaran merupakan proses yang kompleks 

yang berhubungan dengan sistem lain di lingkungan luarnya, karena 

penyiaran suka atau tidak suka akan berhubungan dengan publik, 

berkomunikasi dengan lingkungan luar, sistem sosial di masyarakat, 

sistem politik dan ekonomi yang melingkupinya.
24

 

Pada media penyiaran, manajer umum (general manager) 

bertanggung jawab kepada pemilik dan pemegang saham dalam 

melaksanakan koordinasi sumber daya yang ada (manusia dan barang) 

sedemikian rupa sehingga tujuan media penyiaran bersangkutan dapat 

tercapai. Manajer umum pada dasarnya bertanggung jawab dalam setiap 

aspek operasional suatu stasiun penyiaran.
25

 

3. Siaran Radio 

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan melalui 

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

memiliki makna apa yang disiarkan. Siaran dapat berupa siaran audio 
                                                         

23
 Morissan, M.A. Manajemen Media Penyiaran dan Strategi Mengelola Radio dan 

Televisi, (Jakarta: Kencana 2008) hal 159 
24

 Wahyudi. J.B, Dasar-dasar Penyiaran, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum 1994) hal 

98 
25

 Ibid, hal 130 
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(radio) dapat pula dalam bentuk siaran audio. Siaran sebagai output stasiun 

penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil 

perpaduan antara kreatifitas manusia dan kemampuan sarana atau alat, 

atau antara perangkat keras dan lunak.
26

 

4. Program  

Programming atau lengkapnya broadcast programming adalah 

pengorganisasian program radio atau televisi adalah periode harian, 

mingguan, atau dalam periode satu bulanan. Programming dalam bahasa 

indonesia adalah penjadwalan program yang akan diudarakan (to be 

aired). Jadi, sinonim programming adalah scheduling. Lembaga penyiaran 

umumnya menggunakan strategi, yaitu secara rutin mengganti-ganti ulang 

penjadwalan ini untuk tetap „merebut‟ perhatian pendengar dan 

pemirsanya (audience) dengan hadirnya program-program yang 

terbarukan. Langkah ini dilakukan agar dapat tetap bersaing dengan 

lembaga penyiaran yang lain dalam satu kawasan.
27

 

Satu stasiun penyiaran selalu merencanakan programnya secara 

strategis, yaitu merancang acara sebaik mungkin, sehingga tetap menarik 

dan menjaga ketertarikan pendengarnya (radio). Mereka biasanya 

menyajikan program yang diminati oleh audiensi berdasarkan fakta dan 

data yang ada.  

Terdapat 10 macam strategi dalam merancang program yang 

digunakan oleh hampir semua stasiun penyiaran di dunia, yaitu 

dayparting, theming, stripping, stacking, conterprogramming, bridging, 

tentpoling, hammocking, crossprogramming, dan hotswitching. Masing-

masing strategi ini digunakan stasiun penyiaran dalam berkompetisi 

dengan stasiun penyiaran yang lain dalam rangka memperebutkan 

audiensi. Pengertian masing-masing strategi ini sebagai berikut.
 28

 

                                                         
26

 Abdul Rachman. Dasar-Dasar Penyiaran, (Pekanbaru: Unri Press, 2010) hal 26 
27

Andi Fachruddin&Hidajanto Djamal. Dasar-Dasar Penyiaran. (Kencana Prenada 

Media Group. Jakarta, 2011) hal 2. 
28

 Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran, (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2011), hal 126-129 
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1) Pembagian Program Setiap Hari (Dayparting) adalah satu langkah 

dalam perencanaan yang membagi setiap hari adalah beberapa slot 

waktu yang dinilai cocok dan pas untuk diudarakan. Program ini 

sangat mempertimbangkan target audiensi tertentu pada slot waktu 

tersebut, misalnya pagi, siang, sore, atau malam hari. Misalnya, 

pada malam hari ketika kaum bapak telah sampai di rumah dari 

bekerja, pantas diudarakan. 

2) Tema (Theming)adalah penentuan tema tertentu yang diudarakan 

pada saat khusus seperti hari liburan, atau menentukan satu minggu 

dengan tema tertentu. 

3) Program Series (Stripping) adalah penayangan satu program 

sindikasi jenis series setiap hari dalam minggu-minggu pertama 

secara khusus. 

4) Pengelompokan Program yang Sama (Stacking) adalah satu teknik 

yang digunakan untuk mempengaruhi audiensi dengan cara 

mengelompokkan bersama beberapa program dengan tema yang 

mirip dalam rangka melihat (sweep) penonton selama penayangan 

satu program dengan program berikutnya. 

5) Pemrograman Ulang (Counterprogramming) adalah langkah 

perancangan satu program tandingan terhadap satu program yang 

berhasil dari stasiun penyiaran lain pada satu periode tayang 

tertentu dengan tujuan menarik audiensi dari stasiun pesaing 

tersebut. 

6) Menjembatani (Bridging) digunakan bila satu stasiun penyiaran 

mencoba mencegah audiensi untuk berpindah kanal dalam satu 

jeda waktu (the main evening breaks), di mana semua stasiun 

penyiaran berhenti dengan programnya.  

Langkah bridging ini efektif dengan melalui beberapa cara, yaitu: 

1) Telah siap dengan satu program yang disiarkan pada saat jeda itu. 

2) Menyiarkan satu  program agak terlambat sehingga para pemirsa 

„gugup‟ dan kehilangan permulaan dari satu program yang lain. 



