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DESKRIPSI MATA KULIAH: 

Memberikan pengetahuan teoritis mengenai dunia penyiaran meliputi pengertian, 

karakteristik, jenis-jenis dan proses penyiaran, prinsip-prinsip dasar penyiaran, jenis-

jenis program siaran, media penyiaran dan organisasi media penyiaran, sejarah serta 

perkembangan dunia penyiaran. 

 

ACUAN MATERI I: 

 PENGERTIAN DAN LATARBELAKANG 

 MEDIA PENYIARAN 

 ASPEK-ASPEK MEDIA PENYIARAN 

SUMBER:  

 Dasar-Dasar Penyiaran (Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin) 

 Dasar-Dasar Penyiaran (Riswandi) 

 Manajemen Media Penyiaran (Morissan,M.A) 
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● PENGERTIAN DAN LATARBELAKANG  
MEDIA PENYIARAN ● 

 

Pengertian 

Pembahasan mengenai dunia penyiaran sangat menarik, sebab aktivitas manusia 

sehari-hari sangat dekat  dengan dunia tersebut. Kemajuan teknologi komunikasi 

termasuk teknologi penyiaran dari era analog ke era digital semakin memanjakan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Digitalization Broadcasting Era 

mempermudah jasa layanan informasi yang lengkap, cepat, dan tepat. 

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting. JB Wahyudi 

(1994:6) menerangkan bahwa Penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan 

penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siar, pemancaran sampai 

kepada penerima siaran di suatu tempat. Siaran sama artinya dengan broadcast yang 

dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah “pesan atau 

rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang 

berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat 

diterima melalui perangkat penerima siaran, sedangkan Penyiaran yang sebut 

broadcasting memiliki pengertian sebagai “kegiatan pemancarluasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 

mengunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang 

elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk 

dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 

penerima siaran”. 

Secara umum media massa (konvensional) disebut-sebut memiliki fungsi hiburan, 

pendidikan dan informatif. Dennis McQuail (2002) mengatakan “bahwa media massa 

sebagian besar memiliki sifat-sifat negatif image”. Ditambahkan pula oleh Burhan Bugin 

(2005); “pers dan media massa postmodern selain memiliki fungsi-fungsi umum, juga 

memiliki peran-peran di atas, secara umum, pers dan media massa memiliki 

kemampuan konstruktif dan destruktif yang sangat dahsyat, selain ia sebagai mesin 

uang kapitalis yang terus mengeksploitasi kelemahan manusia”. Dalam UU No 32 Tahun 
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2002 (konsideran butir d) menerangkan bahwa lembaga penyiaran merupakan 

media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab 

dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, 

serta kontrol dan perekat sosial. 

Penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audien, yaitu suatu proses 

pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser (profesi) kepada 

masyarakat melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang 

yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa siaran radio ataupun televisi. 

Sedangkan istilah siaran  sebagai output penyelenggaran penyiaran baik melalui 

media radio maupun televisi. Media penyiaran memiliki fungsi yang sama dengan media 

massa lainnya yaitu: mendidik, menginformasika, menghibur, mempromosikan, menjadi 

agen perubahan sosial, dan melakukan kontrol sosial serta mentransfer nilai-nilai 

budaya. Setiap acara yang direncanakan, diproduksi, dan ditampilkan kepada khalayak 

dengan isi pesan yang bersifat edukatif, informatif, persuasif, dan komunikatif. 

Pengelolaan siaran khususnya programming diselenggarakan berdasarkan pada 

kesadaran bahwa” siaran memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membangun dan 

menghancurkan masyarakat”. Sebuah siaran mempunyai daya penetrasi yang kuat 

terhadap individu dan kelompok/masyarakat, sehingga  siaran dapat menimbulkan 

dampak yang luas di masyarakat. Siaran adalah suatu produk yang sangat potensial 

untuk digunakan untuk tujuan-tujuan ideal dan pragmatis. 

Siaran, baik radio maupun televisi berkembang menjadi komoditi dengan sasaran 

khalayak sebagai konsumen. Siaran dapat dijual bahkan digunakan sebagai sarana 

menjual produk atau jasa. Hal ini dikarenakan sarana khalayak yang dapat dijangkau 

melalui siaran relatif sangat luas dan terutama televisi memiliki daya simulasi yang 

sangat tinggi terhadap khalayak. 

 

Latar Belakang Lahirnya Media Penyiaran 

Ada alasan filosofis lahirnya Media Penyiaran yang tergantung pada situasi kapan stasiun 

penyiaran tersebut didirikan. Beberapa analisis antara lain: 
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- Model 1 

Bila situasi negara di mana stasiun penyiaran didirikan mempunyai 

pemerintahan yang stabi (legal secara de facto dan de jure), maka umumnya 

alasan pendirian stasiun (radio) adalah rasa ingin mencoba yang biasanya 

disebut eksperimen. Setelah bereksperimen beberapa waktu, para pendirinya 

ingin meningkatkan penyelenggaraan penyiaran secara profesional dan 

melembaga (memiliki izin). Status yang sudah profesional ini kemudian, secara 

logis akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan operasional. Pada saat itu 

status stasiun penyiaran telah bergeser dari eksperimen ke masalah komersial, 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Diagram urutan proses pendirian stasiun penyiaran Model 1 

 

Dalam bisnis penyiaran diantaranya stasiun berjejaring  yang terdiri dari 

beberapa stasiun penyiaran sejenis dalam upaya meningkatkan pemasukan 

dana dari pemasangan iklan. Terdapat dua bentuk format berjejaring, yaitu 

model relai dan model sindikasi. Model relai dilaksanakan dengan 

meneruspancarkan sebagai program yang tetap maupun tidak tetap dari stasiun 

induk (asal) yang menempati slot waktu tertentu. Jadi relai program disiarkan 

pada saat yang bersamaan. Sementara model sindikasi dilaksanakan dengan 

memancarkan sebagian program stasiun asal pada saat atau slot waktu yang 

berbeda, jadi merupakan siaran tunda. 

