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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Radio Sebagai Medium Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan 

pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat 

dipahami dengan mudah. Istilah komunikasi dalam bahasa inggris 

disebut communication, yang berasal dari kata communication atau communis yang 

memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama.  

Menurut D. Lawrence Kincaid (1981) komunikasi adalah suatu proses di 

mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi 

dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian 

yang mendalam. Sebuah devinisi singkat yang dibuat oleh Harold D. Lasswell 

bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, melalui saluran apa, kepada 

siapa dan apa pengaruhnya”. 

Gordon I. Zimmerman merumuskan bahwa tujuan komunikasi dibagi 

menjadi dua kategori besar. Pertama, komunikasi untuk menyeleseikan tugas-tugas 

yang penting bagi kebutuhan kita untuk memberi makan dan pakaian kepada diri 

sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup. 

Kedua, komunikasi menciptakan dan memumpuk hubungan dengan orang lain. Jadi 

komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan informasi yang diperlukan 

http://www.artikelsiana.com/
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untuk menyelesaikan tugas, fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi 

mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain (Dedy Mulyana, 2010: 4). 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan 

sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. 

Tujuan komunikasi adalah menyampaikan pesan agar orang lain mengerti, 

memahami, dan menerima pesan tersebut dengan jelas. 

Seperti halnya komunikasi, maka klasifikasi tipe atau level komunikasi di 

kalangan pakar juga berbeda satu sama lainnya. Klasifikasi itu didasarkan atas 

sudut pandang masing-masing pakar menurut pengalaman dan bidang studinya. 

Menurut Deddy Mulyana  (2010) membagi komunikasi atas berbagai macam tipe, 

yakni Komunikasi Intrapribadi (Interpersonal Communication), Komunikasi 

Antarpribadi (Interpersonal Communication), Komunikasi Kelompok Kecil (Small 

Group Communication), Komunikasi Organisasi (Organizational 

Communication), Komunikasi Publik (Public Communication), Komunikasi Massa 

(Mass Communication). 

1. Komunikasi Intrapribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi Intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri. 

Contohnya berfikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi 

antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Dengan 

kata lain komunikasi intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua-

orang, tiga-orang, dan seterusnya. 
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2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi yang dimaksud ialah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang 

dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa “interpersonal 

communication is communication involving two or more people in a 

face to face setting.” Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat 

dibedakan atas dua macam, yakni Komunikasi Diadik (Dyadic 

Communication) dan Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group 

Communication). 

3. Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group Communication) 

Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang terjadi pada 

kumpulan orang, tiga orang atau lebih namun masih dalam lingkup 

jumlah orang yang tidak besar. Burgoon dalam Wiryanto (2005) 

menyatakan komunikasi kelompok kecil sebagai interaksi secara tatap 

muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, 

seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana 

anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-

anggota yang lain secara tepat. 

4. Komunikasi Organisasi (Organizational Communication) 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai 

pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu 

organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh 

organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. 
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Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, 

kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun 

komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. 

Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya 

secara individual. 

5. Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi public biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi 

kolektif, komunikasi retorika, public speaking dan komunikasi khalayak 

(audience communication). Apa pun namanya, komunikasi public 

menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan 

disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak 

yang lebih besar. 

6. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan (informasi, 

gagasan) kepada orang banyak (publik) melalui media. Definisi 

komunikasi massa yang paling sederhana dan popular dikemukakan 

oleh John R. Bittner: komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Sehingga dapat disimpulkan, komunikasi massa adalah komunikasi 

yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang 

ditujukan kepada orang banyak (publik) dan diterima secara serentak. 

Dikemukakan oleh Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi 
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Massa (2007: 19), ciri-ciri dari komunikasi massa yaitu (1) komunikator 

dalam komunikasi massa melembaga; (2) komunikasi dalam 

komunikasi massa bersifat heterogen; (3) pesannya bersifat umum; (4) 

komunikasinya berlangsung satu arah; (5) komunikasi massa 

menimbulkan keserempakan; (6) komunikasi massa mengandalkan 

peralatan teknis; (7) komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper. 

Alat untuk komunikasi massa yaitu media massa yang dapat menyebarkan 

pesan secara cepat dan serempak pada audience yang luas dan heterogen. Karena 

dalam hal ini media memiliki keunggulan dibanding alat komunikasi lain, karena 

media dapat mengetahui hambatan ruang dan waktu (Nurudin, 2007: 9).  

Media massa pada umumnya memiliki beberapa bentuk diantaranya: media 

elektronik (televisi, radio), dan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buku). 

Namun, seiring berkembangnya teknologi komunikasi ada satu media baru yang 

ditemukan yaitu media internet. Meskipun belum banyak definisi yang menyatakan 

bahwa internet merupakan bentuk media massa, namun jika ditinjau dari ciri, 

fungsi, dan elemennya, internet jelas masuk dalam bentuk komunikasi massa. Maka 

sah-sah saja apabila internet dimasukkan dalam bentuk komunikasi massa. Jadi, 

media massa itu antara lain televise, radio, surat kabar, majalah, tabloid, buku, film, 

dan juga internet (Nurudin, 2007: 5). 

