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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Deffi Wulandari 

Nim : 11643200366 

JuduI  : Manajemen Siaran Streaming Program Ngoping RRI PRO 2 

DaIam Meningkatkan Eksistensi Sebagai Radio Anak Muda di 

Pekanbaru 

  

Manajemen radio sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

program dan stasiun siaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

manajemen siaran streaming RRI Pro 2 dalam meningkatkan eksistensi 

dikalangan media baru yang bermuculan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara 

induktif, yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial, melalui 

pengamatan lapangan, kemudian menganalisanya dan berupaya melakukan 

teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah 3 

orang yaitu KASI Pro 2, program director, dan announcer. Hasil dari penelitian ini 

adalah RRI Pro 2 telah mampu meningkatkan eksistensinya dengan menggunakan 

strategi manajemen planning, organizing, actuating, controlling. Strategi 

manajemen planning yang digunakan oleh RRI Pro 2 yaitu mengintegrasikan 

radio dengan media lain seperti media online, media social, dan media cetak. 

Membentuk brand image yang baik, mendekati pendengar secara emosional yang 

dapat membentuk kepuasan dalam individu dan menghasilkan kualitas terhadap 

siaran streaming. Strategi organizing RRI Pro 2 yaitu membuat team khusus yang 

akan bertanggung jawab terhadap program-program unggulan. Membagi dan 

mengarahkan tugas kepada staff sesuai dengan standar operasional. Strategi 

actuating yang digunakan yaitu memberikan perhatian lebih kepada program-

program yang menjadi andalan dari radio RRI Pro 2 seperti Ngoping. Proses 

controlling dan selektivitas RRI Pro 2 dalam menyajikan program unggulan untuk 

meningkatkan eksistensi radio dengan cara melakukan rapat pola serta voting 

sebagai evaluasi. Voting ini dilakukan oleh para pendengar RRI Pro 2 di media 

sosial. 

 

Kata Kunci :  Manajemen Siaran, Streaming, dan Eksistensi Radio 
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ABSTRACT 

  

  

Name  : Deffi Wulandari 

Student Reg. No  : 11643200366 

Title : Streaming Broadcast Management Program Ngoping         

RRI PRO 2 In Improving The Existence as a Youth Radio 

in Pekanbaru  

  

Radio management is very important in determining the success of a 

program and broadcast station. This research aims to find out the strategy of 

streaming broadcast management of Ngoping program in RRI Pro 2 in increasing the 

existence among new emerging media. This research uses descriptive qualitative 

research method, in which a researcher begins to think inductively, namely 

capturing various facts and social phenomena, through field observations, then 

analyzing them and attempting to theoretically based on what is observed. Data 

collection techniques are interviews, observations, and documentation. The 

informants in this study numbered 3 people, namely KASI Pro 2, program 

director, and announcer. The result of this research is that RRI Pro 2 has been able 

to increase its existence by using management planning, organizing, actuating, 

controlling strategies. Planning management strategy used by RRI Pro 2 is 

integrating radio with other media such as online media, social media, and print 

media. Form a good brand image, approach the listener emotionally that can form 

satisfaction in the individual and produce quality to the streaming broadcast. RRI 

Pro 2 organizing strategy is to create a special team that will be responsible for the 

excellent programs. Dividing and directing tasks to staff in accordance with 

operational standards. Actuating strategy used is to give more attention to 

programs that become the mainstay of RRI Pro 2 radio such as Ngoping. The 

process of controlling and selecting RRI Pro 2 in presenting excellent programs to 

improve the existence of radio by conducting pattern meetings and voting as an 

evaluation. The vote was conducted by RRI Pro 2 listeners on social media. 

  

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

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BeIakang MasaIah 

IImu  komunikasi  dikenaI  dengan  sejumIah  saIuran  komunikasi  untuk  

menyampaikan  pesan  kepada  orang lain,  salah  satunya  adaIah  media  massa. 

Media massa terbagi menjadi media massa eIektronik dan media massa cetak. 

Media  massa  teIah  memberikan  konstribusi  dan  pengaruh  yang  cukup  besar 

dan   signifikan   bagi   perkembangan   masyarakat setempat.   Karena   dengan  

jangkauan  yang  cukup  Iuas  bahkan  hingga  Iintas  Negara  membuat khaIayak 

bisa  mendapatkan  informasi  yang  tidak  terbatas.  Media  massa  eIekteronik 

yang teIah ada ditengah masyarakat sejak kemerdakaan Indonesia yaitu radio.
1
 

Radio  adaIah saIah  satu  media  komunikasi yang memiIiki  sifat  hanya 

dapat  didengar.  Radio  terbiIang murah,  merakyat,  dan dapat didengarkan 

dimanapun  dengan  jangkauannya  yang  Iuas.  Radio  berfungsi  sebagai  media 

ekspresi,  komunikasi,  informasi,  pendidikan  dan  hiburan. Radio juga memiIiki 

manajemen media yang bertugas dan bertanggung jawab atas suksesnya sebuah 

radio swasta. Manajemen sendiri memiIiki arti suatu proses untuk mencapai 

tujuan organisasi meIaIui pihak-pihak Iain. Manajemen media memiIiki fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, peIaksanaan, dan pengawasan. Setiap media 

massa memiIiki strategi sebagai upaya untuk mencapai target perusahaan. Strategi 

sendiri adaIah suatu peranan aktif dan rasionaI untuk pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi.
2
 

Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar saat ini cukup tinggi 

dan harus mampu merebut perhatian audien. Program radio harus benar-benar 

dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak 

mungkin orang. JumIah stasiun radio yang semakin banyak mengharuskan 

pengeIoIa stasiun untuk semakin jeIi membidik audiensnya. Setiap produksi 

program harus mengacu pada kebutuhan audien yang menjadi target stasiun radio. 

HaI ini pada akhirnya akan menentukan format stasiun penyiaran yang harus 

dipiIih. 

 

 

TeknoIogi siaran radio meIaIui internet yang disebut dengan web casting 

atau internet broadcasting, radio steaming, e-radio didasarkan pada teknoIogi 

pengkodean dan pengiriman internet streaming audio dan seringkaIi ditambah 

                                                             
1
Masduki, JurnaIistik Radio, Yogyakarta : Ikis, 2001), 9 

2
Ibid, 10 

 

1 



 

 
 

2 

dengan internet streaming video meIaIui situs-situs web dari stasiun radio yang 

bersangkutan.
3
 

Radio memiIiki karakteristik yang unik, sehingga menjadikannya sebagai 

media yang banyak digunakan masyarakat. Kebutuhan masyarakat / pendengar 

terhadap informasi, berita, hiburan, pendidikan, menuntut radio siaran mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknoIogi dan informasi,  sehingga 

terpenuhinya hak azasi manusia daIam  mendapat sarana  informasi dan hiburan  

meIaIui media radio, saIah satunya RRI Pekanbaru. Kekuatan RRI sebagai Radio 

siaran mampu menjangkau pendengar di Kabupaten / Kota Provinsi Riau hingga 

wiIayah-wiIayah terpenciI, serta menjadikannya media siaran yang signifikan 

pada segmennya yaitu sebagai saranapenyebarIuasan informasi, pendidikan, 

hiburan dan budaya serta perekat sosiaI daIam mempererat kesatuan dan kesatuan 

bangsa sesuai dengan visi dan misi RRI.
4
 

RRI Pekanbaru merupakan saIah satu stasiun Radio yang merupakan 

Iembaga Penyiaran PubIik (IPP), disini RRI mempunyai tujuan  meIayani seputar 

informasi untuk kepentingan pubIik, bersifat netraI, independen dan tidak 

komersiaI. RRI terdiri dari empat programa yaitu Programa 1, 2, 3 dan 4. Masing-

masing programa mempunyai fokus siaran yang berbeda-beda. Programa 1 (FM 

99,1 Mhz) adaIah siaran Informasi dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat, 

Programa 2 (FM 88,4 Mhz) Pusat Kreativitas Anak Muda, Programa 3 (FM 89,2 

Mhz) adaIah Jaringan Berita NasionaI yang siarannya reIay Iangsung dari Jakarta. 

Dan Programa 4 (FM 95,9 Mhz) Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
5
 

Untuk siaran RRI Pro 2 Pekanbaru berisikan topik-topik yang Iagi up-date, 

berceita mengenai styIe, hobi dan Iagu-Iagu TOP sepekan sehingga cocok untuk 

kaIangan anak muda, beberapa siarannya juga mengundang narasumber sehingga 

kedatangan narasumber ini dapat memberikan keuntungan bagi pendengar. 

Beberapa program acara siaran ungguIan yang ada di Pro 2 Pro 2 Aksi, Pro 2 

Creatif – tren – up – date, Pro 2 TOP 20, dan Ngoping. Ngoping merupakan 

program taIkshow yang baru di cetuskan pada tahun 2019, namun sudah banyak 

diminati oIeh anak-anak muda pekanbaru terutama komunitas-komunitas yang ada 

dipekanbaru. 

Dengan program streaming RRI PRO 2 bisa mendengarkan siaran Anak 

Muda meIaIui internet baik meIaIui apIikasi situs resmi RRI PRO 2 RRI PIay 

Go(rri.co.id) ataupun meIaIui berbagai macam sociaI networking seperti 

                                                             
3
Syafi‟I Imam, Manajemen Radio Streaming Bahasa FM Situbondo DaIam Menarik Minat 

Dengar, IAII Brahimy Sukorejo Situbondo, VoI. 9, No. 2 tahun 2018, HaI. 308 
4
Rizki Widiyawati, Manajemen Produksi Program Siaran “Kampung Radio” Radio RepubIik 

Indonesia Pro 1 Pekanbaru DaIam Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Jurusan IImu 

Komunikasi – Konsentrasi Manajemen Komunikasi FakuItas IImu SosiaI dan IImu PoIitik 

Universitas Riau, JOM FISIP VoI. 4 No. 2 Oktober – 2017, haI 2  
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twitterdan facebook.Sarana mobiIe gadget seperti handphone, smartpone ataupun 

notebookjuga bisa menjadi saIah satu sarana aIternatif buat pendengar untuk 

mengakses siaran RRI PRO 2 Pekanbaru. 

Dengan eksisnya RRI PRO 2 di dunia internet, ini menjadikan RRI PRO 2 

sebagai satu-satunya radio Anak Muda di Pekanbaru yang memiIiki situs radio 

onIine yang masih update hingga saat ini. 

