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I. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

  

Kode / Nama Mata Kuliah :    A24.18204/ Manajemen Penyiaran (MP)   Revisi ke   :   0 

Satuan Kredit Semester  :    3  SKS             Tgl revisi          :  - 

Jml Jam kuliah dalam seminggu :    150 Menit               Tgl mulai berlaku   :  10 Juni 2009  

                          Penyusun   : Amanu Romli, S.Sos 

Jml Jam kegiatan laboratorium :     0  jam         Penanggungjawab Keilmuan : Amanu Romli. S.Sos 

 
Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah Manajemen Penyiaran mempelajari dasar-dasar menejemen penyiaran yang meliputi : Planning, Organizing, 

Actuating, Controlling (POAC), Segmenting, Targeting, Positioning, dan flow of work terdiri dari: Traffic, Sales support, 
Production Service, dan Program Service. 

 

Standar Kompetensi        :  Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup perkembangan, keberadaan,tatacara 

                                            menjalankan fungsi manajemen dalam lembaga penyiaran serta memahami peranan sales dan promosi dalam  

                                            mengembangkan kegiatan usaha provit oriented. 

  

Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang lingkup 

materi manajemen 

penyiaran.   

 

 

Mahasiswa memiliki 
motivasi belajar 

manajemen 

penyiaran 

 
Overview 

Matakuliah 

- Kontrak kuliah 
- Posisi manajemen 

pada Kurikulum  

- Overview 

matakuliah 

- Peranan 
manajemen dalam 

lembaga penyiaran   

- Motivasi 

Menjelaskan 
keterkaitan 

matakuliah 

manajemenen 

penyiaran  dalam 

kurikulum. Dan ruang 
lingkup materi. 

Memotivasi 

mahasiswa agar lebih 
mantap belajar di 

program studi 
broadcasting  

Alat :  Slide, LCD 

Kontrak 
Pembelajaran 

Silabus 

RPKPS 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

2.  Mahasiswa mampu 

menjelaskan sejarah 

perkembangan, arti serta 

sistem  manajemen dan 
aplikasinya dalam 

masyarakat (pendengar dan 
pemirsa) 

- Mengetahui sejarah 

dan perkembangan 

lembaga penyiaran 

radio dan televisi. 
- Memahami aliran 

dan arti 
manajemen serta 

sistem pendekatan 

untuk menarik 

minat khalayak 

Sejarah 

perkembangan 

dan arti 

manajemen  
 

-Sejarah perkemba  

  ngan manajemen 

-Aliran-aliran,  arti 

  dan manajemen 

-Manajemen dan 

  pemirsa/ pendengar  

-Sistem pendekatan  
  dalam organisasi  

  manajemen 

Menjelaskan Sejarah 

perkembangan 

manajemen lembaga 

penyiaran serta 

pendekatan sistem 

manajemen sehingga 

mendapat interes 

dari pemirsa/ 

pendengar. 

Quis 

Alat : Slide, LCD 

Pengantar 

Management 

produksi radio-

televisi. 
 

 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan perencanaan 

dalam lembaga penyiaran 

Mengerti : 

- Fungsi manajemen 

tentang 

perencanaan 

Fungsi 

manajemen:  

PERENCANAAN 

-Perencanaan 

(pengertian dan 

pentingnya 

perencanaan, model, 

penggolongan, jenis, 

prediksi, perencanaan 

strategis dan  taktis, 

menjalankan 

rencana) 

Menjelaskan fungsi 

manajemen tentang 

perencanaan dalam 

lembaga penyiaran  

Quis 

 

Alat : Slide, LCD 

Pengantar 

Management 

produksi radio-

televisi 

 

Dasar-Dasar 

Manajemen 
Penyiaran 

 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan organisasi 

penyiaran 

Menngerti : 
- Bentuk/ badan 

hukum serta 
komponen 

organisasi 

penyiaran 

- Menjalankan tugas 

dan wewenang 

 

Fungsi 
manajemen: 