- Model 2 

Bila situasi negara dalam masa penjajahan, misalnya Indonesia pada masa 

kependudukan Belanda maupun Jepang. Pada situasi yang kedua ini, pendiri 

stasiun penyiaran itu (pihak yang terjajah) biasanya berkeinginan untuk  

menyebarluaskan suara kekebasan, membangkitkan semangat kebangsaan 

dengan menyiarkan lagu-lagu kedaeraha, menyebarkan opini atau kritisi kepada 

penguasa, dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa yang 

dimengerti oleh pribumi. Jadi dasar atau alasan pendirian stau stasiun penyiaran 

pada kasus kedua ini adalah politik. Hal ini tampak jelas pada periode 

Eksperimen Berizin Komersial 
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pemerintahan  Belanda di Indonesia, di mana secara keterwakilan politik, 

pribumi telah  terakomodasi di Volksraad. Tetapi tetap pribumi mencari 

alternatif penyampaian suara politiknya melalui penyiaran, baik yang 

mendapatkan maupun ilegal. Satu contoh konkret bentuk perjuangan 

kemerdekaan Indonesia ialah pengudaraan teks proklamasi melalui cara-cara 

ilegal menurut aturan penguasa Jepang saat itu, sehingga kemerdekaan 

Indonesia bisa didengar di seluruh dunia. Dalam perjuangan itu sempat 

diusahakan pemancar yang mobile agar tidak bisa terlacak oleh penguasa.  

- Model 3 

Pada saat teknologi sistem penyiaran FM ditemukan, sistem AM telah 

mendominasi peralatan penyiaran. Sistem FM ditemukan oleh Edwin H. 

Amstrong pada 1933 dan mendapat hak paten dari pemerintah Amerika pada 26 

Desember 1933, sehingga pendirian satu stasiun setelah itu adalah dengan 

alasan perkembangan teknologi yang dianggap memberikan peningkatan 

kualitas teknik dalam penerimaan siaran. Telah diketahui bahwa kualitas audio 

sistem FM lebih bening dibandingkan sistem AM.  Selanjutnya persoalan yang 

dihadapi adalah pendanaan, sehingga mau tidak mau format stasiun tersebut 

menjadi stasiun komersial.  

 

 

Gambar 2. Diagram urutan proses pendirian stasiun penyiaran Model 3 

 

- Model 4 

Situasi saat ini, yaitu satu situasi  yang sudah damai tatanan internasionalnya, 

teknologi sudah sangat maju (tidak ada penemuan baru yang sangat fenomenal 

di bidang penyiaran), setiap individu dijamin mempunyai kesempatan sama 

untuk bersaing dan lain sebagainya. Sehingga dengan situasi Model 4 ini, maka 

tujuan mendasar pendirian satu stasiun penyiaran adalah faktor ekonomi 

(bisnis/komersial). Proses pendirian (belum dibolehkan mengudara), dilakukan 

melalui pengajuan proposal yang berisi: 

a. Profil perusahaan 

b. Izin pengunaan frekuensi (teknik syarat teknik lainnya) 

Teknologi Berizin Komersial 
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c. Business plan 

d. Rencana mengudara 

 

● MEDIA PENYIARAN ● 

Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu 

mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara 

simultanenous (serempak) dan serentak (seinstantenesous). Media Massa adalah 

media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan 

dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa juga merupakan 

institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor 

perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa.  

Menurut Bungin (2006:85) dalam menjalankan paradigmanya media massa 

berperan, yaitu: 

a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media 

edukasi. 

b. Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. 

c. Terakhir media massa sebagai media hiburan. 

Informasi massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada masyarakat 

secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. 

Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan 

kepada individu masing-masing. 

Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk 

opini masyarakat sementara peran lainnya adalah menekankan pentingnya 

media massa sebagai alat kontrol sosial. Dari segi makna, “media massa” adalah 

alat/sarana untuk menyebar-luaskan berita, analisis, opini, komentar, materi 

pendidikan dan hiburan. Sedangkan dari segi etimologis, “media massa” adalah 

“komunikasi massa” yang memiliki arti sebutan lumrah di kalangan akademis 
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untuk studi “media massa”. Klasifikasi saluran komunikasi massa terdiri dari 

media elektronik dan media cetak, namun dalam perkembangannya muncul 

istilah media cyber yang terdiri dari media online dan internet. Media massa 

elektronik dapat dibagi menjadi Media Penyiaran (radio, televisi) dan Media Non 

Penyiaran, sedangkan Media Cetak yaitu surat kabar dan majalah.  

Riswandi (2009:2) menjelaskan bahwa Media Penyiaran adalah radio dan 

televisi dengan pemahaman sebagai berikut: 

a. Radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. 

Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, 

khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas 

tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar. 

b. Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa 

karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

khalayak. 

 

Berikut pembagian saluran komunikasi yang dilakukan oleh manusia untuk 

melakukan komunikasi yang baik dengan rincian, sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Klasifikasi saluran komunikasi massa 
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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendukung percepatan 

penyampaian pesan kepada khalayak. Dapat dikatakan pesan yang dikirim melalui 

transmisi/pemancar hanya beberapa detik saja langsung diterima oleh pemirsa, 

meskipun jarak antara pengirim dan penerima relatif sangat jauh. Dengan teknologi 3 

dimensi dapat langsung dinikmati melalui seluler, sedangkan pada teknologi 

digitalization era masyarakat tidak hanya menonton televisi tetapi ”How to use 

television”.  Secara teknis perbedaan waktu yang terjadi adalah sepersepuluh detik. 

Kemajuan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan manusia 

diseluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. 

Radio dan televisi sebagai media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa 

yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya 

media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada 

umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. 

Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas 

menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu komunikasi 

massa, disamping ilmu komunikasi lainnya yaitu ilmu komunikasi pribadi, komunikasi 

kelompok dan komunikasi organisasi. 