 

 

19 

3) Dengan cara pengiklanan program berikutnya (setelah waktu jeda) 

dalam slot waktu penyiaran program yang digemari penonton. 

a) Perantara Salah Satu Program Unggulan (Tentpoling) adalah 

langkah perencanaan slot waktu bagi program acara yang baru, 

sebelum dan setelah satu program unggulan yang mempunyai 

audiensi cukup besar. Penempatan program baru ini akan 

membuat audiensi berkesempatan melihat tayangan 

cuplikannya, sehingga diharapkan audiensi ini tetap tune-in ke 

kanal bersangkutan. 

b) Perantara Dua Program Unggulan (Hammocking) adalah 

langkah perencanaan slot waktu yang mirip dengan tentpoling, 

tetapi satu program baru atau show tersebut ditempatkan di 

antara dua program unggulan yang mempunyai audiensi cukup 

besar. Penempatan program baru ini akan membuat audiensi 

berkesempatan melihat tayangan cuplikannya, sehingga 

diharapkan audiensi tersebut tetap tune-in ke kanal 

bersangkutan. 

c) Garis Pemrograman (Crossprogramming) adalah pemilihan 

jenis program berikut dalam urutan jadwalnya dari penayangan 

satu program, yang mempunyai relevansi tema. Langkah ini 

dapat diperoleh dengan cara mengevaluasi jalan cerita dari dua 

jenis episode atau dua program yang berbeda. 

d) Penentuan Jeda Program (Hotswitching) adalah penentuan jeda 

komersial yang tepat oleh programmer pada satu program 

sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan audiensi 

mengubah kanal yang ditonton berpindah ke kanal televisi yang 

lain untuk menghindari jeda komersial tersebut. 

5. Radio Patra FM 

Radio Patra FM merupakan radio yang berada dikecamatan 

mandau yang sudah berdiri sejak 25 tahun. Berlokasi dijalan K.H Ahmad 

Dahlan nomor 108 duri. Radio ini didirikan oleh bapak Ismet Bustaman. 
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Dalam radio patra fm ini juga mempunyai berbagai program siaran seperti, 

musik, berita, religi, dan etnik budayanya. Jumlah pendengar radio Patra 

FM mencapai hampir 50% masyarakat kecamatan Mandau. Diharapkan ini 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui visi dan misi radio. 

Dengan manajemen yang baik diharapkan radio Patra FM dapat mencapai 

tujuan, menjaga kesemimbangan, serta mencapai efisiensi dan efektivitas 

sebagai radio keluarga. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Manajemen 

Penyiaran Radio Patra FM Duri Dalam Mempertahankan Eksistensi Sebagai 

Radio Lokal”. 

1. Missionaris Lukas Tahun 2016 dalam jurnalnya mengkaji tentang 

“Manajemen Stasiun Radio Heartline FM Samarinda Dalam Menjaring 

Pendengar Radio Di Kota Samarinda”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Permasalahannya yaitu bagaimana manajemen stasiun 

radio Heartline FM Samarinda dalam menjaring pendengar radio di Kota 

Samarinda. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 

stasiun radio Heartline FM Samarinda dalam menjaring pendengar radio di 

Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

Heartline FM Samarinda dalam pembuatan program sangat berperan 

penting sebagai menjaring pendengar radio, penerapan manajemen dalam 

pembuatan program acara dapat dikategorikan cukup baik. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian kualitatif sedangkan 

perbedaannya antara menjaring pendengar dan mempertahankan 

eksistensi.
29

 

                                                         
29

 Missionaris Lukas, manajemen stasiun radio Heartline FM Samarinda dalam 

menjaring pendengar radio di Kota Samarinda, jurnal Ilmu Komunikasi fakultas ilmu sosial dan 

politik, Universitas Mulawarman. Dalam eJournal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 2, 2016, 

ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/sit 
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2. Dari hasil penelitian diatas peneliti merasa ada kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang manajemen. Namun yang membuat penelitian ini berbeda 

dengan permasalahan yang diatas yaitu penelitian ini berbeda lokasinya 

serta informan penelitian. 

3. Corry Novrica AP Sinaga Tahun 2017 mengkaji tentang “Strategi 

Komunikasi Radio Komunitas USUKOM FM Dalam Mempertahankan 

Eksistensinya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Permasalahannya yaitu bagaimana strategi komunikasi radio komunitas 

USUKOM FM dalam mempertahankan eksistensinya. Dengan tujuan 

untuk megetahui strategi komunikasi radio komunitas USUKOM FM 

dalam mempertahankan eksistensinya. Hasil penelitian menunjukkan 

strategi komunikasi dan manajemen siaran yang dilakukan usukom fm 

kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Menjaga eksistensi siaran 

melalui program serta membuka interaksi langsung maupun tidak 

langsung, seperti halnya untuk membuka permintaan melalui sms, 

telephone dan disajikan langkah untuk mempromosikan keperluan 

mahasiswa sebagai kebutuhan mereka. persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya mengenai metodenya yaitu menggunakan metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak antara strategi dan 

manajemen.
30

  

4. Dari hasil penelitian diatas peneliti merasa ada kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang radio serta eksitensinya. Namun yang membuat penelitian 

ini berbeda dengan permasalahan yang diatas yaitu penelitian ini berbeda 

lokasinya, informan penelitian serta kajian teorinya. 

5. Ria Yunita Tahun 2017 dalam jurnalnya mengkaji tentang “Strategi 

Komunikasi Dalam Mempertahankan Eksistensi Radio Dangdut 

Terdepan Di Jakarta (Studi Kasus Eksistensi Radio Cbb 105,4 FM)”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Permasalahannya yaitu 

bagaimanan strategi komunikasi dalam mempertahankan eksistensi radio 

                                                         
30

 Corry Novrica AP Sinaga, Strategi Komunikasi Radio Komunitas USUKOM FM 

Dalam Mempertahankan Eksistensinya, jurnal interaksi, Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara. Dalam eJournal interaksi, Vol. 1, No. 1, 2017, journal.umsu.ac.id 
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dangdut terdepan di Jakarta (Studi kasus eksistensi radio Cbb 105,4 FM). 

Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi dalam 

mempertahankan eksistensi radio dangdut terdepan di Jakarta (Studi kasus 

eksistensi radio Cbb 105,4 FM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

untuk dapat menarik sebanyak pendengar sehingga bisa menaikkan 

peringkat/ rating radio Cbb berpindah ke channel lain. Bentuk promosi 

yang dilakukan oleh Cbb adalah melakukan On Air Promotions, Off Air 

Promotion, Cross Promotion, untuk memasarkan program radio Cbb 

menerapkan Integrated Marketing, Comunicito. IMC memfokuskan pada 

pendengar radio dan pengiklan, dengan saluran pemasaran dengan tujuan 

akhir untuk kepentingan audiens. Persamaan dengan penelitian saya yaitu 

dalam metode kualitatif, dan perbedaannya antara startegi dan manajemen, 

serta eksistensi radio antara eksistensi radio lokal dan eksistensi radio 

dangdut.
31

 

6. Dari hasil penelitian diatas peneliti merasa ada kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang radio serta eksitensinya. Namun yang membuat penelitian 

ini berbeda dengan permasalahan yang diatas yaitu penelitian ini berbeda 

lokasinya, informan penelitian serta kajian teorinya. 