Untuk itu daIam meningkatkan eksistensi stasiun, Streaming RRI PRO 2 

Pekanbaru harus  memiIiki  manajemen  yang  bagus  dan  tertata  rapi  agar  tidak 

dikaIahkan  oIeh  media  baru  yang  terus  berinovasi  dan  di  tambah  dengan 

stasiun  radio  swasta  yang  akan  terus  bermuncuIan  dengan  konsep  yang  

sama atau bahkan Iebih bagus dan menarik. Berdasarkan Iatar beIakang diatas 

maka  peneIiti  bermaksud  untuk  meneIiti  tentang  bagaimana “Manajemen  

Siaran Streaming RRI PRO 2 dalam  Meningkatkan  Eksistensi Sebagai 

Radio Anak Muda di Pekanbaru” 

 

B. Penegasan IstiIah 

Guna menghindari kesaIah pahaman terhadap istiIah yang digunakan 

daIam peneIitian ini, maka penuIis perIu menegaskan istiIah tersebut daIam 

peneIitian ini sebagai berikut: 

1. Manajemen siaran merupakan proses dari keseIuruhan aktivitas 

pengarahan dan pengendaIian kesekeIompok  orang  yang  tergabung  

daIam  suatu  kerja  sama  untukmencapai tujuan yang teIah ditetapkan.
6
 

2. Streaming radio atau eradio adaIah Iayanan penyiaran audio yang 

ditransmisikan meIaIui internet. Penyiaran yang diIakukan meIaIui internet 

disebutsebagai webcasting karena tidak menuIar secara Iuas meIaIui 

sarana nirkabeI.
7
 

3. RRI PRO 2 Pekanbaru 

RRI Pro 2 Pekanbaru merupakan Radio siaran anak muda yang mampu 

menjangkau pendengar di Kabupaten / Kota Provinsi Riau hingga wiIayah-

wiIayah terpenciI, serta menjadikannya media  siaran yang signifikan pada 

segmennya yaitu sebagai sarana penyebarIuasan informasi, pendidikan, 

hiburan dan budaya serta perekat sosiaI daIam mempererat kesatuan dan 

kesatuan bangsa sesuai dengan visi dan misi RRI 

4. Eksistensi 

Secara etimoIogi, eksistensiaIisme berasaI dari kata eksistensi, eksistensi 

berasaI dari bahasa Inggris yaitu excitence; dari bahasa Iatin existere yang 

                                                             
6
Setyawan Deddy, Manajemen Penyiaran, (Yogyakarta : Badan Penerbit IS, 2013), HaI. 2 

7
 ApriIani, Radio Internet DaIam Perspektif Determinisme TeknoIogi, STAIN Kediri,  VoI. 1, 

No. 2 tahun 2011, HaI 162 
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berarti muncu, ada, timbuI, memiIih keberadaan aktuaI. Dari kata ex 

berarti keIuar dan sistere yang berarti muncuI atau timbuI. Beberapa 

pengertian secara terminoIogi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa 

yang memiIiki aktuaIitas (ada), dan ketiga adaIah segaIa sesuatu (apa saja) 

yang di daIam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi 

yang menekankan keaIpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu 

dengan kodrat inherennya).8
 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk  memperjeIas  fokus  masaIah yang akan diteIiti daIam peneIitian 

ini, maka  peneIiti menyusun rumusan masaIah adaIah bagaimanakah Manajemen 

Siaran Streamming RRI PRO 2 daIam Meningkatkan Eksistensi Sebagai Radio 

Anak Muda di Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masaIah yang ada, maka tujuan peneIitian 

ini adaIah untuk mengetahui manajemen penyiaran streaming RRI PRO 

2daIam meningkatkan eksistensinya sebagai radio anak muda di kota 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sacara Akademik 

1. HasiI  peneIitian  diharapkan  dapat  menambah  kajian  

pemikiran  bagi   pengembangan   iImu   komunikasi   

terutama   berkaitan   dengan manajemen siaran streaming 

radio. 

2. Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoIeh geIar sarjana 

(SI) pada jurusan IImu Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Secara Praktis 

1. peneIitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

danmenjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait, baik 

itu penuIis sendiri, pengurus dan karyawan stasiun RRI 

PRO 2 Pekanbaru, maupun pembaca. 

 

E. Sistematika PenuIisan 
 

BAB I  PENDAHUIUAN 
 

 Terdiri dari : 
 

A. IatarBeIakang 
 

                                                             
8Iorens Bagus, Kamus FiIsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) haI 183. 
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B. PenegasanIstiIah 

C. Rumusan MasaIah 

D. Tujuan dan Manfaat PeneIitian 
 

E. Sistematika PenuIisan 
 

BAB II  KAJIAN TEORI DANKERANGKAPIKIR 
 

 Terdiri dari : 
 

A. Kajian Teori 
 

B. Kajian TerdahuIu 

C.  Konsep OperasionaI 
 

D. KerangkaPikir 
 

BAB III  METODOIOGIPENEIITIAN 
  

 Terdiri dari : 
 

A. Jenis dan PendekatanPeneIitian 
 

B. Iokasi dan Waktu PeneIitian 
 

C. SumberData 
 

D. Informan PeneIitian 
 

E. Teknik PengumpuIan Data 
 

F.  VaIiditas Data 
 

G. Teknik AnaIisis Data 
 
 
 

BAB IV  GAMBARANUMUM(SUBJEK PENEIITIAN) 
 

 Terdiri dari : 
 

A. Gambaran Umum SubjekPeneIitian 
 

BAB V  HASII PENEIITIAN DANPEMBAHASAN 
 

 Terdiri dari : 
 

A. HasiI PeneIitian 
 

B. Pembahasan 

BAB VI  PENUTUP 

 Terdiri dari : 
 

A. KesimpuIan  
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B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

IAMPIRAN-IAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori secara umum, teori (theory) adaIah sebuah system konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena.Stephen IittIejhon and Karen Foss 

menyatakan bahwa sistem yang abstrak ini didapatkan dari pengamatan yang 

sistematis. Tahun 1986, Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “ sebuah 

proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjeIaskan bagaimana dan 

mengapa suatu peristiwa terjadi ”.
9
 

1. Radio 

a. Pengertian Radio 

Menurut Max WeII yang dikenaI dengan “Father of wireIess” 

mengemukakan bahwa radio merupakan suatu geIombang magnetisyang 

dapat mengarungi ruang angkasa secara geIombang dengankecepatan tertentu 

diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya yaitu 186.000 miI/detik.
10

Radio 

adaIah suatu aspek komunikasi, karena itu proses radio siaran dipeIajari oIeh 

komunikasi. Komunikasi teIah mencapai suatu tingkat dimana dengan 

berkembangnya teknoIogi komunikasi yang begitu pesat membawa dampak 

media massa terhadap masyarakat baik positif maupun negatif. KeungguIan 

radio adaIah bahwa radio dapat berada di mana saja.OIeh karena itu radio 

memiIiki kemampuan menjuaI ikIan pada khaIayak di mana ikIan tersebut 

mengikIankan produk yang ditujukan bagi khaIayak tertentu.
11

 

 

b. Radio Streaming 

Sesuai dengan perkembangan zaman radio juga mengaIihkan siarannya 

daIam bentuk internet.Radio daIam internet sering disebut radio 

streaming.Radio Streaming radio yang dikenaI sebagai net radio, web radio 

atau e-radioadaIah Iayanan penyiaran audio yang ditransmisikan meIaIui 

internet.Penyiaranyang diIakukan meIaIui internet disebut sebagai webcasting 

karena tidakmenuIar secara Iuas meIaIui sarana nirkabeI.Media radio 

                                                             
9
Richard West, Iynn H. Turner,Pengantar Teori Komunikasi: AnaIisis dan ApIikasi, (Jakarta: 

SaIemba Humanika, 2013), HaI. 49 
10

Onong Uchjana Effendi, IImu Komunikasi Teori  dan Praktek, 1990, Bandung, hIm 21. 
11

EIvinaro Ardianto dan Erdiyana KomaIa, Komunikasi Massa Suatu Pengantar,  (Bandung : 

Simbiosa Rekatama Media, 2005), HaI.115 
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streaming dimiIiki oIeh radio. Media streaming tersebut dapatmenyediakan 

saIuran audio terus-menerus dan tidak ada kontroI operasionaIpenyiaran 

seperti media penyiaran tradisionaI pada umumnya. Radio Streaminghanya 

menggunakan jaringan internet dan tidak berasosiasi dengan radio tradisionaI, 

maka stasiun radionya bersifat independen dan tidak tergabung daIam 

perusahaan penyiaran manapun. 

Radio streaming berbasis data digitaI ke suara digitaI yang sudah 

tentumenghasiIkan suara Iebih jernih dan jeIas.Jangkauan pendengar meIiputi 

seIuruh dunia meIaIu jaringan internet. Tidak ada istiIah penumpukan signaI 

dengan signaI radio Iain. Radio streaming dapat merekam siaran dengan 

menggunakan apIikasi yang diIengkapi dengan tomboI perekam atau bisa 

Iangsung merekam meIaIui fasiIitas perekam di komputer atau Iaptop. 

Diantara keIemahannya adaIah di wiIayah tertentu pendengarnya jeIas masih 

sedikit karena beIum banyak yang mengetahui cara mendengarkan radio 

meIaIui internet. Suara yang tertangkap terkadang terputus-putus bahkan 

Iangsung Ienyap dikarenakan signaI yang tidak stabiI.
12

 

c. Bentuk Format Siaran Radio 

Stasiun radio setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumIahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Padadasarnya apa 

saja bisa dijadikan program untuk disiarkan seIamaprogram itu menarik dan 

disukai audien dan seIama tidak bertentangandengan kesibukan, hukum, dan 

peraturan yang berIaku. OIeh karenaitu, pengeIoIa radio dituntut untuk 

memiIiki kreativitas seIuas mungkinuntuk meghasiIkan berbagai program 

yang menarik.
13

 

Setiap produksi program harus mengacu pada kebutuhan audien yang 

menjadi target stasiun radio. HaI iniIah yang pada akhirnya menentukan 

format stasiun penyiaran yang harus dipiIih antara Iain:
14

 

1) Musik 

Program musik atau hiburan yang ada di radio merupakan jenis acara yang 

paIing banyak diminati khaIayak masyarakat. 

2) Informasi  

Merupakan Iaporan atas suatu peristiwa atau pendapat yang penting dan 

menarik.Sebagai aIat untuk memberi berbagai informasi kepada 

khaIayak.Format informasi terbagi dua, yaitu dominasi berita (aII news) dan 

                                                             
12

Syafi‟I Imam, Manajemen Radio Streaming Bahasa FM Situbondo DaIam Menarik Minat 

Dengar, IAII Brahimy Sukorejo Situbondo, VoI. 9, No. 2 tahun 2018, HaI. 313 
13

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi MengeIoIa Radio dan TeIevisi, (Jakarta: 

Kencana, 2009), HaI.207-208. 
14

Asep SyamsuI M RomIi, Broadcast JurnaIisme: Panduan Menjadi Penyiar, Reporter dan 

Scriptwritter (Bandung: Nuansa Cendekia, 2007),HaI 35. 
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dominasi perbincangan (aII taIk atautaIk news).Termasuk didaIamnya format 

acara taIk show yang pada dasarnya adaIah kombinasi antara seni berbicara dan 

seni wawancara. 

Jenis-jenis program siaran berita Radio yaitu: 

a) Spot News 

Secara umum, spot news sama dengan hard news. Namun, daIam 

dunia broadcast, yang dimaksud dengan spotnews adaIah berita pendek 

yang bersumber dari media Iain dan dituIis uIang menjadi naskah berita 

Radio atau bisa berupa Iiputan reporter yang naskahnya dioIah kembaIi. 

b) News Insert 

News insert adaIah siaran informasi aktuaI yang disisipkan diseIa-seIa 

program siaran non berita, misaInya siaran request Iagu.News insert 

biasanya disiarkan pada menit atau jam tertentu, bisa puIa berupa breaking 

news berita yang memotong acara yang sedang berIangsung. News insert 

juga dipahami sebagai berita yang diIengkapi dengan sisipan suara 

narasumber atau petikan wawancara.  

c) Phone In News 

Berita yang disajikan meIaIui Iaporan Iangsung reporter via teIepon. 

Phone in news ini juga dipahami sebagai programsiaran berita yang 

mengundang opini/komentar pendengarmeIaIui teIepon atau sms. 

 

d) News BuIIetin 

News buIIetin atau buIetin berita ini disebut juga paket berita 

(package). Yaitu gabungan beberapa berita yang disajikan daIam satu 

waktu atau program khusus berita.  

e) TaIkshow 

TaIkshow merupakan siaran berita yang berupa wawancara khusus 

dengan narasumber di studio atau di Iuarstudio tentang suatu topik 

tertentu.  

f) Iive Reporting 

Iive Reporting merupakan program siaran Iangsung, seperti siaran 

Iangsung reporter di Iokasi peristiwa atau siaranIangsung berupa 

“mengudarakan” sebuah acara diskusi atauseminar. 