Media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa 

produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam 

masyarakat. Seperti halnya politik dan ekonomi, media massa khususnya media 

penyiaran merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem 

kemasyarakatan yang lebih luas. Studi komunikasi massa secara umum membahas dua 

hal pokok yaitu; 

1. Studi komunikasi massa yang melihat peran media massa terhadap masyarakat luas 

beserta institusi-institusinya. Pandangan ini menggambarkan keterkaitan antara 

media dengan berbagai institusi lain, seperti institusi politik, ekonomi, agama dan 

sebagainya. Teori-teori yang berkenaan dengan hal ini berupaya menjelaskan posisi 

atau kedudukan media massa dalam masyarakat dan terjadinya saling 

mempengaruhi antara berbagai struktur kemasyarakatan dengan media. 

2. Studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media dengan audiennya, 

baik secara kelompok maupun individual. Teori-teori mengenai hubungan antara 

media audien terutama menekankan pada efek-efek individu dan kelompok sebagai 

hasil interaksi dengan media. 

 
Mengingat masing-masing sarana itu memiliki sifat khas maka cara mengolah isi 

pesan harus disesuaikan dengan sifat khas tadi, dengan tujuan agar isi pesan yang 
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disajikan dapat diterima khalayak (pembaca, pendengar dan pemirsa) secara tepat dan 

jernih sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang lain. 

Masing-masing media memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam fungsinya 

sebagai sarana, namun demikian, bagi khalayak, kelebihan dan kelemahan ini justru 

dapa saling melengkapi dalam memperjelas penerimaan informasi atau isi pesan. 

Melalui radio dan televisi, informasi dapat diterima secara cepat tetapi tidak terinci, 

sedangkan informasi yang terinci dapat diperoleh melalui media massa periodik cetak.  

Media massa periodik cetak maupun elektronik memiliki sifat yang disyaratkan 

atau diwajibkan sebagaimana layaknya sebuah media massa periodik, yaitu publisitas, 

universalitas, kontinuitas, dan aktualitas, yaitu: 

a. Publisitas , artinya dapat disebarluaskan kepada publik, khalayak atau orang 

banyak. 

b. Universalitas, artinya isi pesannya bersifat umum atau universal, yang berarti 

dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh siapa saja. Pesannya tentang segala 

aspek kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat juga menyangkut 

kepentingan umum karena sasarandan pendengarnya orang banyak. 

c. Periodisitas, artinya disajikan (diterbitkan atau disiarkan) kepada khalayak 

secara periodik atau tetap. 

d. Kontinuitas, artinya berita yang disajikan berkesinambungan atau terus 

menerus, sampai fakta dan pendapat yang mengandung nilai berita itu tidak 

lagi dinilai penting atau menarik oleh sebagian besar khalayak. 

e. Aktualitas, artinya isi pesan mengutamakan nilai kebaruan. Ini dapat berarti 

adanya kecepatan penyampaian informasi. 

 

Sebagai salahsatu media massa, media penyiaran mempunyai karakterisik unik 

atau spesifik dibandingkan media cetak atau media massa lainnya. Karakteristik media 

penyiaran antara lain: 1) antara komunikan dam komunikator tidak berhadapan 

langsung tetapi melalui media, yaitu media penyiaran dengan menggunakan media 

elektronik; 2) informasi yang diterima pemirsa dapat bersifat real time atau live, artimya  

semua kejadian atau peristiwa dapat secara langsung pada saat yang sama 

didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat luas, 
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seluas wilayah cakupan siaran tersebut.  Ini berbeda dengan informasi yang disampaikan 

melalui media cetak bahwa dapat dibaca kembali, di mana, kapan saja. 

 

Jenis-Jenis Media Penyiaran 

Jenis media penyiaran  akan tercermin pada tayangan siarannya  di layar kaca. 

Dalam ini terdapat beberapa klasifikasi pada jenis media penyiaran yang dapat terbagi 

menurut format siaran, sumber pendanaan, wilayah cakupan layanannya, fungsi dalam 

jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional (PP No.12/ 2005 tentang LPP RRI), dan  

menurut UU No.32/2002 tentang Penyiaran. 

Menurut format siaran, berarti dari jenis program yang disajikan setiap harinya 

(rundown) yang biasanya dirancang dalam satu tahun anggarn, maka media  penyiaran 

dapat diklasifikasikan, sebagai: media penyiaran pendidikan, media penyiaran berita, 

media penyiaran hiburan, dan media penyiaran umum. 

Menurut sumber pendanaan, berarti  dari asal perolehan dana yang digunakan 

untuk penyelenggaraan penyiaran, maka media penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai:  

media penyiaran publik, media penyiaran swasta, dan media penyiaran komunitas. 

Menurut wilayah cakupan layanan, berarti dari luas wilayah yang dapat 

menangkap siaran stasiun penyiaran tersebut, maka media penyiaran dapat 

diklasifikasikan sebagai: media penyiaran lokal, media penyiaran regional, media 

penyiaran nasional (RRI dari siaran stasiun pusat Jakarta), dan media penyiaran 

internasional (seperti VOI, BBC,ABC). 

Menurut fungsinya dalam jaringan, berarti dari status dalam jaringan secara 

operasional sehari-hari, maka media  penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai: media 

penyiaran induk, dan mesia pemyiaran relai. 

Menurut kelas dalam jaringan nasional, berarti dari strata dalam organisasi 

lembaga penyiaran tersebut. Nomenklatur kelas ini dicantumkan dalam Peraturan 

Pemerintahan No 12/2005 tentang LPP RRI Pasal 18. Dalam hal ini, media penyiaran 

dapat diklasifikasikan sebagai: media penyiaran kelas A (stasiun pusat yang 

berkedudukan di ibu kota Jakarta/ pusat), media penyiaran kelas B (stasiun daerah yang 
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berkedudukan di ibu kota provinsi), dan media penyiaran kelas C (stasiun daerah yang 

berkedudukan di ibu kota wilayah. 