7. Nurhasanah Nasution Tahun 2018 dalam jurnalnya mengkaji tentang 

“Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss FM Dalam 

Menghadapi Persaingan Informasi Digital”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Permasalahannya yaitu bagaimana strategi manajemen 

penyiaran radio swasta Kiss FM dalam menghadapi persaingan informasi 

digital. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen 

penyiaran radio swasta Kiss FM dalam menghadapi persaingan informasi 

digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segmen pasar pendengar 

radio Kiss FM Medan adalah remaja 15-25 tahun. Remaja merupakan 

sasaran yang strategis untuk bisnis radio. Untuk mengatasi persaingan 

dengan radio-radio di zaman sekarang ini, radio Kiss Fm tetap konsisten 

                                                         
31

 Ria Yunita, strategi komunikasi dalam mempertahankan eksistensi radio dangdut 

terdepan di Jakarta (Studi kasus eksistensi radio Cbb 105,4 Fm), jurnal Komunikasi, Bina Sarana 

Informatika (BSI). Dalam ejournal Komunikasi, Vol. VIII, No. I, 2017, ejournal.bsi.ac.id 
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memutarkan single-single lagu yang terbaru, dan bedanya kalau radio lain 

tetap memutar lagu-lagu yang hits secara berulang-ulang, di radio Kiss FM 

selalu memutarkan lagu-lagu yang up to date. Radio Kiss FM memang 

harus tampil beda. Radio Kiss FM bukan lagi radio konvensional, yang 

hanya menyampaikan informasi. Tetapi sudah menambah ke media sosial, 

seperti youtobe. Terbukti adanya acara-acara khusus di radio seperti 

interview bersama artis-artis dapat disaksikan di channel youtube. 

Manajemen radio Kiss FM Medan, sudah all in one yaitu melakukan 

siaran melalui on air, off air dan siaran online atau live streaming
32

. 

Persamaan dengan penelitian saya yaitu pada metode kualitatif dan 

mengenai manajemen penyiarannya. Sedangkan perbedaannya pada 

objeknya yaitu dalam menghadapi persaingan informasi digital. 

8. Dari hasil penelitian diatas peneliti merasa ada kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang manjemen. Namun yang membuat penelitian ini berbeda 

dengan permasalahan yang diatas yaitu penelitian ini berbeda lokasinya, 

informan penelitian serta kajian teorinya. 

9. Moh anas musafa tahun 2016 mengkaji tentang “Manajemen siaran radio 

ibnu abbas 109,8 ic FM klaten”. Dengan menggunakan metode kualitatif. 

Dengan permasalahan bagaimana manajemen siaran radio ibnu abbas 

109,8 ic FM klaten yang meliputi perencanaan, perorganisasian, 

penggerak dan pengawasan. Dan dengan tujuan agar mengetahui 

bagaimana manajemen siaran radio ibnu abbas 109,8 ic FM klaten 

meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Manajemen siaran radio ibnu abbas 109,8 

ic FM klaten, oleh Moh anas musafa dengan baik, dari segi fungsi 

manajemen, yaitu Perencanaan, Perorganisasian, Pergerakan, dan 

Pengawasan. Dari segi toolsof manajemen atau sarana manajemen yang 

ada juga dimanfaatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Persamaan 

dengan penelitian saya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan 

                                                         
32

 Nurhasanah Nasution, Stasiun Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss Fm Dalam 
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membahas manajemen, sedangkan perbedaannya yaitu saya lebih 

menekankan mengenai eksistensi siaran radio yang saya teliti. 

10. Dari hasil penelitian diatas peneliti merasa ada kesamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang manjemen. Namun yang membuat penelitian ini berbeda 

dengan permasalahan yang diatas yaitu penelitian ini berbeda lokasinya, 

informan penelitian serta kajian teorinya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai kerangka pikir 

yang jelas untuk mengetahui manajemen yang ada pada ojek yang diteliti yaitu 

radio patra fm dalam mempertahankan eksistensinya sebagai radio lokal yang 

ada diduri. Dalam kerangka ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam gambar kerangka dibawah akan dapat terlihat bahwa ada 

impitan antara manajemen dan penyiran. Impitan ini terjadi atas landasan rasa 

kebersamaan dan keterbukaan, untuk menciptakan siaran yang 

berkualitas,baik dan benar. (normatif, edukatif, informatif, persuasif, dan 

komunikatif ). 

Untuk melihat manajemen pada penyiaran radio Patra FM duri, maka 

penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
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D. Konsep Operasional  

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu: 

Planning (perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuanting 

(Pelaksanaan), dan Controling ( Pengawasan), Sebagai berikut: 

1. Planning (perencanaan), Dalam perencanaan merupakan kegiatan penting 

yang di lakukan seorang manajemen dalam menentukan berbagai tujuan, 

memprediksi dan tindakan-tindakan kedepan. 

2. Organizing (Pengorganisasian), proses penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan 

lingkungan yang melingkupinya agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat 

dicapai secara efektif dan ekonomis. 

3. Actuanting (Pelaksanaan), mencakup kegiatan-kegiatan yang ditetapkan 

oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat 

tercapai. 

4. Controling ( Pengawasan), proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan 

organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum. Hal ini berkenaan 

dengan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan pengarahan telah 

dilaksanakan secara efektif.
33
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah memaparkan situasi, peristiwa, tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi.
34

 Penelitian ini ditunjukkan untuk mengumpulkan 

informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, 

mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 

berlaku membuat perbandingan evaluasi. Menentukan apa saja yang dilakukan 

orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman 

mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan 

datang.
35

 

Menurut Krik dan Miller (1986). Penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan yang dilakukan kepada manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya. Dengan pendekatan kualitatif di harapkan dapat menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Radio Patra FM merupakan radio yang 

berada dikecamatan mandau yang sudah berdiri sejak 25 tahun. Berlokasi 

dijalan K.H Ahmad Dahlan nomor 108 Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau 

28784. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 

bulan Desember 2019. 