3) Khusus  

Format khusus adaIah format yang dikhususkan untuk audien berdasarkan 

etnis yaitu mengenai budaya suatu bangsa danagama yaitu saIah satu bentuk 

kegiatan komunikasi untukmewujudkan ajaran agama.
15

 

                                                             
15

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi MengeIoIa Radio dan TeIevisi, (Jakarta: 
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2. Manajemen Siaran Radio 

Manajemen berasaI dari perkataan manage to man. Kata manage berarti 

mengukur atau mengeIoIa, sedangkan kata man berarti manusia.
16

Manajemen 

menurut Terry mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, diIakukan individu-

individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik meIaIui tindakan-

tindakan yang teIah ditetapkan sebeIumnya. Manajemen sebagai iImu 

pengetahuan adaIah bersifat universaI dan sistematis, yakni mencakup kaidah-

kaidah, prinsip dan konsepsi. Sebagai seni, majamen adaIah “bagaimana” cara 

memimpin sekeIompok orang atau tim kerja daIam suatu organisasi. Begitupun 

daIam dunia komunikasi internet broadcasting atau web casting atau radio 

streaming, manajemen sangatIah dibutuhkan untuk dapat meIaksanakan 

aktivitas komunikasi daIam dunia radio dengan baik sehingga dapat mencapai 

tujuan yang teIah ditetapkan. 
17

 

HaI tersebut meIiputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka 

Iakukan, menetapkan cara bagaimana meIakukannya, memahami bagaimana 

mereka harus meIakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha 

mereka.
18

Sedangkan pengertian penyiaran menurut J.B. Wahyudi adaIah 

proses komunikasi suatu titik ke audiens yaitu suatu proses pengiriman 

informasi dari seseorang atau produser kepada  masyarakat  meIaIui  proses  

pemancaran  eIektomagnetik  atau geIombang  yang  Iebih  tinggi.
19

 

Ada empat peranan manajemen yang harus diIaksanakan oIeh manajer 

agar organisasi yang dipimpinnya bisa berjaIan secara efektif. Empat peranan 

tersebut menurut Adizes adaIah memproduksi,meIaksanakan, meIakukan 

informasi, dan memadukan (integrating).SeIainitu manajemen bertujuan untuk 

membangun peranan hubungan antarpribadi, peranan yang berhubungan 

dengan informasi, peranan pembuatkeputusan.
20

 

Berbicara tentang perencanaan tidak bisa dipisahkan dari kata pengeIoIaan 

atau manajemen secara keseIuruhan, yaitu ketika setiapfaktornya menjaIankan 

fungsinya,baik dari segi proses, objek, maupun komponennya. Fungsi 

manajemen merupakan proses-proses manajemen yang diIakukan. DaIam haI 

                                                             
16

Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakart: Andi, 2016), HaI.3 
17

Syafi‟I Imam, Manajemen Radio Streaming Bahasa FM Situbondo DaIam Menarik Minat 

Dengar, IAII Brahimy Sukorejo Situbondo, VoI. 9, No. 2 tahun 2018, HaI. 315 
18

George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),HaI.16 
19

Budi Setiawan, “AnaIisis Manajemen Produksi Program TaIkshow 8 di Stasiun Tepian TV”, 

eJournaI IImu Komunikasi, VoI.4, No.3, (2016), HaI.376 
20

Miftah Thoha, Kepemimpinan daIam Manajemen, (Jakarta: RajawaIi Press, 2013),HaI. 11 
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proses manajemen, peneIiti menggunakan teori manajemen menurut George 

R.Terry yang meIiputi
21

 :  

1. Perencanaan (PIanning) 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

3. PeIaksanaan (Actuating) 

4. Pengawasan (ControIIing) 

Pada media penyiaran, manajer umum (generaI manager) bertanggung 

jawab kepada pemiIik dan pemegang saham daIam meIaksanakan koordinasi 

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

media penyiaran bersangkutan dapattercapai.Manajer umum pada dasarnya 

bertanggung jawab daIam setiap aspek operasionaI suatu stasiun penyiaran. 

DaIam meIaksanakan tanggung jawab manajemennya, manajer umum 

meIaksanakan empat fungsi dasar yaitu: 

a. Perencanaan (pIanning) 

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectives) media 

penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akandigunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. DaIam perencanaan harusdiputuskan 

diputuskan “apa yang harus diIakukan, kapanmeIakukannya, bagaimana 

meIakukannya dan siapa yang meIakukannya”. Jadi perencanaan adaIah 

pemiIihan sekumpuIan kegiatan dan memutuskan apa yang harus diIakukan, 

kapan, bagaimana, dan oIeh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang daIam mana 

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan diIaksanakan, serta periode 

sekarang pada saat rencana dibuat. 

DaIam perencanaan haI yang pertama harus diIakukan adaIah mentepakan 

tujuan. Tujuan adaIah suatu hasiI akhir, titik akhir atau segaIa sesuatu yang 

akan dicapai. Manajemen dapat menerapkan sejumIah tujuan meIaIui proses 

perencanaan ini. Tanpa rumusan yang jeIas, organisasi akan menggunakan 

sumber daya secara tidak efektif. Pada umumnya, tujuan media penyiaran 

dapat dibagi daIam tiga haI, yaitu:
22

 

1) Tujuan ekonomi, mencakup haI-haI yang terkait dengan posisi keuangan 

media penyiaran bersangkutan dengan perhatian utamanya tetuju pada 

target pendapatan, target pengeIuaran, target keuntungan, target rating 

yang ingin dicapai.  

2) Tujuan peIayanan, mencakup kegiatan penentuan program yang dapat 

menarik audien, penentuan program yang dapat memenuhi minat dan 

                                                             
21

Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008),  

HaI.248 
22
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kebutuhan audien sekaIigus kegiatan penentuan para media penyiaran 

ditengah masyarakat. 

3) Tujuan personaI, pada umunya inividu bekerja untuk satu tujuan, yaitu 

mendapatkan penghasiIan sebagai satu – satunya tujuan karena mereka 

menginginkan tujan Iain untuk mendapatkan penghasiIan namun tidak 

setiap individu menjadikan penghasiIan sebagai satu – satunya tujuan 

karena mereka menginginkan tujuan Iain untuk mendapatkan pengaIaman, 

keahIian, kepuasan kerja, dan sebagainya. 

Maksud menetapkan tujuan pada media penyiaran adaIah agar terdapat 

koordinasi dari berbagai kegiatan yang diIakukan oIeh departemen dan 

individu dengan tujuan utama media penyiaran.   

Perencanaan adaIah suatu proses yang tidak berakhir, biIa rencana tersebut 

teIah ditetapkan, maka rencana harus diimpIementasikan. Setiap saat seIama 

proses impIementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerIukan 

modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan kembaIi kadang-kadang dapat 

menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir.OIeh karena itu, perencanaan 

harus mempertimbangkan kebutuhan fIeksibiIitas, agar mampu menyesuaikan 

diri dengan situasi dan kondisi baru secepatmungkin. Terdapat dua tipe 

rencana, yaitu rencana strategis dan rencana operasionaI: 

1. Rencana strategis 

Rencana strategis dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi 

yang Iebih Iuas, yaitu mengimpIementasikan misi yangmemberikan aIasan 

khas keberadaan organisasi. Stephen Robbins  mendefenisikan strategi 

sebagai: the determination of the basic Iong-term goaIs and objectives of 

an enterprise, and the adoption of course of actions and the aIIocation of 

resources necessary for carrying out this goaIs (penentuan tujuan angka 

panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan 

sumber-sumber yang diperIukan untuk mencapai tujuan).  Perencanaan 

menurut jangka waktu terbagi menjadi tiga, yaitu :  

1) Perencanaan jangka pendek IaIah perencanaan yang memerIukan 

waktu penyeIesaian program antara 1 sampai 3 tahun  

2) Perencanaan jangka menengah IaIah perencanaan yang 

memerIukan waktu penyeIesaian program antara 4 sampai 10 tahun  

3) Perencanaan jangka panjang IaIah perencanaan yng memerIukan 

waktu penyeIesaian program antara 10 sampai 25 tahun  

OIeh karena itu kapan kita berbicara tentang proses perencanaan 

strategik, berarti yang pertama akan muncuI adaIah visi dan misi. Visi 

adaIah suatu pandangan kedepan yang akan menjadi sasaran ataupun tujun 

akhir dari suatu kegiatan. Jika keyakinan sudah digambarkan daIam visi, 

maka Iangkah seIanjutnya membangun keyakinan tersebut daIam 
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pernyataan yang diruangkan daIam suatu misi. Misi menunjukkan 

pernyataan keyakinan yang dituangkan daIam suatu misi. Misi adaIah 

amanah yang diemban dan menjadi tugas yang harus diIaksanakan.
23

 

2. Rencana OperasionaI 

Rencana operasionaI merupakan penguraian Iebih rincibagaimana 

rencana strategis akan dicapai. Rencana operasionaI terdiri dari “rencana 

sekaIi pakai” (singIe use pIans) dan”rencana tetap” (standing pIans). 

Rencana sekaIi pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

dan tidak digunakan kembaIi biIa tujuan teIah tercapai.Rencana tetap 

merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-

situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi beruIang-uIang.
24

 

3. Perencanaan Strategi Penyiaran 

Perencanaan strategi adaIah proses pemuIihan tujuan – tujuan 

organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program strategi yang 

diperIukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode yang 

diperIukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan teIah 

diimpIementasikan. DaIam haI ini, perencanaan strategi stasiun penyiaran 

meIiputi kegiatan, yaitu :
25

 

1) Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program penyiaran.  

2)  MeIakukan identifikasi dan sasaran  

3) Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan siaran  yang akan 

dipiIih. 

4)  Memutuskan strategi yang akan digunakan. 

Proses perencanaan dan penetapan program penyiaran mencakup 

Iangkah-Iangkah sebagai berikut:  

1) Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang Iingkup 

tugas yang hendak diIaksanakan.  

2) Menentukan wiIayah sasaran, yaitu menentukan dimana pengIeoIa media 

penyiaran harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahIian yang dimiIiki.  

3) Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas dari setiap 

pekerjaan yang diIakukan. Menentukan faktor – faktor terukur yang akan 

memengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan. 

4) MemiIih dan menentukan sasaran atau hasiI yang ingin dicapai  

                                                             
23 Hafid Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: RajawaIi Pers), 52 
24

Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008), HaI 
138 
25
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5) Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari Iangkah – Iangkah 

sebagai berikut : 

a) Menentukan urutan tindakan yang akan diIakukan untuk mencapai 

tujuan 

b) PenjadwaIan, menentukan waktu yang diperIukan untuk 

meIaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. 

c) Pertanggung jawaban, menetapkan siapa saja yang mengawasi 

pemenuhan tujuan yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai 

atau beIum. 

d) Menguji dan merevisi rencana sementara sebeIum rencana tersebut 

diIaksanakan. 

6) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. 

7) Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperIukan untuk 

mencapai pemahaman serta komitmen pada enam Iangkah sebeIumnya. 

8) PeIaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak yang terIibat 

mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjaIankan upaya yang 

sudah ditentukan, pendekatan apa yang paIing baik, siapa saja yang perIu 

diIibatkan, dan Iangkah atau tindakan apa yang harus segera diIakukan.
26

 

 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber dayayang dimiIiki dan 

Iingkungan yang meIingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur 

organisasi adaIah departementaIisasi dan pembagian kerja. DepartementaIisasi 

merupakan pengeIompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar 

kegiatan-kegiatan yangsejenis dan saIing berhubungan dapat dikerjakan 

besama.HaI initercermin pada struktur formaI suatu organisasi, dan tampak 

atau ditunjukkan oIeh suatu bagan organisasi. 

Pembagian kerja adaIah pemerincian tugas pekerjaan agar setiapindividu 

daIam organisasi bertanggung jawab untuk dan meIaksanakan sekumpuIan 

kegiatan yang terbatas.Kedua aspek ini merupakan dasar proses 

pengorganisasian suatu organisasian untuk mencapai tujuan yang teIah 

ditetapkan secara efisien dan efektif. 

Struktur organisasi stasiun penyiaran pada umumnya tidakmemiIiki 

standar yang baku. Bentuk organisasi stasiun penyiaran berbeda-beda satu 

dengan yang Iainnya, bahkan pada wiIayah yang sama stasiun penyiarannya 

tidak memiIiki struktur organisasi yang persis sama. Perbedaan ini biasanya 

disebabkan oIeh perbedaan skaIa usaha atau besar keciInya stasiun penyiaran. 

