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SARI 

Fajar Nugraha, Willy .2008. Manajemen Siaran Musik Stasiun Radio REM FM di 
Universitas Negeri Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 
Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I : 
Drs. Slamet Haryono, M. Sn. Pembimbing II : Drs. Udi Utomo, M. Si. 
 
 Radio merupakan salah satu media penyiaran musik yang sampai saat ini 
masih bertahan di era perkembangan ilmu dan teknologi. Berkaitan dengan hal 
tersebut,  untuk menjaga eksistensi sebuah stasiun radio harus dapat memikat hati 
para pendengarnya melalui program-program siarannya. Sebagai salah satu  
stasiun radio komunitas yang ada di kota Semarang, radio REM FM telah 
menunjukan eksistensinya. Hal ini terlihat dari banyaknya request lagu pada 
beberapa program siar, dimana tiap harinya ada sekitar 70-100 perequest baik 
melalui telepon maupun SMS. Dari hal tersebut maka permasalahan yang menarik 
untuk di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen siaran musik 
di stasiun radio REM FM Universitas Negeri Semarang?. Dengan tujuan untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan manajemen siaran musik di stasiun radio REM 
FM Universitas Negeri Semarang 
 Landasan teori yang terdapat dalam penelitian ini berisi tentang pengertian 
dan fungsi dasar manajemen, pentingnya manajemen, siaran musik, pengertian 
manajemen siaran musik dan pengertian radio REM FM. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, dengan metode diskriptif yang menghasilkan data deskriptif tentang 
Manajemen Siaran Musik Stasiun Radio REM FM di Universitas Negeri 
Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan diolah dan kemudian diseleksi 
atas dasar reabilitas dan validitasnya. Keabsahan data diperiksa dengan teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, 
reduksi data, dan verifikasi. 
 Hasil penelitian menujukkan bahwa REM FM dalam pelaksanaan 
mengemas siaran musik harus melalui beberapa tahapan manajemen yaitu ; 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dimana dalam 
proses manajemen siaranya bertumpu pada kerjasama antar divisi. Hal ini dapat 
dilhat dalam pembuatan program siar yang melibatkan program director sebagai 
pembuat program siar, music director sebagai penentu pemilihan lagu yang akan 
diputar untuk program tersebut, dan production house sebagai pembuat jingel, 
back song , iklan sponsor, spot. Sedangkan marketing sebagai pencari sponsor dan 
pembiayaan untuk program siar seperti pembiayaan proses produksi, penyiar 
sebagai pembawa acara program siar yang berinteraksi langsung dengan 
pendengar, dan director selaku penanggung jawab, dan pengawas sistem kerja 
keseluruhan.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran agar REM FM 
memiliki generator pembangkit listrik (gen set) supaya proses kepenyiaran dapat 
terus berjalan ketika lampu mati. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media elektronik telah menjadi semacam kebutuhan sehari-hari. Di 

dalam kehidupan masyarakat, tanpa kehadiran media elektronik semuanya 

menjadi lambat dan tidak bisa berkembang dengan pesat. Dengan kata lain 

kehidupan manusia kembali pada kehidupan purba, dimana saat itu manusia 

tidak mengenal kehadiran media elektronik. 

Media elektronik disemarakan oleh kemunculan radio, walaupun 

dalam perkembangannya diperkaya dengan munculnya media audio visual. 

Sejak ditemukannya radio, masyarakat selalu diberi suguhan-suguhan yang 

praktis tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Melalui radio 

dihidangkan menu-menu program siaran antara lain: hiburan, iklan, berita, dan 

informasi - informasi lainnya  

Musik memiliki peranan yang begitu besar pada sebuah radio karena 

musik adalah salah satu jenis kesenian yang hadir pada media elektronik dan 

musik selalu menyertai jam siaran radio. Hal ini menunjukan bahwa eksistensi 

musik begitu dominan dan sangat penting dalam media elektronik pada 

kehidupan masyarakat umum khususnya masyarakat Universitas Negeri 

Semarang. Untuk mengetahui seberapa besar sebuah stasiun radio dapat 

mempertahankan eksistensinya, hal tersebut bisa dilihat dari program acara 

yang didalamnya terdapat request atau permintaan lagu oleh pendengar. Dari 



 

 

2

 

program-program acara tersebut dapat dilihat seberapa besar minat para 

pendengar terhadap sebuah radio dengan cara mentotal jumlah permintaan 

lagu atau request perharinya.  

Radio Ekspresi Mahasiswa (REM) 107.1 FM merupakan radio 

komunitas (bukan radio swasta tetapi merupakan tempat pembelajaran bagi 

para anggotanya dalam bidang kepenyiaran) yang ada di Universitas Negeri 

Semarang, dimana Radio ini berusaha untuk menghibur akademia  Semarang 

dan sekitarnya dengan menyuguhkan edukasi melalui program siar news 

corner, camilan, Friday in hard, asian hit, reggae zone, C2C dan 

entertainment melalui program siar gondangdia, hot21, indo pan.  

Sebagai salah satu radio komunitas yang ada di kota Semarang, radio 

REM FM telah menunjukan eksistensinya. Hal ini terlihat dari banyaknya 

request lagu pada beberapa program siar, dimana tiap harinya ada sekitar 70-

100 perequest baik melalui telepon maupun SMS.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga 

eksistensinya, sebuah stasiun radio harus dapat memikat hati para 

pendengarnya dengan program-program siarannya dan sebuah eksistensi 

pastilah tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui persiapan 

persiapan dari berbagai macam aspek salah satunya melalui sistem 

manajemen, dari simpulan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai manajemen siaran musik stasiun radio REM FM di 

Universitas Negeri Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu ”Bagaimanakah manajemen siaran 

musik di stasiun radio REM FM Universitas Negeri Semarang ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah, dapat dikemukakan tujuan penelitian 

ini adalah  ”Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen siaran musik 

di stasiun radio REM FM Universitas Negeri Semarang” 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bertolak dari tujuan penelitian, diharapkan dari hasil penelitin ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai manajemen 

siaran musik pada stasiun radio REM FM di Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pendukung dalam penelitian yang 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi radio, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi radio dalam 

hal ini director radio. Karena penelitian ini dapat dijadikan bahan 
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acuan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan stasiun 

radionya. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai 

manajemen siaran musik stasiun radio. 

c. Bagi mahasiswa jurusan SENDRATASIK UNNES, hasil penelitian ini 

dapat menambah khasanah dalam dunia ilmu pengetahuan tentang 

manajemen siaran musik stasiun radio, sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir, lebih jelasnya rincian dari setiap bagian sebagai berikut : 

Bagian Awal terdiri dari : Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing,  

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Sari, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

Bagian Isi terdiri dari lima bab, yaitu :  

BAB I  adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II adalah landasan teori. Bab ini Berisi tentang pengertian 

manajemen, pentingnya manajemen, siaran musik, manajemen 

siaran musik, radio REM FM. 
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BAB III  adalah metode penelitian. Dalam bab ini Berisi tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknikanalisis data dan teknik pemeriksaan 

keabsahan data. 

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang mengarahkan dan 

membahas gambaran umum hasil dari penelitian tentang 

“Manajemen Siaran Musik Stasiun Radio REM FM di Universitas 

Negeri Semarang“ 

BAB V adalah kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.  

Bagian Akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage (bahasa inggris) yang artinya 

mengurus, mengatur, mengelola (Gomes, 2000 :1). Ada pendapat lain yang 

mengartikan bahwa manajemen berasal dari bahasa latin managiare atau 

dalam bahasa itali maneggio yang artinya mengurusi, mengendalikan atau 

menangani sesuatu ( Murgiyanto, 1985 : 27). Berbeda dengan pendapat Jazuli 

(2001 : 34) kata manajemen adalah  (bahasa inggris) berasal dari kata kerja to 

manage, artinya mengatur, mengelola, mengendalikan sesuatu. 

Mary Parker Follet (dalam T. Hani Handoko 2003 : 8) mendefiniskan 

manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi 

ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi 

melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang 

mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu 

sendiri. 

Menurut Stoner (dalam T. Hani Handoko 2003 : 8) mengemukakan 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen itu merupakan 

suatu proses yang sistematis untuk melakukan pekerjaan. 
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Luther Gulick (dalam T. Hani Handoko 2003 : 11) mendefiniskan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha 

secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah memenuhi 

persyaratan untuk disebut ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari untuk 

waktu lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. 

Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa 

manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam 

penerapannya; misal ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya. 

Bidang-bidang ilmu ini dapat kita pelajari secara universal. 

Atas dasar uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pada 

dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi dasar manajemen yang meliputi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 

(actuating), dan pengawasan (controling). Untuk lebih jelasnya, dapat kita 

lihat pada bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Manajemen Tujuan 
Organisasi 

• Perencanaan 
• Pengorganisasian 
• Penggerakan 
• Pengawasan 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum 

usaha dimulai hingga proses usaha masih berlangsung (Jazuli, 2001 : 35). 

Dalam arti luas perencanaan dapat dimengerti sebagai penetapan tujuan, 

kebijakan prosedur, program, pembiayaan (budget), standart mutu dari suatu 

organisasi. Dalam membuat perencanaan perlu mendasarkan pada beberapa 

alternatif, diantaranya adalah a) kemampuan, b) kondisi lingkungan, c) 

kompetensi, d) kerjasama. 

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan 

datang, perencanaan yang merupakan kumpulan kebijakan yang secara 

sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data dapat dipertanggung 

jawabkan serta dapat digunakan sebagai pedoman kerja (Mulyasa, 2002:20). 

Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 

memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan 

program-program dari alternatif-alternatif yang ada (Harold Kountz dan Cyril 

O donnel dalam malayu S.P. Hasibuan). Jadi masalah perencanaan adalah 

masalah ”memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. 

Semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-

usaha pencapaian tujuan, fungsi pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, pengawasan (Swasta dkk, 1988 :91). Pada hakekatnya, 

perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi 

dasar bagi aktivitas diwaktu yang akan datang. Dalam prosesnya, diperlukan 
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pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dimana 

suatu kegiatan perlu dilakukan, serta siapa yang perlu bertanggung jawab atas 

pelaksanaannya. 

Perencanaan berarti penggambaran dimuka hal-hal yang harus 

dikerjakan dan cara bagaimana mengerjakan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan, agar benar-benar tujuan dari usaha bersama itu tercapai 

(Swasta dkk, 1988 : 92-93). 

T. Hani Handoko (2003 : 78), mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; 

rencana harus diimplementasikan. Setiap selama proses implementasi dan 

pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap 

berguna. “ Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci 

pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan harus 

mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. 

Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan 

(decision making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan 

kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan 

harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. 

Semua Kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap 

berikut ini : 

Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan 

dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan 
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organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi 

akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif. 

Tahap 2 : Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi 

stasiun radio dalam hal ini dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya 

yang tersedia untuk mencapai tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan 

rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan stasiun 

radio dalam hal ini REM FM dianalisa akan didapat informasi-informasi 

mengenai data stastistik dan keuangan, yang didapatkan melalui komunikasi 

dalam organisasi. 

Tahap 3 : Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 

diindetifasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai 

tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan 

ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang 

mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi 

keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di 

waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 

Tahap 4 : Mengembangkan rencana atau serangkian kegiatan untuk 

pencapian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilian 

alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling 

memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada. 
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Mengapa sebelum memulai sesuatu harus terlebih dahulu 

direncanakan?. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan 

dilakukan untuk mencapai a) “protective benefits” yang dihasilkan dari 

pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, 

dan b) “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapian 

tujuan organisasi. 

Manfaat perencanaan. Perencanaan mempunyai banyak manfaat. 

Sebagai contoh, perencanaan a) membantu manajemen untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; b) membantu dalam kristalisasi 

persesuian pada masalah-masalah utama; c) memungkinkan manajer 

memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas; d) membantu 

penempatan tanggung jawab lebih tepat; e) menghemat waktu, usaha dan dana 

Perencanaan sendiri juga mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa 

di antaranya adalah bahwa a) pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan 

mungkin berlebihan pada kontribusi nyata; b) perencanaan cenderung 

menunda kegiatan; c) perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen 

untuk berinisiatif dan berinovasi; d) kadang-kadang hasil yang paling baik 

didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap 

masalah pada saat masalah tersebut terjadi; dan e) ada rencana-rencana yang 

diikuti cara-cara yang tidak konsisten. 

