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ABSTRAK 

 

Nama  : M Hafiz Nugraha Putra 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul : Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di 

RRI Programa 1 Pekanbaru 

Keberhasilan media radio dalam menyiarkan setiap program acara bergantung 

pada manajemen yang sesuai dengan kebutuhanya masing-masing. Dengan 

adanya manajemen program siaran yang baik pada akhirnya potensi keberhasilan 

sebuah program akan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi  

manajemen pada siaran acara Dialog Interaktif Wajah Daerah di RRI Programa 1 

Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen dari George R 

Terry yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari : Planning 

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), 

Controlling (Pengawasan). Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian  bahwa Manajemen 

Siaran Dialog Interaktif Wajah Daerah sudah berjalan  dengan   baik, dari segi 

fungsi manajemen yaitu, planning (perencanaan), organizing (organisasi), 

actuating (penggerakan), controlling (pengawasan). Hasil penelitian menunjukkan 

Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI Programa 1 

Pekanbaru dapat dilihat melalui fungsi manajemen yang terdiri dari pertama 

perencanaan yaitu terkait tujuan Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah sebagai 

media informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang terjadi 

di tengah masyarakat. Kedua pengorganisasian, yaitu terdapat pengelompokkan 

kerja yang dilakukan terkait acara dialog interaktif ini dimana khusus untuk acara 

dialog interaktif dibagi pada tim di Depat 1 yang berwenang dalam mengatur 

kegiatan dialog interaktif ini. Ketiga pelaksanaan, yaitu terdapat peran dari 

produser dalam mengarahkan seluruh tim dalam menjalankan acara dialog 

interaktif ini. Pada bagian kedua dari pelaksanaan dilihat dari pemberian motivasi 

terhadap para pegawai yang melakukan proses produksi Acara Dialog Interaktif 

Wajah Daerah. Keempat pengawasan, yaitu terdapat pengawasan berjenjang 

mulai dari Kepala Stasiun, Kepala Bidang Siaran, dan Kepala Bidang Pemberitaan 

selaku Produser yang terus mengawasi jalannya dialog interaktif itu sendiri. Pada 

bagian ini juga terdapat evaluasi program dari Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah setelah dilaksanakan. 

 

Kata Kunci : Manajemen Siaran, Dialog Interaktif 
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ABSTRACT 

 

Nama  : M Hafiz Nugraha Putra 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul : Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di 

RRI Programa 1 Pekanbaru 

 

The success of radio media in broadcasting every program depends on the 

management according to their respective needs. With good broadcast program 

management, in the end the potential for success of a program will be maximized. 

The purpose of this study was to determine the management function of the 

Regional Face Interactive Dialogue broadcast at RRI Programa 1 Pekanbaru. In 

this study, researchers used a qualitative descriptive research method. The theory 

used is management theory from George R Terry which states that management 

functions consist of: Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Data collection 

that researchers did by interview, observation, and documentation. The results 

showed that the Regional Face Interactive Dialogue Broadcast Management has 

been running well, in terms of management functions, namely, planning 

(planning), organizing (organization), actuating (mobilizing), controlling 

(supervision). The results showed that the Regional Face Interactive Dialogue 

Program is organizing, namely there is a grouping of work carried out related to 

this interactive dialogue program where specifically for the interactive dialogue 

event, it is shared with the team at Depat 1 which is authorized to organize this 

interactive dialogue activity. The third is implementation, namely there is a role 

from the producer in directing the whole team in carrying out this interactive 

dialogue program. In the second part of the implementation, it is seen 

Management at RRI Programa 1 Pekanbaru can be seen through the management 

function which consists of planning, namely related to the purpose of the Regional 

Face Interactive Dialogue Event as a medium of information to the public 

regarding problems that occur in society. The second from providing motivation 

to employees who carry out the production process of the Regional Face 

Interactive Dialogue Event. The fourth is supervision, namely there is tiered 

supervision starting from the Head of the Station, the Head of the Broadcasting 

Division, and the Head of the News Division as Producers who continue to 

oversee the course of the interactive dialogue itself. In this section there is also a 

program evaluation of the Regional Face Interactive Dialogue Event after it is 

implemented. 

   

Keywords: Broadcast Management, Interactive Dialogue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
1
 Setiap 

organisasi yang bergerak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik secara 

komersil maupun non-komersil, membutuhkan sebuah system kerja yang 

memungkinkan segala sesuatu berjalan dengan lancer sesuai dengan konsep yang 

telah ditentukan. 

Masing-masing kategori membutuhkan struktur dan tanggung jawab 

fungsionalnya sendiri. Fungsi manajemen pada stasiun penyiaran akan mengalir 

berurutan kebawah, mulai dari pemimpin tertinggu, direktur utama atau general 

manager hingga ke manajer, staf dan seterusnya. Stasiun radio adalah institusi 

yang tergolong kecil (small corporation) sehingga pembagian kerjanya tidak 

terlalu rumit. Secara umum struktur organisasi stasiun radio terdiri atas direktur 

utama atau manajer umum (general manager)  di posisi  paling atas.  Kemudian di 

bawahnya terdapat  manajer level menengah  seperti manajer siaran., manajer 

pemasaran, manajer Teknik, dan sebagainya. Pengoragnisasian dalam stasiun 

penyiaran  belum tentu sama persis antara satu dan lainnya. Struktur organisasi 

sangat ditentukan oleh skala perusahaan dan juga kebutuhan stasiun penyiaran 

yang bersangkutan, dalam menjalankan bisnisnya di industri media. Namun 

secara garis besar, struktur organisasi antara satu dengan stasiun lainnya tidak 

memiliki terlampau banyak perbedaan.
2
 

Proses manajemen lebih mudah untuk memahami sesuatu yang rumit 

seperti halnya manajemen kalau diuraikan dalam  rangkaian bagian, atau fungsi, 

yang membentuk proses keseluruhannya. Penggambaran seperti ini, yang disebut 

model, telah digunakan oleh para mahasiswa  dan praktisi manajemen selama 

                                                             
1
 Indah Rahmawati, Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dunia Broadcast, 109 

2
 Indah Rahmawati, Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dunia Broadcast, 111. 
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berpuluh-puluh tahun. Model adalah penyederhanaan keadaan nyata yang 

digunakan untuk menyampaikan hubungan yang rumit dengan cara yang mudah 

dipahami.
3
 

Seiring dengan perkembangan perkotaan dan perkembangan zaman, 

semakin pesat pula perkembangan media massa di Indonesia. Apalagi daerah 

perkotaan semakin banyak media massa yang bermunculan, baik media massa 

cetak maupun media massa elektronik, baik yang didirikan oleh pemerintah 

ataupun swasta. Media massa ini banyak memberikan kontribusi pengaruh yang 

cukup besar dan signifikan bagi perkembangan masyarakat setempat. Meskipun 

media sekarang banyak bermunculan, radio masih menjadi media pilihan karena 

disajikan dengan hal-hal yang menarik, sehingga lebih banyak orang yang 

memilih dan mendengarkan siaran radio, karena siaran yang tersaji lebih cepat 

memberikan stimulasi (rancangan) kepada audiens (masyarakat) tanpa 

memandang letak geografisnya, misalnya berita-berita di surat kabar kepada 

pembaca.
4
 

Kemajuan teknologi yang muncul semakin mempermudah mansuia untuk 

memperoleh beragai informasi dan hiburan. Salah satunya adalah radio yang 

menjadi benda multimedia yang semakin diminati oleh masyarakat. Tanpa 

mengeluarkan banyak biaya, dan tanpa menyita banyak waktu untuk menikmati 

program acara sebuah radio. Sekarang dimanapun dan kapanpun radio dapat 

didengar melalui telepon genggam yang menyediakan aplikasi audio, maka radio 

terpilih menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai 

macam informasi, hiburan dan Pendidikan.
5
 

Keberhasilan sebuah media penyiaran tergantung pada bagaimana kualitas 

orang-orang yang bekerja pada ketiga bidang Teknik, program dan pemasaran. 