 

                                                         
34

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

2004), hal 144. 
35

 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung; PT Remaja 

Rosdakarya 2002), Hal 24-25. 

 

26 



 

 

27 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul metode 

penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat 

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah 

pegawai radio Patra FM Duri. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, data 

sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang 

tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data 

sekunder.
36

 

 

D. Informan Penelitian  

Informan adalah teknik dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebuah proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih 

dahulu jumlah sampel yang hendak diambil. Kemudian pemilihan sampel 

dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

menyimpang dari sampel-sampel yang telah ditetapkan.
37

 Informan penelitian 

terbagi menjadi 2 yaitu  

1. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan 

dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya 

akademisi, budayawan toko agama dan tokoh masyarakat. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah manajemen penyiaran radio patra FM. 
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2004), hal. 91. 
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta,2009), hal. 135. 
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2. Informan Tambahan  

Informan tambahan yaitu pemilik radio, penyiar radio, perencana 

program, dan pendengar radio patra FM. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu:  

1. Observasi  

Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung (tanpa mediator) semua objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut.
38

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan yang bersifat 

observasi partisipan yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian 

untuk melihat proses dan tahapan produksi program siaran di radio Patra 

fm Duri.  

Penulis melakukan observasi yang hanya melihat dari lur tanpa ada 

keterlibatan diri dalam jalannya program acara 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang 

berharap mendapat informasi penting tentang suatu objek.
39

 Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya.
40

   

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data, penulis 

mengambil jenis wawancara semiterstuktur. Jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam kategori in-depht interview, dimana dalam pelaksanaanya 

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

                                                         
38

 Rachmat Kriyantono, 2006, Riset Komunikasi, (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group), hlm 100 dikutip dari berger, Arthur Asa, 2000, Media and Communication Research 

Methods, (London:Saga Publications), hal, 110. 
39

 Ibid, hal 111. 
40

 ibid, hal, 100. 
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terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya.
41

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara menyalin 

atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh 

melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.
42

  

Dalam hal ini dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah 

memperoleh data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari 

pihak Radio Patra FM dan mengambil gambar/ foto-foto yang dapat 

mewakili gambar kegiatan yang berhubungan dengan cara Manajemen 

penyiaran radio Patra fm. 

 

F. Validitas Data 

Untuk mengetahui data yang dihasilkan benar/valid penulis 

menggunakan Triangulasi data untuk menggabungkan tiga data yaitu 

Observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam satu data utama. Validitas data 

adalah pengklarifikasian dengan memperhatikan kompetensi subjek penelitian, 

tingkat autentisnya dan melakukan Triangulasi berbagai sumber data.
43

  

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatalan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
44

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil triangulasi sumber 

data atau narasumber, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dan 

dokumen yang ada, dan membandingkan antara dokumen yang ada dengan 

pengamatan yang dilakukan. Untuk itu peneliti melakukan dengan jalan: 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2015), hal, 233. 
42

 Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah (Jakarta:Bumi Aksara 2003), Hal 143 
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1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar kepercayaan data dapat dilakukan.
45

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi).
46

 

Penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sitesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Perkembangan Radio PATRA FM Duri  

Berdirnya Radio PATRA tidak terlepas dari melihat kondisi 

masyarakat kota Duri yang majemuk. Dimana kota Duri yang berbatasan 

langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara dan juga 

dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, dengan sumber daya alam 

yang berupa minyak bumi telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

yang ada di Indonesia dan bahkan mancanegeri, untuk datang dan tinggal di 

kota Duri baik sebagai karyawan perusahaan, berdagang dan lain-lainnya. 

Melihat kondisi ini Radio PATRA ingin hadir sebagai salah satu media 

hiburan dan informasi di tengah multi etnik yang ada di Kota Duri, dengan 

menghadirkan berbagai program dan informasi yang secara maksimal dapat 

menjadi sarana hiburan, edukasi dan informasi. 

Berbekal pengalaman sebagai seorang penyiar Radio di Kota 

Pekanbaru selama kurang lebih 5 tahun serta melihat kurangnya media massa 

eletronik khususnya Radio di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pada tahun 1992 saat itu hanya ada satu stasiun Radio Swasta, guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan hiburan dan informasi. Radio PATRA mulai 

mengudara pada akhir tahun Tahun 1992 dengan nama badan hukum PT. 

RADIO PATRA SWARA. Nama Patra Swara ini dipakai karena Kota Duri 

sebagai kota penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia dan memiliki 

lapangan minyak, pada waktu itu, terbesar di dunia, mengalahkan lapangan 

Kern River, Amerika Serikat. Untuk mengabadikannya dipakai nama Patra 

Swara yang artinya Patra, Batuan yang mengandung minyak. Kata ini juga 

dipakai oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan ITB dan juga banyak 

dipakai oleh Pertamina seperti Gedung Patra. Jadi arti Patra Swara adalah 

suara yang berasal dari batuan yang mengandung minyak atau suara yang 

berasal dari Kota Minyak.  
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Pada waktu pengurusan izin selanjutnya, dikarenakan kata Patra sudah 

menjadi hak milik Pertamina maka badan hukumnya berganti menjadi PT. 

Radio Pariwaracitra Swara Riau yang singkatannya tetap Patra Swara. Awal 

berdirinya Radio Patra mengudara pada frekwensi AM di jalur 1224 Khz. Dan 

karena kebutuhan masyarakat akan audio yang bening maka pada tahun 1999, 

Radio Patra pindah frekwensi ke FM di jalur 103.35 Mhz. Dan pada bulan 

Februari 2004, dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengaturan kanal 

maka pindah lagi ke jalur 93.6 MHz. 

Tahun 1999, Radio Patra FM termasuk salah satu Radio dari 35 Radio 

se Indonesia yang mendapat hibah peralatan dan dana operasional dari 

UNESCO Jakarta. Terpilihnya Radio Patra FM berdasarkan seleksi seluruh 

Radio di Riau. Pada tgl. 28 Juni 2002, Radio Patra mendapat musibah 

kebakaran yang menghanguskan semua bangunan rumah dan studio, peralatan 

siaran, administrasi dan alat transportasi berupa sepeda motor dan surat–surat 

perizinan. Alhamdulillah berkat bantuan teman–teman sesama pengusaha 

radio dan bantuan UNESCO Jakarta. 20 hari kemudian Radio Patra kembali 

mengudara disebuah rumah sederhana yang berada di gang belakang lokasi 

bekas kebakaran studio lama. Dan tahun 2004, telah memiliki sebidang lahan 

seluas hampir 500 m2 di Jalan KH Ahmad Dahlan. Tahun 2006 dimulai proses 

pembangunan studio baru dan tahun 2009 telah mulai kami tempati. 