Menurut UU No.32/2002 tentang Penyiaran, media penyiaran disebut sebagai 

lembaga penyiaran yang terdiri dari jasa  penyiaran radio dan televisi. Dalam hal ini, 

media penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai (Pasal 13 UU tersebut) yaitu Lembaga 

Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS),  Lembaga Penyiaran Komunitas 

(LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). 

Adapun agar lebih lengkapnya penjelasan terkait karakterisitik  media massa, 

sebagai berikut: 

JENIS MEDIA SIFAT 

Cetak 1. Dapat dibaca, dimana dan kapan saja 

2. Dapat dibaca berulang-ulang 

3. Daya rangsang rendah 

4. Pengolahan bisa mekanik, bisa elektris 

5. Biaya reletif rendah 

6. Daya jangkau terbatas 

Radio 1. Dapat didengar bila siaran 

2. Dapat didengar kembali bila diputar 
kembali 

3. Daya rangsang rendah 

4. Elektris 

5. Relatif murah 

6. Daya jangkau luas 

Televisi 1. Dapat didengar dan dilihat bila ada siaran 

2. Dapat dilihat dan didengar kembali, bila 
diputar kembali 

3. Daya rangsang sangat tinggi 

4. Elektris 

5. Sangat mahal 

6. Daya jangkau luas 

 

 

Dari tabel diatas dengan demikian jelas bahwa media cetak dapat menguasai 

waktu tapi tidak menguasai ruang karena kapanpun dilihat surat kabar tetap utuh dan 
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dapat dijadikan literatur berbagai kegiatan. Televisi dan radio dikelompokan menguasai 

ruang tidak menguasai waktu sehingga dimanapun berada selama dapat dijangkau oleh 

pemancar-nya, maka radio dan televisi dapat dinikmati. Radio dan televisi tidak dapat 

diulang-ulang ditonton oleh pemirsanya seperti halnya media cetak yang selalu bisa 

diulang-ulang. Walaupun ada berita pilihan Suara Anda di Metro TV, tetapi hal itu hanya 

dapat dinikmati oleh sebagian orang saja yang belum tentu menginginkannya. Ketika 

menginginkan suatu berita pun tidak bisa langsung seseorang memilih berita pilihannya. 

Karena Suara Anda tidak selalu ada setiap saat melayani, untuk memilih berita.  

Siaran radio dan televisi sesuai dengan sifatnya yang langsung dapat dinikmati 

secara audio dan visual (suara dan gambar) bersamaan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

tetapi tidak semua siaran tersebut dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat tadi. 

Dimana ada yang terpukau menyaksikannya tetapi ada kelompok lain yang merasa 

kecewa atau tidak puas dengan program tersebut. Ada kalanya kaum atas berpendidikan 

yang menyukai program tersebut namun kalangan bawah merasa terhina dengan hal 

tersebut.  

 

Media Penyiaran Radio 

 Karakter Khas Radio  

Dibandingkan dengan media massa lainnya, karakteristik khas Radio, sebagai 

berikut: 

1. Imajinatif: Karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan khalayak 

dan pesannya pun selintas, maka pesan radio dapat mengajak komunikannya 

untuk berimajinasi. Radio bersifat theatre of mind artinya radio mampu 

menciptakan gambar (makes picture) dalam pikian pendengar melalui 

kekuatan kata dan suara. 

2. Auditori: Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa 

didengar. Manusia mempunyai kemampuan mendengar yang terbatas, maka 

pesan komunikasi melalui radio diterima selintas. Pendengar tidak akan dapat 

mendengar kembali (rehearing) informasi yang tidak jelas diterimanya, karena 

ia tidak bisa meminta kepada komunikator/ penyiar untuk mengulang 

informasi yang hilang kecuali ia merekamnya. Dengan perkataan lain, pesan 

radio disusun secara singkat dan jelas (concise an clear). 
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3. Akrab/Intim: Sebagaimana dilakukan sehari-hari, kita jarang mendengar acara 

siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita mendengar radio sambil 

melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya. 

4. Identik dengan Musik: Radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat 

sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. 

5. Mengandung gangguan: seperti timbul tenggelam/fading dan gangguan 

teknis (channel noise factor) 

 

 Keunggulan atau Kelebihan  Radio  

Riswandi (2009:4) menjabarkan keunggulan radio sebagai media penyiaran, 

antara lain: 

1. Cepat dan Langsung: Radio adalah sarana tercepat, bahkan lebih cepat dari 

surat kabar atau dan televisi dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat tanpa lewat proses yang kompleks dan butuh waktu yang lama 

seperti TV dan media cetak.  

2. Akrab: Radio adalah alat yang “mendekatkan” atau mengakrabkan 

pendengar/ khalayak dengan penyiar bahkan dengan pemiliknya. Orang 

cenderung jarang mendengarkan siaran radio secara berkelompok akan 

tetapi justru orang seringkali mendengar radio secara sendirian. 

3. Hangat: Perpaduan antara kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran 

radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar akan bereaksi 

atas kehangatan suara penyiar dan seringkali pendengar berpikir bahwa 

penyiar adalah sebagai teman bagi mereka. 

4. Tanpa batas: Siaran radio mampu menembus batas-batas geografis dan 

kultural serta kelas sosial. Bahkan hanya orang “tunarungu” yang tidak 

mampu menikmati sebuah siaran radio. 

5. Murah:  Harga dari pesawat radio sekaligus mendengarkan siarannya relatif 

jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah televisi atau 

berlangganan media cetak. Bahkan pendengar siaran radio pun tidak 

dipungut iuran sepeser pun. 
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6. Fleksibel: Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa 

menganggu aktivitas lain seperti belajar, memasak, mengemudi, membaca 

surat kabar, dan sebagainya. 