Meskipun perencanaan mempunyai kelemahan-kelemahan tersebut, 

manfaat-manfaat yang didapat dari perencanaan jauh lebih banyak. Oleh 
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karena itu perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi harus 

dilakukan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian 

pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti 

organisasi perusahan, rumah sakit, atau perkumpulan seni. Pengertian kedua 

berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara di mana 

kegiatan organisasi di alokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya 

agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Dalam sub ini akan 

dibahas bermacam-macam aspek pengorganisasian. 

Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani), 

yang berarti alat. Adanya satu alat produksi saja belum menimbulkan 

organisasi, setelah diatur dan dikombinasikan dengan sumber-sumber 

ekonomi lainnya seperti manusia, bahan-bahan, dan sebagainya timbulah 

suatu keharusan untuk mengadakan kerjasama secara efisien dan efektif, serta 

dapat hidup sebagaimana mestinya, keadaan ini dapat membentuk suatu 

organisasi (Swasta, 1998 :13) 

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasi sedemikian rupa, sehingga 

hubungan satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya. 

Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang 

menunjukan garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang 

ada, dan sebagainya. Organisasi hanya merupakan ”wadah” dan ”alat” tempat 
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menejer melakukan kegiatan-kegiatanya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian 

diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang bersifat statis. 

Jika pengorganisasian baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun 

relatif mudah dicapai. Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, 

pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara 

relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-

aktivitas tersebut (Malayu S.P. Hasibuan, 2001 : 118) 

Menurut Jazuli (2001 : 36) pengorganisasian diartikan sebagai 

keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, dan tanggung jawab 

(wewenang) sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 

digerakkan menjadi satu kesatuan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

Prinsip pengorganisasian adalah pengaturan tugas dan tanggung jawab, 

penempatan orang pada tempat yang tepat untuk jabatan yang tepat, dan 

penyediaan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Menurut (Bisri, 2000 :28) untuk dapat mempertahankan atau 

menciptakan suatu bentuk kesenian dalam prosesnya sangat dibutuhkan 

adanya kerja pengelolaan kegiatan, baik individu maupun kelompok produksi 

seni. Untuk meningkatkan agar lebih berdaya guna dan berhasil maka perlu 

adanya pendekatan secara teoritis konseptual yang harus dilakukan dengan 

sengaja Hasil dari kesenian sebelumnya memerlukan proses terlebih dahulu, 
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hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang diatur dengan baik serta 

memerlukan suatu pendekatan yang dilakukan secara sengaja. 

Menurut Esthu (dalam Bisri, 2000 : 30), pengelolaan organisasi seni 

sudah saatnya untuk mengubah pola, artinya perlu perubahan budaya 

organisasi dari ”Product In Concept” ke ”Market In Concept”. Ini bukan 

berarti produk karya seni harus tunduk pada kehendak pasar, melainkan harus 

jeli melihat kebutuhan dan sekaligus menciptakan pasar. 

Menurut Riantiamo (dalam Bisri, 2000 : 3), manajemen kesenian 

hanyalah semacam alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. 

Itulah manajemen yang ideal bagi kesenian, ia harus sanggup membantu 

seniman untuk sampai kepada mutu artistiknya, dan ia tidak berhak menjadi 

penghambat. Maka seharusnya ia bukan suatu yang : ”Market Oriented” 

melainkan ”Product Oriented”. Produk karya seni (konsep artistik) sumber 

dan sekaligus muaranya, untuk itu pasar harus diciptakan.  

3. Penggerakan (Actuating) 

Pengerakan menyangkut tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu 

organisasi bisa berjalan, sehingga semua yang terlibat didalam organisasi 

harus berupaya kearah sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial 

(Jazuli, 2001 : 40). Prinsip penggerakan adalah a) efisiensi; b) komunikasi; c) 

kompensasi atau penghargaan baik yang berupa uang atau bukan uang dari 

pimpinan. 

Penggerakan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan 
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efisien (Mulyasa, 2002 : 21). Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai 

jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam penggerakan, setiap 

organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan, sebab jika 

tidak kuat akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Menurut Sudianto (1989 : 169) secara umum penggerakan mempunyai 

arti suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Karena menggerakan para bawahan, 

maka dengan demikian seorang pemimpin berada di tengah-tengah para 

bawahan sebagai pendorong (sebagai motivator). Pernyataan diatas 

mengambarkan bahwa dalam manajemen, proses penggerakan lebih bersifat 

inklusif yaitu motivasi yang didalamnya terdapat upaya sebagai peningkatan 

untuk mendorong keluaran agar lebih baik. Disini peran manajer untuk dapat 

melihat motivasi sebagai suatu sistem sangatlah penting sebagai upaya 

peningkatan produktifitas dari para karyawan. 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan adalah kegiatan pimpinan dalam mengupayakan agar 

pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan 

tujuan yang telah ditentukan (Jazuli, 2001 :41). Pengawasan adalah fungsi 

terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen. Dengan adanya pengawasan 

dapat diketahui mana-mana pekerjaan yang belum selesai dan yang sudah 

selesai, bagian mana yang ada penyimpangan dan bagian mana yang sudah 

berjalan dengan program. Dalam manajemen pengawasan mutlak dilakukan, 

hal ini perlu untuk mengontrol adanya suatu penyimpangan yang terjadi, serta 

untuk dapat segera diketahui. 
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Pengawasan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati 

secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, 

petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta 

memperbaiki kesalahan (mulyasa, 2002 :21). Pengawasan merupakan kunci 

keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara 

komprehesif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. 

Pengawasan merupakan fungsi seorang manajer dalam melaksanakan 

penilaian dan mengendalikan jalannya operasi atau suatu kegiatan badan 

usaha yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

(Sudianto, 1989 : 169). 

Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler 

(dalam T. Hani Handoko, 2003 : 360) yaitu suatu usaha sistematis untuk 

menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya suatu badan usaha atau 

perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam 

pencapian tujuan-tujuan perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa manajemen 

adalah mengatur, mengelola, mengendalikan sesuatu yang meliputi a) 

Perencanaan (plainning); b) Pengorganisasian (organizing); c) penggerakan 
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(actuating); d) pengawasan atau evaluasi (controlling). Dimana dari semua itu 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

 

B. Pentingnya Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. 

Dengan adannya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab maka 

terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam 

organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan 

dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001 : 3) pada dasarnya manajemen 

itu penting, sebab : 

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan 

pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiaanya. 

2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen ditetapkan dengan 

baik. 

3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

semua potensi yang dimiliki. 

4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. 
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5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 

memanfaatkan manusia, modal, metode, material, sarana dan prasarana, 

dan pasar dalam proses manajemen tersebut. 

6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 

8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 

9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang. 

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua 

kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, 

pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka 

pembinaan kerjasama akan serasi dan harmonis, saling menghormati, dan 

mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. 

 

C. Siaran Musik 

1. Musik 

Musik merupakan suatu warna bagi kehidupan, bayangkan saja jika 

dunia tanpa musik dunia akan terasa sepi. Kita dapat menikmati karya musik 

melalui berbagai cara, di antaranya dengan menonton pertunjukan musik 

secara langsung di tempat pertunjukan ataupun menikmati melalui media 

audio serta audio visual. 

Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu Musike (Hardjana, 

1983: 6-7). Musike berasal dari perkataan muse-muse, yaitu sembilan dewa-

dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu 
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pengetahuan. Dalam metodologi Yunani kuno mempunyai arti suatu 

keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang 

diwujudkan sebagai bakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh 

Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekedar hadiah (bakat) dari para dewa-

dewi, akan tetapi musik terjadi karena akal budi manusia dalam membentuk 

teori-teori dan ide konseptual. Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan  pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, 

harmoni, bentuk atau struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan lebih 

lanjut dijelaskan bahwa lagu atau komposisi merupakan hasil karya seni jika 

diperdengarkan dengan menggunakan suara (menyanyi) atau dengan alat 

musik (Jamalus, 1988 :1-2). 

2. Pola Siaran Radio di Kota Semarang. 

Menurut widyawati (2006 : 7) sebagai salah satu media siaran yang 

berada di dalam masyarakat kota semarang khususnya masyarakat Universitas 

Negeri Semarang, radio mempunyai pola siaran yang terdiri dari berbagai 

macam acara, berupa hiburan, komersil, penerangan, dan pendidikan. Salah 

satu tujuan siaran radio adalah untuk menghibur masyarakat pendengar, dapat 

berupa hiburan musik ataupun selingan humor yang disajikan oleh para 

penyiar radio maupun media informasi, dengan harapan pesan-pesan moral, 

pembangunan dan informasi penting yang bisa diterima dan didengar oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Pola siaran komersil adalah hubungan antara 

pihak radio dengan pemasang iklan yang dijalin demi mencapai keuntungan 
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pada kedua belah pihak yaitu pihak pemasang iklan dengan pihak radio. Pihak 

radio mempunyai tanggung jawab menyiarkan iklan yang harus disampaikan 

kepada masyarakat luas. Iklan bertujuan untuk mengenalkan produk atau 

memberitahukan kepada masyarakat mengenai berbagai produk yang 

diiklankan. Hal ini menjadi sangat penting terhadap kelangsungan hidup 

sebuah stasiun radio. Semakin banyak pemasang iklan yang bekerjasama 

dengan pihak radio, semakin bagus sebuah radio. Bisa dikatakan bahwa 

kelangsungan hidup sebuah radio bergantung pada ada tidaknya pihak 

pemasang iklan yang mengajak bekerjasama. Pola siaran yang ketiga adalah 

penerangan, semacam iklan layanan masyarakat yang mempunyai sifat non 

komersil. Kerjasama pihak radio sebagai penyiar iklan layanan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, 

kebanyakan pemberitahuan informasi dari pemerintah kepada masyarakat 

luas. 

Selain sebagai media hiburan, informasi, dan penerangan, radio juga 

bisa dijadikan sebagai media pendidikan. Menyiarkan berbagai macam acara 

yang berisi tentang dunia pendidikan, misalnya dengan adanya acara dengan 

berbahasa inggris. Secara otomatis mengajak pendengar untuk mengetahui 

dan turut serta secara langsung berbicara dengan menggunakan bahasa inggris. 

3. Materi Siaran Radio di Kota Semarang. 

Menurut widyawati (2006 : 9) materi yang disiarkan oleh radio terdiri 

dari berbagai macam jenis lagu, dan iklan layanan masyarakat. Materi-materi 

siaran tersebut disiarkan dalam program acara harian yang disiarkan tiap 
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harinya. Jenis lagu yang disiarkan tiap radio berbeda-beda menurut ketentuan 

pihak radio 

4. Program Siaran Radio di Kota semarang. 

Menurut widyawati (2006 : 9) program siaran radio dikota semarang 

berubah mengikuti hukum pasar, dengan kata lain pihak manajemen harus 

selalu tanggap dengan keinginan pasar. Hal tersebut dilakukan demi 

kelangsungan hidup sebuah stasiun radio. Setiap radio mempunyai keputusan 

untuk mementukan program siar yang berbeda-beda. Banyak faktor yang 

menentukan pengambilan keputusan tersebut, ada yang mengambil dari 

banyaknya pendengar dari tingkat usia misalnya sebuah stasiun radio 

kebanyakan pendengarnya berusia antara 20 sampai umur 40 tahun, yang 

dianggap pada umur tersebut lebih menyukai jenis musik pop, maka yang 

akan diambil jenis musik pop sebagai musik pengiring siaran setiap harinya. 

 

D. Manajemen Siaran Musik 

Berkaitan dengan siaran musik di radio, manajemen memiliki peranan 

yang sangat penting. Menurut Wahyu S hadiwardoyo dalam 

www.wahyusha.blogspot.com manajemen siaran musik terdiri dari 2 macam 

yaitu, Manajemen Siaran On-Air, dan Manajemen Siaran Off-Air. Segala 

sesuatu yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut 

penyiaran di dalam studio dinamakan manajemen siaran On-Air. Sedangkan 

pengelolaan kegiatan stasiun radio yang berhubungan langsung dengan 
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khalayak pendengar, dilaksanakan di luar studio disebut manajemen siaran 

Off-Air. 