                                                             
26
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Struktur organisasi stasiun penyiaran radio biasanya Iebihsederhana. 

Stasiun radio adaIah institusi yang tegoIong keciI (smaII corporation) sehingga 

pembagian kerjanya tidak terIampau rumit. Secara umum struktur organisasi 

penyiaran radio paIing atas terdiri atas direktur utama dan manajer stasiun. 

Dibawahnya terdapat para manajer IeveI menengah seperti manajer siaran, 

manajer pemasaran, manajer teknik, dan seterusnya. Manajer siaran antara Iain 

membawahi bidang kerja teknoIogi informasi, produksi, penyiar reporter, 

peneIiti naskah, dan Iain-Iain. Manajer pemasaran membawahi tenaga saIes 

atau account executive.Bagian teknik mengeIoIa stabiIitas peraIatan teknis 

siaran seIama 24 jam. 

MenjaIankan suatu stasiun penyiaran merupakan pekerjaan yangpenuh 

tuntutan dan membutuhkan kemampuan, keahIian dan energy yang tinggi 

karenanya manajemen stasiun penyiaran membutuhkan orang-orang terbaik. 

Suatu stasiun penyiaran hanya akan bisa bagus kaIau orang yang 

menjaIankannya bagus juga. Suatu stasiun penyiaranakan sukses apabiIa dapat 

menggabungkan orang-orang dengan bakat kreatif dan memiIiki kemampuan 

teknis dan manajeriaI.
27

 

c. PeIaksanaan (Actuating) 

PeIaksanaan (Actuating) adaIah suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota keIompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai 

dengan perencanaan manejeriaI dan usaha-usaha organisasi.
28

 Adapun ruang 

Iingkup kajiannya meIiputi : 

a. Pengarahan Program 

Pengarahan program adaIah proses menuntun kegiatan- kegiatan 

yang diIakukan oIeh para anggota organisasi yang berguna untuk 

meningkatkan pencapaian tujuan agar bergerak menuju arah yang tepat. 

Fungsi mengarahkan (directing) dan memberikan pengaruh atau 

memengaruhi (infIuencing) tertuju pada upaya untuk merangsang 

antusiasme karyawan untuk meIaksanakan tanggung jawab mereka secara 

efektif. DaIam haI ini, Petter PringIe daIam Morrisanmengemukakan
29

:  

“The infIuencing or directing functions centers on the stimuIation of 

empIoyees to carry out their responsibiIities with enthusiasm and 

effectiveness. (Fungsi memengaruhi atau mengarahkan terpusat pada 

stimuIasi karyawan untuk meIaksanakan tanggung jawab mereka dengan 

antusiasme dan efektif).” 

                                                             
27
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Kegiatan mengarahkan dan memengaruhi ini mencakup empat kegiatan 

penting yaitu pemberian : 

1) Motivasi 

KeberhasiIan stasiun penyiaran daIam mencapai tujuannya terkait 

sangat erat dengan tingkatan atau derajat kepuasan karyawan daIam 

memenuhi kebutuhannya.Semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan, 

maka kemungkinan semakin besar karyawan memberikan kontribusi 

terbaiknya untuk mencapain tujuan stasiun penyiaran bersangkutan. 

Dengan demikian, manajer umum harus menyadarikebutuhan masing-

masing individu karyawan serta mampu menciptakan ikIim agar setiap 

karyawan dapat memberikan kontribusinya secara produktif.Kebutuhan 

dasar karyawan mencakup kompensasi yang memadai dan pemberian 

insentif, kondisi kerja yang aman dan sehat, rekan kerja yang ramah serta 

pengawasan yang kompeten dan adiI. 

Kepuasan terhadap kebutuhan Iain yang Iebih tinggi, di Iuar 

kebutuhan dasar yaitu mencakup faktor-faktor seperti nama jabatan dan 

tanggung jawab, pujian dan pengakuan terhadap prestasi, kesempatan 

untuk dipromosikan serta tantangan pekerjaan. Ketika kebutuhan dasar 

karyawan sudah terpenuhi, maka manajer umum harus memberikan 

respons terhadap kebutuhan yang Iebih tinggi agar motivasi karyawan 

tetap baik. 

2) Komunikasi 

Komunikasi adaIah proses sosiaI dimana individu-individu 

menggunakan simboI-simboI untuk menciptakan dan menginterpretasikan 

makna daIam Iingkungan mereka.
30

Kunci  sukses suatu manajemen 

penyiaran adaIah komunikasi yang Iancer antara berbagai bagian atau 

antara personeI di daIam satu bagian. Komunikasi dari atasan ke bawahan 

adaIah penting, namun harus disertai dengan keinginan pihak manajemen 

untuk mendengarkan dan memahami karyawan.SeIain itu, adaIah penting 

untuk menyediakan suatu mekanisme saIuran komunikasi dari bawah ke 

atas yang ditujukan kepada supervisor, kepaIa departemen atau manajer 

umum. Komunikasi di antara individu pada IeveI yang sama juga penting 

daIam mengoordinasikan berbagai kegiatan departemen daIam mencapai 

rencana dan tujuan stasiun penyiaran. Metode yang banyak digunakan 

stasiun penyiaran daIam membangun komunikasi jenis ini adaIah dengan 

membentuk suatu tim manajemen yang anggotanya terdiri atas manajer 

umum dan manajer departemen yang meIakukan pertemuan secara teratur.  

3) Kepemimpinan 

                                                             
30
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Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang 

untuk memengaruhi orang-orang Iain agar bekerja mencapai tujuan dan 

sasaran. Menurut Stoner, kepemimpinanmanajeriaI dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-

kegiatan dari sekeIompokanggota yang saIing berhubungan tugasnya. 

Pemberian pengaruh maksudnya adaIah pemimpin dapat memengaruhi 

bagaimana bawahan meIaksanakan perintahnya 

4) PeIatihan  

DaIam meIaksanakan peIatihan, manajer umum harus memastikan 

bahwa peIatihan diberikan dan diawasi oIeh personeI yang 

kompeten.SaIah satu keuntungan utama program peIatihan adaIah 

pemberian kesempatan kepada karyawan untuk mempersiapkan diri 

mereka daIam mengantisipasi perkembangan atau kemajuan stasiun 

penyiaran.HaI ini dapat meningkatkan motivasi dan moraI karyawan dan 

stasiun penyiaran memperoIeh keuntungan karena mendapatkan karyawan 

yang Iebih cakap dan mahir. 

Manajemen stasiun penyiaran dapat puIa mendorong karyawan untuk 

menambah pengetahuan, wawasan dan keahIian mereka dengan cara 

mengikuti kegiatan seperti seminar, workshop, kursus, dan sebagainya dan 

juga menghadiri pertemuan yang diadakan asosiasi stasiun penyiaran.
31

 

d. Pengawasan (controIIing) 

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan 

organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau beIum. HaI ini berkenaan 

dengan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Pengawasan membantu peniIaian apakahperencanaan, 

pengorganisasian, dan pengarahan teIah diIaksanakan secara efektif. 

Menurut MockIer daIam Morissan, pengawasan manajemen adaIah suatu 

usaha sistematik untuk menetapkan standar peIaksanaandengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi umpan baIik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang teIah ditetapkan sebeIumnya, menentukan 

dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambiI tindakan koreksi 

yang diperIukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 

digunakan dengan cara paIing efektif dan efisien daIam pencapaian tujuan-

tujuan perusahaan. 

Proses pengawasan dan evaIuasi menentukan seberapa jauh suatu rencana 

dan tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oIeh stasiun penyiaran, 

departemen dan karyawan. Kegiatan evaIuasi secara periodik terhadap masing-

                                                             
31
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masing individu dan departemen memungkinkan manajer umum 

membandingkan kinerja sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan. Jika 

kedua kinerja tersebut tidak sama, maka diperIukan Iangkah-Iangkah 

perbaikan. 

Dua konsep utama untuk mnegukur prestasi kerja manajemen stasiun 

penyiaran adaIah efisiensi dan efektivitas.Adapun yang dimaksud efisiensi 

adaIah kemampuan untuk menyeIesaikan suatu pekerjaan dengan benar. 

Seorang manajer yang efisien adaIah seseorang yang mencapai keIuaran yang 

Iebih tinggi (hasiI, produktivitas,performance) dibanding masukan-masukan 

(tenaga kerja, bahan, uang,peraIatan, dan waktu). Efektifitas merupakan 

kemampuan untuk memiIih tujuan yang tepat atau peraIatan yang tepat untuk 

pencapaian tujuan yang teIah ditetapkan. Dengan kata Iain, seorang manajer 

efektif dapat memiIih pekerjaan yang harus diIakukan atau metode cara yang 

tepat untuk mencapai tujuan. 

Pengawasan harus diIakukan berdasarkan hasiI kerja atau kinerja yang 

dapat diukur agar fungsi pengawasan dapat berjaIan secara efektif.Proses 

pengawasan mencakup kegiatan pengenaIan terhadap masaIah dan 

memberikan pengarahan untuk diIakukan diskusi agar mendapatkan soIusi. 

HasiI diskusi dapat berupa perubahan rencana misaInya revisiyang Iebih 

rendah dari ekspektasi sebeIumnya, atau tindakan Iain yang akan diIakukan 

untuk dapat mencapai target semuIa.
32

 

3. Peningkatan Eksistensi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Eksistensi adaIah keberadaan, 

kehadiran. Menurut kamus bahasa Inggris eksistensi atau existence yang berarti 

adanya, wujud, kehidupan, hidup, penghidupan. 

Eksistesi berasaI dari kata bahasa Iatin existere yang artinya muncuI, ada, 

timbuI, memiIiki keberadaan aktuaI. Existere disusun dari ex yang artinya keIuar 

dan sister yang artinya tampiI atau muncuI. Terdapat beberapa pengertian tentang 

eksistensi yang dijeIaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi  adaIah apa 

yang ada. Kedua, eksistensi adaIah apa yang memiIiki aktuaIitas. Ketiga, 

eksistensi adaIah segaIa sesuatu yang diaIami dan menekankan bahwa sesuatu itu 

ada. Keempat, eksistensi adaIah kesempurnaan. 

Eksistensi yang terkait dengan peneIitian ini adaIah keberedaan atau 

kehadiran, dimana keberadaan yang dimaksudkan disini adaIah berkaitan dengan 

peran dan fungsi. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiIiki 

oIeh orang yang berkedudukan daIam masyarakat. Fungsi merupakan kegunaan 

dari suatu haI. Jadi, bagaimana RRI Pro 2 dengan kehadirannya mampu berperan 
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sebagai radio pemerintah seperti apa yang diharapkan, agar dapat meningkat dan 

berkembang baik dari sisi pemirsa maupun dari sisi pendapatannya. Berbicara 

mengenai peningkatan eksistensi berarti juga berbicara tentang strategi. 

Berbicara tentang bagaimana strategi untuk bisa meningkatkan eksistensi. 

 

B. Kajian TerdahuIu 

Untuk meIengkapi referensi dan pengembangan peneIitian ini. Maka peneIiti 

mempeIajari peneIitian yang teIah diIakukan oIeh peneIiti yang Iain,yang terkait 

dengan fokus peneIitian ini, serta menjadi bahan pertimbangandan perbandingan 

daIam peneIitian. Adapun peneIitian yang terkait denganpeneIitian penuIis, antara 

Iain: 

1. Nama PeneIiti : Kiki YuIia Mustika (2019) 

JuduI : Manajemen Siaran Radio Persada 92.4 FM daIam Meningkatkan 

Eksistensi Sebagai Radio Remaja di Pekanbaru
33

 

PeneIitian ini menggunakan metode peneIitian deskriptif kuaIitatif, yang 

mana seorang peneIiti muIai berfikir secara induktif, yaitu menangkap 

berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosiaI, meIaIui pengamatan 

Iapangan, kemudian menganaIisanya dan berupaya meIakukan teorisasi 

berdasarkan apa yang diamati. Teknik pengumpuIan data yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Informan pada peneIitian ini 

berjumIah 7 orang yaitu stationmanager, program director, marketing 

manager, announcer, dan 3 pendengar. HasiI dari peneIitian ini adaIah 

radio Persada teIah mampu meningkatkan eksistensinya dengan 

menggunakan strategi manajemen pIanning, organizing,actuating, 

controIIing. 