 

Andy Rustam dalam makalah kepenyiaran menyebutkan bahwa kekuatan radio 

adalah sebagai berikut; 

1. Menjaga Mobilitas. (pendengarnya diupayakan tetap pada mobilitas tinggi) 

2. Informasi tercepat. (kesegaran informasinya) 

3. Auditif. (suara mempunyai kelebihan dalam pendekatan dengan pendengar) 

4. Menciptakan theather of mind. (imajinasi yang mengoda rasa penasaran 

pendengar) 

5. Komunikasi Personal. (menciptakan keakraban dengan pendengar, sehingga 

ikatan kebutuhan dan saling ketergantungan menjadi kuat) 

6. Murah.  

7. Mass Distributor. (sebagai distributor informasi, edukasi, dan hiburan yang 

simultan) 

8. Format dan Segmentasi Tajam. (konsep radio menajamkan format dan 

segmentasi pendengar) 

9. Daya Jangkau Luas. (areal sasaran yang luas untuk mengatasi hambatan 

geografis, cuaca, dan sistem distribusi) 

10. Menyentuh kepentingan lokal dan regional. (kebutuhan untuk mengetahui 

situasi lokal dan regionalnya) 

Adapun makalah Bagaimana menjadi Penyiar/Jurnalis Profesional?, Ari R. Maricar 

menyebutkan kekuatan dari radio, yakni sebagai berikut: 

1. Yang pertama dan yang utama dalam menjangkau khalayak. 

2. Unggul dalam menjaring konsumen primer. (target utama pengiklan usia 18 - 

49 tahun/produktif, yang dalam keseharian diperkirakan lebih sering dengan 

media radio) 

3. Media tercepat sebagai sumber Berita.  

4. Media utama bagi khalayak bermobil (frekuensi FM dengan kualitas stereo) 
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5. Media tercepat dan fleksibel (selain cepat bentuk tampilannya fleksibel) 

6. Menggoda (suara penyiar, format siaran dan iklan radio dalam 20 – 60 detik 

sudah dapat mengoda minat) 

7. Suara manusianya menyakinkan (penyiar yang tampil akrab, mengharukan, 

marah atau komedi cepat menyerap pada pendengarnya). Suara lebih cepat 

dicerna (otak manusia berkemampuan mencerna pesan yang 

didengarnya/radio 22% lebih cepat dari yang visual) 

 Kelemahan  Radio  

Riswandi (2009: 5) menjabarkan kelemahan radio sebagai media penyiaran, 

antara lain: 

1. Selintas: Siaran radio cepat hilang dan mudah dilupakan. Pendengar tidak 

bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak seperti pembaca surat kabar 

yang bisa mengulang bacaannya dari awal tulisan. 

2. Batasan Waktu: Waktu siaran radio relatif terbatas hanya 24 jam sehari, 

berbeda dengan surat kabar yang bisa menambah jumlah halaman dengan 

bebas. 

3. Beralur Linier: Program disajikan dan didengar oleh khalayak berdasarkan 

urutan yang sudah ada (rundown) 

Sedangkan dalam makalah kepenyiaran Andy Rustam menyebutkan ada tiga hal 

kelemahan radio, yakni sebagai berikut; 

1. Hanya berupa suara.  

Meskipun suara dalam butir keunggulan mempunyai kharisma besar, namun 

kemampuan radio yang hanya mengeluarkan suara merupakan kelemahan. 

Suara tidak mampu menjelaskan gambar, grafik data, atau hal-hal teknis 

tanpa menimbulkan salah paham. Bandingkan dengan televisi dan media 

cetak yang sangat mudah menjelaskan sesuatu dengan gambar, data, atau 

petunjuk instruksional. Dalam beberapa hal, gambar lebih mampu 

mengkomunikasikan sesuatu daripada rangkaian kata dan kalimat sebanyak 

apapun. 

2. Bersifat selintas. 

Kelemahan menonjol dari produksi radio yang hanya mengeluarkan suara 

adalah sifat selintasnya. Artinya, semua radio tersebut tidak 

terdokumentasikan oleh pendengar. Beda dengan media cetak yang tertulis 
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dan tercetak sehingga dalam kesempatan apa pun pembaca bisa mengulang 

atau menunda membaca informasinya. Berbeda dengan radio yang memaksa 

pendengar untuk memerhatikan materi yang diudarakan. Selain itu, 

pendengar tidak bisa meminta pengulangan materi apabila ada sesuatu yang 

tidak jelas atau tidak dimengerti (kecuali format live interaktif dengan 

menyediakan nomor sms). 

3. Antidetail. 

Kelemahan yang bersifat auditif dan selitas, karena radio tidak mungkin 

menyajikan sesuatu secara detail. Contohnya, apa yang terjadi apabila radio 

menyiarkan deretan angka atau menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis? 

Khalayak pendengar pasti merasa lelah dan tidak sanggup menyerap semua 

informasi yang disampaikan. Namun, pengertian ’antidetail’ bukan berarti 

radio tidak bisa menyajikan sesuatu secara depth, karena di radio 

dimungkinkan untuk menyajikan sesuatu dari tinjauan analisis prediksi atau 

ulasan latar belakang.   

 

Media Penyiaran Televisi 

Apabila kita melihat dari kelemahan media radio dan media cetak, maka disanalah letak 

kekuatan dari media televisi. Seperti halnya pada masa sejarah dunia penyiaran dari segi 

teknologi maupun industri, maka media televisi merupakan media pelengkap sekaligus 

memiliki ransangan yang tinggi.  

 Karakter Khas Televisi 

1. Audiovisual: Televisi memiliki kelebihan dapat didengar (audio) dan dilihat 

(visual), karena sifatnya tersebut televisi menampilkan informasi-informasi 

yang disertai gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta maupun 

film berita yaitu rekaman peristiwa. 