Namun kualitas manusia saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kemampuan 

                                                             
3
 James A.F.Stoner, Manajemen Edisi Kedua (Revisi) Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1996), 

18. 
4
  Seno Aji, Zainudin, Peran Radio Pemerintahan Dalam Program Siaran Agama Islam 

Sebagai Media Dakwah di Kabupaten Klaten, Yogyakarta: Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 

2008. 16 
5
 Ria Diani, Mardika, Stategi Peliputan Reporter RRI Programa 2 Yogyakarta (Studi 

Tentang Warta Pagi di RRI Programa 2 Yogyakarta), Yogyakarta: Fak Dakwah UIN Sunan 

Kalijaga. 2008. 16 
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pimpinan media penyiaran yang bersangkutan untuk mengelola kemampuan 

sumber daya manusia yang ada. Karena inilah proses manajemen radio sangat 

diperlukan pada media penyiaran.
6
 

Audiens radio lebih banyak mengenal penyiar sebagai orang yang 

dianggap penting dalam siaran radio, akan tetapi ternyata banyak orang yang 

berperan penting dalam sebuah radio. Penyiar tidak dapat berdiri sendiri untuk 

mempersipakan semua yang dibutuhkan untuk siaran, sehingga manajemen dapat 

memanage semua kegiatan berdasarkan pengelompokan kerja. Di balik acara yang 

menarik tentunya ada system manajemen produksi acara mendukung dalam hal 

penyiaran acara. 

Pentingnya sebuah proses manajemen juga untuk lebih mendisiplinkan 

segala sesuatu yang akan diurus dan dijalankan oleh bidang bersangkutan. 

Sehingga yang mengurus bidang perencanaan adalah orang-orang yang mahir 

dibidangnya. Sehingga jika karyawan mengalai permasalahan atau kesulitan 

dalam pekerjaan, maka dia tahu bidang apa yang harus ia datangi untuk 

mendapatkan penyelesaian. 

 

Stasiun radio yang mampu bertahan menghadapi persaingan dengan media 

komunikasi massa lain, salah satunya adalah Radio Republik Indonesia (RRI). 

Radio Republik Indonesia Indonesia (RRI) adalah Lembaga Penyiaran Publik 

Milik Bangsa. Salah satu program siaran di RRI Pekanbaru adalah Dialog 

Interaktif Wajah Daerah. Acara ini menghadirkan narasumber yang membawakan 

suatu topik, dan membuka kesempatan bagi pendengar untuk memberikan 

tanggapan, maupun pertanyaan mengenai topik yang dibahas melalui telepon.
7
 

Dialog Interaktif Wajah Daerah adalah sebuah program talk show yang 

membahas tentang isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Program ini sudah 

ada sejak tahun 1998. Acara ini berlangsung selama satu jam, dimulai pukul 08.00 

– 09.00 WIB, yang di pandu oleh seorang presenter. Di dalam Acara Dialog 

Interaktif, dialog dibagi beberapa sesi. Sesi pertama yang berlangsung selama 

                                                             
6
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

Jakarta: Kencana, 2008. 125 
7
 Ibid. 
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lima belas hingga dua puluh menit, merupakan paparan dan pendapat narasumber 

terhadap topik atau tema yang sedang dibahas. Pada sesi berikutnya merupakan 

sesi tanya jawab pendengar, hanya dibuka tiga hingga empat orang penelpon lalu 

dilanjutkan dengan narasumber yang menjawab beberapa pembahasan pada tema 

yang sedang dibahas. Pada akhir Acara Dialog Interaktif dilakukan rangkuman 

dari semua yang sudah dibahas.
8
 

Keberhasilan sebuah media penyiaran tergantung pada bagaimana kualitas 

orang-orang yang bekerja pada ketiga bidang Teknik, program dan pemasaran. 

Namun kualitas manusia saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kemampuan 

pimpinan media penyiaran yang bersangkutan untuk mengelola kemampuan 

sumber daya manusia yang ada. Karena inilah proses manajemen radio sangat 

diperlukan pada media penyiaran.
9
 

Tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan, dan pengawasan bisa saja terjadi kesalahan kecil maupun fatal 

yang berakibat bagi keseluruhan program siaran. Sebuah proses manajemen 

dibutuhkan untuk dapat mengatur/mengontrol jalannya siaran, mulai dari 

merencanakan kegiatan siaran, mengorganisasikan orang-orang yang handal 

dalam bidangnya sesuai kebutuhan, menggerakkan sumber daya yang dimiliki, 

dan mengawasi segala aktivitas proses pelaksanaan siaran.
10

 

Dari latar belakang diatas itulah peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang manajemen siaran Dialog Interaktif Wajah Daerah  

di RRI Programa 1 Pekanbaru, ditinjuau dari fungsi-fungsi manajemen, 

diharapkan dari manajemen itulah tercipta program-program yang menarik dan 

dapat memenuhi kebutuhan pendengar. Hal inilah yang membuat penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru.”  

 

                                                             
8
 Wawancara RRI Pekanbaru. 

9
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

Jakarta: Kencana, 2008. 125 
10

 Ruth Debora Massie. Manajemen Program Siaran Dialog Interaktif di Kantor RRI 

Manado. Jounal “Acta Diurna” Vol.II No.I th 2013 



5 

 

 

B. Penegasan Istilah 

Proposal ini berjudul Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru. Untuk menghindari kesalah pahaman 

penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah 

yang terdapat di dalam judul. 

1. Manajemen 

Manajemen berasal dari Bahasa Inggris manage dan dalam Bahasa latin 

manus, yang berarti : memimpin, menangani, mengatur serta membimbing. 

Dikemukakan juga mengenai Batasan pengertian menurut George R Terry di 

dalam buku Winardi, yang mendefenisikan manajemen sebagai suatu proses yang 

khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerak dan  pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

serta sumber-sumber lainnya.
11

 

2. Siaran 

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan informasi 

melalui pemancar. Kata siar ditambahkan akhiran-an, membentuk kata benda, 

yang memiliki  makna apa yang disiarkan. Manajemen siaran yang dimaksud 

adalah proses yang terdiri dari adanya perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan yang dilakukan.
12

 

3. Dialog Interaktif Wajah Daerah 

Adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Menurut Masduki dialog 

interaktif merupakan suatu bentuk percakapan atau perbincangan antara dua orang 

atau lebih yang membahas suatu topik permasalahan hangat atau actual yang 

terjadi ditengah masyarakat, yang dipandu oleh seorang moderator dengan 

mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam membahas topik yang 

disajikan. 

 

                                                             
11

 Winardi, asas-asas manajemen, Bandung: Alumni 1986. 4 
12

  Wahyudi, JB, Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi, Jakarta: PustakaUtama 

Grafiti, 1996. 8 



6 

 

 

4. RRI (Radio Republik Indonesia) 

Adalah radio yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

terdiri atas beberapa programa Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dimana ditayangkan 

setiap hari dari pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib yang beralamat 

di jalan Jendral Sudirman No. 440. 

5. Programa 1 

Adalah salah satu dari 4 kanal utama Radio Repulik Indonesia. Kanal ini 

merupakan  Pusat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dan Kanal Inspirasi yang 

tersebar di seluruh jaringan RRI Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah  dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah Bagaimana Manajemen Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui “Manajemen Siaran Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru.” 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Mengembangkan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai Manajemen Siaran 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru. 

2) Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti guna 

memperdalam ilmu bidang komunikasi khususnya konsentrasi Broadcasting. 

3) Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata I (SI) S.I.Kom di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang Ilmu Pengetahuan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu komunikasi khususnya tentang Manajemen Siaran 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRi Programa 1 Pekanbaru dan 
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sebagai bagian dari proses belajar sehingga dapat memahami aplikasi teori-

teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah. 

3) Untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis pada 

khususnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Proposal Penelitian ini disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Yang terdiri dari latar belakang, Penegasan Istilah, Rumus Masalah, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep 

Operasional dan Kerangka Pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisikan  jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi 

Penelitian, Sumber Data, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Validasi Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan gambaran umum subjek  penelitian mengenai 

Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru tentang sejarah, visi dan 

misi, tujuan, struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian tentang “Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru”, maka penulis menyajikan beberapa 

penelitian sebagai berikut. 

Pertama, jurnal milik Iin Solihin tentang “Manajemen Siaran Program 

Acara Kidung Pitutur Radio Swara Kenanga Jogja” pada tahun 2016. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan langkah penerapan 

manajemen siaran pada Program Kidung Pitutur yang dilakukan radio swara di 

Jogja. Teori pada penelitian ini adalah teori manajemen yakni perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan.  Metode yang yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Teori pada penelitian ini adalah teori manajemen yakni 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa pada manajemen siaran pada program kidung pitutur 

yang diterapkan oleh radio swara kenanga Jogja sudah cukup baik.
13

 Hubungan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya 

persamaan dari teori manajemen yang digunakan, dan juga pada fokus penelitian 

yang diteliti yaitu pada siaran radio. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis 

program yang diteliti dimana penelitian ini meneliti program Kidung Pitutur yang 

mengulas pesan luhur dari pujangga. Sedangkan penulis meneliti program diaglog 

interaktif. 