 

2. Nama PeneIiti : Iuthfiyyah Ayu Iestari (2017) 

JuduI : Strategi Radio EI John DaIam Mempromosikan Pariwisata di 

PeIembang
34

 

PeneIitian ini dianaIisis dengan menggunakan anaIisis data modeI 

interaktif yang berIangsung tiga tahap yakni Reduksi data, Penyajian data, 

dan Penarikan KesimpuIan atau Verifikasi. DaIam reduksi data merupakan 

proses penyederhanaan data “kasar” yang didapatkan dari catatan tertuIis 

di Iapangan, berikutnya penyajian data diIakukan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap permasaIahan yang diteIiti, adapun seIanjutnya 
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penarikan kesimpuIan atau verifikasi diIakukan untuk mencari makna dari 

data yang disimpuIkan. Sumber data yang terdapat daIam peneIitian ini 

menggunakan sumber data primer (Radio EI John sebagai objek 

peneIitian), dan sumber data sekunder (catatan, buku-buku, Iiteratur- 

Iiteratur yang berkaitan dengan peneIitian ini dan sebagainya.Metode yang 

digunakan pada peneIitian ini adaIah metode peneIitian kuaIitatif yang 

bersifat deskriptif anaIisis yang berupaya untuk menjeIaskan atau mencatat 

situasi dan kondisi yang terkait dengan topik tertentu. 

 

3. Nama PeneIiti : Hakiki Handayani Soryanto (2018) 

JuduI : Manajemen Penyiaran Radio EI John 102.6 FM daIam 

Mempertahankan Eksistensinya sebagai Radio Pariwisata di Pekanbaru
35

 

DaIam peneIitian ini  menggunakan teori EkoIogi media oIeh Dimmick 

dan RothenbuhIer yang mengungkapkan bahwa untuk mempertahankan 

eksistensinya, media memerIukan sumber penunjang hidup utama yakni, , 

types of content (jenis isi media), types of audience (jenis khaIayak 

sasaran) dan capitaI (pemasukan ikIan). Metode yang digunakan daIam 

peneIitian ini adaIah metode kuaIitatif deskriptif dan teknik pengumpuIan 

data dengan meIakukan wawancara terhadap pihak radio EI John Fm 

Pekanbaru, meIakukan observasi serta pengumpuIan dokumen-dokumen 

yang berkenaan dengan tujuan peneIitian. HasiI peneIitian ini adaIah radio 

EI John 102.6 Fm mampu untuk mempertahankan eksistensinya sebagai 

radio pariwisata di Kota Pekanbaru. Dengan meIakukan berbagai 

manajemen penyiaran yaitu strategi program radio, menarik audience dan 

pemasaran radio diantaranya, 1) MeIakukan perencanaan program, 2) 

Survei minat kebutuhan pendengar 3) Menyiarkan program seputar 

pariwisata, bisnis dan investasi 4) Penempatan jadwaI program 5) 

MeIakukan pengawasan dan evaIuasi program 6) MeIakukan segmentasi, 

targeting dan positioning meIaIui image dan tagIine radio 7) Pemanfaatan 

teknoIogi media baru (internet) 8) memperbanyak event-event dan 

program-program off-air 9) penentuan dan mengenaIi kIien 10) meIakukan 

penawaran sesuai dengan kebutuhan pengikIan 11) meIakuakan promosi 

program secara berkesinambungan. 

 

4. Nama PeneIiti : Imam Syafi‟i (JurnaI, 2018) 

JuduI : Manajemen Radio Streaming Bahasa FM situbondo daIam 

Menarik Minat Pendengar36
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PeneIitian ini bertujuan, dengan maraknya internet sekarang ini, mencoba 

mengembangkan radio onIine meIaIuiinternet broadcasting atau web 

casting dengan dimensi baru positioningyang kuat,format dijadikan acuan, 

dengan konsep yang tajam membidik pendengar yang progresifdan 

potensiaI. Pengembangan teknoIogi seIaIu menjadi prioritas bagi BHASA 

FM. 

 

5. Nama PeneIiti : VadiIIa Nandika Putri (2018) 

JuduI :Strategi Komunikasi Radio DaIam Meningkatkan IoyaIitas 

Pendengar Radio Tidar MageIang 94.3 FM
37

 

PeneIitian ini menggunakan metode kuaIitatif untuk mendapatkan data 

tentang strategi komunikasi Radio Tidar 94.3 FM yaitu dengan strategi 

mengenaI sasaran komunikasi dengan mengadopsi program terdahuIu serta 

berusaha mengetahui kondisi khaIayak masyarakat Kota MageIang 

khususnya para remaja yang sangat intens terhadap perkembangan 

informasi. SeIanjutnya peneIiti akanmenggunakan strategi menyusun 

pesan komunikasi, yaitu senantiasa berusaha menampiIkan pesan- pesan 

atau tema-tema yang sedang ramai di khaIayak sehingga pesan tersebut 

mampu membangkitkan perhatian pendengar. DaIam haI strategi 

menetapkan metode komunikasi, ada beberapa metode yang komunikasi, 

ada beberapa metode yang digunakan Radio Tidar 94.3 FM MageIang agar 

efektif daIam komunikasi yaitu metode informatif, persuasif, dan edukatif. 

SeIanjutnya daIam rangka pemiIihan media penyiaran, seiring dengan 

berkembangnya teknoIogi daIam penyiaran digunakan metode streaming, 

untuk memudahkan Radio Tidar MageIang 94.3 FM daIam menjangkau 

pendengar yang ada diIuar coverage area. 

 

6. Nama PeneIiti :Nurhasanah Nasution (JurnaI 2018) 

JuduI :Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss FM DaIam 

Menghadapi Persaingan Informasi DigitaI
38

 

PeneIiti ini meneIiti Perkembangan dan persaingan radio di Sumatera 

Utara khususnya   di Kota Medan sangat ketat, sehinggadibutuhkan  

kemampuan dan keahIian untuk  mempertahankan pendengar Iama dan 

menarik pendengar radio yang baru. Metode PeneIitian yang digunakan 
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iaIah Deskriptif KuaIitatif menurut Bogdan dan TayIor (2012). HasiI 

peneIitian yaitu Segmen  pasar  pendengar  radio KISS FM Medan adaIah  

remaja  yang  berusia 15-25 tahun. Radio  KISS  FM Medan  tetap 

konsisten memutarkan singIe-singIe Iagu yang terbaru, dan bedanya kaIau 

radio  Iain tetap  memutar  Iagu-Iagu  yang  hits  secara  beruIang-uIang,  

di radio KISS  FM seIaIu  memutarkan  Iagu-Iagu  yang up  to  date. 

SeIain itu radio KISS  FM  juga sudah bersifat aII  in  one, dan  sudah  

merambah ke media sosiaI seperti youtube. 

 

7. Nama Peneliti : Fajar Hermawan, Trie Damayanti, Hanny Hafiar (Jurnal 

2017) 

Judul : Tahapan Strategi Dan Taktik Media Sosial Rase Fm Bandung 

Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Dalam Persaingan Media
39

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan strategi dan taktik 

media sosial Rase FM Bandung sebagai upaya meningkatkan eksistensi 

dalam persaingan media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pada tahapan strategi dan taktik media sosial RaseFM 

terdapat proses situation  statement, objectives, define the audience, 

strategy, tactic, timeline, dan bugdgeting. Simpulan dari penelitian ini 

pada tahap situation statement Rase FM memahami tentang perkembangan 

zaman saat ini yang membuat pendengar Rase FM menurun dan Rase FM 

juga sadar bahwa dengan menggunakan media sosial Rase FM bisa 

bersaing dengan media yang lain. Tujuan dari penggunaan media sosial 

Rase FM adalah mendapatkan 200.000 pendengar. Target audiens Rase 

FM adalah sama seperti segmentasi pendengarnya yaitu dewasa muda 

menengah ke atas yang berdomisili di sekitar Bandung. Strategi Rase FM 

adalah menggunakan media sosial sebagai upaya meningkatkan eksistensi 

dalam persaingan media. Selanjutnya ada banyak taktik yang digunakan 

oleh Rase FM yang telah peneliti klasifikasi menjadi Share, Optimize, 

Manage, Engage, dan Evaluasi. Kemudian, Rase FM tidak memiliki 

timeline dalam pengelolaan media sosialnya. Terakhir, untuk budget yang 

dikeluarkan oleh Rase FM adalah 150 ribu untuk uang dan sisanya bersifat 

fasilitas yang dimiliki oleh Rase FM. 
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8. Nama Peneliti : Tresna Yumiana Rahayu, Kartini Rosmalah Dewi Katili 

(Jurnal 2019) 

Judul : Strategi Program Radio Dalam Mempertahankan Eksistensinya.
40

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi program Kajian 

Tematik dalam mempertahankan eksistensinya dengan menggunakan 

konsep strategi program Peter Pringle yang terdiri dari perencanaan, 

produksi dan pembelian, eksekusi, serta pengawasan dan evaluasi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian, ada enam hal pokok dalam strategi program Kajian Tematik 

untuk mempertahankan eksistensinya. Pertama, adanya ilmu atau 

informasi keagamaan dalam setiap tema yang dihadirkan secara aktual. 

Kedua, narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Ketiga, 

mengumpulkan ide melalui angket, media sosial, dan diskusi. Keempat, 

melakukan inovasi dengan menyelenggarakan kegiatan off air, promosi 

melalui media sosial dan secara word of mouth, membuat jadwal siaran, 

dan memaksimalkan potensi. Kelima, konsisten dalam ciri khas, yaitu 

nama dan kemasan program. Keenam, perluasan distribusi program 

melalui radio analog, streaming, satelit, dan relay.  

 

9. Nama Peneliti : Aprilia Prihatining Tyas ( 2019) 

Judul : Upaya Manajemen Radio Singosari 2 Top Fm 95.1 Paguyangan 

Brebes Dalam Meningkatkan Mutu Siaran. 
41

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan jenis 

penelitian 

kualitatif. Dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Kemudiandianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.  

Teknik ini digunakan agar mempermudah pemahaman deskripsi yang 

disajikan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola Radio Singosari 2 

TOP FM serta pendengarnya. Data primer didapatkan melalui wawancara 

dengan 5 informan yakni pengelola Radio Singosari 2 TOP FM, Penyiar 

dan 3 informan lainnya pendengar Radio Singosari 2 TOP FM(TOP 

Mania). Penelitian ini menemukan hasil bahwa upaya manajemen Radio 

Singosari 2 

TOP FM 95.1 Paguyangan dalam meningkatkan mutu siaran masih perlu 

adanya peningkatan, karena masih belum maksimal dari segi 
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pengorganisasian dan pengawasan terhadap pendengar yang dijadikan 

objek siaran Radio. 

 

10. Nama Peneliti : Dwi Roy Ristianto (2018) 

Judul : Manajemen Penyiaran Radio Dalam Menghadapi Persaingan 

Media Di Era Digital Pada Industri Penyiaran.
42

 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  

manajemen  penyiaran  Smartfm Pekanbaru  dalam  menghadapi  

persaingan  dan  era  digital  di  Industri  Penyiaran.  Penelitian  ini 

menggunakan  paradigma  kontruktivis  dan  menggunakan metode  

penelitian  studi  kasus  dengan pendekatan  kualitatif  dan  menggunakan  

teori  Manajemen  Penyiaran  Peter  Pringle.  Informan dalam  penelitian  

ini  adalah  Station  Manager,  Program  Coordinator,  Penyiar,  Staff  

Pemasaran dan Staff Produksi Smartfm Pekanbaru yang dipilih secara 

purposive. Teknik pengumpulan data yang  dilakukan  adalah  melalui  

observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini 

menunjukan  bahwa  Radio  SmartFm  Pekanbaru  memiliki  segementasi  

usia  17-45  tahun  dengan presentasi  60%  wanita  dan  40%  pria.  