Manajemen siaran musik stasiun radio pada dasarnya dibuat agar 

eksistensi radio tersebut tetap terjaga dan melekat dihati para pendengar. 

Menurut Wahyu S hadiwardoyo dalam www.wahyusha.blogspot.com, dalam 

manajemen siaran musik stasiun siaran radio terdapat beberapa devisi yang 

mendukung penyiaran tersebut yang meliputi marketing, program director, 

music director, produksi, siaran, monitoring. Dibawah ini akan dijelaskan 

secara rinci tentang devisi yang terdapat dalam manajemen siaran musik di 

stasiun radio diantaranya: 

1. Marketing  

Divisi marketing memiliki tanggung jawab dalam mencatat setiap 

order iklan yang akan ditayangkan di radio. Dengan keinginan pemesan order 

iklan (klien). Sehingga pada suatu saat seseorang ( klien ) yang mewakili 

sebuah badan usaha atau institusi ingin menayangkan iklan tersebut di radio 

maka divisi marketing dapat secara mudah mengetahui jadwal yang masih 

dapat digunakan untuk menanyakan iklan tersebut. Dan informasi tersebut 

dapat secara cepat disampaikan kepada klien dan klien dapat segera 

menentukan jadwal untuk penayangan iklannya. Proses atau fungsi kerja yang 

dilakukan oleh divisi marketing ini dapat dikatakan sebagai fungsi utama dalam 

usaha dibidang jasa radio. Divisi marketing memiliki fasilitas diantaranya : 
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a. Input Data Order 

Input data order adalah melakukan pencatatan jadwal iklan dari sebuah 

badan usaha atau institusi sampai dengan nilai nominal dari penayangan iklan 

tersebut  

b. Space Spot (traffic) 

Space Spot ini adalah memberikan informasi jumlah penyediaan  iklan 

(stock) berdasarkan hari/tanggal dan jam tayangnya. 

c. Master Klien 

Master Klien ini adalah melakukan pencatatan data kien yang akan dan 

telah melakukan transaksi pemesanan penyangan iklan. 

d. Laporan Spot (traffic) 

Spot ini adalah memberikan informasi mengenai iklan yang sudah 

ditayangkan dan belum ditayangkan di radio. 

e. Laporan Omzet  

Laporan Omzet ini adalah memberikan informasi omzet yang 

didapatkan oleh divisi marketing dalam periode tertentu. 

2. Music Director 

Divisi Music Director bertugas untuk membuat format audio lagu dan 

iklan jika terdapat pemesanan dari biro iklan. Setelah membuat dalam format 

audio, divisi ini mencatat data-data tersebut. Data-data ini diperlukan oleh bagian 

lainnya seperti divisi produksi dan siaran berupa data lagu dan iklan yang akan 

diputar pada saat itu. Manajemen radio mempersiapkan divisi music director ini 

sebagai sebuah divisi yang dapat menerima permintaan segala jenis /  bentuk 

format audio lagu dan iklan untuk diolah agar hasilnya dapat didengar secara 
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menarik dan berkualitas baik. Dalam divisi musik director memiliki fasilitas 

diantaranya : 

a. Master Lagu 

Master Lagu ini adalah untuk melakukan proses pencatatan lagu- lagu 

yang dimiliki oleh radio. Proses pencatatan dibedakan berdasarkan kategori 

lagu dan format medianya (MP3, WAV, MIDI) dan akan disimpan dalam 

database server, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh divisi Siaran. 

b. Master Iklan 

Master Iklan adalah untuk melakukan  proses pencatatan  iklan-iklan  

yang diinginkan oleh klien. Proses pencatatan  ini  dibedakan berdasarkan 

produk yang akan di iklankan dan akan disimpan dalam database server, 

sehingga data tersebut dapat digunakan oleh divisi Siaran atau Penyiaran. 

3. Produksi 

Setiap media informasi elektronik yang berdiri terutama media radio 

akan memberikan suatu bentuk acara yang berbeda sebagai ciri khas dari 

media tersebut. Oleh sebab itu acara-acara yang akan disiarkan terlebih dahulu 

harus di tentukan oleh bagian produksi. Dua tahapan yang harus dilakukan 

oleh divisi acara diantaranya adalah : 

a. Input Acara 

Yaitu masukan untuk menentukan jadwal acara yang akan disiarkan pada 

periode tertentu, berikut dengan penyiar. 
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b. Input Berita 

Yaitu masukan untuk menuliskan berita yang dapat berasal dari media 

cetak (koran, tabloid, majalah dll) atau informasi dari para pendengar. Dan 

menentukan jadwal pembacaan berita tersebut oleh penyiar. 

4. Siaran 

Divisi siaran mempunyai tugas menayangkan semua produksi yang 

telah ditetapkan oleh bagian lain. Diantaranya : 

Menayangkan acara yang telah disiapkan oleh divisi produksi sesuai 

dengan jam yang telah ditentukan 

a. Memutar lagu 

b. Memutar iklan 

c. Memutar berita 

Penyiaran pada sebuah Radio Siaran terdiri dari Siaran Kata dan Siaran 

Musik. Jika kita sudah menetapkan sasaran pendengar, maka klasifikasi musik 

yang dimainkan sangat berpengaruh terhadap kumpulan pendengar yang 

mencerminkan status sosial ekonominya. Oleh karena itu pemprograman 

musik yang dimainkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pengarah musik 

harus memahami jenis musik dan tahun beredarnya musik yang sesuai sasaran 

pendengarnya. 

5. Monitoring 

Setelah menentukan jadwal acara dan berita, divisi produksi memiliki 

tugas untuk memonitor penayangan lagu dan iklan sesuai dengan tanggal 

tersebut. Setiap penayangan memiliki laporan berbentuk bukti siar. Yang 
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menyatakan bahwa acara / lagu / iklan tersebut telah disiarkan. Bukti siar 

tersebut dapat digunakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pihak yang 

menggunakan jasa radio sebagai bukti bahwa iklan tersebut telah ditayangkan. 

Informasi yang ditampilkan merupakan data hasil pemutaran lagu dan iklan 

dari divisi siaran  yaitu berupa waktu pemutaran iklan dan lagu pada tanggal 

tersebut.  Hal ini dapat dikonfirmasikan dengan data yang diterima dari Divisi 

Marketing, pada saat menentukan jadwal pemutaran iklan. 

 

E. Radio FM 

Pengertian radio dalam www.total.or.id adalah teknologi yang 

digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan 

merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang 

hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut 

(seperti molekul udara). 

Frequency Modulation (FM) dalam www.total.or.id adalah suatu 

bentuk modulasi dimana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara 

proposional berdasarkan amplitudo sinyal input. Frequency Modulation lebih 

tahan terhadap gangguan sehingga dipilih sebagai modulasi standart untuk 

frekuensi tinggi yang memiliki keuntungan noise lebih kecil (kualitas lebih 

baik) dan daya yang dibutuhkan lebih kecil jika dibanding dengan Amplitude 

Modulasi (AM). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metodelogi adalah suatu prosedur atau cara untuk memecahkan suatu 

permasalahan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, guna untuk 

mencari kebenaran. Metode penelitian adalah cara-cara bekerja untuk dapat 

memahami objek penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk 

diketahui oleh seorang peneliti. Metode penelitian memberikan ketentuan-

ketentuan dasar untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan menentukan 

atau memproses hasil yang benar-benar akurat. 

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari minat 

untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi 

gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan 

seterusnya (Singarimbun dan Effendi, 1987 : 12 ). 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian umumnya berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka yang menunjukan kuantitas. Penelitian deskriptif  

mengumpulkan data, menentukan dan melaporkan yang ada menurut 

kenyataan. Peneltian ini menggunakan deskriptif, dalam hal ini obyek 

penelitiannya adalah Manajemen Siaran Musik Stasiun di Universitas Negeri 

Semarang. Dengan demikian sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu 
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dan kedalaman uraian, yakni pembahasan tentang Manajemen Siaran Musik 

Stasiun di Universitas Negeri Semarang. 

 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian adalah stasiun radio REM FM di Universitas Negeri 

Semarang. Sasaran penelitian adalah manajemen siaran musik stasiun radio 

REM FM di Universitas Negeri Semarang, yang meliputi Marketing, Music 

Director, Program Director, Production house, teknisi, Director. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau bahan yang relevan, akurat dan 

terandalkan yang bertujuan untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan berbagai indera tanpa pertolongan alat standar untuk 

keperluan tersebut. Menurut Arikunto (1993 : 123) metode observasi atau 

pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam 

penelitian observasi dapat juga dilakukan dengan angket, kuestioner, rekaman 

gambar, dan rekaman suara. 
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Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Observasi langsung dapat dapat dilakukan dengan mengambil peran 

atau pun tak berperan. Menurut Spedley 1980 (dalam Sutopo, 1996 : 59) 

menjelaskan bahwa peran dalam observasi dapat dibagi menjadi 1) tak 

berperaan sama sekali, 2) berperan pasif, 3) berperan aktif, dan berperan 

penuh, dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga anggota kelompok yang 

sedang diamati. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non partisipan, artinya peneliti tidak langsung terlibat pada situasi yang 

sedang diamati, dengan kata lain peneliti tidak berinteraksi atau 

mempengaruhi objek yang diamati. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (1990 : 135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan 

konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, 

peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan 

sebagainya. Untuk merekontruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari 

pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal seperti itu dikaitkan 

dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang (Sutopo, 1996 : 55) 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai 

manajemen siaran musik stasiun radio REM FM di Universitas Negeri 

Semarang, yang meliputi Marketing, Program Director, Music Director, 

Produksi, Teknisi, Siaran, Monitoring. Sasaran wawancara nantinya antara 

lain Director, Marketing, Program Director, Music Director, Production 

House, Teknisi, Siaran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan 

dengan dokumen baik dalam bentuk laporan, surat-surat resmi maupun catatan 

harian dan sebagainya. 

Menurut Moleong (2000 :161). Dokumentasi adalah bahan tertulis atau 

film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, 

karena alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. 

Dengan teknik tersebut peneliti dapat mempelajari dokumen yang 

berhubungan dengan materi “ manajemen siaran musik stasiun radio REM FM 

di Universitas Negeri Semarang”. Berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan berbagai macam domumentasi yang kami gunakan diantaranya : 

buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, autobiografi, surat-surat. Hal ini bertujuan 

agar dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan uraian dan wujud 

tentang manajemen siaran musik stasiun radio REM FM di Universitas Negeri 

Semarang. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya, (Moleong, 2000:190). Proses pengolahaan data 

dimulai dengan mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang dianggap 

dapat menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa 

berdasarkan kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

bersifat kualitatif. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah sesuai 

dengan data kualitatif, yaitu analisis deskriptif kulitatif. Proses analisis data 

ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. 

Reduksi data merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengumpulan dokumen yang masih berupa uraian panjang dan perlu 

direduksi. Menurut Rohidi (1993 : 16), mereduksi data diartiak sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut 

dipisahkan sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan. kemudian 

dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disederhanakan 

dalam pengertian bahwa sejumlah data yang terkumpul melalui teknik 

wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi digabung menjadi satu 

kemudian dicoba untuk dibakukan dan diolah serta dipilah-pilah menurut 

jenis-jenis atau golongan pokok bahasannya . karena data yang diperoleh 

masih dalam bentuk uraian panjang maka perlu sekali untuk direduksi. 

Dengan mereduksi data dapat membantu peneliti dalam memberikan kode-

kode pada aspek-aspek tertentu. 

Data yang telah terorganisir dan di abstraksi, kemudian disajikan dan 

dianalisis dengan tidak menggunakan metode statistik (yaitu analisis yang 

berdasarkan pada perhitungan angka), tetapi dalam bentuk pernyataan yang 

dijabarkan secara deskriptif. 