ORGANISASI  
 

-Organisasi 

(pengertian dan 

komponen organisasi, 

departemenisasi, 

kekuasaan/ 

wewenang dan 

pelimpahan 

wewenang 

Menjelaskan fungsi 
manajemen tentang 

organisasi penyiaran 
(swasta, publik, 

komunitas dan 

berlangganan) dan 

aspek komponen 

serta wewenang  

Quis 

Alat : Slide, LCD 
 

Pengantar 
Management 

produksi radio-
televisi 

 

Dasar-Dasar 

Manajemen 

Penyiaran 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

5 Mahasiswa memahami 

actuating dan staffing serta 

cara pengelolaan SDM 

Memahami : 

- Actuating dan 

staffing  

- Pengelolaan SDM 

ACTUATING dan 

STAFFING 

 

- Pengertian 

actuating dan staffing 

- Pengelolaan SDM 

(recruitment, 
attitude, job analisys, 

job evaluation, job 
discription) 

Menjelaskan fungsi 

manajemen tentang 

actuating dan staffing 

mulai dari recruitmen 
sampai penempatan 

jabatan 
 

  Quis 

Alat : Slide, LCD 

Pengantar 

Management 

produksi radio-

televisi 
 

6.  Mahasiswa memahami 

tentang kepemimpinan dan 

cara memimpin dalam 

organisasi penyiaran 

Memahami: -

Directing, perintah, 

intruksi  

- Kepemimpinan 

DIRECTING -Pengertian directing 

-Perintah dan intruksi 

-kepemimpinan dan 

type kepemimpinan 

Menjelaskan tentang 

kepemimpinan serta 

cara mengarahkan 

staf termasuk dalam 

memberikan perintah 
dan intruksi 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

Pengantar 

Management 

produksi radio-

televisi 

 
Dasar-Dasar 

Manajemen 
Penyiaran 

 

7. Mahasiswa mampu 
memahami cara melakukan 

controling/ pengawasan 

dalam kegiatan penyiaran 

Memahami: 
-Controling/ 

pengawasan secara 

menyeluruh 

CONTROLING -Pengertian 
controling 

-Bidang pengawasan 

-Pengawasan 
menyeluruh 

Menjelaskan fungsi 
pengawasan dalam 

kegiatan penyiaran 

termasuk dalam 
rencana produksi dan 

penentuan RAB 

(rencana anggaran 

biaya) 
Quis 

Pengantar 
Management 

produksi radio-

televisi 

 

 
8 

 

 
UJIAN TENGAH SEMESTER 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

9. 

  

Mahasiswa mampu 

membuat RAB setiap mata 

acara 

Mahasiswa mampu 
membuat laporan tahunan 

penggunaan anggaran 

-Mamahami 

komponen yang 

masuk dalam 

anggaran 
-Mampu membuat 

anggaran seluruh 
pola acara penyiaran 

-Mampu membuat 

RAB setiap mata 

acara 

RAB (rencana 

anggaran biaya) 

dalam kegiatan 

produksi 
 

- Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) 

- Siklus anggaran 

-  Komponen dalam 
anggaran 

Menjelaskan  cara 

membuat anggaran 

biaya (RAB) dalam 

produksi penyiaran 
dan laporan 

penggunaan 
anggaran 

Quis 

Alat : Slide, LCD 

Pengantar 

Management 

produksi radio-

televisi 
 

 
Dasar-Dasar 

Manajemen 

Penyiaran 

10. Mahasiswa mampu 

menjelaskan perbedaan 

lembaga penyiara serta 

tujuan dan sasaran/ target 

yang hendak dicapai 

Mengetahui 

perbedaan 

keberadaan lembaga 

penyiaran meliputi 

lembaga penyiaran 
swasta, publik, 

komunitas dan 

berlangganan 

Keberadaan dan 

sasaran lembaga 

penyiaran 

 