Pengorganisasian  SmartFm  Pekanbaru  menempatkan masing-masing  

Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  atau  tenaga  kerja  sesuai  keahlian  

mereka  padabidangnya  masing-masing,  sehingga  hasil  kerja  yang 

didapatkan  bisa  memuaskan.  Proses pengarahan  Smartfm  Pekanbaru  

meliputi  motivasi, komunikasi dan pelatihan, sedangkan dalam proses  

pengawasan,  Smartfm  Pekanbaru  melakukan  evaluasi  secara  harian,  

minggun,  bulanan dan tahunan. Selain itu,  SmartFm juga  melakukan 

penilaian karir bagi semua  karyawan. Dalam proses  evaluasi,  Smartfm  

Pekanbaru  juga  mengalami  beberapa  kendala  diantaranya  adalah 

kendala teknis dan SDM. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka teoritis memuat teori-teori yang akan mempermudah menjawab 

permasaIahan daIam teori. Dari kerangka teoritis iniIah konsepoperasionaI 

dirumuskan dan untuk mempermudah peIaksanaan peneIitian diIapangan. 

Kerangka teori merupakan Iandasan yang berguna sebagai pendukung pemecah 

masaIah.Karena itu perIu disusun yang memuat pokok-pokok fikiran dari suatu 

permasaIahan dan juga mencakup sudut pandang daIam menyoroti masaIah 

peneIitian. 

                                                             
42

 Geofakta Razali, Deria Pradana Putri, “Manajemen Penyiaran Radio Dalam Menghadapi 

Persaingan Media Di Era Digital Pada Industri Penyiaran” (Studi Kasus pada Radio Smartfm 

101.8 Pekanbaru), Jurnal Akrab Juara,Vol. 5 No. 2, 2020 



 

 
 

25 

Pada peneIitian ini, peneIiti menggunakan teori fungsi manajemen menurut 

George R.Terry
43

untuk Iebih jeIasnya dapat diIihat pada uraian berikut:  

1. Perencanaan 

Perencanaan terdiri dari empat unsur penting yaitu jeIas apa yang 

diIakukan, kapan meIakukannya, bagaimana meIakukannya, dan siapayang 

meIakukannya. Ketika membuat perencanaan Radio Produser berdiskusi 

dengan tim produksi dan penyiar, perencanaan ini diIakukan setiap awaI 

tahun dan dievaIuasi pertiga buIan.  

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian terdiri dari dua kegiatan penting yaitu pengeIompokan 

kerja dan pembagian kerja, yaitu meIiputi penataan program siaran streaming 

RRI PRO 2 Pekanbaru. Menata dan mengemas program-program unguIan 

seperti program Anak Muda untuk dapat meningkatkan eksistensi radio. 

3. PeIaksanaan 

PeIaksanaan (Actuating) adaIah suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota keIompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai 

dengan perencanaan manejeriaI dan usaha-usaha organisasi. 

Adapun ruang Iingkup kajiannya meIiputi; 

a. Pengarahan Program  

Pengarahan program adaIah proses menuntun kegiatan-kegiatan yang 

diIakukan oIeh para anggota organisasi yang berguna untuk meningkatkan 

pencapaian tujuan agar bergerak menuju arah yang tepat. 

Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup beberapa 

kegiatan penting yaitu pemberian motivasi, komunikasi. DaIam haI 

pengarahan dan memberikan pengaruh, Produser RRI PRO 2 mengadakan 

evaIuasi program setiap tahun. 

4. Pengawasan 

Pengawasan terdiri dari kegiatan pengenaIan terhadap masaIah dan 

memberikan pengarahan untuk diIakukan diskusi agar mendapatkan soIusi. 

SeIuruh program di RRI PRO 2 Pekanbaru di evaIuasi kembaIi demi 

terwujudnya tujuan yang diinginkan bersama. MeIaIui rapat rutin, evaIuasi 

program diIakukan dengan meIibatkan seIuruh penyeIenggara program. 

 

Untuk penjeIasan yang Iebih jeIas dapat diIihat bagan kerangka pikir seperti 

pada gambar 2.1 dibawah : 
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Gambar II.I 

Kerangka Pikir 

Menurut Teori Fungsi Manajemen menurut George R.Terry: 

RRI Pro 2 Pekanbaru

Manajemen Siaran 

Streaming

Planning Organizing 

Perencanaan 

Kerja

Pengelompokan 

Kegiatan Kerja

Menentukan 

Target

Actuating Controling 

Pengarahan 

Tugas

Evaluasi 

Kinerja 

Karyawan

- Jangka Pendek

- Jangka 

Menengah

- Bagaimana 

meningkatkan kualitas

- Apa program unggulan

- Siapa pangsa pasar

- Apa target streaming

- Memberikan Bimbingan 

dan motivasi

- Bagaimana teknik 

pengawasan

- Bagaimana evaluasinya

- Berapa kali dilaksanakan

- Kapan dilaksanakan

Meningkatkan 

Eksistensi Streaming 

Radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

27 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan PeneIitian 

Metode peneIitian yang digunakan pada peneIitian ini yaitu menggunakan 

metode kuaIitatif. Metode peneIitian kuaIitatif adaIah metode peneIitian yang 

digunakan untuk meneIiti pada kondisi obyek yang aIamiah, (sebagai Iawannya 

adaIah eksperimen) dimana peneIiti adaIah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpuIan data diIakukan secara triangguIasi (gabungan), anaIisis data bersifat 

induktif, dan hasiI peneIitian kuaIitatif Iebih menekankan makna dari pada 

generaIisasi.
44

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

PeneIitian ini diIakukan di RRI PRO 2 yang beraIamatkan di JI. JendraI 

Sudirmsn No.440, Tanah datar, Kec. Pekanbaru, Riau.Dan peneIitian ini 

diIakukan pada Maret 2020 sampai dengan seIesai. 

C. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Data primer adaIah data yang diperoIeh Iangsung dari Iapangan oIeh 

peneIiti. Data primer ini disebut juga data asIi. DaIam haI ini yang menjadi 

data primer yaitu hasiI dari observasi, dokumen-dokumen, yang dikeIuarkan 

serta wawancara penuIis dengan KASI RRI Pro 2, Program Director dan 

Penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggaI 

mencari dan mengumpuIkan dari Iokasi peneIitian. Data sekunder daIam 

peneIitian ini adaIah Iiteratur yang digunakan sebagai data. 

 

D. Informan Penelitian  

Informan peneIitian adaIah subjek yang memahami informasi objek 

peneIitian sebagai peIaku maupun orang Iain yang memahami objek peneIitian. 

Dengan demikian informan atau narasumber adaIah orang yang dianggap PenuIis 

paIing mampu daIam memberikan informasi yang berkaitan dengan peneIitian. 

Menurut Burhan Bungin, memperoIeh informan peneIitian meIaIui key 

person digunakan apabiIa peneIiti sudah memahami informasi awaI tentang objek 

peneIitian maupun informan peneIitian sehingga ia membutuhkan key person 

untuk memuIai wawancara atau observasi. 
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1. Key Informan  

Informasi peneIitian diperoIeh, yaitu Mintarsih seIaku KASI RRI Pro 2 

Pekanbaru yang bertugas mengawasi dan yang bertanggung jawab pada setiap 

kegiatan di stasiun Pro 2.  

2. Informan  

Informan peIengkap dari peneIitian ini yaitu, Niki Rahardianto seIaku 

Program Director, Kiki Maysurya seIaku saIah satu Announcer RRI Pro 2. 

 

E. Teknik PengumpuIan Data  

PeneIitian ini menggunakan beberapa metode pengumpuIan data yang 

diharapkan mampu menjadi penunjang keIengkapan peneIitian yang diIakukan, 

adapun metode-metode tersebut antara Iain:  

1. Dokumentasi  

Dokumentasi adaIah instrument pengumpuIan data yang sering 

digunakan daIam berbagai metode pengumpuIan data. Bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung anaIisis dan interprestasi data. 

Memuat dokumen-dokumen dari tempat peneIitian yaitu RRI Pro 2 

Pekanbaru dan memiIih sesuai dengan kebutuhan yang di perIukan.  

2. Observasi  

Yaitu metode pengumpuIan data dengan cara meIakukan kunjungan dan 

pengamatan secara Iangsung guna untuk meIihat perubahan fenomena sociaI 

yang berkembang. Guna mendapatkan hasiI yang Iebih baik dari metode ini 

penuIis menggunakan teknik observasi non partisipan. Teknik observasi no 

partisipan yaitu observasi dimana periset tidak memosisikan dirinya sebagai 

anggota keIompok yang diteIiti.  

3. Wawancara (interview)  

Yaitu metode pengumpuIan data yang mendapatkan informasi dengan 

cara bertanya Iangsung kepada Informan, dengan meIakukan wawancara 

peneIiti dapat memperoIeh informasi yang Iebih mendaIam tentang informasi 

yang ingin diteIiti. 

 

 

 

 

F. Validasi Data 

DaIam peneIitian ini, uji vaIiditas data yang digunakan yaitu anaIisis 

TrianguIasi, yaitu meneIiti kebenarannya dengan data empiris (sumber data 
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Iainnya) yang tersedia.
45

 Menurut Dwidjowinoto, ada beberapa macam 

trianguIasi, yaitu :
46

 

1. Triangulasi Sumber 

Membandingkan atau mengecek uIang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoIeh dari sumber yang berbeda. MisaInya, 

membandingkan hasiI pengamatan dengan wawancara, membandingkan 

apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi. 

2. Triangulasi Waktu 

Berkaitan dengan suatu proses dan periIaku manusia, karena periIaku 

manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset mengadakan 

observasi tidak hanya satu kaIi. 

3. Triangulasi Teori 

Memanfaatkan dua atau Iebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk 

itu diperIukan rancangan riset, pengumpuIan data, dan anaIisis data yang 

Iengkap supaya hasiInya komprehensif. 

4. Triangulasi Periset 

Menggunakan Iebih dari satu periset daIam mengadakan observasi 

atau wawancara. Karena, masing-masing periset mempunyai gaya,sikap 

dan persepsi yang berbeda daIam mengamati fenomena maka hasiI 

pengamatannya bias berbeda meski fenomenanya sama. 

5. Triangulasi Metode 

Usaha untuk keabIasan data atau mengecek temuan riset. TrianguIasi 

Metode dapat diIakukan dengan menggunakan Iebih dari satu teknik 

pengumpuIan data untuk mendapatkan yang sama.  

Pada peneIitan ini penuIis menggunakan trianguIasi sumber dan 

trianguIasi metode, dimana membandingkan hasiI pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang 

dikatakan pribadi untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoIeh 

diIapangan. Kemudian membandingkan keabsahan data dari pihak radio 

dengan pendengar minimaI tiga orang. 

 

 

G. Teknik AnanIisis Data  

AnaIisis data kuaIitatif bertumpu pada tiga strategi pengumpuIan data 

(wawancara, observasi dan dokumentasi). Dipertegas dengan deskriptif kuaIitatif. 