Kedua, jurnal milik Ruth Dikta Novriska tentang “ Manajemen Siaran 

Musik pada Musik Direktor Radio Fresh 94,3 Fm Pekanbaru Dalam 

Mempertahankan Eksistensinya” pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah siaran musik pada Music Director Radio Fresh 

dapat mempertahankan eksistensinya. Teori pada penelitian ini adalah teori 

manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. 

                                                             
13

  Iin Solihin. Manajemen Siaran Program Acara Kidung Pitutur Swara Kenanga Jogja. 

Jurnal. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Jogja.vol 1. No 1. 2016 
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Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa perencanaan 94,3 Fm Radio Fresh Pekanbaru termasuk 

menentukan segmentasi, kemudian membuat program music, dan menentukan 

genre music sebagai karakteristik dari radio itu sendiri.
14

 Hubungan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya persamaan dari 

teori manajemen yang digunakan, dan juga pada fokus penelitian yang diteliti 

yaitu pada siaran radio. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis program 

yang diteliti dimana penelitian ini meneliti program musik. Sedangkan penulis 

meneliti program diaglog interaktif. 

Ketiga, jurnal milik Ruth Debora Massie tentang “Manajemen Program 

Siaran Dialog Interaktif di Kantor RRI Manado” pada tahun 2013 . Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam program siaran dialog 

interaktif di Kantor RRI Manado sudah memiliki fungsi yang baik atau belum. 

Teori pada penelitian ini adalah teori manajemen yakni perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. Metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Program 

Siaran Dialog Interaktif di Kantor RRI Manado sudah berjalan dengan baik, dari 

segi fungsi manajemen, yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian 

(Organizing), Penggerakkan (Actuating)  dan Pengawasan (Controlling).
15

 

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

adanya persamaan dari teori manajemen yang digunakan, dan juga pada fokus 

penelitian yang diteliti yaitu pada siaran radio, dan juga pada jenis program yang 

diteliti dimana penelitian ini meneliti program diaglog interaktif. 

Keempat, jurnal milik Nur Fuadi tentang “Manajemen Siaran Radio 

Attaqwa” pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana manajemen siaran radio attaqwa yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerak dan pengawasan. Teori pada penelitian ini adalah 

teori manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

                                                             
14

  Ruth Dikta Novriska. Manajemen Siaran Musik Pada Music Director Radio Fresh 94,3 

Fm Pekanbaru DalamMempertahankan Eksistensi. Jurnal. Universitas Riau.Vol 3. No 2. 2016. 
15

Ruth Debora Massie. Manajemen Program Siaran Dialog Interaktif Di Kantor Rri 

Manado. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi. Vol 2. No 1. 2013 
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pengontrolan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari  

penelitian ini Dapat dijelaskan bahwa manajemen siaran yang diterapkan oleh 

radio attaqwa sudah menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerak dan pengawasan.
16

 Hubungan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya persamaan dari teori 

manajemen yang digunakan, dan juga pada fokus penelitian yang diteliti yaitu 

pada siaran radio. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis program yang 

diteliti dimana penelitian ini meneliti program radio Attaqwa secara umum. 

Sedangkan penulis meneliti program diaglog interaktif. 

Kelima, jurnal milik Utami Oktari tentang “Manajemen Produksi Acara 

Baiti Jannati di Radio Fast 96,4 Fm Magelang” pada tahun 2009. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen produksi acara Baiti 

Jannati di Radio Fast 96,4 Fm Magelang. Teori pada penelitian ini adalah teori 

manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa 

produksi acara baiti jannati di radio fast 96,4 Fm Magelang sudah menerapkan 

planning, organizing, actuating, dan controlling dalam pembuatan suatu program 

acara.
17

 Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah adanya persamaan dari teori manajemen yang digunakan, dan juga pada 

fokus penelitian yang diteliti yaitu pada siaran radio. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada jenis program yang diteliti dimana penelitian ini meneliti program 

Baiti Jannati yang mengulas tentang ajaran agama. Sedangkan penulis meneliti 

program diaglog interaktif. 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Nur Fuadi. Manajemen Siaran Radio Attaqwa. Jurnal. Universitas Ialam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Vol 1. No 2. 2016 
17

 Utami Oktaria. Manajemen Produksi Acara Baiti Jannati Di Radio Fast Fm 96,4 

Magelang. Jurnal. Universitas Ialam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009. 
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B. Landasan Teori 

1. Tinjauan Manajemen 

Menurut George R. Terry dalam Rosadi
18

 mendefinisikan manajemen 

sebagai, “...sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukanserta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”. 

Dalam manajemen memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan 

pengorganisasian suatu organisasi. Organisasi inilah yang sebagai frame work dari 

suatu proses manajemen yang menunjukkan adanya pembagian tugassesuai 

dengan klasifikasi setiap anggota. Dalam sistem manajemen tersebut akan terlihat 

siapa yang mmenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemimpin dan bawahan. Ini 

artinya dalam suatu manajemen badan usaha atau organisasi terdapat dua 

klasifikasi, pertama, ada yang “memimpin” dan kedua, ada yang “dipimpin”.
19

 

Dari beberapa pendapat tentang manajemen, penulis mengambil pendapat 

dari George R Terry yang menyataka bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 

: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating 

(Penggerakan), Controlling (Pengawasan). 

a. Planning (Perencanaan) 

Planning merupakan langkah awal dari manajemen. Langkah ini akan 

menjadikan rencana-rencana tersusun dengan rapi dan sesaui dengan urutan yang 

telah ditentukan. Di dalam hasil planning tersebut berupa proposal yang memuat 

nama acara, target pendengar, tujuan dan target yang ingin dicapai, penempatan 

siar, sumber materi kata dan music, durasi, biaya produksi, promosi, serta para 

crew yang akan terlibat dalam produksi seperti produser, presenter, operator, dan 

penulis naskah.
20

 

1) Acara 

Penentuan sasaran akan menjadi langkah awal dari pembuatan sebuah 

planning. Planning harus berlandaskan visi dan misi radio, sehingga akan 

                                                             
18

 Rosady Ruslan. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsep dan 

Aplikasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1. 
19

Ibid. 3. 
20

 Masduki, Jurnalistik Radio, Yogyakarta: LkiS, 2001. 16 
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menghasilkan produk yang selaras dengan visi dan misi radio. Sasaran audiens 

juga menjadi tolak ukur untuk menentukan rencana yang akan dibuat. Berdasakan 

riset, stasiun radio di kota besar tidak dapat lagi menjadi media yang bersifat 

umum yang membidik semua kalangan atau lapisan masyarakat. Stasiun di kota 

besar harus membidik audiens secara lebih khusus, seperti kalangan remaja, 

perempuan, kalangan pebisnis dan lain-lain. Pengelola media penyiaran harus 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Banyak 

perusahaan yang telah memiliki visi dan misi atau tujuan yang tertulis jelas baik 

yang berjangka waktu menengah maupun yang berjangka Panjang.
21

  

2) Pemprograman 

Pemprograman merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengatur 

program agar program menjadi lebih baik. Kegiatan ini meliputi penetuan bentuk, 

isi, serta dan cara penanganan program yang telah dibuat. Program yang dibuat 

nantinya akan menjadi produksi utama yang akan menjadi daya tarik audiens. 

Melalui program yang berlangsung akan terbentuk image radio tersebut. Peran 

programmer tentunya sangat berperan penting disini. Programmer dituntun untuk 

menjadi orang yang kreatif dalam menciptakan program. 

3) Penjadwalan 

Pada tahap penjadwalan, akan dibahas berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk melaksanakan tindakan agar mencapai tujuan, kapan rencana program yang 

telah dibuat akan diproduksi dan disiarkan, mengatur alokasi waktu dan materi 

siaran dalam sehari, seminggu, hingga setahun.
22

 

4) Penganggaran 

Mencapai tujuan atau target tertentu diperlukan perencanaan anggaran. 

Dalam perencanaan anggaran semua biaya yang akan dikeluarkan akan dihitung 

dengan baik. Baik itu biaya produksi, gaji karyawan dan biaya lain yang 

diperlukan untuk membeli peralatan yang rusak. Anggaran masuk seperti 

pemasangan iklan yang ditetapkan dengan tarif tertentu. Klien yang ingin 

                                                             
21

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

Jakarta: Kencana, 2008. 131. 
22

Ibid. 137. 
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memasang iklan biasanya mereka meminta memasang iklan pada program yang 

banyak diminati oleh para pendengar. Perencanaan sangat terkait sekali dengan 

anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan atau target tertentu yang 

ditetapkan pada tahap perencanaan.
23

 

5) Prosedur 

Prosedur merupakan cara yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan 

agar menjadi hasil baik dengan aturan-aturan yang telah ada. Melalui prosedur ini 

semua kegiatan dalam penyiaran akan tersusun rapi. 

