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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

  

Kode / Nama Mata Kuliah :    A24.18205 / Jurnalisme Penyiaran             Revisi ke   :  - 

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 :    5  jam         Penanggungjawab Keilmuan : Amanu Romli,S.Sos 

 
Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah Jurnalisme Penyiaran memberikan pengetahuan tentang kegiatan jurnalistik radio dan televisi meliputi: 

Sejarah dan perkembangan jurnalisme penyiaran, proses terjadinya berita, etika jurnalistik, meliput berita, memilih 
materi berita, teknik penulisan naskah berita, bahasa berita, redaktur berita, bulletin berita, penyajian berita, Penyiaran 

berita, penyiar berita, sarana penunjang berita. 

 Standar Kompetensi   :  Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, merencanakan dan meliput berita,  
menulis berita serta mampu menjalankan tugas redaktur hingga on air. 

                                       
 

Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan ruang lingkup 
materi jurnalisme 

penyiaran. 

 

 

Mahasiswa memiliki 

motivasi belajar 
jurnalisme penyiaran 

 

Overview 
Matakuliah 

- Kontrak kuliah 

- Posisi jurnalisme 
pennyiaran pada 

Kurikulum  

- Overview 

matakuliah 
- Peranjurnalisme 

penyiaran bagi 

pemirsa 
- Motivasi 

Menjelaskan 

keterkaitan 
matakuliah 

Jurnalisme berita 

dalam kurikulum. 

Dan ruang lingkup 
materi. Memotivasi 

mahasiswa agar lebih 

mantap belajar di 
program  studi 

broadcasting  
Alat :  Slide, LCD 

 

 

Kontrak 

Pembelajaran 
Silabus 

RPKPS 



              FM-UDINUS-BM-08-05/R0 

 

 

 

Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

2. 

  

Mahasiswa mengerti sejarah 

jurnalisme penyiaran radio 

dan tv serta perkembangan 

nya hingga saat ini. 

Mengerti sejarah 

perkembangan 

jurnalisme penyiaran 

 

Sejarah dan 

perkembangan 

jurnalisme 

penyiaran 
 

 

- Teknologi elektro 

nika abad 19. 

- Sebelum dan 

sesudah perang 
dunia  

- Zaman penjajahan 
- Zaman kemerde 

kaan 

- Orla,orba, 

reformasi 

Menjelaskan sejarah 

dan perkembangan 

jurnalisme mulai awal 

terjadinya teknologi 
elektronika hingga 

kegiatan jurnalistik 
pada era reformasi 

 

Quis 

Alat : Slide, LCD 

 

Media Komunikasi 

Massa Televisi 

 

Catatan kuliah 
 

 

3. Mahasiswa mengetahui 

batasan arti berita dan 

proses terjadinya berita 
dengan didukung 

kemampuan reporter. 

Mengerti berita dan 

proses terjadinya 

berita  

 Proses 

terjadinya berita 

- Batasan berita 

- Faktual 

- News value 
- Sence of news 

- Sence of referance 
 

Menjelaskan arti 

berita dan proses 

terjadinya berita. 
 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

 

Jurnalistik Televisi  

Menjadi reporter 

profesional 
 

4 Memahami etika jurnalistik 
penyiaran dalam melakukan 

kegiatan meliput, mengedit 

dan menyiarkan berita. 

Mengetahui etika 
jurnalistik penyiaran 

dan aplikasinya 

dalam kegiatan 
jurnalistik 

 

Etika Jurnalitik 
penyiaran 

- Undang-undang 
penyiaran 

- P3SPS 

- Program faktual 
- Prinspi jurnalistik 

- Sanksi pelanggaran 

Menjelaskan peranan 
dan etika jurnalistik 

berdasarkan 

UU.Penyiaran dan 
Pedoman prilaku 

penyiaran dan 

standard program 

siaran (P3SPS) 
 

Quis 

Alat : Slide, LCD 
 

 

 

 

 

UU.No.32 tahun 
2002 tentang 

penyiaran 

 
Pedoman Prilaku 

Penyiaran dan 

Standard Program 

Siaran (P3SPS)  
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

5 Mahasiswa memahami cara 

meliput berita radio dan tv 

serta mengolah hingga 

siapon air. 

Memahami proses 

cara meliput berita 

mulai persiapan 

mengolah 
(edit,naskah,dubbing) 

hingga siap on air 

Meliput Berita  

 

- Persiapan meliput 

berita 

- Crew berita 

- Nara sumber 
- Mengolah berita 

(edit,naskah,dubbi
ng) 

- Format form berita 

 

Menjelaskan 

persiapan meliput 

berita radio dan tv 

kegiatan dilapangan 
serta mengolah 

berita 
 

 

  Quis 

Alat : Slide, LCD 

Jurnalistik Televisi  

Menjadi reporter 

profesional 

 
Catatan kuliah 

 
 

6.  Mahasiswa mengerti cara 

memilih materi berita yang 

menarik dan memiliki news 

value. 

 Mengerti cara 

memilih materi berita 

dan membuat topik 

yang menarik dan 
indept reporting  

 

Memilih materi 

berita 

- Menetukan materi 

- Topik 

- Sense of news 

- Sense of referance 
 

Menjelaskan materi 

dan cara membuat 

topik yang menarik 

 
 

 
Quis 

Alat: Slide, LCD 

Television News 

 

7. Mahasiswa memahami 
penulisan berita (news/ 

current affair) dengan 

berbagai teknik. 