Penyajian data dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah 

pengumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain mereduksi dan 

menyajikan data, tindakan selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Simpulan 

tersebut tidak mutlak, tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan 

berubah setelah diperoleh data yang baru. 
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(Sumber : Miles dan Huberman, dalam Rohidi, 1992 :20) 
 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan tri anggulasi, menurut Moleong (1988:178). Trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperlauan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, pencatatan 

dan wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data 

yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan tri 

anggulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya  Radio REM FM 

Radio  Ekspresi Mahasiswa (REM) adalah sebuah radio komunitas 

yang dibentuk dari proyek ( dalam eksperimen radio pemancar) mahasiswa 

Teknik Elektro UNNES pada tahun 1992 dan berlindung pada HIMA Teknik 

Elektro, tetapi kemudian tanggal 22 mei 1993 dibentuklah sebuah UKM Radio 

Dan Kepenyiaran REM 92.2 FM yang diketuai oleh R.B. Wicaksono, seiring 

waktu berjalan radio komunitas diatur dalam PP No.51 tentang radio 

komunitas yang mengharuskan REM berpindah chanel pada frekuensi 107.1 

FM. Dengan nama 107.1 REM FM yang berlokasi di kawasan simpang empat 

yang sekarang telah berubah menjadi bundaran Universitas Negeri Semarang, 

kehadirannya dimaksudkan untuk menghibur akademia  Semarang dan 

sekitarnya dengan menyuguhkan edukasi dan entertainment, dengan 

penyampaian bahasa yang disesuaikan dengan anak muda sehingga informasi 

yang diberikan mudah ditangkap dan dimengerti oleh pendengar. Adapun 

nama-nama pendiri REM FM dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 1 Nama-nama Pendiri REM FM 

No No sign Nama Siar Nama Asli Alamat 

1.  REM 01 Pandu R.B. 

Wicaksono 

Blabak, Magelang 

2.  REM 02 Sis SP Wasis 

Sumpeno 

Gresik 

3.  REM 03 Trie SP Tri Nugroho Semarang 

4.  REM 04 Tiyuk Wahyu 

Primantiasno 

Purwokerto 

5.  REM 05 Ivan Marman Kudus 

6.  REM 06 Rungi Yuli Perwanto Semarang 

7.  REM 07 Yudha Yudhi 

Hariyanto 

Cakra TV 

8.  REM 08 Didit 

Dirgantara 

Yuli 

Widyanto 

Semarang 

9.  REM 09 Jaka 

Pamungkas 

Joko 

Sumpeno 

Mranggen, 

Demak 

10.  REM 10 Ian 

Bagaskara 

Kasihan Karangawen, 

Demak 

 
Sumber data : ( data media REM FM tahun 2008 ) 

 

Format lagu yang diputar oleh radio REM FM adalah All kind of 

Youngest Music Top 40 (lagu trend masa kini) dengan perbandingan musik 
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Barat : Indonesia =  55% : 45%. Lagu barat seperti linkin park, Gorillaz, Kenny 

G, Robbie William dan Cristhina aguilera. Lagu indonesia seperti Kotak, The 

Titans, Steven coconut, dan dewi-dewi. Sasaran pendengar berdasarkan data 

pendengar REM FM yaitu pria 40% dan wanita 60% yang meliputi pelajar 

20%, mahasiswa 60%, umum 20% dengan jangkauan usia 14 – 30 tahun. 

Dengan daya pancar 100 watt radio REM FM mampu menjangkau 

daerah Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya sampai dengan jarak 5 

Km. 

Struktur organisasi REM FM bersifat dinamis bukan statis hal ini 

dikarenakan REM FM tidak seperti instansi-intansi yang lain atau radio 

komunitas yang lain, sehingga dalam menyusun sistem organisasi REM FM 

mengikuti kondisi yang ada pada tubuh REM FM saat itu sendiri. Direktur 

memiliki kewenangan penuh untuk membangun struktur kepanitiannya tetapi 

dalam menempatkan para anggotanya kedalam sub kerja (Secretary, Finace, 

Marketing, Event Organizer, News Departement Program Director, Music 

Director, Production House), direktur mengadakan rapat dengan para 

anggotanya untuk penempatannya sesuai dengan kemampuan dan minat 

masing-masing anggotanya sehingga terciptalah proses pembelajaran 

demokrasi. 
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Struktur Organisasi Radio REM FM Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : ( data media REM FM tahun 2008 ) 

 

 
 

Foto 4.1. Personalia, Penyiar dan Kru Radio REM FM 
  (Foto : willy 18 0ktober 2008) 
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Tabel 4. 2 Daftar Anggota REM FM 2005-2008 

NO. CALL SIGN NAMA SIAR NAMA ASLI 

1.  208 Treztan Ferero Tristanto 

2.  209 Aya Abigail Asalia Anggraeni 

3.  210 Ranz D’Onsi Tatas Transinata 

4.  211 Aries de Boris Aries Puji Sriyanto 

5.  212 Putri Piasecka Putriasari 

6.  213 Ananda khrisnan Anita Dwi Prastiwi 

7.  214 Sari arison Atsani wulansari 

8.  215 Benneton Bangkit 

9.  216 Marthina louist Dumast 

10.  217 Larry  Elison Rijki Indiarti 

11.  218 Nina wang Nina mulyani 

12.  219 Aldi Adhelson Akhmad Shokheh 

13.  220 Rinz Laurie Ninta K Bangun 

14.  221 Devina Viona Dwie Cimol Nurhayati 

15.  222 Diztra lipknight Widha habib 

16.  223 Dian Maurice Dian 

17.  224 Marthha ingram Septina 

18.  225 Muciaprada Retno 

19.  226 Spiro latsis Septa 

20.  227 Omidiaar Ahmad azar 

21.  228 Nobutada Niken 



 

 

39

 

NO. CALL SIGN NAMA SIAR NAMA ASLI 

22.  229 Ezterheizi Melati citra 

23.  230 Achyuta Wendi AMR 

24.  231 Yadawa Saut Pandiangan 

25.  232 Jembawati Asrida 

26.  233 Srutaswaras Doni puta 

27.  234 Govinda Candra 

28.  235 Janardana A Farid 

 
Sumber data : ( data media REM FM tahun 2008 ) 

 

2. Lokasi Penelitian, Fasilitas, Penyiar Radio, Program Acara, 

Jangkauan Siaran.  

a. Lokasi Penelitian. 

Letak Radio REM FM berada  di kawasan bundaran UNNES sekaran 

Gunung pati, Semarang 50229 dengan frequensi 107.1 MHz. 
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Foto 4.2. Gedung Radio REM FM 
  (Foto : willy 18 0ktober 2008) 

 

Dalam proses kepenyiaran, REM FM sering mengadakan acara yang 

pendengarnya dapat berpartisipasi langsung melalui telepon dengan nomor 

(024) 70789390 atau SMS ke nomor  085641400400, bahkan bisa juga melalui 

home page  www.remfm.org dan e-mail remfmradio@yahoo.com anda dapat 

mengirimkan kritik dan saran. Adapun jam kerja pada radio REM FM ialah 

pukul 08.00-16.00 dan jam siarannya pukul 06.00-01.00. 

b. Fasilitas  dan Peralatan 

Radio REM FM menggunakan pemancar  @12 C 2630 dengan daya 

pancar 100 watt dan jangkauan mencapai 5 Km, antena Omni Directional 5/8, 

Audio Processing Local Manufacture + Bass Booster, Guy Wire Tower 35 

meter Posisi pemancar 420 meter diatas permukaan laut (DPL), mixer, dan tiga 

unit komputer untuk mendukung siarannya. 
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Foto 4.3. Antena Pemancar Radio REM FM 
   (Foto : Willy 20September 2008) 

 
 
 
 

 
 

Foto 4.4. Mixer REM FM 
   (Foto : Willy 18 Oktober 2008) 
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Untuk membantu kelancaran pada proses penyiaran, REM FM 

menggunakan mixer Behringer  tipe Xenyx  2442 fx dengan kapasitas 8 chanel 

untuk mencampur dan menyaring suara baik dari mikrophone maupun materi 

lagu dari komputer. 

 

 
 

Foto 4.5. Pendukung Alat Siar REM FM 
   (Foto : Willy 18 Oktober 2008) 

 

Pada gambar di atas bisa dilihat ada lima buah alat pendukung proses 

siaran  yang terdapat di kabin (sebutan untuk ruang siar) di REM FM yang di 

antaranya komputer, telepon, handphone, headphone dan mikrophone yang 

semuanya memiliki fungsi masing-masing diantaranya : 

1) Komputer, penggunaan komputer pada saat sekarang sangat membantu 

dalam penyiaran. Komputer pada REM FM memiliki fungsi sebagai alat 

pemutar lagu, penyimpan materi-materi lagu siaran, penyimpan data 
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pendengar yang meminta lagu dan tampilan materi siaran sebagai panduan 

para penyiar (komputer ini terletak di ruang kabin/ruang siaran), 

sedangkan dua komputer lainnya terletak diruang produksi, digunakan 

sebagai penyimpanan semua arsip REM FM dan digunakan untuk 

produksi materi mulai dari perubahan format lagu sampai dengan 

pembuatan jingel. 

2) Telepon yang memiliki fungsi sebagai penerima telepon dari pendengar 

yang ingin berpartisipasi baik meminta lagu maupun sekedar kirim-kirim 

salam (sebagai contact person) secara langsung dari para pendengar. 

3) Handphone yang memiliki fungsi sebagai penerima dari pendengar yang 

ingin berpartisipasi baik meminta lagu maupun sekedar kirim-kirim salam 

(sebagai contact person) secara langsung dari para pendengar melalui 

SMS. 

4) Headphone yang memiliki fungsi untuk mendengarkan materi lagu yang 

diputar dan mendengarkan suara pendengar yang ingin berpartisipasi 

melalui telepon. 

5) Mikrophone yang memiliki fungsi untuk input suara penyiar, untuk 

mendukung proses penyiaran REM FM menggunakan mikrophone 

Panasound ps-2600 dan Ealsem ES -500 sebgai pengeras suara atau input 

suara penyiar dalam kepenyiaran di REM FM. 

Untuk mendukung kepenyiaran, REM FM melengkapi ruang 

kabin/siaran dengan pendingin ruangan (AC) hal ini dimaksudkan agar para 
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penyiar merasa bisa lebih berkonsentrasi dan merasa nyaman saat melakukan 

siaran. 

 

 
Foto 4.6. Pendingin Ruangan Pada Ruang Kabin REM FM 

   (Foto : Willy 18 Oktober 2008) 
 

 
c. Penyiar Radio 

Menurut Nurul Anisaq salah satu penyiar di REM FM, peranan 

penyiar sangat penting dalam dunia kepenyiaran khususnya di Radio REM FM. 

Hal ini dikarenakan oleh seorang penyiar memiliki tanggung jawab demi 

kelancaran siaran radio. Selain itu penyiar juga bertugas membuat karakter 

(guyonan yang segar atau biasa disebut dengan istilah jokes), membangun 

suasana, mood yang stabil, selalu semangat dan mengontrol jalannya sebuah 

acara berdasarkan skrip siar yang telah dibuat, karena penyiar adalah orang 

pertama yang melakukan interaksi langsung dengan para pendengar. Adapun 

peranan penyiar pada Radio REM FM. 
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1) Penyiar sebagai nara sumber, dalam hal ini penyiar memberikan informasi-

informasi kepada pendengar ( pembaca berita/gosip/info publik). 

2) Penyiar sebagai tempat berbagi dan pemberi motivasi (penyiar menjadi 

tempat berdiskusi, memberi solusi pemecahan masalah). 

3) Penyiar sebagai sahabat (pada saat penyiar membuat karakter dimana 

karakter tersebut menjadi ciri si penyiar, membangun suasana dengan 

bercanda, diskusi, membacakan kisah pribadi yang berkesan dan menyapa 

para pendengar setia dengan sebutan “akademia”). 