Ada dua cara dalam menghasilkan proses prosuksi penyiaran: 

1) On Air 

On Air merupakan suatu cara produksi siaran radio secara langsung tanpa 

pengeditan terlebih dahulu. Cara ini biasanya dilakukan untuk program yang 

langsung berinteraktif melalui telepon atau melalui sms. Dengan adanya interaksi 

antara penyiar dan audiens dapat memberikan kepuasan apa yang ingin diketahui 

pendengar. Misalnya program acara yang mendatangkan narasumber ke studio, 

maka pendengar biasa bertanya langsung dengan narasumber jika belum paham 

dengan materi yang blm jelas, tentunya penyiar akan tetap menjadi penengah 

untuk narasumber dan audiens. 

2) Off Air 

Off air merupakan cara produksi program dengan cara merekam, 

kemudian melakukan pengeditan suara, backsound dan lain-lain. Misalnya pada 

program sandiwara radio, yang melakukan perekaman berdasarkan naskah radio 

kemudian melakukan penambahan backsound seperti bunyi pintu, suara mobil dan 

suara-suara lain. Iklan yang diproduksi juga banyak dilakukan dengan off air, 

sehingga ketika pemutaran iklan sama caranya dengan pemutaran lagu. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya.
24

 Pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta 

                                                             
23

 Ibid. 139. 
24

 Ibid. 142. 
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wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu 

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organizing 

terdiri dari : 

1) Pengorganisasian Sarana dan Prasarana 

Di bidang sarana dan prasarana dibutuhkan orang-orang yang dapat 

mengurus bagian peralatan penyiaran, seperti software ataupun hardware. Pada 

bidang ini semua anggota akan mempersiapkan bagian alat dan prasarana lain 

yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang agar proses produksi berjalan 

dengan lancar. 

2) Pengelompokan Kerja 

Dalam pengelompokan kerja akan dibagi berdasarkan bagian-bagian, 

seperti pimpinan radio, bagian administrasi, bagian perencanaan, kepala bidang 

seperti kepala bidang berita olah raga yang membawahi beberapa wartawan untuk 

mendapatkan berita olahraga, kepala bidang berita umum yang membawahi 

beberapa wartawan, kepala bidang siaran yang akan membawahi orang-orang 

yang mengatur isi program siaran, para penyiar dan lain-lain. Pengaturan 

hubungan kerja biasanya dilakukaan agar rasa kompak diantara pegawai dan 

pimpinan terjalin dengan baik sehingga hasil produksinya memuaskan. 

3) Wewenang dan Tanggung Jawab. 

Setiap bagian dari setiap struktur organisasi itu harus memiliki paparan 

kerja atau job description yang jelas. Ini penting untuk memahami batas 

wewenang dan tanggung jawab diantara para manager. Struktur organisasi tidak 

harus sama setiap stasiun radio. Tapi ini tidak menjadi masalah besar dan yang 

terpenting adalah wewenang dan tanggung jawab dijalankan sesuai pembagian 

bidang kerja sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah tentang wewenang 

dan tanggung jawab. 

4) Pengaturan Hubungan Kerja 

Mengatur hubungan kerja antara atasan dan bawahan, karyawan dengan 

karyawan diperlukan pimpinan yang mampu mengatur hubungan kerja dengan 

baik. Tentunya pemimpinnya sendiri terlebih harus bisa mengatur hubungannya 
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dengan karyawan sehingga karyawan dapat menjaga hubungannya dengan 

pimpinan.  

c. Actuating (Penggerakan) 

Actuating merupakan upaya pengerahan sambil merangsang para anggota 

kelompok agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan gairah atau semangat. 

mengangarahkan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga anggota kelompok 

itu memiliki aktifitas serta kreatifitas dalam melaksanakan rencana dan menggapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Upaya pengarahan tersebut dapat berupa 

pengeluaran perintah, instruksi maupun memberi konseling (bimbingan) agar 

awalnya merasa tergerak hatinya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. 

1) Motivasi 

Keberhasilan stasiun penyiaran dalam mencapai tujuannya terkait sangat 

erat dengan tingkatan untuk derajat kepuasan karyawan dalam memenuhi 

kebutuhannnya, semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan maka kemungkinan 

semakin besar karyawan memberikan konstribusi terbaiknya untuk mencapai 

tujuan stasiun radio. Keadaan ini harus membuat manajer umum menyadari 

kebutuhan masing-masing individu karyawan serta mampu memberi motivasi 

agar karyawan dapat berkarya lebih baik. Misalnya dengan memberi bonus jika 

karyawan menunjukkan hasil yang maksimal. 

2) Komunikasi 

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting untuk melaksanakan fungsi 

manajemen secara efektif. Cara yang digunakan pimpinan agar karyawan 

mengetahui dan menyadari tujuan dan rencana stasiun penyiaran agar mereka 

dapat berperan secara penuh dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
25

  

3) Kepemimpinan 

Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan 

para pegawai untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. 

Sebagaimana Stoner, Freeman dan Gilbert (1995) kepemimpinan merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan dan 

                                                             
25

 Ibid. 155. 
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mempengaruhi seseorang agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran sehingga 

dapat memperoleh hasil yang maksimal.
26

 

4) Pelatihan 

Perusahaan memilih karyawan biasanya karena memiliki pengalaman atau 

latar belakang dan keahlian melaksanakan suatu tanggung jawab tertentu. Namun 

karyawan tetap membutuhkan pelatihan agar semakin lama bekerja akan semakin 

baik hasilnya. 

d. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan akan dilakukan oleh pimpinan atau bagian yang memang 

diberi andil untuk mengawasi tugas pegawai. Pengawasan ini diharapkan dapat 

berguna untuk kemajuan suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Hal ini sesuai 

menurut Robert J. Mocker defenisi pengawasan adalah : “Proses dalam 

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut”
27

 

Macam-macam pengawasan dalam manajemen adalah sebagai berikut : 

1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh 

setiap pekerja terhadap terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. 

2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang 

atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasi, 

biasanya bagian yang lebih tinggi.
28

 

2. Tinjauan Tentang Radio 

a. Pengertian Radio 

Menurut Max Well yang dikenal dengan “Father of Wireless” 

mengemukakan bahwa radio merupakan sesuatu gelombang magnetis yang dapat 

                                                             
26

  Trisnawati Sule, Ernie, Pengantar Manajemen, Jakarta: Prenada Media, 2006. 255. 
27

  Ibid. 317. 
28

  Ibid. 228. 
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mengarungi ruang angkasa secara gelombang dengan kecepatan tertentu yang 

diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya yaitu 186.000 mil perdetik.
29

 

Ada tiga komponen agar suara penyiar sampai kepada audiens yaitu 

mikrofon, rangkaian pemancar dan antena pemancar. Secara ringkas, cara kerja 

penyiar radio adalah sebagai berikut : 

1) Mikrofon mengubah bunyi menjadi sinyal listrik. 

2) Rangkaian pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang 

elektromagnetik. 

3) Antenna pemancar akan menyebar luaskan sinyal gelombang elektro 

magnetik.
30

 

Dalam pemancaran gelombang radio antara lain dikenal pemancar 

amplitude modulation (AM) dan frequency modulation (FM). keuntungan FM dari 

AM yaitu : 

1) Dapat menghilangkan interference (gangguan, percampuran) yang disebabkan 

cuaca, bintik-bintik matahari atau alat listrik. 

2) Dapat menghilangkan interference yang disebabkan dua stasiunyang berada 

pada gelombang yang sama. 