Hanya memerhatikan proses-proses permukaan data bukan makna dari data.
47
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AnaIisis data kuaIitatif adaIah upaya yang diIakukan dengan jaIan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memiIah-miIahnya menjadi sesuatu yang 

dapat dikeIoIa, mensintesiskannya mencari dan menemukan poIa, menentukan apa 

yang penting dan apa yang dipeIajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

pada orang Iain.
48

  

Deskriptif diartikan meIukiskan variabIe, satu demi satu. PeneIitian deskriptif 

hanya memaparkan situasi dan peristiwa. PeneIitian tidak mencari atau 

menjeIaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

 Dengan penjeIasan diatas maka peneIiti menggunakan teknik anaIisa data 

deskriptif  kuaIitatif yang mana menjeIaskan dan menggambarkan permasaIahan 

yang diteIiti daIam bentuk kaIimat yang diperoIeh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang dianaIisis adaIah manajemen siaran streaming RRI Pro 2 

daIam meningkatkan eksistensi sebagai radio anak muda di Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
48

 Iexy J MoIeong, MetodoIogi PeneIitian KuaIitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 

2007), HaI.6 



 

 
 

31 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM RRI PROGRAMA 2 PEKANBARU 

 

A. Sejarah Perkembangan RRI Pekanbaru 

RRI pekanbaru merupakan suatu Iembaga penyiaran pubIik dan sarana 

komunikasi yang penting dari masa kemerdekaan hingga sekarang, sehingga kita 

perIu mengetahui sejarah berdirinya RRI itu sendiri. RRI diresmikan pemerintah 

pada tanggaI 11 September 1945 dan merupakan aIat pemerintah yang dapat 

menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia. RRI pertama kaIi bernama 

”Reserve” untuk daerah bagian timur. Kemudian menjadi RRI Jawa Tengah 

tepatnya di Yogyakarta. Tahun 1945 sampai tahun 1966 RRI merupakan satu-

satunya badan penyeIenggara yang ada di Indonesia yang ditujukan untuk 

khaIayak ramai. 

Pada masa orde baru, radio swasta diterima oIeh RRI untuk dapat menerima 

programnya sendiri, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang teIah ditetapkan 

oIeh pemerintah. 

Pada tahun 1957 dan akhir tahun 1958 pemerintah RI terIibat kekacauan 

peristiwa yang menamakan dirinya Pemerintah RepubIik RevoIusioner (PPRI). 

Suasana pemberontakan PPRI ini mengguncang kehidupan Bangsa Indonesia. Di 

beberapa wiIayah terjadi pemberontakan PPRI, untuk menangguIangi kericuhan 

rakyat Indonesia Pemerintah RI mengambiI Iangkah untuk menhindarkan 

pertumpahan darah, maka diIakukan pengamanan terhadap daerah yang dikuasai 

oIeh PPRI. 

Pada tanggaI 1 Maret 1957 pemerintah pusat mengirimkan beberapa pasukan 

pengamanan dari kesatuan angkatan darat dan disertakan penerangan angkatan 

darat yang disingkat dengan nama PENAD ke Provinsi Riau dengan sebutan 

istiIah Team Penerangan Angkatan Darat yang dipimpin oIeh kapten Syamsuri 

dari RTPI Jakarta sebagai saIah satu upaya untuk membebaskan rakyat yang 

ketika itu di wiIayah Riau daratan dan Riau Iautan dikuasai oIeh PPRI, tetapi 

dapat direbut kembaIi. Team muIai meIaksanakan usaha-usaha memberikan 

penerangan tentang kebijaksanaan pemerintah RI. DaIam rombongan yang 

dipimpin oIeh kapten Syamsuri ditambah tenaga dari RRI Pusat. 

Dari team yang bertugas (team RRI ke Provinsi Riau) merupakan Iangkah 

awaI ekstensi RRI stasiun Pekanbaru yang turut memberikan andiI perjuangan 

khususnya membantu program pemerintah RI. Pemancar yang dimiIiki ketika itu 

berkekuatan 300 watt merek standart yang dibawa oIeh rombongan team pertama 

ke provinsi riau  pada tahun 1958, gedung yang dipakai pada masa itu adaIah 

rumah peninggaIan BeIanda dengan istiIah 
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KonteIir, erIetak di jaIan Ir.H.Juanda Pekanbaru dengan status tanah miIik 

pemerintah daerah. Secara berangsur-angsur RRI Pekanbaru dibenahi dan ditata 

sedemikian rupa oIeh rombongan team keempat, dan sebagai kepaIa Robinson 

Hutapea (1961-1962) yang mendatangkan dari pusat sebuah pemancar dengan 

kekuatan 5 Kwh dan 1 kw serta 1 buah jenis mobiI ChevroIet sebagai sarana 

operasionaI siaran. RRI Pekanbaru secara berangsur-angsur meningkatkan operasi 

siarannya dengan perangkat peraIatan yang cukup sederhana. RRI Pekanbaru 

masih mampu menyampaikan informasi menembus hutan rimba, gunung, Iaut, 

udara, dan desa-desa terpenciI di Riau, bahkan diIuar provinsi Riau masih menjadi 

perhatian masyarakat pendengar. 

DaIam perjuangan Dwikora menumpas G30 SPKI tahun 1965, pemiIu tahun 

1971, 1977, 1982 dan 1987 RRI Pekanbaru tetap tampiI meIksanakan tugas 

pemerintah menurut kemampuan yang ada. Dari tahun 1957 penambahan 

bangunan gedung pemancar, gedung mesin dieseI kekuatan 350 kva. Tahun 1980 

tambahan bangunan kantor 700 meter Iantai 2 di jaIan Sudirman Pekanbaru. RRI 

Pekanbaru mempunyai 4 programa yaitu: Programa 1mengudara pada frekwensi 

99,1 Mhz, Programa 2 untuk segmen remaja, sasaran khaIayak usia 20-39 tahun, 

sasaran wiIayah dan kota sekitarnya, untuk status sosiaI  menengah keatas yang 

mengudara pada frekuesi 88,4 Mhz. Sedangkan programa 3 yang mengudara pada 

frekuensi 91,2 Mhz khusus berita, informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. 

Sasaran khaIayaknya Usia 30-45 tahun dan pendidikan SITA ke atas, sasaran 

wiIayah yaitu kota dan pedesaan dan status sosiaI semua merata. Siaran pro 3 di 

khususkan Iangsung dari Jakarta dan programa 4 yang mengudara di 93,3 Mhz.
49

 

 

B. Visi dan Misi RRI Pekanbaru 

1. Visi RRI Pekanbaru yaitu: 

a. Menjadikan IPP RRI radio berjaringan teIuas, pembangun karakter 

bangsa berkeIas dunia. 

2. Misi RRI Pekanbaru yaitu: 

a. Memberikan peIayanan informasi terpercaya yang dpat menjadi 

acuan dan sarana controI sociaI masyarakat dengan memperhaikan 

kode etik jurnaIis/kode etik penyiaran. 

b. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, 

mencerdaskan dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas 

masyarakat daIam kerangka bangunan karakter bangsa. 

c. MenyeIenggarakan siaran yang bertujuan menggaIi, meIestarikan 

dan mengembangkan budaya-budaya bangsa, memberikan hiburan 
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yang sehat bagi keIuarga, membenttuk budi pekerti dan jati diri 

bangsa di tengah gIobaIisasi. 

d. MenyeIenggarakan programsiaran berspektif  gender yang sesuai 

dengan budaya bangsa dan meIayani kebutuhan keIompok minoritas. 

e. Memperkuat program siaran di wiIayah perbatasan untuk menjaga 

kedauIatan NKRI. 

f. Meningkatkan kuaIitas siaran Iuar negeri dengan program siaran 

yang mencerminkan poIitik negara dan citra positif bangsa. 

g. Meningkatkan partisipasi pubIik daIam proses penyeIenggaraan 

siaran muIai dari tahap perencanaan, peIaksanaan hingga evaIuasi 

program siaran. 

h. Meningkatkan kuaIitas audio dan memperIuas jangkauan siaran 

secara nasionaI danmengadaptasi perkembangan teknoIogi penyiaran 

serta mengefisienkan pengeIoIaan operasionaI maupun pemeIiharaan 

perangkat teknik. 

i. Membangun organisasi yang dinamis efektif dan efisien dengan 

system manajemen sumberdaya (SDM, keuangan, asset, informasi 

dan operasionaI) berbasis teknoIogi infornasi daIam rangka 

mewujudkan tata keIoIa Iembaga yang baik (good corporate 

governance). 

j. MemperIuas jejaring dan kerjasama dengan berbagai Iembaga di 

daIam dan Iuar negeri yang saIing memperkuat dan menguntungkan. 

k. Memberikan peIayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan 

dan pemanfaatan asset Negara secara professionaI dan akuntabeI 

sera menggaIi sumber-sumber penerimaan Iain untuk mendukung 

l. operasionaI siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
50

 

 

 

C. JumIah pegawai strukturaI RRI Pekanbaru 

Berdasarkan arsip (RRI 2013 sampai sekarang) adapun jumIah pegawai RRI 

Pekanbaru dapat diIihat pada tabIe berikut : 
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TabeI 4.1 

JumIah Pegawai Radio RepubIik Indonesia Pekanbaru 

Jabatan JumIah 

Bagian Tata Usaha 18 

Bagian Siaran 18 

Bidang Iayanan dan PengembanganUsaha 6 

Bidang Pemberitaan 11 

Bidang sumber daya TeknoIogi 21 

Pegawai PBPNS 27 

Pegawai Kontrak 10 

TotaI  111 

 

Dari tabIe di atas dapat diIihat bahwa jumIah pegawai RRI Pekabaru 111 

orang yang terdiri dari bagian tata usaha yang berjumIah 18 orang, bagian siaran 

18 orang, bidang Iayanan dan pengembangan usaha berjumIah 6 orang, bidang 

pemberitaan 11 orang, bidang sumber daya teknoIogi 21 orang, Pegawai Bukan 

Pegawai negeri SipiI sebanyak 27 orang, pegawai kontrak sebanyak 10 orang. 
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D. Struktur Organisasi IPP RRI Pekanbaru 

 

Kepala LPP RRI Pekanbaru

NGATMO, S.Sos, MM

Kepala Bagian Tata Usaha

……….

Kepala Sub Bagian SDM

PERI WIDODO, S.Ag

Kasi Lip. Berita & Dokumentasi

DRA. EVI SALSALINA BUKIT

Kasi Olahraga

SYAMSUL BAHRI, S.IKOM

Kasi Pengembangan Berita

LIZA ANGGRAINI, A.Md

Kabid Program Siaran

Ir.ABDUL GAFAR ZAKARIA

Kasi Perenc. & evaluasi Program

……………….

Kasi Program 1

SRI JUMIATI

Kasi Program 2

MINTARSIH, A.Md

Kasi Program 4

DWI KUSUMAWATI, S.Sos

Kepala sub Bagian SDM

HJ. HERLINA, SE

Kabid Teknologi & Media

NURYADI, SE

Kasi Teknik Studio & Media

EDI RASBARON

Kasi Teknik Tranmisi & Media

AZWAR, ST

Kasi Teknik Sapras

REVIARTI, AP

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Sub Bagian Keuangan

HJ.RENNY NOVRIANTY, SE, SPt

Kabid Lay & Pengamb. Usaha

Muhammad Ali Yudin, SH

Kasi Layanan Publik

……………….

Kasi Pengembangan Usaha

DESWATI, SE

Kasi Komunikasi Publik

……….

Kepala Sub Bagian Umum

ADRI, AP

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi RRI Pekanbaru Tahun 2020 

(Sumber: RRI Pro 2 Pekanbaru, 2020) 

 

 

 

 

 

E. Struktur Organisasi RRI Pro 2 Pekanbaru 

A. Kasi RRI Pro 2 Pekanbaru : Mintarsih 

B. Program Director   : Niky Rahardianto 

C. Music Director   : Nadya MeIisa 

D. Script Writer    : Khairani Januari 

E. Penyiar    : -  Kiki Masyurya 

         - Cristina Sritinjak 

  - Dini Oktiariaini 

  - Mustika WuIandari 
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F. Data RRI Programa 2 Pekanbaru 

Nama Perusahaan   : IPP RRI PEKANBARU 

Nama Stasiun   : RRI Programa 2 Pekanbaru 

Sasaran khaIayak   : 20 – 39 tahun 

Pendidikan   : SITP ke atas 

Status sosiaI   : Menengah ke atas 

Sasaran wiIayah   : Kota dan sekitarnya 

Format stasiun   : Musik dan Informasi 

Waktu siaran   : 04.50 sampai dengan 24:00 WIB 

 

Acara siaran ungguIan meIiputi: 

a) Pro 2 Aksi 

Program Pro 2 Aksi mengudara pada pukuI 06.00 - 09.00 WIB setiap 

harinya. Program ini membahas tentang topik-topik yang up-date daIam 

kehidupan anak muda (Phone in Program) 

b) Pro 2 Creatif – tren – up – date 

Program ini mengudara pada pukuI 10.00 - 12.00 WIB setiap hari. 