 

Tabel 4. 3 Jadwal Siar 107.1 REM FM Periode Oktober 

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
06.00-
08.00 

216 & 
218 

213 & 
236* 

208 & 
223* 

214 & 
227* 

Niken & 
Anisaq 

Hafidz 
& Ulfa 

Faridz & 
Pina 

08.00-
10.00 

214 Niken 
 

221 208 Wendy Iyud Mamet 

10.00-
12.00 

Lutfia & 
Wendy 

Badrus 
& Youga 

Hery & 
Badrus 

Iyum & 
Rifa 

Fahrudin 
& Nadia 

Doni & 
Feni 

Gozali & 
Mita 

12.00-
14.00 

211 217 
 

212 201 Ocha Mamet Ayu 

14.00-
16.00 

208 & 
Guesstar 

224* & 
Guesstar 

225* & 
Guesstar

214 & 
Ukki 

212 Ida & 
Candra 

Heri & 
Niken 

16.00-
17.00 

196 & 
211 

196 & 
217 
 

211 & 
213 

213 & 
217 

212 196 & 
213 

211 & 
217 

17.00-
19.00 

230* & 
224 

209 & 
Guesstar 

220 & 
221 

222 & 
218 

Rifa & 
Dewi j 

Nadia 
& Ocha 

213 & 
205 

19.00-
21.00 

213 & 
214 

192 & 
211 

209& 
Guesstar

192 210 & 
Rifa 

210 & 
Ayu 

202 & 
Youga 

21.00-
23.00 

212 & 
225* 

209 & 
223* 

216 & 
219 

220 & 
236* 

Anna & 
Danang 

Anisaq 
& Aziz 

Iyum & 
Uuz 

23.00-
01.00 

192 222 211 196 Lutfia & 
Fikri 

Ida N & 
Lia 

Youga & 
Tika 

 
Sumber data : ( Data media REM FM tahun 2008 ) 
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Radio REM FM memiliki penyiar radio sebanyak 15 orang yang 

kesemuanya adalah mahasiswa. Dimana dengan jam kerja siaran yang dimulai 

dari pukul 06.00-01.00WIB telah terjadwal dengan rapi mengenai pembangian 

jadwal siaran. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan yang terbaik pada para 

pendengar setianya atau biasa disebut dengan “akademia” 

 

 
Foto 4.7. Dua Penyiar Radio REM FM Sedang melakukan siaran 

(Foto : Willy 18Oktober 2008)  

 

Adapun kiat-kiat yang diterapkan Anisaq selaku salah satu penyiar di 

REM FM sebagai kunci sukses siaran : 

1) Pastikan kamu benar-benar rileks dan merasa nyaman di studio. 

2) Jika kamu harus menempati “kursi panas” (harus langsung tampil setelah 

penyiar lain), hadirlah di studio sekurang-kurangnya 15 menit sebelum 

kamu mengudara. Hal ini dimaksudkan supaya kamu bisa bersiap-siap. 
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3) Duduklah senyaman mungkin di kursi, berusaha rileks, cari posisi 

senyaman mungkin buat kamu.  

4) Pastikan semua peralatan menyala dan berfungsi, seperti mikrophone, 

mixer, komputer, line telepon. 

Menurut Anisaq suara emas adalah modal utama penyiar, tetapi 

memiliki suara bagus saja tidak cukup untuk menjadi penyiar yang handal. 

Suara bagus akan menjadi tidak bagus dan tidak enak didengar jika seorang 

penyiar sering mengulang kata secara berulang-ulang misal kata “OK”, yang 

pasti dan pastinya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan seorang penyiar 

kurang menguasai materi siaran dan tidak tahu harus ngomong apa. 

Kedangkalan atau keterbatasan wawasan itu pula yang kemudian melahirkan 

tabiat yang di mata penonton atau pendengar terasa aneh, lucu, dan 

memuakkan. 

Menurut Anisaq penyiar harus rajin baca–baca koran tiap hari, 

majalah, artikel, buku, juga sering nonton berita televisi dan acara lainnya 

untuk memiliki wawasan yang luas,. Lebih baik lagi jika penyiar sering ikut 

hadir dalam acara diskusi, seminar dan semacamnya. Penyiar bisa menjadi 

andalan pendengar tentang banyak isu atau kejadian, sehingga dapat 

menimbulkan pemikiran dari pendengar bahwa penyiar itu memiliki pergaulan 

dan wawasan yang luas. Selain itu penyiar harus tanggap dengan apa yang 

sedang menjadi pusat perhatian masyarakat.  
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d. Program Acara 

Radio REM FM mempunyai program siaran harian sebagai panduan 

secara umum bagi para pendengarnya. Acara dimulai pukul 06.00 WIB yaitu 

acara persada dan diakhiri pada pukul 01.00 WIB yaitu pada acara nice dream. 

Program acara khusus yang disiarkan oleh radio REM FM dengan 

tujuan untuk menarik pendengar terbagi dalam lima hari yaitu hari senin, 

kamis, jum’at, sabtu dan minggu. Pada hari senin terdapat acara DOA (debat 

on the air) yang berisi tentang debat antar pejabat dan mahasiswa dengan 

menghadirkan pejabat kampus dan perwalian dari mahasiswa. Pada hari kamis 

terdapat acara Planet Indie yaitu acara yang menyajikan lagu-lagu indie yang 

terformat dalam bentuk tangga lagu. Pada hari jum’at terdapat acara REM Top 

Chart yaitu acara yang menyajikan tangga lagu baik dari dalam maupun luar 

negeri. Pada hari sabtu terdapat acara YUPITER (you pilih I puter) yaitu acara 

yang menyajikan lagu-lagu berdasarkan dari permintaan lagu dari  para 

pendengar. Dan pada hari minggu terdapat acara Reggae Zone yaitu acara yang 

berisi lagu-lagu reggae, selain itu ada juga program acara yang berisi tentang 

mengajak para pendengar untuk menikmati musik dangdut dengan bergoyang 

ria bersama REM FM yaitu acara Gondangdia yang berisi 100% dangdut pada 

hari senin sampai jum’at. 
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Tabel 4. 4 Program siar 107.1 REM FM 

 
JAM 
SIAR 

 
SENIN 

 
SELASA 

 
RABU 

 
KAMIS 

 
JUMAT 

 
SABTU  

 
MINGGU 

 
06.00
–
08.00 

 
PERSADA 

 
08.00
–
10.00  

 
NEWS CORNER 

 
10.00
–
12.00 

 
NINTHIES MUSIC 

 
12.00
–
14.00 

 
LUNCH MATE  

 
 
14.00
-
15.00 

 
LETS TALK ABOUT (LTA)  

 
REM TOP 

CHART  

 
POP 

CORN 

 
REGGAE 

ZONE 

 
16.00
-
17.00 

 
GONDANGDIA 

 

 
17.00
–
19.00 

 
YUPI 
TER 

MEBA
ZO 

 
GET 

SHOP 
PING 

 
YUPI 
TER 
KOS 
TO 

KOS 

 
GET 

SHOPPING 

 
STAR 
ONE  

 
YUPITER 

 

 
 
REALY 

 
19.00
–
21.00 

 
DOA  

 
MY  

DIARY 

 
JOJO 
KER 
ON 

RADIO 

 
PLANET 
INDIE 

 
FRIDAY 
IN HARD 

 
BLACK 
PARTY 

 
ASIAN 
HITS 

 
21.00
–
23.00 

 
ATENSI QMU 

 
23.00
–
01.00 

 
NICE DREAM 

 
Sumber data : ( Data media REM FM tahun 2008 ) 
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Acara unggulan pada radio REM FM antara lain Atensi Kamu, Nice 

Dream dan Lets Talk About. Pada acara Atensi Kamu dan Nice Dream musik 

yang diputar lebih ditekan pada musik yang soft listening, acara tersebut 

ditujukan pada para pendengar untuk mengiringi para pendengar melepas 

sejenak rasa penat setelah seharian menghadapi masalah hidup dan sebagai 

acara untuk pengantar tidur. Sedangkan dalam acara Get shopping format 

musik yang diputar adalah bebas (menurut selera penyiar dan music director), 

acara ini merupakan ajang perkenalan iklan dari sponsor . 

 Dalam setiap program acara memiliki format musik yang berbeda  hal 

ini bisa dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. 5 Format Musik 107.1 REM FM 

No Program Format Playlist Music Track 

1. Persada Semua Indonesia Cat Nu Indonesia 

Cat Indonesia 

2. News Corner 3 Manca : 1 Indo Cat Nu Indonesia 

Cat Nu Estabilsh 

3. Camilan semua Manca dan 

indo Lama 

Cat Sound 80’s-90’s 

4. Lunch mate 1 Manca : 1 Indo Cat Estabilsh 

Cat Indonesia 

*Middle/Soft bukan lagu 

baru 

*Bukan Band Rock / 

Alternatif 

5. LTA 1 Manca: 1 Indo Cat Nu Indonesia 
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No Program Format Playlist Music Track 

   CaT Nu EStabilsh 

6. YupiTer Free Free 

7. Atensi Qmu 1 Manca : 1 Indo Cat Nu Indonesia 

Cat Nu Estabilsh 

*Bukan Lagu Lama 

8. My Diary 1 Manca : 1 Indo 

(50% baru) 

Lagu semua Tahun  

Middle/Soft yg 

bernuansa cinta 

9. Nice Dream 2 Manca : 1 Indo 

(30% baru) 

Lagu semua Tahun 

Soft 

10 Cost to Cost 1 Manca : 1 Indo 

 

Cat Nu Indo 

Cat Nu Estabilsh 

*Bukan Lagu Lama 

11 Jojoker 1 Manca : 1 Indo 

 

Cat Nu Indo 

Cat Nu Estabilsh 

*Bukan Lagu Lama 

12 Planet Indie All Lagu Indie Cat Indie 

13 Friday in hard All Manca All Band 

Alternative/Rock 

14 Asian Hit All lagu asian Cat japan 

Cat Korea 

Cat Cina 

15 Black party All Black Musik 

Manca 

Cat Nu Establish 

Cat Establish 

16 Mebazo 1 Manca : 1 Indo 

 

Cat Nu Indo 

Cat Nu Estabilsh 

*Bukan Lagu Lama 

17 C2C All Manca Cat Manca Semua 

Tahun 
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No Program Format Playlist Music Track 

18 HOT 21 All Manca 21 Lagu Chart Manca 

19 Indo Papan All Indo 8 Lagu Chart Indo 

20 Reggae Zone All Reggae Lagu-lagu Reggae 

21 Gondangdia Indo, India Dangdut, Campursari, 

India 

22 Popcorn Indo, manca Lagu-lagu Soundtrack 

film dan Sinetron. 

23 Get shopping Free Free 

24 Star One Indo, Manca Lagu-lagu 

penyanyi/group band 

yang dibahas 

25 Realy (REM Family) Free Free 

 
 (Sumber : Data Media REM FM, Tahun 2008) 

 

Pada tabel diatas bisa dijelaskan bahwa dalam setiap program acara 

format musik yang diputar memiliki format yang berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan musik yang diputar disesuaikan dengan isi materi yang akan 

dibawakan dalam acara tersebut. Misal dalam acara star one, acara ini 

mengusung tentang profil band atau penyanyi yang sedang naik daun maka 

lagu yang di putar dalam acara ini adalah lagu-lagu dari band atau penyanyi 

tersebut.   

e. Jangkauan Siaran  

Radius pancaran yang efektif untuk menerima siaran REM FM adalah 

5  Km. Daerah yang dapat dijangkau meliputi kecamatan Gunungpati 

(Universitas Negeri Semarang) dan sekitarnya. 
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B. Manajemen REM FM Dalam Mengemas Siaran musik 

Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan 

(controling). Manajemen REM FM dalam mengemas siaran musik dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan.  

Dalam perencanaan mengemas siaran musik, REM FM memiliki 

tahapan yang dimulai dari : 

a. Perencanaan struktur organisasi 

Perencanaan struktur organisasi (dalam perencanaan struktur 

organisasi REM FM menitiberatkan pada perencanaan penempatan anggota 

kedalam tim kerja sesuai dengan kemampuan anggota) hal ini dimaksudkan 

supaya anggota dapat bekerja secara maksimal dengan cara memaksimalkan 

kemampuan yang dimilikinya.  

b. Perencanaan keuangan 

Perencanaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, hal ini 

dimaksudkan agar setiap anggaran yang didapat dan dikeluarkan dapat 

terkontrol atau sesuai yang diharapkan.  
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c. Perencanaan menyusun dan membuat program siar 

Perencanaan menyusun dan membuat program siar, hal ini 

dimaksudkan supaya semua program siar yang telah dibuat dapat diterima atau 

sesuai dengan harapan para pendengar. Dalam menyusun dan membuat 

program siar, REM FM selalu mempertimbangkan tema, waktu, musik yang 

disesuaikan dengan program siar. Misalnya pada program siar My Diary yang 

disiarkan pada malam hari, program ini berisi tentang curahan hati pendengar 

maka format musik yang diputar harus bernuansa romantis seperti musik 

clasic, pop romantik, Jazz dan blues. 