3) Dapat menyiarkan suara sebaik-baiknya bagi telinga manusia yang sensitif.
31

 

Sebelum proses pemancaran siaran tadi terjadi, tentu terdapat suatu proses 

sehingga siap dipancarkan. Proses ini yang dinamakan proses produksi siaran 

radio. 

b. Produksi Siaran Radio 

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai produksi siaran, perlu 

dipahami dahulu proses berlangsungnya siaran. Secara singkat proses 

berlangsungnya siaran adalah sebagai berikut : suara penyiar dikamar penyiar, 

penceramah di kamar pidato, penyanyi di studio music atau khotib mesjid, 

semuanya bersifat aquatic dengan getaran yang mekanis. Oleh mikrofon, getaran 

                                                             
29

 Onong Uchjana Effendy. Teori dan Praktek Ilmu Komunikasi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 1999. 21 
30

  Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

Jakarta: Kencana, 2008. 38 
31

 Moh.Anas Musafa, Menajemen Siaran Radio Suaran Ibnu Abbas 106,7 FM Klaten, 

Yogyakarta: Fakultas UIN Sunan Kalijaga, 2006. 7 
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ini dirubah menjadi getaran elektris yang masih lemah dan belum terdengar oleh 

manusia. Untuk dapat didengar dan disiarkan, getaran ini diperkuat dengan 

amplifier dengan pengaturan suara yang dikendalikan oleh sound technician yang 

bertugas mendampingi penyiar. Operator inilah yang memutar piringan hitam, 

cassette recorder, atau komputer, membuka knop yang menghubungkan dengan 

mikrofon penyiar, dengan mikrofon di studio dan kegiatan-kegiatan lainnya.
32

 

Produksi siaran adalah hasil kerjasama antara penyiar dan operator dan 

kerjasama menentukan baik tidaknya produksi siaran. Produksi yang keluar dan 

main amplifier tadi dapat didengar oleh pendengar di rumah ketika sudah 

dilengkapi dengan pemancar (transmitter). 

c. Penataan Acara Siaran Radio 

Pada dasarnya sistem siaran pengorganisasian dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian yaitu : radio siaran pemerintah, radio siaran resmi pemerintah dan 

radio swasta. RRI programa 1 Pekanbaru merupakan oradio siaran pemerintah.
33

 

Pemograman acara antara radio pemerintah dan radio sebenarnya tidak 

jauh berbeda dan biasanya sistem pemerintah banyak mempengaruhi programnya 

tersebut, hanya saja radio pemerintah lebih terikat dalam menentukan 

programnya. Penataan acara siaran ini mempunyai pola yang baku, yang mana 

tergantung pada kebijaksanaan lembaga radio RRI itu sendiri. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan 

menjadi pondasi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan 

dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam konsep kerangka pikir peneliti 

membuat semacam bagan untuk dapat dipahami dengan baik dan kemudian bisa 

dimanfaatkan untuk penelitian, dari kerangka pikir lah peneliti melakukan 

                                                             
32
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33
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wawancara untuk mengetahui Manajemen Siaran RRI Programa 1 dalam 

meningkatkan program acara dialog interaktif wajah daerah. 

Berdasarkan kerangka teori diatas, untuk mengarahkan penelitian ini perlu 

dikemukakan kerangka pikir yang berisikan tentang hal-hal yang menjadi dasar 

penulis dalam melaksanakan penelitian. Selain itu kerangka pikir juga berfungsi 

untuk menghindari kerancuan penafsiran tentang Manajemen Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah Di RRI Programa 1 Pekanbaru. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu mengenai suatu konsep yang 

akan memberikan penjelasan terhadap teori dari program musik yang dilakukan 

oleh pihak Radio Republik Indonesia (RRI) Programa 1. Dan hal yang menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Radio Republik Indonesia 

(RRI) programa1 Pekanbaru Dalam Mengelola Manajemen Informasi. Yang 

dimulai dari proses manajemen, mengkordinir kegiatan operasional, hingga 

sampai ke  program. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari kerangka teoritis dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di 

RRI Programa 1 Pekanbaru dapat dilihat dan diukur melalui indikator–indikator 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI 

Programa 1 Pekanbaru, meliputi menyusun dan menetapkan tindakan rencana 

kerja untuk mencapai tujuan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pada Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI 

Programa 1 Pekanbaru, meliputi melakukan pengemasan pesan-pesan mengenai 

professional dan terkemuka, melalui cara apa saja dan bagaimana cara 

melakukannya. 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Pada Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI 

Programa 1 Pekanbaru meliputi pengarahan terhadap para pegawai yang 

melakukan proses produksi program radio.  
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4. Pengawasan (Controlling) 

Pada Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI 

Programa 1 Pekanbaru dengan melakukan pengawasan dan evaluasi program 

yang sudah direncanakan.
34

 

 

Gambar 2.1 : 

Kerangka Pikir 
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Sumber: George R Terry
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interprestasi dari penelitian 

berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari 

perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, 

tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang 

menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa 

pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.
37

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi.
38 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru. Jl. 

Sudirman, Pekanbaru, Riau. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan pesan yang disampaikan oleh subjek penelitian 

atau apa yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun yang tertulis di dokumen. 

Tetapi ada yang mengatakan sumber data adalah responden atau informan itu 

sendiri.
39

 Data didapatkan dari orang-orang yang telah ditetapkan menjadi sumber 

informasi atau narasumber terhadap masalah yang diteliti yang kemudian 

dikumpulkan secara komprehensif dalam sebuah penelitian.  

                                                             
37
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1. Data Primer 

Menurut Suharsimi Arikunto : “Data primer adalah data yang 

dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-

lain.
40

 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya 

dan diolah sendiri oleh Lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer 

dapat berbentuk opini subyek secara individual atau kelompok, dan hasil 

observasi terhadap karakteristik benda, kejadian, kegiatan dan hasil suatu 

pengujian tertentu. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dihimpun 

secara langsung di Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Jl. Sudirman, 

Pekanbaru, Riau. 

2. Data Sekunder 

Menurut Ulbe Silalahi, bahwa “Data Sekunder adalah data yang 

dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan.”
41

 

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh dari instansi yang 

umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi. Data sekunder adalah 

data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau 

yang digunakan Radio Republik Indonesia Pekanbaru seperti catatan atau laporan 

data dokumentasi. Data sekunder hanya sebagai bahan pelengkap penelitian. 

 

D. Informasi Penelitian 

Informan penelitian merupakan pelaku atau subjek yang bertindak sebagai 

professional di dalam bidangnya.
42

 Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

penelitian adalah tim produksi program siaran Dialog Interaktif  Wajah Daerah 

yang berjumlah empat orang dan dua orang informan pendukung dari pendengar 

RRI Pekanbaru. Informan ditentukan berdasarkan Teknik purposive. Peneliti 

                                                             
40

 Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010). 172. 
41

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012). 289. 
42

 Rosady Ruslan, Metode : Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2013), 232 



23 

 

 

memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dan informan 

tersebut dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara 

pewawancara atau (interviewer) dengan responden atau orang yang diinterview 

(Interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti.
43

 Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan sumber yang 

mengacu pada pedoman pertanyaan yang dibuat (terlampir). 

Dala Teknik pelaksanaanya menggunakan wawancara bebas terpimpin, 

yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan masalah 

penelitian, dimana penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas 

dan hanya orang tertentu yang diwawancara. 

2. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. 

Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus 

diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat 

dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
44

 

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data dengan 

menyaksikan langsung proses siaran dan mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan manajemen siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) 

Pekanbaru. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam arti sempit dokumen berarti barang-barang atau benda-benda 

tertulis, sedangkan dalam arti yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang 

berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti 

prasasti dan simbol-simbol lainnya.
45

 

Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi; profil 

Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, dan struktur organisasi yang ada di 

RRI Pekanbaru. Dokumen yang diperoleh dari RRI Pekanbaru digunakan untuk 

melengkapi data penelitian. 

 

F. Validasi Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas 

data atau pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data. Validitas data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi data. Triangulasi data 

adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap dua data itu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil trigulasi data denga 

narasumber, yaitu membandingkan anatara hasil wawancara dan dokumen yang 

ada, dan membandingkan anatara dokumen yang ada dengan pengamaran yang 

dilakukan. 

 

G. Teknik Analisi Data 

Pekerjaan analisa data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Proses analisa 

data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber.
46
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Deskriptif menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya dan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.
47

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan kata-kata atau 

kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara dengan observasi dan 

dokumentasi. Sehingga dapat dipahami maksud dan makna dari data tersebut. 

Adapun langkah-langkah dalam Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua 

jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah 

berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, 

menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu tentang 

kerangka kerja konseptual dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data 

yang akan digunakan karena Teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data 

yang akan digali dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam 

pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.
48

 

2) Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 

bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian 

dapat dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat 

dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa 

penelitian yang merupkan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis 

sehingga bila dibaca mudah dipahami.
49

 

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
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Setelah data-data telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan 

kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang 

sudah diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh 

suatu kesimpulan yang jelas dan kebenarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
50
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM RRI PROGRAMA 1 PEKANBARU 

 

A. Sejarah Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru  

Radio Republik Indonesia merupakan suatau lembaga penyiaran public 

dan sarana komunikasi yang penting dari masa kemerdekaan hingga sekarang 

maka dari itu kita perlu mengetahui sejarah berdirinya dari perkembangan ke 

perkembangan RRI itu sendiri. Pada tanggal 11 september 1945 pemerintah 

meresmikan RRI dan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk 

menyampaikan berita-berita kemerdekaan Indonesia. Radio Republik Indonesia 

yang pertama kali bernama “reserve” untuk bagian timur, kemudian menjadi RRI 

Jawah Tengah tepatnya di Yogyakarta.
51

 Tahun 1945 sampai tahun 1966 RRI 

merupakan satu-satunya badan penyelenggara yang ada di Indonesia yang du 

tujukan untuk khalayak ramai atau umum, pada masa orde baru, radio swasta di 

terima oleh RRI untuk dapat menerima programnya sendiri, tetapi harus sesuai 

dengan ketentuan yang telah di terapkan oleh pemerintah.
52

  

Pada tahun 1957 dan ahir tahun 1958 pemerintah RI terlibat kekacauan 

peristiwa yang menamakan dirinya pemerintah republic revolusioner (PPRI). 