- Visi, misi dan 

tujuan lembaga 

penyiaran 

- Segmenting, 

targeting, dan 
positioning 

Menjelaskan 

keberadaan dan 

sasaran yang ingin 

dicapai oleh  lembaga 

penyiaran termasuk 
visi, misi, tujuan, 

segmentasi, target 

audience 
 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

Dasar-Dasar 

Manajemen 

Penyiaran 

 

Ma  Manajemen 
Lembaga Penyiaran 

Publik (Radio) 

Produksi Berita dan 
Peristiwa Aktual 

(News-Current                      
Affair)  

 

 

11 Mahasiswa mampu 

membuat diagram struktur 
organisasi dan lalulintas 

proses penyiaran sesuai 

dengan keberadaan 
lembaga penyiaran 

Menggambarkan 

diagram struktur 
organisasi, traffic 

suport, program dan 

produksi penyiaran 

Struktur 

organisasi dan 
proses penyiaran 

 

- Struktur organisasi 

penyiaran. 
- Traffic support 

- Production service 

- Program service 

Menjelaskan struktur 

organisasi penyiaran 
termasuk pengaturan 

lalulintas proses 

produksi, iklan ringan 
on air sesuai dengan 

bidangnya/ 
departemen yang 

ada 

 Pengantar 

Management 
produksi radio-

televisi 
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12 Mampu menjelaskan 

peranan dan fungsi 
marketing dalam lembaga 

penyiaran. 

Menjelaskan peranan 

dan fungsi marketing 
dalam organisasi 

penyiaran. 

Departemen 

sales (marketing) 
 

- Departemen sales 

- General manager 
sales 

- Promotion director 

 
 

Menjelaskan tupoksi 

peranan marketing 
dalam lembaga 

penyiaran 

 
Quis 

Alat : Slide, LCD 

Kumpulan kuliah 

marketing tv 

13 Mampu mengaplikasikan 
SOP marketing serta 

memasarkan. 

Memahami: 
- SOP marketing 

- Program acara 

- Iklan niaga dan 

- Iklan layanan 

masyarakat 

- Kiat 

memasarkan 
 

SOP marketing 
dan kiat 

pemasaran 

 

- Standart operating 
procedur (SOP) 

marketing meliputi 

(preparation, 

offering, 

negotiation, 

dealing,placement,

control,on air 
monitoring,billing, 

payment,incentive,
evaluation,report  

- Cara berpromosi 

 

Menjelaskan : 
SOP marketing serta 

kiat memasarkan 

program acara dan  

iklan. 

 

Quis 

Alat : Slide, LCD 
 

Kumpulan kuliah 
marketing tv 

 

14 Memahami pembuatan rate 

iklan/ PSA dan bernegosiasi 

dengan mita usaha yang 

hasilnya dituangkan dalam 

form (mengisi form). 

- Mampu mebuat 

rate iklan/ PSA 

- Mampu 

membuat hasil 

negosiasi  

Rate dan 

negosiasi 

 

- Cara membuat 

rate program dan 

iklan/ PSA 

-  Cara membuat 

hasil negosiasi 
program dan iklan  

 

 
 

Latihan membuat 

rate iklan dan 

membuat hasil 

negosiasi melalui 

panduan yang 
tertuang dalam form  

Quis 

Alat : Slide, LCD 

Kumpulan kuliah 

Marketing tv 

 

 

15 Presentasi Tugas (Paper) 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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Level Taksonomi  :          

 

 

 

Komposisi Penilaian  : 
 

 

 

 
 

 

 
Nilai A untuk mahasiswa yang mencapai jumlah 85 – 100 

Nilai B untuk 70 - 84 
Nilai C untuk 55 - 69 

Nilai D untuk 40 - 54 

Nilai E untuk kurang dari 40 
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       2. JB. Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994 

     Anjuran      :  Amanu Romli, S.Sos, Manajemen Lembaga Penyiaran Publik (Radio) Produksi Berita dan Peristiwa Aktual (News-Current  
                                  Affair) dalam workshop manajemen penyiaran publik lokal, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, Semarang 
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Suplemen  : Amanu Romli, S.Sos, Kumpulan kuliah Marketing tv 
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