Contoh lagu yang di putar pada program siar My Diary 
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d. Perencanaan menyusun dan membuat kode etik siar 

Kode etik siar dibuat supaya anggota dapat bekerja secara profesional.  

e. Perencanaan musik 

Perencanaan musik di REM FM dimulai dari pemilihan materi siaran, 

menyusun dan membuat format lagu untuk siaran, membuat jingel, membuat 

spot, dan membuat back song. 

2. Pengorganisasian. 

REM FM dalam menyusun struktur organisasi atau kepanitiaan 

menjadi tanggung jawab direktur, direktur memiliki kewenangan penuh untuk 

membangun struktur kepanitiannya tetapi dalam menempatkan para 

anggotanya kedalam sub kerja bagian (Secretary, Finace, Program director, 

Music director, production house, marketing, production house, event 

organizer), direktur mengadakan rapat dengan para anggotanya untuk 

penempatannya sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing 

anggotanya sehingga terciptalah proses pembelajaran demokrasi. Adapun 

pembagian tim kerja untuk manajemen siaran musik yang terdapat di REM FM 

adalah : 

a. Marketing  

Untuk memenuhi kebutuhannya REM FM harus mengedepankan 

marketing sebagai ujung tombak untuk mencari proyek-proyek promosi REM 

FM, selain itu marketing juga memiliki peranan sebagai pengatur sirkulasi 

keuangan di REM FM. 
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REM FM dalam mendapatkan pemasukan sebagian didapat dari 

pemasangan iklan untuk ajang-ajang tertentu, atau sponsorship pada event-

event atau kegiatan out door dan hasil dari pemasukan itu digunakan untuk 

perawatan fasilitas REM FM. Dalam hubungannya dengan manajemen siaran 

musik, marketing memiliki peran dimana didalam semua yang berhubungan 

dengan biaya baik on –air maupun off-air semua menjadi tanggung jawab 

marketing seperti penggantian peralatan siaran jika terjadi kerusakan.  

b. Program Director (PD)  

Menurut Widha selaku program director REM FM. Dalam dunia 

penyiaran radio REM FM, peranan program director merupakan salah satu 

kunci dalam menuju keberhasilan, hal ini disebabkan karena program director 

merupakan penyusun semua program  yang berkaitan dengan kepenyiaran pada 

suatu radio khususnya di radio REM FM. Tugas seorang program director 

antara lain :  

1) Menyusun dan membuat program acara. 

Dalam penyusunan dan pembuatan program acara, seorang program 

director (programer) harus mempertimbangkan dengan tema, waktu, isi acara, 

dan kebutuhan pendengar. Misal pada malam hari radio REM FM menyajikan 

program siar atensi kamu yang didalamnya berisi tentang lagu-lagu yang di 

minta oleh pendengar, hal ini memiliki pertimbangan karena pendengar pada 

malam hari membutuhkan suasana santai, hiburan yang  ringan.  

2) Menyusun dan membuat kode etik siar atau tata tertib siar ( Broadcast’s 

Ethic Code). 
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Kode etik ini di buat dengan maksud agar pada waktu siaran 

berlangsung tidak terjadi kesalahan penyiar (human error) yang tidak 

diinginkan, dimana didalamnya terdapat aturan-aturan dalam kepenyiaran. 

 

Kode Etik Siar REM FM 

 
Sumber : Data Media REM FM, Tahun 2008 

 

 

1. Memutar Indonesia raya, Id’s, N spot ganti ajang untuk pembukaan dan penutupan 
ajang 

2. Opening ajang dilakukan setelah satu lagu pembuka 
Mengucap salam pembuka : 
The Power of Campus Station 107.1 (One O Seven Point One) Radio Ekspresi 
Mahasiswa, Assalamualaikum wr.wb. 
Jangan lupa nyebutin tanggal, bulan, tahun 
Sebutin juga nama announcer (jangan lupa cAllsign’y), nama ajang  
Salam penutup harus ada kata : 
Wasalammualaikum wr.wb. VIVA AKADEMIKA 

3. Menyebut 
Request Lagu  : PILABO (Pilih lagu Booo…) 
Audience   : AKADEMIA 

4. DJ datang 10 menit sebelum ajang di mulai 
5. Bagi DJ yang berhalangan siaran, DIWAJIBKAN mencari pengganti DJ yang laen 

1 hari sebelumnya 
6. Backsound harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh PH  
7. Setiap kali masuk session diharap membaca icon per bulan 
8. DJ wajib memutar iklan di ajang yang beriklan 
9. Waktu cuap – cuap : 

~ Kirim2 salam ± 3 menit 
~ Ngobrol bareng > 2 menit tapi kurang dari 5 menit 
~ Ajang biasa ± 3 menit 

10. DJ berhak menyensor kata-kata yang tidak etis dan menyinggung SARA di sms ato 
di telpon 

11. Gunakan nomor 085641217000 untuk sms, dan phone live (024) 70789390.jangan 
lupa dibacain tiap ajang request dan wajib di catat di data pendengar 

12. Membaca nomor sms 5 digit terakhir missal 085680XXXXX, maka yang di baca 
XXXXX 

13. Menutup ajang dengan satu lagu penutup jika waktu memungkinkan, klo tidak 
langsung puterin id’s trz spot ganti ajang 

14. Saat pergantian ajang, DJ sebelumnya harus menyiapkan lagu setidaknya dua lagu 
15. DILARANG MAKAN & MINUM DI KABIN 
16. DON’T FORGET NGISI PRESENSI SEBAGAI EVALUASI 
17. CREW YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG KELUAR 

MASUK KABIN PADA SAAT ON AIR & MENGGANGGU DJ  YANG 
SIARAN. 
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3) Mengevaluasi program siar per 1 bulan. 

Semua program yang dibuat memiliki masa aktif 3 bulan dan setiap 

bulannya diadakan evaluasi ulang dalam rapat bulanan dimana hal tersebut 

dimaksudkan  untuk membenahi segala kekurangan selama program tersebut 

berjalan.  

4) Memberikan pelatihan siaran atau training kepada penyiar setiap 

minggunya. 

Dari pelatihan tersebut diharapkan supaya penyiar dapat lebih 

profesional dalam menyampaikan materi siaran. 

5) Berkoordinasi dengan Music director dan bagian produksi untuk 

kelancaran dalam pelaksanaan siaran. 

(contoh : pembuatan RE ( Radio Expose) atau promosi siaran oleh 

program director dan bagian produksi, klasifikasi musik oleh programer dan 

music director). 

6) Memberikan peringatan atau sangsi terhadap penyiar yang melanggar kode 

etik atau tata tertib siar 

c. Music Director  (MD) 

Menurut Wendi selaku MD REM FM, music director dalam 

pelaksanaan kepenyiaran di REM FM berperan mengatur segala musik yang 

akan digunakan dalam program-program siaran. 

Music director memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Bertanggung jawab atas semua lagu yang ada didalam sebuah radio. 
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 Musik director  memiliki tanggung jawab terhadap semua materi lagu 

yang ada, jika terjadi kerusakan file pada materi lagu seorang musik director 

harus mengganti file tersebut dengan back up data (data yang telah di 

gandakan) dari file tersebut, jadi seorang music director harus memiliki semua  

back up  data lagu yang terdapat di REM FM. 

2) Bertanggung jawab atas pemutaran lagu.  

Dalam peranannya dengan pemutaran lagu pada sebuah program siar, 

musik director harus menilai dan menyesuaikan kelayakan sebuah lagu untuk 

dipilih menjadi lagu yang akan dibawakan pada saat siaran dengan cara 

menyesuaikan lagu dengan materi siarannya, dan music director harus 

mempersiapkan materi lagu tersebut sebelum acara siaran dimulai, sebagai 

contoh pada program siar my diary format lagu yang disediakan oleh music 

director 1 manca : 1 Indo dengan rincian 50%  dari materi lagu tersebut adalah 

baru dan semua lagu yang diputar bernuansa cinta (soft listening dan midle 

listening). 

3) Memperbaruhi materi lagu.  

Dalam sebuah radio tentunya membutuhkan lagu-lagu yang banyak 

dan up to date (tidak ketinggalan perkembangan musik). Seperti halnya radio-

radio yang lain REM FM juga memerlukan materi lagu yang banyak dan up to 

date. Selain pengiriman dari industri-industri musik. Untuk memperbaruhi 

materi lagu, music director  harus tahu tentang perkembangan musik 

disekitarnya dan mencari refrensi dari beberapa siaran musik dari media 

lainnya baik dari siaran televisi, radio terkemuka bahkan sampai internet, 
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contoh siaran musik dari media lain ; MTV ampuh dimana MTV merupakan 

siaran dari televisi swasta yang menyiarkan tentang chart atau tangga lagu dari 

dalam negeri. Dan jika dari pihak label tidak mengirimkan yang dikarenakan 

kelalaian dari pihak label maka seorang music director diperbolehkan meminta 

contoh lagu (CD sample) dari music director dari radio lain. 

4) Membuat daftar lagu (playlist). 

Setiap stasiun radio memiliki ciri pemutaran jenis musik yang 

berbeda-beda tergantung pada music directornya masing-masing, hal ini 

disebabkan oleh seorang music director dalam membuat susunan lagu untuk 

setiap Program siar bersikap 50:50 (jika musik director menyiapkan 20 materi 

lagu untuk sebuah program siar yang harus diputar, maka dari 20 materi lagu 

yang diberikan kepenyiar, penyiar memiliki kewajiban untuk memutar 10 lagu 

tersebut dan 10 lagu yang tersisa diberikan pada permintaan / request 

pendengar atau kebijakan penyiar). Lagu yang dipersiapkan untuk diputar pada 

sebuah program siar haruslah sesuai dengan isi dari program acara tersebut. 

Contoh; untuk program siar reggae zone dimana dalam program ini berisi 

semua tentang reggae, maka seorang Music Director harus menyiapkan materi 

lagu yang beraliran reggae untuk diputar pada program siar tersebut. 
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Contoh lagu reggae yang diputar pada program siar reggae zone 

No Woman No Cry 
Bob Marley 
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Tabel 4. 6 Daftar lagu Reggae yang diputar  

pada program siar Reggae Zone 

No. Judul Lagu Penyanyi Nada Dasar 

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

Witing Tresno 

Om Fangky 

Rambut Gimbal  

Woman 

Don`t Worry 

Serenade 

Bebas Merdeka 

Kembali 

Tersenyum Kembali 

Long time no see 

Welcome to my paradise 

Jalan-jalan 

Hey cantik 

Kembali berdansa 

Sayidan 

Special buat kamu 

Anak Pantai 

Samalona 

Senja gembira 

Reggae man 

Don`t u worry 

Babby dont leave me 

 

Tony Q 

Tony Q 

Tony Q 

TonyQ 

Tony Q 

Steven Coconut trez 

Steven Coconut trez 

Steven Coconut trez 

StevenCoconut trez 

Steven Coconut trez 

Steven Coconut trez 

Shaggy Dog  

Shaggy Dog 

Shaggy Dog 

Shaggy Dog 

Shaggy Dog 

Imanez 

Imanez 

Rasta Lines 

Rasta Lines 

Rasta Lines  

Rasta Lines  

 

C 

Am 

A 

A 

G 

F 

G 

Am 

C 

G 

D 

C 

D 

A 

G 

A 

C 

A 

A 

G 

C 

G 

 

(Sumber : Data Media REM FM, Tahun 2008) 
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5) Membuat chart tiap minggu 

Dalam membuat chart atau  tangga lagu, music director  

mempertimbangkan beberapa aspek yang antara lain permintaan pendengar 

mulai dari SMS sampai telepon, media siaran lain seperti acara tangga lagu di 

MTV ampuh, kebijakan music director sendiri (jika ada pendatang musik 

baru). 