2. Berpikir dalam gambar: Ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses ini. 

Pertama, visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung 

gagasan yang menjadi gambar-gambar. Kedua, penggambaran (picturization) 

yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa 

sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu. 
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3. Pengoperasian cara kerja yang kompleks: Dibandingkan dengan media radio, 

pengoperasian televisi lebih kompleks karena lebih banyak melibatkan orang. 

 

 Kekuatan Televisi 

Beberapa kekuatan dari televisi dapat disebutkan ,sebagai berikut: 

1. Detail (audio/visual) 

2. Daya ransangan yang tinggi (informasi, iklan dan program) 

3. Teknologi tinggi (digital, streaming) 

4. Menggoda. 

5. Mudah ditiru. 

6. Jangkauan luas (nasional, regional dan international) 

Selain memiliki kekuatan, media televisi tentunya memiliki juga kelemahan yang 

tidak didapat oleh audien sehingga harus dicari pada media lain. Serta kelemahan yang 

sifatnya negative untuk audien. Kelemahan yang harus dicari pada media lain tentunya 

telah kita temui pada media radio. Sedangkan untuk media cetak dapat dikatakan 

informasi lengkap yang menguasai waktu akan memudahkan masyarakat untuk 

melengkapinya dari televisi. Sedangkan kelemahan negative pada televisi telah 

dikemukan oleh para ahli komunikasi sejak teknologi televisi berkembangkan. Seperti 

Melvin DeFleur, Joseph Dominick, McQuail dan lain sebagainya, bahwa dampak negative 

media televisi akan muncul kelak seiring dengan pemanfaatan televisi yang sangat 

komplek bagi kehidupan manusia. Kenyataan ini telah ada kita saksikan didepan mata 

kita, hampir setiap hari berbagai peristiwa terjadi yang tidak sedikit salah satu variabel 

penyebabnya dari media televisi.  

Oleh sebab itu penyiaran radio televisi di Indonesia oleh Pemerintah saat ini 

tegaskan agar memproduksi program-program yang mendidik, memberdayakan dan 

mencerahkan bangsa. Agar kecintaan terhadap nasionalisme akan semakin menguat dan 

menciptakan kesejahteraan bangsa. Dengan menelaah daya ransang televisi yang 

demikian kuat, sebenarnya di negara-negara maju yang modern kepemilikan televisi 

berlangganan lebih dari 50% adalah sebagai bukti kedewasaan berpikir. Masyarakat 

modern akan mengunakan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan yang demikian 

luas bagi pengetahuaan serta aktivitasnya sehari-hari. Sehingga materi program pada 

penyiaran televisi publik dan komersial sangat santun dan menjunjung tinggi nilai moral 

dan budaya bangsa yang bersangkutan. 
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● ASPEK-ASPEK MEDIA PENYIARAN ● 

 

Media Penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi merupakan salahsatu media 

komunikasi massa disamping media cetak dan media tatap muka, sedangkan media 

cyber seperti media online dan internet. Dalam penyelenggaraannya, media penyiaran 

diselenggarakan dengan manajemen karena harus melibatkan banyak SDM, pengelolaan 

keuangan, serta diselenggarakan dengan misi dan visi tertentu. Keterlibatan teknologi 

juga tidak terhindarkan dalam penyelenggaraan penyiaran ini serta persaingan 

penyelenggaraan oleh lembaga sejenis. Oleh karena itu, aspek regulasi juga hadir dalam 

penyelenggaraan penyiaran. Terdapat 4 (empat) aspek dalam penyelenggaraan 

penyiaran, yaitu:  

1. Komunikasi Massa 

2. Organisasi/ Kelembagaan 

3. Teknologi 

4. Operasional 

5. Regulasi 

  

Komunikasi Massa 

 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendukung 

percepatan penyampaian pesan kepada khalayak. Kemajuan media komunikasi modern 

dewasa ini telah memungkinkan manusia diseluruh dunia untuk dapat saling 

berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang 

dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Radio dan televisi sebagai media 

penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai 

audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang 

peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya 

ilmu komunikasi massa.  

Media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa 

produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam 

masyarakat.  Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada 
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khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu 

komunikasi massa, disamping ilmu komunikasi lainnua yaitu ilmu komunikasi pribadi, 

kelompok, dan organisasi.  

Studi Komunikasi Massa,  secara umum membahas 2 (dua) hal, yaitu:  

1. Studi komunikasi massa  yang melihat peran media massa terhadap masyarakat 

luas beserta institusinya. Ini menggambarkan keterkaitan media dan berbagai 

institusi lain seperti institusi politik, ekonomi,agama. Teori-teori yang berkenaan 

dengan hal ini berupaya menjelaskan posisi dan kedudukan media massa dalam 

masyarakat dan terjadinya saling mempengaruhi antara berbagai struktur 

kemasyarakatan dan media. 

2. Studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media dan audiensinya, 

baik secara kelompok maupun individual. Teori-teori mengenai hubungan 

antara media audiensi terutama menekankan efek-efek individu dan kelompok 

sebagai hasil interaksi dengan media. 

Teori komunikasi massa terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu teori komunikasi 

massa linear dan sirkuler yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teori Komunikasi Massa Linear 

Berbagai teori komunikasi massa yang dikemukan oleh para ahli mencoba 

menjelaskan bagaimana proses berjalannya pesan dari sumber (sourse) kepada 

pihak yang menerima pesan atau komunikan (receiver). Teori-teori awal 

mengenai komunikasi massa yang ada sejak perang dunia ke I tetap 

dipergunakan hingga akhir perang dunia ke II, yaitu mengambarkan proses 

berjalannya pesan secara satu arah (linear) one way direction. Teori  komunikasi 

yang tertua adalah teori komunikasi stimulus respon (S-R theory). Teori 

komunikasi lainnya seperti Aristoteles, AIDA, Berlo (Berlo’s Model), dan 

Lasswell. 