Memahami teknik 
penulisan berita 

dengan 5 teori (news 

and current affair) 
 

Teknik penulisan 
naskah berita 

- Sistim piramida 
terbalik 

- Sitim Piramid 

- Sistim Kronologis 
- Sistim Jam pasir 

- Sisim Berlian 

 

Menjelaskan cara 
penulisan berita 

dengan berbagai 

teknik (teori) 
penulisan berita 

 

Quis 

Alat :Slide LCD 

Jurnalistik Televisi  
Menjadi reporter 

profesional 

 
Televion News 

 

 
 

 
8 

 
 

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

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

9. 

  

Mahasiswa mampu menulis 

berita radio (imajinatif) dan 

berita tv (audio visual) 

secara sinkronisasi serta 
cara pengucapan berita.  

Memahami cara 

menulis berita radio 

dan tv dengan easy 

lestening formula 
(sekilas didengar dan 

dilihat) 

Menulis berita 

 

- Teori ABCSS 

- Bahasa berita 

straigh news 

- Bahasa berita 
tuturan (human 

interest) 
- Menulis angka, 

akronim, singkatan 

- Pengucapan berita 

- Cue pada naskah 

Menjelaskan cara 

menulis berita 

dengan teori ABCSS 

(accurasi,brevity,clare
ty,semplicity, 

sencerity) serta gaya 
bahasa dan 

pengucapan 

Jurnalistik Televisi  

Menjadi reporter 

profesional 

 
Televion News 

 
 

10. Mahasiswa memahami 

fungsi dan tugas anggota 

redaktur serta tatacara 

aktivuitas dapur redaksi. 

Memahami tata kerja 

redaktur berita radio 

dan tv serta 

mengolah hingga 

siap on air. 

Redaktur Berita 

 

 

- EIC (editor in chief) 

- CDE(chief duty 

editor) 

- PD (Program 

Director) 

- Reporter 
- Cameraman 

- Dokumentasi/ 

kepustakaan 

- Meeting redaksi 

- Mengurutkan berita 

dan durasi berita 

- Penyajian berita 
- Penyuntingan 

naskah  

- Editing visual 
- Dubbing 

 

Menjelaskan cara 

pembentukan 

redaktur berita serta 

aktivitas dapur 

redaksi mulai peren 

canaan, peliputan, 
mengolah sampai 

siap on air. 

 

 

 

 

 
 

 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

Jurnalistik Televisi  

Menjadi reporter 

profesional 

 

 

Catatan kuliah 

11 Mahasiswa mengerti cara 
penyajian berita radio dn tv 

dengan berbagai sistim baik 

dalam pengolahan audio 

maupun audio visual. 

Mengerti cara 
penyajian berita 

radio dan tv dengan 

berbagai sistim yang 

diolah oleh anggota 

redaktur. 

Penyajian Berita - Sistim ROSS 
- Insert gambar 

- Visual aid 

- Flob 

- SFOB 

- VAHF 

 

Menjelaskan cara 
penyajian berita radio 

dan tv  yang 

indepeth dan menarik 

dengan berbagai 

sistim yang dapat 

menunjang audio dan 

audio visual. 

Jurnalistik Televisi  
Menjadi reporter 

profesional 

 

Televion News 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

12 Mahasiswa memahami cara 

membuat bulletin berita 

mulai dari menentukan 

nateri, menyusun serta 
menentukan format 

penyajian 

Memahami cara 

membuat berita 

serta proses 

penyiaran. 

Bulletin, format 

dan proses 

penyiaran 

- Bulletin Berita 

- Menyusun urutan 

prioritas 

- Reader u-lay 
- Non-intro 

- Phone/ Still 
- Penyiar berita 

 

 

Menjelaskan cara 

membuat bulletin 

berita serta format 

dan proses penyiaran 
 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

Jurnalistik televisi 

menjadi reporter 

profesional 

 
 

 
 

13 Mahasiswa memahami 

peranan dan fungsi sarana/ 

peralatan penunjang dalam 

produksi berita. 

Mengerti fungsi 

sarana penunjang 

berita / peralatan 

dalam memproses 

produksi berita. 
 

Sarana 

penunjang berita  

 

- Studio berita 

- Teleprompter 

- Peralatan VT FIVE 

- Property berita 

- NLE 
- Grafis 

 

Menjelaskan sarana/ 

peralatan penunjang 

berita serta fungsi 

peralatan yang memi 

liki peranan penting 
dalam penampilan 

layar tv 
 

 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

 

Media Komunikasi 

Massa televisi 

 

Catatan kuliah 

14 Mahasiswa mampu 
membuat bulletin berita tv. 

Mampu mebuat 
produksi berita 

berupa Bulletin 

berita 

Praktek membuat 
Bulletin berita  

- Ide 
- Mengembangkan 

ide 

- Menyusun redaktur 

- Menyusun materi 
- Sistim penyajian 

- Rundown acara 

berita 
- On air 

 

Melakukan praktek 
shooting, editing 

naskah dan gambar 

dubbing, mixing   dan 

on air 
 

 

 
Alat : Peralatan 

produksi berita/ 

laboratorium progdi 

broadcasting 

Materi kuliah perte 
muan ke 2 hingga 

13. 

  

 
 

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 - 84Nilai C untuk 55 - 69 

Nilai D untuk 40 - 54 

Nilai E untuk kurang dari 40 
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                              2. JB.Wahyudi, Drs, Media Komunikasi Massa Televisi, PT.Alumni Bandung, 1986 

                              3. UU.Penyiaran & Pers, Fokus media, Bandung,2005 
                              4. Komisi Penyiaran Indonesia, P3&SPS Pedoman perilaku penyiaran & Standard program siaran, Jakarta,2007 
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