6) Menjalin kerjasama dengan industri-industri musik 

Peranan industri-industri musik dalam dunia kepenyiaran di REM FM 

sangatlah penting karena dalam pemutaran musik pada radio, musik yang 

diputar haruslah asli bukan bajakan. Selain itu bentuk kerjasama yang terjadi 

merupakan kerjasama mutualisme (saling menguntungkan) dimana radio 

mendapatkan materi lagu baru secara gratis dan pihak label mendapat promo 

gratis siaran radio. 

REM FM telah menjalin kerjasama dengan industri musik seperti 

EMI, Warner, Universal, Aquarius, Nagaswara, Nadahijrah. Selain itu REM 

FM dengan bangga bekerja sama dengan industri musik kecil (indie label). 

 

 
Foto 4.8. Contoh lagu Band atau Penyanyi  

yang dikirimkan pihak Industri musik 
(Data Media REM FM) 
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Contoh Bentuk Kerjasama antara REM FM dengan Industri 

Musik 

 
Sumber : (Data Media REM FM) 
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Pada surat kerjasama diatas dapat dilihat salah satu contoh surat 

pemberitahuan atau pengiriman CD sample dari salah satu industri musik  yaitu 

Nagaswara atas telah meluncurkannya album Aladin, Kay, Join Side yang di 

tujukan untuk music director radio REM FM dan diharapkan untuk diputar 

pada radio tersebut. Dalam pengiriman CD sample tersebut pihak industri 

musik juga menyertakan profil band atau penyanyi yang bersangkutan. 

 

Contoh Profil Band atau Penyanyi yang dikirimkan pihak  
Industri musik 

 

 
(Sumber : Data Media REM FM, Tahun 2008) 
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7) Membuat pengaturan folder lagu 

Membuat pengaturan folder lagu sangatlah penting, hal ini 

berpengaruh pada kemudahan seorang music director dalam menjalankan 

tugasnya. Koleksi lagu di REM FM disusun atau dikatagorikan berdasarkan 

pada tahun terbit atau edarnya sesuai pada industri musiknya masing-masing 

dan karakter lagu ( soft, midle, hard), selain itu music director menyimpan data 

lagu tersebut kedalam komputer sebagai back up data. 

 

  
Foto 4.9. Koleksi CD berdasarkan Industri Musik 

 (Foto Willy 18 Oktober 2008) 
 

8) Bekerjasama dengan music director radio lain. 

Dalam mendapatkan materi lagunya REM FM menjalin kerjasama 

dengan industri-industri musik baik skala besar (mayor label) maupun skala 

kecil (indie label), dan hal tersebut merupakan atau menjadi tanggung jawab 
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seorang music director, jika music director tidak mendapatkan materi lagu 

yang dikarenakan kelalaian dari pihak label maka pihak label memperbolehkan 

music director  untuk meminta materi lagu pada music director dari radio lain. 

REM FM telah tergabung dalam AMDI (Asosiation Music director 

Indonesia) dimana dalam perkumpulan merupakan tempat para musik director  

se-Indonesia melakukan tukar informasi mengenai materi lagu dan setiap 1 

tahun sekali diadakan rapat bersama dengan industri-industri musik mengenai 

bagaimana kerjasamanya yang kemudian dari industri-industri musik tersebut 

meminta kritik dan saran. 

9) Musik director dilarang keras oleh industri-industri musik untuk 

memberikan contoh lagu pada orang lain kecuali pada musik director radio 

lain, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pembajakan. 

Adaupun software yang digunakan untuk memutar lagu di radio REM 

FM adalah software raduga, software ini merupakan software resmi untuk 

radio. Software lain yang digunakan di REM FM adalah Adobe audition 3 

dimana software ini berfungsi untuk merubah format musik. 

d. Production House (PH) 

Production House tidak kalah pentingnya dalam menjalankan roda 

kepenyiaran di REM FM hal ini dikarenakan oleh seorang production house  

adalah orang yang membuat segala kebutuhan siaran yang antara lain membuat 

jingel, ID’s (penyela antar lagu/transisi), back sound / musik latar pada waktu 

siaran, iklan komersil, membuat pamflet dan  reklame  untuk acara/event-event 

diluar kepenyiaran. 
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Dalam membuat back sound, seorang production house  

menyesuaikan tema dari program siar yang ada misal ; program “my diary” 

production house  membuat back sound musik yang soft listening dimana 

dimaksudkan agar dapat membawa para pendengar pada suasana yang tenang. 

Tak jarang production house  dalam membuat back sound menggunakan lagu 

milik musisi-musisi ternama. 

Dalam pembuatan spot iklan seorang production house memiliki kiat-

kiat tertentu untuk menghasilkan sebuah iklan yang baik, adapun langkah - 

langkah  yang dilakukan dalam pembuatan spot iklan radio di REM FM: 

1) Kumpulkan informasi penting tetang hal yang akan diiklankan 

2) Ketahui dan fahami kepada siapa (type audience seperti apa) iklan itu akan 

diperdengarkan. 

3) Fikirkan sebuah storyboard yang semenarik mungkin 

4) Mulailah menulis skrip iklan. Jangan lupa memperhatikan durasi yang 

akan dibutuhkan, bahasa yang akan dipakai, karakter suara dan intonasi 

seperti apa yang diinginkan. 

5) Pastikan siapa yang akan menjadi voice over (pengisi suara). 

6) Pilih sfx(sound effect) yang tepat 

7) Mulailah merekam spot iklan  
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Foto 4.10. Seorang  Production House sedang bekerja di Ruang 

Production House 
(Foto Willy 18 Oktober 2008) 

 

e. Teknisi 

Teknisi bertanggung jawab atas segala peralatan yang ada di REM FM 

mulai dari peralatan yang berhubungan dengan siaran on-air ( komputer, mixer, 

kabel, tower ) sampai dengan fasilitas kantor seperti AC dan listrik. Contoh 

bentuk tanggung jawab seorang teknisi adalah melakukan pengecekan 

kelayakan semua peralatan dan fasilitas kantor setiap harinya. 

f. Director Radio 

Dalam sebuah organisasi peranan director sangatlah penting karena 

tanpa seorang director sebuah organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Seperti dengan organisasi-organisasi lainnya REM FM juga 

memiliki seorang director yang memiliki tugas antara lain : 

1) Mengotrol kinerja anggota selama kepengurusan. 
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Director mengontrol sistem kerja anggota setiap hari dan mengadakan 

evaluasi perbulan 

2) Mengembangkan kualitas dan kuantitas anggota. 

Dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas anggota, director 

mengadakan beberapa kepelatihan tentang berorganisasi dan kepenyiaran. 

3) Mengembangkan masalah-masalah teknis (peralatan-peralatan) 

Cara yang dilakukan director untuk mengatasi masalah-masalah 

teknis yang terjadi di REM FM yaitu menganggarkan segala keperluan REM 

pada pendapatan REM melalui sponsor dan kas para anggota. 

4) Bertanggung jawab penuh dalam setiap masalah-masalah yang ada di 

REM FM. 

3. Penggerakan. 

Ketersediaan modal kerja (fasilitas kantor, peralatan siaran) yang 

cukup dan telah menjalin kerjasama dengan industri-industri musik telah di 

peroleh REM FM sehingga proses kepenyiaran berjalan dengan lancar. Selain 

itu dengan adanya ajang penghargaan penyiar terbaik menurut pendengar 

dimana penyiar yang terpilih akan direkomendasikan kedunia kerja yang 

berhubungan dengan kepenyiaran memacu para penyiar REM FM untuk terus 

mengembangkan potensinya, sebagai contoh penyiar yang bernama ayugi 

mahasiswi jurusan bahasa inggris angkatan 2004 yang mendapat penghargaan 

pada tahun 2006 yang direkomendasikan ke radio Track FM dan sekarang 

bekerja di radio tersebut 
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Director  
 

4. Pengawasan. 

Dalam mengupayakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah ditentukan maka  

seorang director dalam melakukan pengawasan atau mengontrol sistem kerja 

anggota setiap hari dan mengadakan evaluasi perbulan melalui rapat anggota, 

hal ini dimaksudkan  untuk membenahi segala kekurangan selama program 

tersebut berjalan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengawasan manajemen siaran musik 

di REM FM dapat dilihat pada bagan sebagai berikut ;  

 

Bagan Pengawasan Manajemen Siaran Musik REM FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marketing 
        
  
  
  

  
 

 Teknisi   
 
 

Music 
Director 

Input 
musik 
/ lagu

Program 
Director 

Production 
House 

Program siar 
Out put 

(pendengar) Penyiar 
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Pada bagan pengawasan manajemen siaran musik REM FM dapat 

dijelaskan bahwa untuk mecapai target pendengar yang diinginkan, REM FM 

menjalin kerjasama antar divisinya. Hal ini dapat dilihat dalam program siar 

yang dibuat dimana dalam pembuatan program siar tersebut melibatkan 

program director sebagai pembuat program siar, music director sebagai 

penentu pemilihan lagu yang diputar, dan production house sebagai pembuat 

jingel ,back song ,iklan sponsor, spot. Sedangkan marketing sebagai pencari 

sponsor dan pembiayaan untuk program siar seperti pembiayaan proses 

produksi, penyiar sebagai pembawa acara program siar yang berinteraksi 

langsung dengan pendengar, dan director selaku penanggung jawab, dan 

pengawas sistem kerja keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisa bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Radio Ekspresi Mahasiswa (REM) merupakan radio komunitas yang sudah 

berdiri selama enam belas tahun yang pertama kali berlindung pada Hima 

Teknik Elektro dan berubah menjadi sebuah UKM radio dan kepenyiaran pada 

tahun 1993. REM FM. Dengan pemilihan format lagu All Kind of  Youngest 

Music top 40 ( lagu trend masa kini) dengan perbandingan musik Barat : 

Indonesia =  55% : 45%. Lagu barat seperti linkin park, Gorillaz, Kenny G, 

Robbie William dan Cristhina aguilera. Lagu indonesia seperti Kotak, The 

Titans, Steven coconut, dan dewi-dewi. Sasaran pendengar berdasarkan data 

pendengar REM FM yaitu pria 40% dan wanita 60% yang meliputi pelajar 

20%, mahasiswa 60%, umum 20% dengan jangkauan usia 14 – 30 

tahun.Adapun peralatan pendukung dalam kepenyiarannya Radio REM FM 

menggunakan pemancar  @12 C 2630 dengan daya pancar 100 watt dan 

jangkauan mencapai 5 Km, antena Omni Directional 5/8, Audio Processing 

Local Manufacture + Bass Booster, Guy Wire Tower 35 meter Posisi pemancar 

420m di bawah permukaan laut (DPL), mixer, tiga unit komputer, tiga buah 

mikrophone, dua buah headphone, telepon, dan handphone. Dalam 

berhubungan dengan pendengar REM FM memiliki 15 penyiar yang semuanya 

adalah mahasiswa. Radio REM FM mempunyai program siaran harian sebagai 
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panduan secara umum bagi para pendengarnya. Acara dimulai pukul 06.00 

WIB yaitu acara persada dan diakhiri pada pukul 01.00 WIB yaitu pada acara 

nice dream. Program acara khusus yang disiarkan oleh radio REM FM terbagi 

dalam lima hari yaitu hari senin, kamis, jum’at, sabtu dan minggu dan acara 

unggulan pada radio REM FM antara lain atensi kamu, nice dream dan lets talk 

about. Radius pancaran yang efektif untuk menerima siaran REM FM adalah 5  

Km. Daerah yang dapat dijangkau meliputi kecamatan Gunungpati 

(Universitas Negeri Semarang) dan sekitarnya 

 Manajemen siaran musik di stasiun radio REM FM bertumpu pada 

kerjasama antar divisinya. Dalam pembuatan program siar yang melibatkan 

program director sebagai pembuat program siar, music director sebagai 

penentu pemilihan lagu yang akan diputar untuk program tersebut, dan 

production house sebagai pembuat jingel, back song , iklan sponsor, spot. 