Model komunikasi linear  ampuh untuk meredam  gejolak politik  guna 

mempertahankan ideologi dan kekuasaan. Pada era Orde baru, di mana hanya 

televisi pemerintah yang mengudara, maka seluruh informasi yang disampaikan 

bernada pro pemerintah. Dalam hal ini, apabila informasi yang disampaikan 

bersifat rekayasa namun disampaikan terus menerus, maka hal ini akan 
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menimbulkan persepsi kebenaran. Dalam dunia politik, propaganda melalui 

media massa sangat cocok untuk melakukan pembenaran. 

Selama teori ini berhasil diterapkan, maka komunikasi media massa hanya 

sampai pada tahap efek yang tidak mempunyai kemungkinan feedback, 

sehingga komunikasi hanya berlangsung hanya satu arah. Apabila ada pendapat 

bahwa umpan balik akan datang dalam penulisan surat kabar, sementara 

penyiaran informasi radio dan televisi tidak perlu atau bahkan tidak penting 

maka pandangan tersebut keliru. Paradigma tentang sifat media penyiaran 

sebenarnya akan berubah sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin maju 

termasuk banyaknya negara yang menjalankan kebebasan pers dlalam era 

keterbukaan.  

2. Teori Komunikasi Massa Sirkuler 

Teori komunikasi massa yang ada diantaranya dikemukakan oleh Melvin 

DeFleur, Joseph R.Dominick, dan Burhan Bugin. 

 

 

 

Organisasi atau Kelembagaan 

Dalam penyelenggaraan atau operasionalnya,  penyiaran harus mengkoordinasi 

banyak SDM dengan profesi masing-masing  sehingga menghasilkan satu produksi dan 

satu pengudaraan siaraan. Perlu adanya proses manajerial yaitu proses perencanaan 

(programming), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 

pengendalian proses produksi (controlling). Prinsip manajerial ini disingkat POAC yang 

dirumuskan oleh Henri Fayol. 

Persoalan dalam penyelenggaraan penyiaran pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) 

hal yaitu bidang umum atau administrasi, bidang program, dan bidang teknik. Setiap 

organisasi atau lembaga penyiaran  mempunyai tujuan tertentu yang biasa disebut visi 

dan misi. Keberadaan visi dan misi berpengaruh terhadap  program-program siaran 

keseharian lembaga penyiaran. 
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Lembaga penyiaran di Indonesia tentu akan mempunyai visi dan misi sesuai 

dengan pengaturan di bidang penyiaran yang ada yaitu UU No 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran tuntunan yang diberikan bagi bidang 

penyiaran tertuang pada konsideran butir c dan pasal 1 butir 10. Konsideran c berbunyi: 

“Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia 

dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang 

menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Pasal 1 butir 10 berbunyi: 

“Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju 

tercapainya asas, tujuan, dan fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya 

mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 

Negara Republik Indonesia 1945. 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran, masing-masing elemen 

organisasi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya selalu mempunyai uraian 

tugas (job description) yang jelas dan spesifik untuk suatu fungsi tertentu. Beberapa 

profesi dalam organisasi penyiaran antara lain di bidang teknik terdapat kamerawan 

(cameraman), penata video (video engineer, VE), pemadu gambar (switcher), penata 

lampu (lighthingman), penata audio (sound man), pengoperasian microphone boom 

(boom man), penata rekaman (recording man). Adapun yang melakukan koordinasi 

kerabat kerja adalah pengarah teknik (technical director, TD) yang biasanya diambil dari 

crew teknik yang senior. Dari  bidang siaran terdapat pengarah acara (program director, 

PD), asisten pengarah acara (floor director,FD), penata grafik, penata dekor (art 

director), pelaksana dekor, dan penata rias. 

 

Teknologi 

Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran. Kelima syarat itu 

jika diurutkan berdasarkan yang pertama kali harus diadakan, sebagai berikut:  

 Harus tersedia spektrum frekuensi radio  
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 Harus ada sarana pemancaran/transmisi  

 Harus adanya siaran (program atau acara)  

 Harus adanya perangkat penerima siaran (receiver) 

 Harus dapat diterima secara serentak/bersamaan. 

Kualitas audio, video dan pencahayaan yang dihasilkan dari dalam studio televisi, 

dikontrol di dalam subcontrol sebelum dikirim ke ruang master control. Materi siaran, 

selain berasal dari studio, juga berasal dari telecine (film, slide, foto, dan grafik), 

VTR/VCR room (video tape recorder), dispatch room, master control televisi lain, 

international master control (Telkom/Indosat) dan dari OB-Van (out broadcasting 

van/siaran luar). Seluruhnya menyatu di master control. Untuk menyusun kontinuitas 

jalannya program siaran dan spot iklan (TVC, PSA, Bumper, Superimpose, Running Text), 

disusun oleh bagian program dan traffic iklan di Programe continuity. Program dan iklan 

yang telah disusun dan akan disiarkan dari ruang programe countinuity dikirim kembali 

ke master control untuk diteruskan ke TX (pemancar) dan dipancarkan, baik berupa 

pancaran UHF maupun VHF. 

Standarisasi yang diperlukan tidak hanya menyangkut pada dimensi bagian-bagian  

peralatan penyiaran itu, namun juga pada spesifikasi  sinyal informasinya sendiri, audio 

dan video, baik ketika masih berada di jaringan studio maupun sudah untuk diudarakan 

yaitu sebagai input peralatan pemancar. 