Pada Desember 2012, tepat 20 tahun mengudara, Radio Patra FM 

meraih KPID Riau Award untuk 3 kategori dari 6 kategori yang dilombakan 

yaitu :  

1. Program Talkshow Terbaik.   

2. Program Hiburan Terbaik  

3. Program Pemberdayaan Perempuan Radio Terbaik
47
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B. Visi dan Misi Radio Patra FM Duri 

1. Visi Radio Patra FM Duri yaitu: 

“Menjadi radio terbaik di kota Duri yang dapat menjadi sarana 

hiburan dan penyebaran informasi bagi seluruh keluarga dan sebagai 

wadah silaturrahmi, komunikasi dan pemersatu berbagai etnik di kota 

Duri”. 

2. Misi Radio Patra FM Duri yaitu: 

a. Menghadirkan siaran yang menghibur, informatif dan edukatif. 

b. Menyajikan hiburan dan siaran dari kekayaan budaya bangsa. 

c. Menjembatani pengusaha dan konsumer untuk menginformasikan 

barang yang berkualitas.
48

 

 

C. Profil Radio Patra FM Duri
49

 

Nama Badan Hukum :  PT. Radio Pariwaracitra Swara Riau 

Nama Udara :  PATRA FM 

Call Station   :  PM 4 FFB 

Alamat Kantor/ Studio   :  Jln. KH. Ahmad Dahlan 108 Duri Riau 

Telepon :  Kantor - 0765 560402 Studio 0765 92044 

Website :  www.patrafm.com 

Email                              :  patrafm@yahoo.com  

Frekuensi :  93.6 FM 

Positioning   :  Radio Keluarga 

Jangkauan Siar :  Radius 75 (Dumai, Kandis, Ujung Tanjung) 

1) Format Siaran : 

Berita/Informasi : 20% 

Lagu   : 60% 

Komersial  : 20% 

2) Format Musik : 

Dangdut  : 35% 
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Pop Indonesia : 25% 

Daerah  : 30% 

Qasidah/Dakwah : 10% 

3) Pendengar : 

Laki-Laki  : 40% 

Perempuan  : 60% 

4) Usia : 

12 – 19  : 40% 

20 – 29  : 60% 

30 – 39  : 15% 

40 tahun keatas : 20% 

5) Pekerjaan : 

Pelajar  : 10% 

Karyawan Swasta : 35% 

Pengusaha  : 25% 

Pegawai Negeri : 20% 

Lain-lain  : 10%
50
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D. Struktur Organisasi Radio Patra FM Duri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.1 Struktur Organisasi LPP Radio Patra FM 2019
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Uraian Tata Kerja 

1. Penanggung Jawab Siaran 

a) Mengatur jadwal Penyiar 

b) Ikut bertanggung jawab atas terjaganya format siaran. 

c) Memantau hasil siaran. 
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KOMISARIS 

DIREKTUR 

Penanggung 

Jawab Bidang 

Siaran 

Penanggung Jawab 

Bidang Usaha 

Penanggung Jawab 

Bidang Teknik 

Penanggung 

Jawab Bidang 

Keuangan  

Penanggung Jawab 

Bidang 

Pemberitaan 

Penyiar 

1. Uni Andam 

2. Cikgu Echi 

3. Adi 

4. Bagas 

5. Pakde Noto 

6. Imel 

7. Resa 

8. Erika 

9. Vivi 

10. yola 

Penanggung Jawab 

Bidang Produksi 

Hartoni Surono 

 

 Adminitrasi 

Fitri rahmadhany 
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d) Ikut serta mencermati kompetitor, memberikan kontribusi 

pengambilan sikap dan pengantisipasian. 

e) Melaksanakan pengembangan dan implementasi kebijakan station. 

f) Mengkreasikan pelaksanaan dan pengembangan program. 

g) Membuat perencanaan siar dan mengorganisir bahan-bahan penyiaran 

dan membagi tugas ke penyiar yang akan mengerjakannya. 

h) Membuat laporan dan mengevaluasi jadwal penyiaran, secara berkala 

1 minggu 1 kali. 

i) Mengontrol terhadap kedisiplinan para penyiar dan melakukan 

evaluasi serta melaporkan kepada Ka. Program dan Penyiaran. 

j) Mempertahankan mutu siaran dengan cara melakukan pengawasan 

terhadap program siaran. 

k) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

1) Penanggung Jawab Pemberitaan 

a) Mengikuti perkembangan berita nasional dan daerah yang sedang 

hangat dan menginformasikan kepada penyiar 

b) Memantau penyajian kualitas berita dan isi berita dari penyiar. 

c) Rajin ,mengumpulkan bahan tulisan dari pelbagai sumber ( buku, 

surat kabar, majalah, webside dll.) 

d) Ikut mengamati kualitas modulasi siaran. 

e) Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyiar acara Talk 

Show sesuai dengan jadwal yang diatur oleh PD.  

f) Membuat laporan kegiatan yang dilakukan secara periodik. 

g) Kliping Berita-berita penting untuk keperluan Kaledoskop Tahunan. 

h) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

2) Penyiar 

a) Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyiar sesuai dengan 

jadwal yang sudah diatur. 

b) Menjaga konsistensi cara siaran dan gaya siaran yang komunikatif, 

akrab, ceria dan ekspresif. 
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c) Memastikan bahwa kualitas modulasi siaran, baik suara penyiar, 

mixig dan pemutaran iklan hingga kelangsungan tayangan acara 

sesuai konsep dan formasi siaran. 

d) Mentaati semua peraturan perusahaan yang berkaitan dengan penyiar. 

e) Tidak membawa masalah pribadi kedalam suasana siaran 

f) Mempersiapkan materi siaran informasi berita (politik - ekonomi – 

olah raga - info seleb), tips kesehatan, kecantikan, griya, life style, 

etika bisnis, motivasi dll yang diambil dari media cetak atau internet, 

minimal 2 berita perjam siaran 

g) Mengisi log book iklan sesuai menit penyiaran iklan, jika tidak 

mengisi logbook iklan, dianggap tidak siaran. 