Suasana pemberontakan PPRI ini mengguncang kehidupan bangsa Indonesia.  

Pada tanggal 1 maret 1957 pemerintahan pusat mengirimkan beberapa pasukan 

pengamanan dari kesatuan angkatan darat dan disertakan penerangan angkat darat 

yang di singkat dengan nama PENAD ke propinsi riau dengan sebutan istilah 

team penerangan angkatan darat yang di pimpin oleh kapten syamsuri dari RTPI 

Jakarta sebagai salah satu upaya untuk membebaskan rakyat yang ketika itu di 

wilayah riau daratan dan riau lautan di kuasai oleh PPRI, tetapi dapat di rebut 

kembali.
53

  

Dari team yang bertugas (team RRI ke provinsi Riau) merupakan langkah 

awal extensi RRI stasiun pekanbaru yang turut memberikan andil perjuangan 

khususnya membantu program pemerintah RI. Pemancar yang dimiliki ketika itu 
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berkekuatan 300 watt merk standar yang di bawa oleh rombongan team pertama 

ke propinsi riau pada tahun 1958, gedung yang di pakai pada masa itu adalah 

rumah peninggalan belanda dengan istilah kontelir, terletak di jalan Ir.H.Juanda 

pekanbaru dengan status tanah milik pemerintah daerah.
54

  

Secara berangsur-angsur RRI pekanbaru di benahi dan di tata sedemikian 

rupaoleh rombongan teamke empat, dan sebagai kepala Robinson Hutapea (1961-

1962) yang mendatangkan dari pusat sebuah pemancar dengan kekuatan 5 Kwh 

dan 1 kw serta 1 buah jenis mobil chevrholet sebagai sarana operasional siaran. 

RRI pekanbaru secara berangsur-angsur meningkatkan operasi siaranya dengan 

perangkat peralatan yang cukup sederhana. RRI pekanbaru masih mampu 

menyampaikan informasi menembus hutan rinbah, gunung,laut, udara, dan desa-

desa terpencil di riau, bahkan di luar propinsi riau masih jadi perhatian 

masyarakat pendengar.  Dalam perjuangan Dwi kora menumpas G30 SPKI tahun 

1965, pemilu tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987 RRI pekanbaru tetap tampil 

melaksanakan tugas pemerintah menurut kemampuan yang ada. Dari tahun 1957 

penambahan bangunan genung pemancar, gedung mesin diesel kekuatan 350 kva. 

Tahun 1980 tambahan bangunan kantor 700 meter lantai 2 di jalan Sudirman 

Pekanbaru.
55

 

RRI Pekanbaru mempunyai 4 programa yaitu: programa 1 mengudara 

pada frekuwensi 99,1 Mhz, proggrama 2 untuk segmen remaja, sasaran khalayak 

usia 20-39 tahun, sasaran wilayah dan kota sekitarnya, untuk status sosial 

menegah ke atas yang mengudara kepada frekuensi 88,4 Mhz. sedangkan 

programa 3 yang mengudara pada frekuensi 91,2 Mhz khusus 

berita,informasi,pendidikan,budaya dan hiburan. Sasaran khlayaknya usia 30-45 

tahun dan pendidikan SLTA ke atas, sasaran wilayah yaitu kota dan pedesaan dan 

status sosial semua merata. Siaran pro 3 di khususkan langsung dari Jakarta dan 

proggrama 4 mengudara di 93,3 Mhz.
56
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B. Visi Dan Misi  

1. Visi  

Menjadikan LPP RRI radio berjaringan terluas, pembangun karakter 

bangsa berkelas dunia.
57

  

2. Misi  

a. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan 

sasaran kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalis 

atau kode etik penyiaran. 

b. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerdaskan, mencerahkan dan 

memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka 

bangunan karakter bangsa. 

c. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan 

mengembangkan budaya-budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi 

keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa ditengah globalisasi. 

d. Menyelenggarakan program siaran berspektif gender yang sesuai dengan 

budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas 

e. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan 

NKRI. 

f. Meningkatkan kualitas siaran luar negri dengan program siaran yang 

mencerminkan politik Negara dan citra positif bangsa 

g. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program siaran. 

h. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional 

dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisiensikan 

pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik. 

i. Membangun organisasi yang dinamis, efektis, dan efisien dengan sistem 

manajemen sumberdaya (SDM, keuangan, asset, informasi, dan operasional) 

berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga 

yang baik. 
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j. Memperluas jejaring dan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan 

diluar negri yang saling memperkuat dan menguntungkan. 

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

pemanfaatan asset Negara secara professional dan akuntabel serta menggali 

sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan 

meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

 

C. Acara Siaran RRI Pekanbaru 

Beberapa mata acara khusus siaran RRI Pekanbaru yang dapat menjadi 

tanda sebagai sinyal, karena siaran tersebut berlangsung dan bertahan hidup cukup 

lama. Siaran tersebut diantaranya:
58

 

1. Majalah Udara  

Siaran ini menjadi topik acara remaja yang disiarkan sejak 20 tahun yang 

lalu tepatnya pada tanggal 7 Juli 1969. Kelangsungan acara ini mampu bertahan 

lama, karena feedback dari penggemarnya tidak pernah kurang. Bahkan mencakup 

pendengar dari Negara tentanga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan 

Jepang. Oleh pengasuhnya penggemar ini dihimpun menjadi satu wadah yang 

mereka sebut kawan semada kawan se-madah udara).
59

 

Kepada setiap pendengar aktif, sesuai dengan permintaanya di beri 

identitas anggota, sehingga sampai saat ini tercatat jumlah anggota sebagai 

penggemar, pendengar, anggota yang aktif memonitor dan mengirim surat. Untuk 

satu daerah yang terhimpun sejumlah anggota, mereka melakukan kegiatan di 

darat, seperti kegiatan olahraga dan sosial lainya. Acara ini disiarkan dua kali 

seminggu setiap hari Senin dan Kamis pukul 20.30-21.00 WIB, diasuh oleh kak 

Ida dan kak Nando. 

2. Ragam Melayu  

Acara ini di udara setiap hari kecuali hari Minggu, materi siarannya 

berkisar tentang budaya masyarakat Melayu Riau yang disajikan dalam bentuk 

obrolan keluarga, serta serba-serbi kehidupan masyarakat Melayu, seperti cerita-
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cerita rakyat, Kerajinan tradisional, berbalas pantun. Acara ini telah berlangsung 

selama 6 tahun. 

3. Celoteh Ramadhan  

Acara ini muncul setiap bulan Ramadhan setiap tahunya dalam program 

siaran sahur. Pendengar dihibur dengan celotehan jenaka serta pengetahuan agama 

Islam yang tersirat dan tersurat dalam al-quran. 

4. Seni baca/Qoriah Al-Quran  

Oleh pengasuhnya, acara ini diharapkan mampu mencetak pemuda-pemudi 

yang tampil membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah, serta 

sebagai wahana bagi pendengar untuk memperdalam pengetahuanya di bidang 

seni baca Al-Quran. Taman seni baca al-quran ini telah berlangsung lamanya 

sejak RRI Pekanbaru yang diasuh oleh H. Abdul Manap, mantan karyawan 

departemen agama privinsi Riau yang telah pension, kemudian dibantu oleh 

murid-murid seniornya. 

5. Seni bahasa Indonesia 

Acara ini diasuh oleh seorang pujangga lama dalam sejarah Kesusateraan 

Indonesia, H. Suharman Hs yang kini telah mencapai usia lebih dari 85 tahun. 

Dalam usia yang lanjut ini beliau masih aktif mengisi acara seni bahasa Indonesia 

yang mengemukakan seluk beluk bahasa. Indonesia dengan berbagai petatah-

petitih atau kiasan-kiasan yang dulu sering digunakan oleh orang tua kita dalam 

menyampaikan suatu masalah. Acara ini merupakan acara yang mempunyai 

penggemar khusus baik dari kalangan generasi muda maupun generasi tua. 
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D. Struktur Organisasi RRI Pekanbaru 

Adapun struktur organisasi LPP RRI Pekanbaru dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
60

 

STRUKTUR ORGANISASI 

LPP RRI PEKANBARU 

AHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Radio Republik Indonesia Pekanbaru, 2020 
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Uraian tugas dan Jabatan Pegawai RRI Pekanbaru 

1. Dewan pengawas 

a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana 

kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan 

sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan 

arah dan tujuan penyiaran. 

b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan 

netralitas siaran. 

c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka kepada calon anggota 

dewan direksi. 

d. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. 

e. Menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama. 

f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur. 

g. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan dewan 

perwakilan rakyar Republik Indonesia (DPR RI). 