Dalam penyelenggaraan penyiaran, perlu dipahami terkait proses penyiaran, antara lain: 

1. Gelombang Elektromagnetik 

Siaran dapat berlangsung menggunakan pancaran GEM yang dibuktikan oleh 

Heinrich Hertz (1887). Gelombang  Elektromagnetik dihasilkan sistem antena 

yaitu satu susunan batang-batang logam yang terbuat dari bahan tembaga atau 

alumunium.  Arah GEM dapat berupa satu arah (unidirectional) atau ke semua 

arah dengan sama rata (omnidirectional) 

2. Pemancaran Transmisi Siaran 

GEM memancarkan  frekuensi tertentu yang tergantung dari jenis operasional 

stasiun bersangkutan.  Ada beberapa sistem untuk menyebarluaskan siaran, 

sebagai berikut: 



Mata Kuliah: Dasar-Dasar Penyiaran 
Pengampu: Thesa Resi Sila Utami 

 

D a  s a r – D a s a r   P e n y i a r a n . 2 0 1 6    | 23  

 

 

a. Sistem Terestial: memancarkan signal di atas permukaan tanah dengan 

menggunaka microwave. Pancaran SHF (Super High Frequency) harus 

bebas hambatan 

b. Sistem Satelit : ada keperluan khusus untuk komunikasi 

c. Sistem Direct Broadcasting Satelite (DBS) :  

1) Daya pancar transponder satelit diperbesar,  

2) Pancaran diarahkan pada sasaran 

d. Sistem kabel dan serat optik  

1) Sistem kabel: dalam sistem ini signal listrik disalurkan melalui kabel 

ke pesawat penerima, dengan demikian antara stasiun TV dan 

pelanggan dihubungkan dengan kabel 

2) Sistem serat optik: sistem ini dipergunakan sebagai alternatif lain 

dari sistem satelit karena kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyalurkan signal. Untuk penyalura n signal melalui serat optik, 

frekuensi signal dimodulasikan dari VHF/UHF ke SHF sampai 

mendekati kecepatan cahaya. Kemudian signal SHF ini disalurkan 

melalui optik dengan sistem pantul. 

3) Sistem gabungan: penggabungan beberapa sistem yang ada untuk 

keperluan siaran/penyiaran 

3. Penerima Siaran 

Sistem penerimaan siaran tentu saja melalui proses yang sebaliknya dari sisi 

pemancaran, yaitu bila di sana terdapat proses modulasi maka di sisi 

penerimaan terdapat proses demodulisasi, baik untuk modulasi AM maupun FM 

a. Radio 

Pada satu receiver radio terdapat tombol pengatur minimal, pemilih 

frekuensi stasiun (tuning-tombol putar), pemilih band frekuensi 

(MW,SW,FM-tombol selektor) dan pengatur volume (tombol putar)  

b. Televisi 
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Siaran televisi mempunyai prinsip yang secara garis besar sama dengan 

sistem penerima saran radio yaitu terdapat juga penguat  RF dengan unit 

tuner, mixer, osilator lokal (berfungsi dalam memproses sinyal RF dari 

antena) serta penguat IF. Tetapi pada bagian yang mendapatkan kembali 

sinyak informasi (audio dan video) berbeda dengan sistem penerima siaran 

radio. Bagian ini harus mendeteksi kedua sinyal informasi itu secara 

terpisah. 

4. Standar Teknis Siaran 

Standarisasi yang diperlukan tidak hanya menyangkut pada dimensi bagian-

bagian  peralatan penyiaran itu, namun juga pada spesifikasi  sinyal informasinya 

sendiri, audio dan video, baik ketika masih berada di jaringan studio maupun 

sudah untuk diudarakan yaitu sebgaai input peralatan pemancar. 

 

Gambar 4. Standar teknis televisi di Indonesia 

 

Ada tiga standar sistem penyiaran di dunia, yaitu: 

 NTSC atau National Television Standards Committee yang digunakan di Amerika 

Serikat, Kanada, Jepang, Korea dan Meksiko. 

 PAL atau Phase Alternating by Line yang digunakan di sebagian Asia termasuk 

Indonesia, Australia, Cina, Amerika Serikat, dan sebagian Eropa. 
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 SECAM atau Sequential Couleur Avec Memoire yang digunakan di Perancis, Asia 

Tengah dan beberapa negara di Afrika. 

 

Operasional 

 Dalam aspek operasional meliputi programming, program siaran, peralatan 

penyiaran, dan peralatan rekam. Programming atau lengkapnya broadcast programming 

adalah pengorganisasian program radio atau televisi baik harian, mingguan, atau dalam 

periode bulanan. Stasiun penyiaran perlu mengadakan perencanaan program secara 

strategis yaitu merancang acara sebaik mungkin sehingga tetap menarik.  

 Pengadaan  program siaran dilakukan oleh tim yang bekerjasama dalam 

pelaksanaan produksi baik studio maupun luar studio. 

Regulasi 

Definisi khusus yang penyiaran yang dituangkan dalam Pasal 1 butir 2 Ketentuan 

Umum Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat 

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. Ini berkaitan dengan fungsi regulasi yang diamanatkan pada UU tersebut, 

sehingga definisi dibatasi mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran. Di ruang publik, 

penyiaran telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran dan telah berlangsung 

komunikasi massa. Jadi peranan regulasi diperlukan karena proses penyiaran telah 

menggunakan ruang publik bersama-sama dengan pelaku penyiaran yang lain serta  

kegiatan itu sampai kepada khalayak.  

Regulasi secara nasional meripakan pengaturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri, 

seperti UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Menteri, maupun Peraturan 

Dirjen. Regulasi pelaksanaan penyiaran lainnya yaitu etika penyiaran yang menggariskan 

etik dalam menjalankan profesi penyiaran. Kode etik penyiaran ini disusun oleh diantara 

penyelenggara penyiaran sendiri. 

Kilasan regulasi  di Indonesia antara lain Sebelum Era Kemerdekaan, dan Era 

Kemerdekaan (Era Orde Lama, Era Orde Baru, Era Reformasi).  Kebijakan Pemerintah 

Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran dengan produk regulasi seperti: 



Mata Kuliah: Dasar-Dasar Penyiaran 
Pengampu: Thesa Resi Sila Utami 

 

D a  s a r – D a s a r   P e n y i a r a n . 2 0 1 6    | 26  

 

 

 UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran  

 LSF (Lembaga Sensor Film) 

 Peraturan Pemerintah  

 Peraturan Menteri 