3) Penanggung Jawab Produksi 

a) Membuat kreatif produksi rekaman spot iklan lokal (naskah, 

pemilihan vocal dll) dengan memperhatikan durasi maksimal (90 

detik). 

b) Membuat naskah iklan adlips (berita kehilangan, lowongan kerja dll) 

dan membuat jadwal penyiaran sesuai order 

c) Mengcopykan iklan pusat ke computer siaran dan membuat jadwal 

sesuai order 

d) Mengkontrol dan bertanggung jawab atas kualitWas modulasi 

rekaman. 

e) Membuat kreatif produksi rekaman soundtrack/jingle. 

f) Bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan yang berada diruang 

produksi. 

g) Melakukan seleksi terhadap jenis lagu yang akan disiarkan serta 

menyusun lagu sesuai jenis lagu (High, Middle, Slow) 

h) Mencopy lagu-lagu terbaru atau yang belum ada ke computer siaran 

dan computer internet (sebagai back up) 

i) Melakukan investarisasi atas koleksi kaset dan CD. 

j) Memantau perkembangan lagu yang tengah digemari pendengar. 

k) Memantau lagu yang tidak layak siar. 
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l) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

2. Penanggung Jawab Bidang Usaha (Program dan Penyiaran) 

a) Memantau seluruh bagian pekerjaan yang ada di media siaran. 

b) Membuat perencanaan tentang program dan penyiaran. 

c) Mengkoordinasi pelaksanaan program. 

d) Kontrol terhadap format penyiaran. 

e) Memantau kualitas penyiaran radio sebagai media massa. 

f) Mewaspadai kompetitor, mengambil sikap dan mengantisipasi bila 

dianggap perlu. 

g) Mengkreasi dan melaksanakan pengembangan program. 

h) Menyelenggarakan komunikasi dengan seluruh bagian untuk menjadi 

acuan kinerja kearah masa mendatang lebih profesional. 

i) Merawat kondisi peralatan teknis dan studio 

j) Kontrol terhadap pemberitaan dan penyiaran 

k) Membuat anggaran pembelian/perawatan perangkat studio 

l) Mengadakan rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

3. Penanggung Jawab Teknik 

a) Bertanggung jawab pemeliharaan dan pengoperasikan stasiun 

pemancar sesuai dengan parameter teknik yang telah ditentukan. 

b) Mengawasi kualitas Penerimaan Pemancar Radio. 

c) Memantau ketepatan Sinyal Radio 

d) Memperbaiki dan memelihara peralatan yang berhubungan dengan 

teknik dengan baik 

e) Menyesuaikan studio untuk keperluan pemograman. 

f) mempersiapkan peralatan siar jam 05.30 wib setiap hari atau 

menginstruksikan kepada petugas siar pagi/security. 

g) Melakukan kontrol terhadap perangkat siar dan transmisi dan 

peralatan pendukung siar lainnya. 

h) Merencanakan biaya perawatan alat-alat teknis.  

i) Membuat daftar inventaris Teknik 

j) Menjaga dan menyimpan segala peralatan teknis. 
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k) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

4. Penanggung Jawab Keuangan 

a) Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dengan cara yang tepat 

agar operasional dapat dibiayai dengan lancar. 

b) Melakukan pencatatan segala transaksi uang masuk dan uang keluar. 

c) Menjaga kerahasiaan perusahaan. 

d) Terlibat langsung dalam tim kerja marketing. 

e) Mengikuti dan mencermati berbagai penjualan seperti sponsorship, 

packages, retailing, sales promotion disamping adlib dan commercial 

spot. 

f) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 

5. Adminitrasi 

a) Menerima surat masuk dan mengirim surat keluar sesuai bagiannya 

(Order Iklan, Produser Lagu dan surat umum) serta mengarsipkan 

dengan rapi sesuai bagiannya. 

b) Menerima telepon dan mengarsipkan pesan yang masuk. 

c) Membuat Log Book iklan setiap akhir bulan 

d) Membuat Laporan iklan dan kwitansi sesuai order. 

e) Mengirimkan laporan iklan dan invoice via Pos 

f) Membuat data batas akhir penyiaran iklan. 

g) Mempersiapkan bahan-bahan siaran harian, adlips, log siaran harian. 

h) Membuat laporan pajak dan membayar pajak ke bank. 

i) Melakukan pembelian peralatan/perlengkapan administrasi. 

j) Mengirim tangga lagu via email/pos yang telah diberikan oleh Ka. 

Program. 

k) Membuat daftar inventaris seluruh asset radio. 

l) Melaporkan kepada teknisi alat yang rusak. 

m) Dalam pekerjaan harian bertanggung jawab kepada Ka. Program dan 

Penyiaran. 

n) Menghadiri rapat mingguan dengan seluruh kepala bagian 
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E. Sinopsis Materi Siaran 

Materi siaran Radio Patra FM disajikan dengan suasana akrab dan 

santai kepada pendengar yang disusun berdasarkan program dan ususlan dari 

pendengar. Materi musik yang disajikan adalah dominan lagu-lagu yang telah 

dikenal dan materi onformasi/berita didapatkan dari Media Online.
52

 

1.  Materi Siaran Harian 

a. Voice Of Islam 

Sajian program dakwah. Disajikan setiap pagi jam 05.30-06.00 WIB. 

b. Pesona Dangdud Pagi 

Program ini bermuatan ucapan selamat pagi, ulang tahun dan 

ucapan selamat lainnya. Melalui Sosial Media (Whatsaap) dari 

pendengar. Disuguhkan dengan ceria, berikut sajian lagu-lagu dangdud 

terbaru dengan “beat” tinggi yang mampu membangkitkan semangat 

kerja dipagi hari. Diudarakan setiap hari, puikul 06.oo – 09.00 WIB. 

Program ini juga diselingi dengan informasi terkini dari  media Online. 

c. Pesona Dendang Melayu 

Sajian lagu-lagu Melayu yang diselingi curahan hati (curhat) 

pendengar melalui Media Sosial (Whatsapp) tentang permasalahan 

keluarga, baik dengan anak, suami, istri atau mertua dan solusi dimitakan 

kepada pendengar yang lain, juga melalui media sosial (Whatsapp). 