2. Dewan direksi 

a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas, yang meliputi 

kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiar, rencana kerja dan 

anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber 

daya. 

b. Memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan serta senantiasa 

berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna. 

c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan 

operasional penyiaran. 

d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. 

f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g. Mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan. 

h. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun di luar negri. 

3. Kepala bagian tata usaha: 

a. Mengkoordinasi tugas-tugas yang diberikan pimpinan 
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b. Memonitor pekerjaan staff administrasi dan tenaga harian 

c. Mengelola dan mempertanggung jawabkan pengeluaran rumah tangga 

d. Membantu secara administrative (dan keuangan) pelaksanaan penelitian lintas 

unit 

e. Menghadiri rapat-rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah 

administrasi 

f. Menginventariskan semua peralatan yang ada 

4. Kepala sub bagian SDM 

a. Bertanggung jawab mengelola urusan sumber daya manusia RRI, 

keprotokolan, kehumasan dan surat menyurat. 

b. Memfasilitaskan kegiatan rapat kerja maupun kegiatan dinas lainya 

c. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan RRI 

d. Mengkoordinasi persiapan berkas 

e. Mempersiapkan berkas-berkas 

5. Kepala sub bagian keuangan 

a. Mengawasi pekerjaan bendahara pengeluaran, pengurusan, gaji, administrasi 

keuangan dan laporan keuangan. 

b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan melaporkan untuk 

membayar gaji dan parasional lainya atasan pada setiap bulan dan pada saat 

diperlukan. 

c. Menyusun daftar permintaan gaji, uang rapel, uang duka, rapel gaji, rapel beras 

dan daftar lembur. 

6. Kepala sub bagian umum 

a. Bertanggung jawab menyiapkan bahan, program, dan anggaran, rumah tangga, 

keamanan dan persiapan laporan barang. 

b. Bertanggung jawab pembuatan laporan barang milik Negara  

c. Mengaripkan surat masuk dan surat keluar pada sub bagian umum, membuat 

daftar prioritas kebutuhan harga, mengarsipkan laporan barang milik Negara. 

d. Membuat laporan konservasi energy setiap bulan 

7. Kepala bagian program siaran 

a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program, 

pengelolaan program. 
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b. Bertanggung jawab pada operasional siaran baik on air/off air termasuk acara 

insendentil. 

c. Bertanggung jawab langsung kepada kepala RRI atas kegiatan lain dan saling 

berkoordinasi dengan bidang/ bagian terkait. 

d. Bertanggung jawab atas pebuatan laporan spesifikasi siaran dan laporan siaran 

yang ditugaskan pimpinan. 

e. Bertanggung jawab dalam penyusunan DAS, perencanaan siaran, anggaran 

siaran, lalu lintas siaran dan pola siaran. 

f. Mengelola data penyelenggaraan siaran, membuat pola acara, merencanakan 

dan membuat daftar iklan. 

8. Kepala bidang Teknologi dan media baru 

a. Mengecek fungsi output komputer player dan standby mengoperasikan 

peralatan teknik studio di semua programa. 

b. Mengecek seluruh peralatan studio dan membuat laporan kerusakan dan 

perbaikan yang dilakukan secara tertulis 

9. Kepala seksi sarana dan prasarana 

a. Menyiapkan peralatan kerja dan melakukan pengecekan terhadap peralatan 

kerja. 

b. Melaporkan hasil pengecekan kepada atasan langusng tentang kondisi 

peralatan dan melakukan perbaikan, pergantian, dan penyetelan. 

c. Menyiapkan bahan perencanaan kerja 

10. Kepala bidang dan pengembangan usaha 

a. Memberi arahan dan menerima laporan dari staf. 

b. Memeriksa bahan atau dokumen yang telah dikerjakan dan disampaikan 

kepada pimpinan. 

c. Memeriksa kehadiran staf di seksi layanan publik dan memantau siaran. 
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11. Kepala seksi layanan publik 

a. Merencanakan dan menyusun jadwal penyiaran siaran layanan publik RRI 

sebagai penyiaran public. 

b. Merencanakan pembuatan iklan layanan publik, mengelola layanan data 

informasi dan menghimpun kebutuhan siaran layanan public. 

12. Kepala seksi liputan berita dan dokumentasi 

a. Menyusun langkah kegiatan seksi liputan berita dan dokumentasi sebagai 

pedoman kerja. 

b. Membagi tugas kepada staf di lingkungan seksi liputan, berita dan dokumentasi 

baik lisan maupun tertulis agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

c. Menyusun jadwal tugas para penyiaran siaran berita, ulasan dan komentar 

sesuai pola siaran agar pelaksanaan siaran berita ulasan dan komentar berjalan 

lancer. 

d. Memeriksa naskah akhir berita, ulasan dan komentar pada pelaksanaan. 

e. Memantau teknik pelaksanaan kegiatan siaran berita ulasan dan komentar 

secara langsung berdasarkan laporan, guna mengetahui masalah yang timbul 

dan menyelesaikan dengan peraturan yang berlaku. 

f. Membuat laporan kegiatan seksi liputan, berita dan dokumentasi sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 

13. Kepala seksi olahraga 

a. Menyusun langkah kegiatan seksi olahraga sebagai pedoman kerja. 

b. Membagi tugas kepada staf di lingkungan seksi olahraga sesuai bidang 

tugasnya. 

c. Memeriksa hasil kerja di lingkungan seksi olahraga baik lisan maupun tertulis 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

d. Menyusun jadwal tugas para reporter agar pelaksanaan peliputan berita ulasan 

dan komentar berjalan lancar. 

e. Mengkoordinasi pelaksanaan peliputan kegiatan olahraga dengan kerabat kerja 

dan instansi lain yang terkait pada saat sebelum dan sesudah peliputan dengan 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar.  

f. Menyusun konsep surat dinas dan dokumen lain yang berkaitan dengan seksi 

olahraga, memaraf dan memeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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g. Membuat laporan kegiatan seksi olahraga sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas 

14. Kepala seksi pengembangan berita 

a. Menyusun langkah kegiatan pengembangan berita sebagai pedoman kerja. 

b. Membagi tugas kepada staf di lingkungan seksi pengembangan berita sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

c. Memeriksa hasil kerja di lingkungan seksi pengembangan berita baik secara 

tertulis maupun lisan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

d. Menyusun jadwal tugas produser, pengarah acara dan presenter agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

e. Membuat laporan kegiatan seksi pengembangan berita sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas. 

f. Menyusun konsep surat dinas dan dokumen lain yang berkaitan dengan seksi 

pengembangan berita memeriksa dan membubuhkan paraf sesuai wewenang 

dan ketentuan yang berlaku. 

 

E. Data RRI Programa 1 Pekanbaru  

Nama Perusahaan  : LPP RRI PEKANBARU  

Nama Stasiun  : RRI Programa 1 Pekanbaru  

Sasaran Khalayak  : 18-35 tahun  

Pendidikan   : SLTP ke atas  

Status Sosial   : Menengah ke atas  

Sasaran Wilayah   : Pekanbaru kota dan sekitarnya  

Format Stasiun   : Talk show (di luar kantor RRI)  

Waktu Siaran   : 04.50-24.00 WIB
61

 

 

F. Tujuan Penyiaran Radio Republik Indonesia  

Radio Republik Indonesia adalah suatu studio siaran yang 

menyelenggarakan penyiaran informasi maupun hiburan berupa musik, sandiwara 

dan sebagainya yang dikemas dalam suatu acara. Semua acara tersebut dipenuhi 
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semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga 

peristiwa yang sedang terjadi di nusantara ini dapat diketahui dengan cepat. Maka 

dari itu dalam melaksanakan siaran ini, Radio Republik Indonesia mempunyai 

tujuan sebagai titik acuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Menyebarluaskan informasi pemerintah.  

2. Memberikan hiburan kepada masyarakat.  

3. Memberikan pendidikan.  

Program hiburan yang disiarkan oleh RRI adalah suatu program acara 

yang disampaikan kepada masyarakat berupa suara (sandiwara radio) dan berupa 

musik (lagu-lagu). 