Sedangkan marketing sebagai pencari sponsor dan pembiayaan untuk program 

siar seperti pembiayaan proses produksi, penyiar sebagai pembawa acara 

program siar yang berinteraksi langsung dengan pendengar, dan director 

selaku penanggung jawab, dan pengawas sistem kerja keseluruhan. 

 

B. Saran 

Secara organisator Radio ekspresi Mahasiswa (REM FM) dalam 

mengemas siaran musik sudah terkondisi dengan baik, hal ini ditunjukkan 

dengan eksistensinya selama enam belas tahun berdiri REM FM masih 

memikat hati para pendengarnya. REM FM dalam setiap kepenyiarannya 
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disarankan untuk lebih kreatif dalam menentukan tema karena penyajian siaran 

yang bagus salah satunya bersumber dari kepandaian dalam menangkap 

keinginan pendengar. Disarankan agar memiliki generator pembangkit listrik 

(gen set) supaya proses kepenyiaran dapat terus berjalan ketika lampu mati. 

Bagi para penyiar radio REM FM agar selalu meningkatkan kualitas 

dalam menyiarkan acara yang dibawakan serta berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik terhadap para pendengar setianya 

Bagi masyarakat sendratasik, radio bisa dijadikan sebagai sarana 

hiburan dan sarana mengekspresikan karya dengan cara mengirimkan demo 

lagu pada program acara indie, menimba ilmu yang didapat dilapangan. 
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GLOSARIUM 

 

Adlib   :   Iklan sponsor yang dibaca oleh pendengar. 

Asian Hits  :   Program siar yang memutar lagu-lagu mandarin 

Atensi Qmu  : Program siar yang berisi permintaan lagu terkini dari                             

pendengar. 

Black Party  :   Program siar yang memutar lagu-lagu R&B. 

Call Sign  :   Nomer keanggotaan REM FM 

Cat Estabilsh  :   Istilah klasifikasi lagu barat lama  

Cat Indo  :   Istilah klasifikasi lagu Indonesia lama. 

Cat Nu Estabilsh :   Istilah klasifikasi lagu barat baru. 

Cat Nu Indo  :   Istilah klasifikasi lagu Indonesia baru. 

C2C  : Program siar yang menceritakan kebudayaan dan 

pariwisata Indonesia. 

Friday In Hard  : Program siar yang memutar lagu-lagu keras ( musik 

cadas). 

Get shopping  :  Program siar yang berisi tentang marketing (pemasaran 

produk). 

Gondangdia  :   Program siar yang memutar lagu-lagu dangdut dan india. 

Hot21   :   Program siar yang memutar tangga lagu barat 

Indo Pan  :   Program siar yang memutar 8 tangga lagu Indonesia. 

Jojoker  : Program siar untuk para jomblo (tidak punya pacar) 

mempromosikan diri 
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Kos to Kos  :   Program untuk ajang promosi kos-kosan. 

LTA   :   Program siar yang berisi tentang dialog interaktive. 

Lunch Mate  : Program siar yang memutar musik untuk pengantar 

istirahat siang. 

Mebazo  :   Program siar yang berisi tentang pembacaan zodiac. 

My Diary  : Program siar yang berisi tentang curahan hati para 

pendengar. 

News Corner  :   Program siar tentang siaran berita. 

Nice Dream  :   Program siar yang memutar lagu untuk pengantar tidur. 

Ninthies music  :   Program siar yang memutar lagu-lagu Tahun 90. 

Persada  :  Program siar yang berisi tentang sapa pendengar yang 

memutar lagu Indonesia. 

Pilabo   :   Penyebutan untuk permintaan lagu. 

Pop Corn  :   Program siar yang mengupas tentang film bioskop. 

Radio Expose  :   Iklan yang mempromosikan program siaran REM FM. 

Realy  :  Program siar yang berisi tentang pengenalan para anggota 

REM FM. 

Spot   :   Iklan komersil di radio. 
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lAMPIRAN   1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara tentang manajemen siaran music di stasiun radio REM FM 

dengan nara sumber sebagai berikut : 

I.  Penyiar radio REM FM 

1. Siapakah nama anda? 

2. Apa motifasi anda menjadi penyiar REM FM? 

3. Sudah berapa lamakah anda menjadi penyiar radio di REM FM? 

4. a. Berapa kali tayang jadwal siaran anda dalam satu minggu? 

b. Berapa menit durasi setiap kali tayang? 

5. Acara apa yang menjadi unggulan selama anda siaran? 

6. Bagaimana menurut anda sendiri acara unggulan tersebut? 

7. Bagaimana cara menggukur rating dalam program siar yang anda 

bawakan? 

8. Apa yang anda lakukan untuk membantu siaran? 

9. Bagaimana cara anda membangun karakter dalam siaran? 

10. Apakah ada dalam sebuah program siar REM FM mengundang nara 

sumber?bagaimana? 

11. Apa kendala yang anda temui selama anda menjadi penyiar REM FM? 

12. Berapa honor anda dalam tiap kali tayang? 

13. Berapa pendapatan tiap acara yang didapat dari pihak sponsor? 
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II.   Program Director REM FM 

1. Siapa nama anda? 

2. Sudah berapa lama anda menjadi Program Director di radio REM 

FM? 

3. Sebagai seorang Program Director, hal apa saja yang menjadi tugas 

anda di radio REM FM? 

4. Bagaimana segment dan sistematika pembuatan program siar di REM 

FM? 

5. Pertimbangan apa saja yang anda lakukan dalam menempatkan 

program siar pada jam siar? 

6. Bagaimana anda mengorganisir program siar? 

(pembagian materi) 

7. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jenis musik dalam sebuah 

program siar? 

8. Bagaimana seorang programmer dalam mewarnai atau membangun 

karakter dalam suatu acara? 

9. Apa kendala yang ditemui seorang programmer dalam tugasnya?  

10. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk tiap kali tayang? 

11. Berapa keuntungan yang didapat dalam satu kali tayang? 

12. Bagaimana urutan proses produksi siaran mulai dari produksi sampai 

evaluasi? 
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III.  Music Director 

1. Siapa mana anda? 

2. Apa tugas seorang Music Director? 

3. Bagaimana penentuan atau pengkatagorian jenis music yang diputar 

dalam suatu program siar di REM FM? 

4. Darimana materi lagu yang didapat oleh REM FM? 

5. Jenis musik apa yang harus sering diperbaharui? 

6. Apa kendala yang ditemui oleh Music Director  dalam menjalankan 

tugasnya? 

IV.  Production House 

1. Siapa nama anda? 

2. Apa tugas seorang Production House? 

3. Bagaimana cara anda dalam memproduksi segala kebutuhan yang 

berkaitan dengan kepenyiaran? 

4. Apa kendala yang ditemui oleh Production House dalam menjalankan 

tugasnya? 

V. Director radio REM FM 

1. Siapa nama anda? 

2. Sejarah berdirinya radio REM FM? 

3. Bagaimana sturktur organisasi di REM FM? 

4. Bagaimana mengenai materi siaran radio REM FM? 

5. Apa acara unggulan pada radio REM FM? 

6. Bagaiman cara REM FM mengukur rating siaran? 
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7. Jenis musik apa yang disiarkan oleh radio REM FM? Mengapa 

memilih jenis musik tersebut? 

8. Apa target pendengar yang ingin di capai oleh radio REM FM, dari 

kategori usia, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi pendengar? 

9. Bagaiman mengatur jam kerja dan jam siaram di REMFM? 

10. Peralatan pendukung kelancaran siaran? 

(pesawat pemancar, daya pancar, radius pancar, kekuatan, dll) 

11. Bagaiman REM FM memperoleh pembiayaan? 

12. Bagaiman cara anda mengotrol dan mengevaluasi system kerja para 

anggota? 

13. Kendala apa saja yang anda temui selama menjadi Director REM FM? 
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LAMPIRAN  2 

DAFTAR NARA SUMBER 

 

1. NAMA   : Widha Habib K 

USIA   : 21 Tahun 

JENIS KELAMIN  : Pria 

JABATAN  : Program Director 

2. NAMA   : Nurul Anisaq  

USIA   : 20 Tahun 

JENIS KELAMIN  : Wanita 

JABATAN  : Marketing dan penyiar 

3. NAMA   : Ganda Prisma Putra 

USIA   : 22 

JENIS KELAMIN  : Pria 

JABATAN  : Director 

4. NAMA   : Wendi AMR 

USIA   : 20 

JENIS KELAMIN  : Laki-laki 

JABATAN  : Music Director 

5. NAMA   : Saut Pandiangan 

USIA   : 20 

JENIS KELAMIN  : Pria 

JABATAN  : Production House 
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Data Partisipasi Pendengar REM FM 
Periode 22 Oktober 2008 

 

No Nama Nomer  Telepon 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 

Umar  
Ajit  
Raka 
Amel 
Mela  
Ari  
Aina  
Bagus  
Bany 
Budi 
Beny 
Arif 
Ci’rum 
Arin 
Aniz  
Desma  
Githa  
Marsya 
 Tyas   
Nia 
Yuni  
 Tata 
Faiz  
Dewi  
Mita  
Agil 
Nining 
Puji  
Ana  
Chasandra  
Aguz  
Andra  
Deva 
Shanty  
Yuli 
David 
Sisca 
Ridho 
 

+6285640377xx 
+62856405958xx 
+62856400518xx 
+62813933242xx 
+62856410346xx 
+62856402797xx 
+62856413541xx 
+62856401955xx 
+62852928010xx 
+62856400842xx 
+62856404052xx 
+62856404484xx 
+6285626238xx 
+6281226913xx 
+6281229281xx 
+6281229281xx 
+6281296548xx 
+6281577389xx 
+6281648912xx 
+6281705563xx 
+6281705501xx 
+6281705563xx 
+6281795024xx 
+6282825108xx 
+6282825201xx 
+6282828141xx 
+6283860465xx 
+6283860952xx 
+6283868083xx 
+6285616390xx 
+6285626391xx 
+6285627105xx 
+6285627219xx 
+6285627616xx 
+6285670365xx 
+6288121250xx 
+6288124364xx 
+6288124380xx 
 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Irul 
Andrian 
Itha 
Gina 
Putri 
Ditha 
Sintha 
Salam 
Ana 
Ardhi 
Latiful 
Iwan 
Encep 
Edy 
Udin 
Aditya 
Iki  
Rahma  
Arga 
Rela 
Tio 
Diky 
Arum 
Fey 
Ely 
Mivtha 
Ana 
Bimbim 
Ardy 
Lina 
Agus 
Ifa  
Rena  
Riekha  
Sani  
Opick  
Ocha  
Nana 
Rangga  
Syariful 
Dhoci  
Hanz 
Jhon 

+6288124398xx 
+6288124717xx 
+6288124767xx 
+6288137228xx 
+6288137259xx 
+6288137356xx 
+6288828305xx 
+6289854132xx 
+6289854139xx 
+6289854193xx 
+6289854286xx 
+6289854453xx 
+6289855824xx 
+6289855844xx 
+6289859164xx 
+6289901111xx 
+6289955078xx 
+6289955395xx 
+6289955462xx 
+6289955546xx 
+6289955586xx 
+6289955717xx 
+6289955951xx 
+6289955951xx 
+6289955994xx 
+6289956002xx 
+6289956071xx 
+6289956217xx 
+6289956228xx 
+6289956317xx 
+6289957013xx 
+6289957113xx 
+6289957520xx 
+6289957520xx 
+6289957582xx 
+6289957585xx 
+6289957659xx 
+6289958584xx 
+6289958587xx 
+6289958842xx 
+6289958870xx 
+6289958897xx 
+6289959550xx 
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83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 

 

Ira 
Kiki 
Jack 
Umam 
Yoan 
Malik  
Siti 
Githa 
Rizki 
Tisa 
Rangga 
Andi 
Dargo 
Andre 
Rian 
Teguh 
Tony 
Imel 
Diah  

+6289959691xx 
+6289959839xx 
+6289959847xx 
+6289959894xx 
+6289959940xx 
+62812100153xx 
+62812101307xx 
+62812102727xx 
+62812103147xx 
+62812108555xx 
+62812182690xx 
+62812184260xx 
+62812190938xx 
+62812192977xx 
+62812200998xx 
+62812250059xx 
+62812250346xx 
+62812250548xx 
+62812250868xx 
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