Diudarakan dari hari Kamis – Jum‟at, jam 09.00 – 12.00 WIB. Program 

ini juga diselingi dengan informsi terkini dari media Online mengenai 

Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau umumnya.  

d. Pesona indonesia 

Sajian lagu-lagu Indonesia untuk menemani pendengar yang lagi 

melaksanakan aktifitas rutin baik di rumah atau ditempat kerja. 

Disuguhkan dengan santai setiap hari Senun, Selasa dan Rabu pukul 

09.00-12.00 WIB. Program ini juga diselingi dengan informasi terkini 

dari media Online. 
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e. Pesona Nostalgia 

Sajian Khusus Lagu-Lagu Nostalgia Indonesia, melalui permintaan 

dari pendengar. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 09.00-12.00 WIB dan 

hari Senin, jam 22.00-23.50 WIB. Program ini juag diselingi dengan 

informasi artis-artis lawas dan informasi nasional terkni media Online. 

f. Pesona Ranah Minang 

Request lagu-lagu dari daerah Minang Kabau, dilakukan secara 

telepon interaktif dengan menggunakan bahasa Minang. Acara ini hadir 

jam 12.00-15.00 WIB. Program ini juga diselingi dengan informasi 

terkini mengenai Ranah Minang dari media Online. 

g. Pesona Dangdud Sore  

Sajian lagu-lagu Dangdud lama, setiap hari Senin-Kamis, jam 

15.00-18.00 WIB. Program ini diselingi dengan tips-tips kecantikan dan 

kesehatan dan informasi terkini dari Online. 

h. Pesona Karaoke Dangdut 

Sajian karaoke dari Pendengar, melalui telepon atau datang 

langsung ke studio. DIsajikan setiap hari Sabtu dan Minggu, Jam 15.00 – 

18.00 WIB. Program ini juga diselingi dengan informasi terkini dari 

media Online. 

i. Pesona Gending Jowo 

Sajian lagu-lagu Etnik Jawa dan permintaan via telepon. Disajikan 

setiap hari Selasa dan Kamis, Jam 19.00 – 22.00 WIB. Program ini juga 

diselingi dengan informasi terkini dari daerah Jawa serta informasi 

nasional terkini dari media Online. 

j. Wayang 

Sajian untuk melestarikan budaya Tradisionil Jawa, disajikan 

secara bersambung setiap Hari Selasa dan Kamis, Jam 22.00 – 23.50 

WIB. 

k. Materi Siaran Mingguan 

1) Kajian Tafsir Al-Qur‟an 

Program pendidikan tafsir Al-Qur‟an disampaikan oleh Ustad 

Tengku Alamsyah Ben Syafri, Pengasuh Pondok Pesatren dan Panti 
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Asuhan Al-Huda - Duri. Disajikan setiap hari Senin, Jam 20.00 – 

22.00 WIB. 

2) FORMULA (Formasi Musik Lambat) 

Menghadirkan lagu-lagu dengan irama lambat, diselingi 

dengan curhat dari dan solusinya dari pendengar. Request via 

telepon. Hadir setiap hari Rabu, jam 22.00 – 23.50 WIB. Program ini 

juga diselingi dengan informasi nasional terkini dari media Online.  

3) Pesona Dendang Melayu - Malam 

Sajian permintaan lagu-lagu etnik Melayu via telepon. Setiap 

hari Rabu, Jam 19.00 – 22.00 WIB. Program ini juga diselingi 

dengan informasi artis lawas dan baru dari Melayu serta informasi 

nasional terkini dari media Online.  

4) Semalam di Ranah Minang 

Terdiri dari 2 session, yang pertama Pesona Ranah Minang, 

sajian permintaan lagu-lagu etnik Minang via telepon. Setiap hari 

Jum‟at, Jam 19.00 – 22.00. Program ini juga diselingi dengan 

informasi terkini artis lawas dan baru dari ranah Minang serta 

informasi nasional terkini dari media Online. Kemudian dilanjutkan 

session ke 2 pada jam 22.00 – 23.50 WIB dengan Sajian Sandiwara 

Minang (Minggu pertama dan ke tiga), Musik Tradisional Rabab 

(minggu ke dua) dan Musik Tradisional Saluang (minggu ke empat). 

5) SUSUMUMIKADIR 

SUka-SUka kaMU dan kaMI KAroke DIudaRa, program 

khusus untuk pendengar yang ingin menampilkan bakat Karaoke, 

Puisi, bermain musik yang disampaikan pendengar melalui telp atau 

hadir langsung di studio. Disajikan setiap hari Sabtu jam 20.00 – 

23.50 WIB. Program ini juga diselingi dengan informasi nasional 

terkini dari media Online. 

6) Pesona Indonesia Pagi 

Program ini formatnya sama dengan Pesona Dangdut Pagi, 

bermuatan ucapan selamat pagi, ulang tahun dan ucapan selamat 
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lainnya melalui Media Sosial (Whatsapp) dari pendengar. 

Disuguhkan dengan ceria dengan lagu-lagu Indonesiat dengan “beat” 

tinggi untuk menemani pendengar yang lagi libur. Diudarakan setiap 

hari Minggu pukul 06.00 – 09.00 WIB. Program ini juga diselingi 

dengan informasi terkini dari media Online. 

7) Pesona Rhoma Irama 

Sajian lagu khusus dari sang legenda Rhoma Irama, Setiap 

hari Jumat, jam 15.00 – 18.00 WIB. Program ini juga diselingi 

dengan informasi terkini dari media Online. 

8) Dasa Gita Patra 

Sajian 10 Lagu-lagu Indonesia terfavorite berdasarkan pilihan 

pendengar. Disajikan setiap hari Sabtu, jam 19.00 – 20.00 WIB. 

Program ini juga diselingi dengan informasi artis terkini dari media 

Online. 

9) Top 10 Dangdut 

Sajian 10 Lagu-lagu Dangdut terfavorite berdasarkan pilihan 

pendengar. Disajikan setiap hari Minggu, jam 19.00 – 20.00 WIB. 

Program ini juga diselingi dengan informasi artis terkini dari media 

Online. 