 

G. Fungsi Radio Republik Indonesia  

Dalam melaksanakan kegiatannya Radio Republik Indonesia memiliki 

fungsi sebagai berikut:   

1. Mengadakan perencanaan dan pengendalian semua kegiatan penyiaran. 

2. Melaksanakan kegiatan tata usaha RRI. 

3. Mengurus dan membuat acara untuk program nasional, khusus, ibu kota dan 

musik.  

4. Menyusun dan mengelola siaran kota. 

5. Mengadakan paket acara hiburan, sandiwara maupun drama.  

6. Memelihara peralatan teknis.  

7. Menyiarkan berita-berita penting untuk seluruh wilayah nusantara. 

 

H. Pinsip Lembaga Penyiaran Publik 

1. LPP adalah lembaga untuk semua warga Negara. 

2. Siaranya harus menjangkau seluruh wilayah Negara. 

3. Siaranya harus merefleksikan keberagaman. 

4. Siaranya harus berbeda dengan lembaga lainya. 

5. LPP harus menegakan independensi dan netralitas. 

6. Siaranya harus berpariasi 

7. Menjadi fleg carrier dari bangsa Indonesia. 

8. Perekat dan pemersatu bangsa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

mengenai Manajemen Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di RRI 

Programa 1 Pekanbaru dapat dilihat melalui fungsi manajemen yang terdiri dari 

pertama perencanaan yaitu terkait tujuan Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah 

sebagai media informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang 

terjadi di tengah masyarakat. Kedua pengorganisasian, yaitu terdapat 

pengelompokkan kerja yang dilakukan terkait acara dialog interaktif ini dimana 

khusus untuk acara dialog interaktif dibagi pada tim di Depat 1 yang berwenang 

dalam mengatur kegiatan dialog interaktif ini. Ketiga pelaksanaan, yaitu terdapat 

peran dari produser dalam mengarahkan seluruh tim dalam menjalankan acara 

dialog interaktif ini. Pada bagian kedua dari pelaksanaan dilihat dari pemberian 

motivasi terhadap para pegawai yang melakukan proses produksi Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah. Keempat pengawasan, yaitu terdapat pengawasan 

berjenjang mulai dari Kepala Stasiun, Kepala Bidang Siaran, dan Kepala Bidang 

Pemberitaan selaku Produser yang terus mengawasi jalannya dialog interaktif itu 

sendiri. Pada bagian ini juga terdapat evaluasi program dari Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah setelah dilaksanakan. 

 

B. Saran 

Diperlukan usaha yang lebih optimal dari pihak RRI dalam rangka 

meningkatkan mutu atau kualitas dari acara Dialog Interaktif Wajah Daerah Di 

RRI Programa 1 Pekanbaru dengan memperbaiki aspek-aspek yang kurang seperti 

microfon, maupun telpon yang digunakan pada saat dialog interaktif dengan 

penonton. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA PRODUKSI PROGRAM 

 

Nama Informan : Feri Widodo 

Tempat  : RRI Pekanbaru 

Tanggal  : 19 Mei 2020 

 

Pertanyaan Wawancara: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

1. Apa tujuan atau sasaran dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Langkah kreatif seperti apa yang dilakukan guna mengemas Siaran Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah, agar lebih menarik bagi pendengar radio? 

3. Bagaimana penyusunan jadwal Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? (terkait durasi, tema, narasumber dan sebagainya) 

 

1. Pengorganisasian (Organizing) 

1. Sarana dan Prasarana apa yang digunakan pada saat Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada pengelompokan kerja dalam pelaksanaan Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana masing-masing pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada 

tim redaksi yang terlibat dalam Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? 

 

 



 

 

2. Pelaksanaan (Actuating) 

1. Bagaimana pengarahan terhadap para pegawai yang melakukan proses 

produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada pemberian motivasi terhadap para pegawai yang melakukan 

proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan terhadap para pegawai yang 

melakukan proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana kepemimpinan Ketua Program dalam selama proses produksi 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

5. Apakah ada pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dari 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

 

3. Pengawasan (Controlling) 

1. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan oleh ketua program terhadap 

proses dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada evaluasi program dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah 

setelah dilaksanakan? 

3. Bagaimana respon pendengar terhadap Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? 

4. Apakah tujuan yang ditetapkan dari pengadaan acara tersebut telah tercapai 

dengan baik? 

5. Berapa persen tingkat ketercapaian tujuan dari Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah yang telah dilaksanakan? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TIM PRODUKSI PROGRAM 

 

Nama Informan : Lisa 

Tempat  : RRI Pekanbaru 

Tanggal  : 19 Mei 2020 

 

Pertanyaan Wawancara: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

1. Apa tujuan atau sasaran dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Langkah kreatif seperti apa yang dilakukan guna mengemas Siaran Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah, agar lebih menarik bagi pendengar radio? 

3. Bagaimana penyusunan jadwal Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? (terkait durasi, tema, narasumber dan sebagainya) 

 

5. Pengorganisasian (Organizing) 

1. Sarana dan Prasarana apa yang digunakan pada saat Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada pengelompokan kerja dalam pelaksanaan Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana masing-masing pembagian wewenang dan tanggung jawab 

kepada tim redaksi yang terlibat dalam Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? 

 

4. Pelaksanaan (Actuating) 

1. Bagaimana pengarahan terhadap para pegawai yang melakukan proses 

produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 



 

 

2. Apakah ada pemberian motivasi terhadap para pegawai yang melakukan 

proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan terhadap para pegawai yang 

melakukan proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana kepemimpinan Ketua Program dalam selama proses produksi 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

5. Apakah ada pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dari Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

 

6. Pengawasan (Controlling) 

1. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan oleh ketua program terhadap 

proses dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada evaluasi program dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah 

setelah dilaksanakan? 

3. Bagaimana respon pendengar terhadap Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? 

4. Apakah tujuan yang ditetapkan dari pengadaan acara tersebut telah tercapai 

dengan baik? 

5. Berapa persen tingkat ketercapaian tujuan dari Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah yang telah dilaksanakan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBAWA ACARA 

 

Nama Informan : Niky Rahadian 

Tempat  : RRI Pekanbaru 

Tanggal  : 19 Mei 2020 

 

Pertanyaan Wawancara: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

1. Apa tujuan atau sasaran dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Langkah kreatif seperti apa yang dilakukan guna mengemas Siaran Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah, agar lebih menarik bagi pendengar radio? 

3. Bagaimana penyusunan jadwal Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? (terkait durasi, tema, narasumber dan sebagainya) 

5. Apa persiapan yang anda lakukan sebelum acara tersebut anda pandu? 

6. Apakah anda ada melakukan riset tentang tema atau narasumber yang 

diundang? 

7. Apakah ada strategi khusus yang anda persiapkan dalam memandu Siaran 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

 

8. Pengorganisasian (Organizing) 

1. Sarana dan Prasarana apa yang digunakan pada saat Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada pengelompokan kerja dalam pelaksanaan Siaran Acara Dialog 

Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana masing-masing pembagian wewenang dan tanggung jawab 

kepada tim redaksi yang terlibat dalam Siaran Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah? 



 

 

4. Pelaksanaan (Actuating) 

1. Bagaimana pengarahan terhadap para pegawai yang melakukan proses 

produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada pemberian motivasi terhadap para pegawai yang melakukan 

proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

3. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan terhadap para pegawai yang 

melakukan proses produksi Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

4. Bagaimana kepemimpinan Ketua Program dalam selama proses produksi 

Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

5. Apakah ada pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dari Acara 

Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

 

6. Pengawasan (Controlling) 

1. Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan oleh ketua program terhadap 

proses dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah? 

2. Apakah ada evaluasi program dari Acara Dialog Interaktif Wajah Daerah 

setelah dilaksanakan? 

3. Bagaimana respon pendengar terhadap Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah?  

4. Apakah tujuan yang ditetapkan dari pengadaan acara tersebut telah tercapai 

dengan baik? 

5. Berapa persen tingkat ketercapaian tujuan dari Acara Dialog Interaktif Wajah 

Daerah yang telah dilaksanakan? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN II 

DOKUMENTASI 

 

1. Observasi 

Gambar 1. RRI Pekanbaru 

 

Jl. Jenderal Sudirman No.440, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota 

Pekanbaru, Riau 28115 

Gambar 2. Produksi Siaran Wajah Daerah 

 

 

 



 

 

Gambar 3. Studio Pro 1 RRI Pekanbaru 

 

2. Foto Informan yang diwawancarai 

 Gambar 1. Lisa (Tim Kreatif) 

 

 



 

 

Gambar 2. Feri Widodo (Kepala Produksi) 

 

Gambar 3. Niky Rahadian (Pembawa Acara) 
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