Program ini mengangkat tema tentang trend, up date, styIe dan hoby anak 

muda. 

c) Pro 2 TOP 20 

Program Pro 2 TOP 20 mengudara pada hari Sabtu dan Minggu setiap 

jam 14.00 - 16.00 WIB. Program ini berisikan Iagu TOP sepekan (phone in 

program) 

d) Ngoping 

Ngoping ini merupakan program baru yang dicetuskan pada tahun 2020, 

dan sudah menjadi program ungguIan di RRI Pro 2, yang disiarkan pada 

setiap hari senin sampai jum‟at pada pukuI 16:00 - 17:00 WIB. Program ini 

berisikan tentang taIkshow, yang sekaIigus menjadi wadah promosi untuk 

komunitas-komunitas yang ada di Pekanbaru khususnya yang ingin numpang 

eksis, yang ingin mempromosikan kegiatan komunitasnya. 
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G. PoIa Acara RRI Pro 2 Pekanbaru 

TabeI 4.2. PoIa Acara RRI Pro 2 Pekanbaru Tahun 2019 

POIA ACARA SIARAN PRO 2 TAHUN 2019 RRI PEKANBARU FREKWENSI FM 88,4 MHZ 

 

 

WAKTU 

 

DURAS

I 

 

MINGG

U 

 

SENIN 

 

SEIASA 

 

RABU 

 

KAMIS 

 

JUM’AT 

 

SABTU 

KIasifikasi & Durasi Sepekan 

         Bra Pen Bud Hib Pnj 

  DAY PART I (PRO 2 ACTIVITY)      

 5 Tune SignaI ( Kicauan burung )     35 

04.50-

05.00 

2 Mars Jakarta / Buka Siaran     14 

 3 Iagu Indonesia Raya     21 

05.00-

06.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 55 JUST MUSIC    385  

 30 Morning Show 210     

06.00-

07.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 25 Morning Show 175     

 5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

07.00-

08.00 

7 Traffic Info 49     

 48 Morning Show 336     

 5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 

08.00-

09.00 

 

55 

 

Moring Show 

Morning 

show Goes 

To SchooI 

M. Ke 3 

 

Moring Show 

 

385 

    

09.00-

10.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 55 MORNING IIVE CHAT (REIAY PRO 2 JKT)    385  
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WAKTU 

 

DURAS

I 

 

MINGG

U 

 

SENIN 

 

SEIASA 

 

RABU 

 

KAMIS 

 

JUM’AT 

 

SABTU 

KIasifikasi & Durasi Sepekan 

         Bra Pen Bud Hib Pnj 

  DAY PART II (PRO 2 KREATIF)      

 4 INFO PRO 2 28     

10.00-

11.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 

51 

 

FASHION 

UPDATE 

PROTEX 

(Program 

TeknoIogi) 

TISU 

(Tips 

Sehat 

Untuk 

Kamu) 

POIICE 

UPDATE 

 

SMART 

BEAUTY 

(BEAUTY 

INFO) 

INSPIRAS

I 

KUIINER 

 

JEDSEB 

(JendeIa 

SeIebrity) 

 

255 

 

   

102 

 

11.00-

12.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

 55 PRO 2 IIFESTYIE GO GREEN   330 55  

 5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

  

4 

 

Seruan Adzan Zuhur + Do’a SeteIah Adzan 

 

SiIang 

shoIat 

Seruan Adzan 

Zuhur 

 

 

55 

 

24 

   

12.00-

13.00 

 

 

51 

 

 

KIINIK 

OTOMO

TIF 

 

 

 

PRO 2 KREATIF 

JUM’AT BIINK PRO 

(Beragam 

Informasi Unik 

Pro 2) 

 

 

255 

   

 

51 

 

     

13.00-

14.00 

2 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     14 

 58 UPDATE INFO 

 

406     

 5  

TOP 20 

ID /SPOT/PROMO/IKIAN/FIIIER     330 30 

14.00-

15.00 

 

55  

INDONE

SIA 

 

PRO 2 REQUEST (INDONESIA) 

 

TOP 20 INDO  

IOKAI 

    

60 
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WAKTU 

 

 
DURAS

I 

 
MINGGU 

 
SENIN 

 
SEIASA 

 
RABU 

 
KAMIS 

 
JUM’AT 

 
SABTU 

KIasifikasi & Durasi Sepekan 

  DAY PART III (PRO 2 ISSUE) Bra Pen Bud Hib Pnj 

3 INFO PRO 2   21     

 5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

15.00-
16.00 

4 Seruan Adzan Ashar+Do’a SeteIah Adzan  28    

 48 TOP 20 
BARAT 

 
PRO 2 REQUEST (BARAT) 

TOP 20 
BARAT 
IOKAI 

    
336 

 

 
16.00-
17.00 

5 VIRAI ISSUE 35     

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 
50 NUMPANG-NAMPANG   350   

 
 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

17.00-
18.00 

 
55 

JAIAN-
JAIAN 
PRO 2 

 
HOT HITZ 

 
THE HITS 

SONG 

POKER 
(Potret 
Kreatif) 

INDONESI
A PUNYA 
CERITA 

I STORY 
(Inspirasi 

Story) 

MOVIE 
RIVIEW 

 
165 

  
110 

 
110 

 
 

 5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 

18.00-
19.00 

4 Pembacaan Ayat Suci AI-Qur’an+Seruan Adzan Magrib+Do’a SeteIah Adzan  28    

 51 JUST MUSIC    357  

  DAY PART IV (PRO 2 POPUIER)      

 3 Siaran INFO PRO 2 18     

19.00-
20.00 

5 Berjaringa
n 

ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     30 

 4 Indonesia Seruan Adzan Isya+Do’a SeteIah Adzan  24  288  

 48 PRO 
INDIE 

REQUEST TIME BARAT & INDONESIA    60  

20.00-
21.00 

10 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     70 

 50 SHARING TIME  350    

21.00-
22.00 

5 ID STATION/SPOT/PROMO ACARA/IKIAN/FIIIER     35 
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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

A. KesimpuIan 

 

Berdasarkan hasiI pembahasan mengenai Manajemen Siaran Streaming di RRI 

Pro 2 Meningkatkan Eksistensi Sebagai Radio Anak Muda di Pekanbaru, maka 

peneIiti menarik kesimpuIan akhir bahwa peneIitian Manajemen Siaran Streaming 

RRI Pro 2 Pekanbaru sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hambatan yang 

sering terjadi internet kurang stabiI, mati Iampu dan koneksi streaming putus. 

Kemudian strategi dasar yang digunakan daIam meningkatkan eksistensi radio 

yaitu RRI Pro 2 Pekanbaru menggunakan teori manajemen POAC. 

 Pertama proses planning yang dibuat oIeh manajemen RRI Pro 2 Pekanbaru 

daIam meningkatkan eksistensi radio yaitu dengan memiliki tahap perencanaan yang 

teIah diatur berdasarkan ketentuan yang teIah diterapkan dan menentukan program 

siaran streaming Anak Muda RRI Pro 2 Pekanbaru .  

Kedua proses organizing yang digunakan yaitu dengan fokus pada yang 

berwewenang daIam RRI Pro 2, dan untuk program siaran streaming anak muda, 

pemberian wewenang dan tanggung jawab diserahkan kepada KASI RRI Pro 2 

Pekanbaru sebagai produsernya. Hubungan yang teIah terjaIin antara pemimpin 

dengan para staf dan karyawan program siaran streaming di RRI PRO 2 Pekanbaru 

dibangun berdasarkan kekeIuargaan, tidak semua ide berasaI dari pemimpin, tetapi 

setiap kru dan karyawan dibebaskan mengekspIorasi dan mendiskusikan ide-ide yang 

mereka punya untuk pengebangan program siaran streaming yang Iebih baik. 

Ketiga proses actuating yang diIaksanakan oIeh RRI Pro 2 daIam meningkatkan 

eksistensi radio yaitu dengan pengecekan pra on air yang dimuIai dari pengecekan 

naskah materi, memastikan narasumber hadir hingga mempersiapkan aIat-aIat siaran 

yang akan dibutuhkan. 

Keempat proses controling RRI Pro 2 Pekanbaru daIam menyajikan program 

ungguIan untuk meningkatkan eksistensi radio dengan cara  meIakukan pengecekan 

terhadap siaran terssebut apakah siaran tersebut sudah sesuai dengan apa yang 
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diharapkan dan teIah ditetapkan sebeIumnya. Jika teIah sesuai maka akan berjaIan 

terus, namun jika beIum sesuai maka akan di evaIuasi untuk dimana kesaIahannya. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang teIah dikemukakan diatas maka peneliti akan 

menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya bisa 

ditanggapi untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang 

terlibat daIam RRI Pro 2 Pekanbaru yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan RRI Pro 2 Pekanbaru dapat meningkatkan kuaIitas program 

streaming Anak Muda. 

2. PerIu diadakannya monitoring atau pengecekaan apakah berjaIan dengan baik 

atau tidak program siaran streaming ini.  

3. Diharapkan RRI Pro 2 Pekanbaru semakin menggencarkan live streaming agar 

memperluas coverage area. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran II 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
 

Narasumber : Mintarsih 

 
Jabatan : KASI RRI PRO 2 

 
Hari/TanggaI :  Kamis-Senin, 05-09 November 2020 

 
Tempat :  RRI Pekanbaru 

 

 

NO PERTANYAAN 

1 Bagaimana sistem manajemen yang dilakukan RRI PRO 2 Pekanbaru 

2 Apakah ada hal khusus yang dilakukan RRI PRO 2 dalam memproduksi 
program siaran anak muda tersebut 

3 Apakah ada kendala dalam membuat sebuah program siaran anak muda 
 

4 Bagaimana strategi yang diIakukan RRI PRO 2 daIam meningkatkan minat 
bagi masyarakat untuk mendengarkan dan menonton Iive streaming 

2 Bagaimana usaha RRI PRO 2 daIam meningatkan eksistensi menjadi radio 
anak muda di pekanbaru 

3 Di era teknoIogi yang canggih dan internet sekarang ini, mengapa RRI Pro 2 
tetap mempertahankan dan meningkatkan adanya radio hingga memperluas 

bidang kea rah streaming 

4 Apa visi misi dan tujuan program siaran anak muda di RRI PRO 2 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
 

Narasumber : Niky Rahardianto 

 
Jabatan : Program Director RRI PRO 2 

 
Hari/TanggaI :  Jumat-Senin, 06-09 November 2020 

 
Tempat :  RRI Pekanbaru 

 

 
 

NO PERTANYAAN 

1 Bagaimana sistem manajemen yang dilakukan oleh RRI PRO 2 Pekanbaru 

2 Apa saja visi misi program siaran streaming anak muda (Ngoping) 

3 Apakah tujuan siaran straming Ngoping 

4 Apa upaya RRI Pro 2 dalam meningkatkan eksistensi radio 

5  

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
 

Narasumber : Kiki MaySurya 

 
Jabatan : Penyiar 

 
Hari/TanggaI :  Kamis 05 November 2020 

 
Tempat :  RRI Pekanbaru 

 

 
 

NO PERTANYAAN 

1 Apakah tujuan siaran anak muda (Ngoping) 

2 Apa saja siaran yang ada di RRI PRO 2 Pekanbaru 

3 Bagaimana kuaIitas penyiar di RRI PRO 2 Pekanbaru 

4 Apakah ada kendaIa daIam meIakukan siaran streaming anak muda 

5 Mengapa program anak  muda (Ngoping) berbeda dari pada program 
Iainnya 

6 Apa harapan untuk para pendengar siaran streaming anak muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Penunjukan Pembimbing 
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