10)  Pesona Legend 80‟s 

Sajian khusus Lagu-lagu penyanyi legenda tahun 80an. 

request dari pendengar. Hadir setiap hari Minggu jam 22.00 – 23.50 

WIB. Program ini juga diselingi dengan informasi nasional terkini 

dari media Online. 

2. Program Khusus 

a. DIMAS (Dialog Interaktif Mandau Sekitarnya) 

Program dialog tentang Kec. Mandau atau produk yang akan 

“launching” di Kec. Mandau. Program ini adalah program spontan atas 

permintaan dari Sponsor Produk, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, 

Pemerintahan Kec. Mandau (Dinas-dinas yang ada) atau mengundang 

narasumber khusus sesuai dengan topik yang sedang hangat di Kec. 

Mandau. Jadwal disesuaikan dengan kesempatan dari masing-masing 

narasumber. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarakan penelitian dan temuan penulis pada Bab sebelumnya 

mengenai manajemen Radio Patra FM Duri telah menggunakan fungsi-fungsi 

manajemen yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pengawasan semuanya telah berjalan 

dengan baik, dari fungsi manajemen siaran di Radio Patra Fm mampu 

menghadirkan program berkualitas. 

1. Pada kategori Perencanaan (Planning) program berjalan dengan baik, 

karena kerja sama tim mereka saling berkomunikasi dan juga saling 

mengkoreksi kesalahan yang ditimbulkan, saling bertanggung jawab 

dengan tugas masing-masing. Berdasarkan data yang telah disajikan pada 

hasil penelitian, radio Patra Duri telah memiliki tahap perencanaan yang 

telah di atur berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan dan menetukan 

tujuan program siaran radio Patra Duri adalah untuk memberikan 

informasi berupa edukasi serta hiburan kepada masyarakat yang 

mendengar siaran program ini. Dengan durasi program kurang lebih 1 jam 

yang berisikan dengan obrolan, hiburan dan juga ada 3 sesi yaitu 

perkenalan, pedalaman dan sesi terakhir adalah tips atau informasi kepada 

masyarakat. Dalam perencanaan perlu adanya persiapan materi siaran 

sehingga hal ini dapat menunjang kelancaran nya suatu program siaran. 

2. Sedangkan pada kategori Pengorganisasian (Organizing) berjalan dengan 

maksimal karena tahapan pengorganisasian yang di lakukan Radio Patra 

FM adalah melakukan koordinasi antara pelaksana program sama penyiar 

dengan bidang lainya berjalan dengan baik sampai saat ini. Dalam 

penelitian ini hanya fokus pada yang berwewenang dalam radio Patra 

Duri, pemberian wewenang dan tanggung jawab diserahkan kepada kasi 

radio Patra Duri sebagai produsernya. Produser bertanggung jawab 

terhadap keseluruhan program radio Patra Duri. Hubungan yang telah 
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terjalin antara pemimpin dengan para staf dan karyawan program siaran di 

radio Patra Duri dibangun berdasarkan kekeluargaan, tidak semua ide 

harus berasal dari pimpinan, tetapi setiap kru dan karyawan dibebaskan 

mengeksplorasi dan mendiskusikan ide-ide yang mereka punya untuk 

pengembangan program siaran yang lebih baik. Dalam hal ini radio Patra 

Duri telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan yang 

seharusnya diperlukan dalam sebuah media penyiaran radio.  

3. Pada kategori Pelaksanaan (Actuating) berjalan sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh Radio Patra FM karena setiap harinya mereka 

menjalankan program yang biasanya mereka lakukan, dan mereka hanya 

bersikap ramah adalah kunci dari Radio Patra FM Duri. Pada tahap 

pelaksanaan atau actuating ini adalah saat on air program yang akan 

disiarkan, pengecekan pra on air yang radio Patra Duri lakukan dimulai 

dari pengecekan naskah materi, memastikan narasumber hadir hingga 

mempersiapkan alat-alat siaran yang akan dibutuhkan. Pihak radio sudah 

memikirkan kapan dan bagaimana pembagian dalam program radio Patra 

Duri dimana pembagian durasi waktu itu dibagi menjadi 3 segmen yaitu 

segmen 1 merupakan perkenalan oleh narasumber, segmen 2 pendalaman 

dialog dengan narasumber, dan segmen 3 penutup dimana penyiar akan 

memberikan kesimpulan dari pertanyaan serta tips yang akan diberikan 

oleh narasumber. 

4. Dan kategori Pengawasan (Controlling) radio Patra Duri setiap harinya 

akan melakukan pengecekan terhadap siaran tersebut, apakah siaran 

tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah ditetapkan 

sebelumnya. Jika telah sesuai maka akan berjalan terus, namun jika belum 

sesuai atau ada hal yang janggal dari ketentuan maka akan dievaluasi 

untuk dimana kesalahannya. 

Dalam Manajemen dari Radio Patra FM Secara garis besar manajemen 

Radio Patra telah tertata rapi, dalam konteks penyiaran radio Patra FM mampu 

mengaktualisasikan dalam bentuk yang berbeda dari radio lainnya. Dan 
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mampu menjaga keeksistensian Radio Patra FM Duri sebagai radio lokal. 

Dengan cara mementingkan dan menyesuaikan keinginan masyarakat. 

 

B. Saran  

Sebagai langkah terakhir dari proses penelitian ini, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran atau masukan yang berkaitan degan 

masalah yang penulis angkat, hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan 

penulis. Maka ada beberapa hal yang penulis sarankan diantaranya: 

1. Diharapkan kepada Manajemen Radio Patra FM Duri lebih meningkatkan 

kualitas programnya, baik dari segi konten maupun teknisi agar kepuasan 

pendengar semangkin meningkatkan terhadap Radio Patra FM Duri. 

2. Diharapkan kepada Radio Patra FM Duri melakukan pengembangan 

dalam penyiaran program, baik program yang bersifat on air maupun off 

air melalui new media, untuk menjaring pendengar muda yang biasanya 

kurang tertarik dengan media lokal, serta meningkatkan kualitas penyiaran 

di tengah-tengah masyarakat Kota Duri. 

3. Di harapkan kepada peneliti lain untuk terus menggali tentang manajemen 

penyiaran radio yang ada di daerah-daerah lain agar ada perbandingannya.   
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