1. Televisi dan Film 

Dikutip dari Billy K. Sarwomo, dkk (2004) perkembangan televisi 

dimulai tahun 1930, dimana televisi adalah sebuah media 

telekomunikasi yang terkenal dan berfungsi sebagai penerima siaran 
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gambar yang bergerak beserta suara dan dapat menginformasikan 

beberapa hal mengenai suatu peristiwa, pendidikan, agama, politik, 

ekonomi, dan lain sebagainya. Film berkembang di akahir abad 19, 

dimana film berisikan suatu adegan-adegan drama. 

2. Surat Kabar 

Surat kabar atau koran adalah suatu penerbitan yang ringan, laporannya 

berskala, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik seperti 

mengenai pemberitaan politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, 

metropolitan, dan sebaginya. Terdapat beberapa tipe surat kabar harian 

berupa koran nasional, harian metropolitan, harian daerah pinggiran, 

dan lain sebagainya. 

3. Majalah 

Majalah pertama diterbitkan di AS pada abad 18, saat itu mayoritas 

masyarakat masih buta huruf dan digunakan untuk mendistribusikan 

esai atau tulisan dan ide-ide tertentu. Bentuk majalah adalah replica, 

yang memiliki gambar, simbol-simbol pernyataan dan lain sebagainya. 

Tipe majalah ada beberapa bagian diantaranya: majalah umum, majalah 

bisnis, majalah khusus, jurnal ilmiah, laporan berskala, majalah 

perusahaan. Majalah dibagi kedua versi seiring dengan berjalannya 

teknologi yaitu majalah cetak dan majalah online. 

4. Buku 

Buku dapat didefinisikan sebagai sejumlah pesan tertulis yang 

memungkinkan memuat banyak pesan serta memiliki arti bagi 
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masyrakat luas direncanakan untuk pengetahuan publik tentang sesuatu 

serta direkam dalam bahan yang tidak mudah rusak dan mudah dibawa. 

Tujuan utamanya ialah untuk memberi penerangan, menyajikan, dan 

menjelaskan, serta mengabadikan sesuatu dan memindahkan 

pengetahuan dan informasi di tengah masyarakat dengan 

memperhatikan kemudahan dan penampilan. 

5. Media Baru atau Internet 

Ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya 

terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, 

interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang 

terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. McQuail (2009) pernah 

mengungkapkan bahwa internet sebagai bentuk media baru merupakan 

sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki 

teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image sendiri. 

Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan 

tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung 

secara intensional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati 

bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan badan 

telekomunikasi berperan dalam operasi internet. Media baru juga 

merupakan tempat dimana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi 

karena distribusi pesan dikirim melalui satelit dengan jaringan kabel dan 

computer. 
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6. Radio 

Radio menempatkan diri sebagai medium penyiaran berita setara 

dengan media strategis lainnya, seperti media cetak dan televisi 

(Masduki, 2003: 1). Radio khususnya radio swasta, makin mendapatkan 

tempat di hati masyarakat sebagai medium informasi, yang bukan saja 

bersifat monolog (top down), melainkan juga dialog (bottom up). 

Melalui medium ini kita dapat mengetahui informasi di sekitar kita 

dengan mudah dan gratis. Radio adalah medium yang menyampaikan 

pesan melalui stimulasi indera pendengaran. Kelebihan radio ialah isi 

pesan bisa cepat/langsung diterima publiknya, pesannya mempunyai 

kekuatan mempersuasi secara emosional, proses produksinya sederhana 

dan fleksibel, khalayaknya khusus, harga pesawatnya tidak mahal dan 

mudah dibawa-bawa, siarannya bisa diterima di mana saja, biaya 

produksi rendah, bisa menjangkau wilayah yang sulit (pelosok) bahkan 

melalui batas negara, isi pesan bisa dipahami siapapun juga termasuk 

yang tidak mampu membaca. Sementara kekurangannya ialah isi pesan 

cepat berlalu dan tidak bisa diulang kembali, bila tidak dikerjakan 

dengan baik, maka dengan mudah pendengar bisa langsung 

memindahkan gelombang radionya, umpan balik membutuhkan waktu, 

sehingga sulit untuk melakukan evaluasi. 

2.2 Radio Siaran Sebagai Industri 

Menurut Teguh S. Pamudi dalam buku Bob Sugeng Hadiwinata (2002) 

industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang bisa 
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saling menggantikan satu sama lainnya. Sedangkan menurut I Made Sandi industri 

adalah bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi 

penggarapan di dalam jumlah yang besar, sehingga barang produksi tersebut dapat 

diperoleh dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang setinggi-

tingginya. Maka dapat kita simpulkan bahwa industri adalah suatu usaha atau 

kegiatan pengelolaan untuk menambah nilai guna suatu barang sehingga menambah 

keuntungan, hasil dari industri ini tidak hanya barang, akan tetapi juga dalam 

bentuk jasa. Jenis-jenis industri seperti yang disebutkan dalam buku Bob Sugeng 

Hadiwinata (2002) anatara lain: 

1. Industri ekstraktif

Pengertian industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya

diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya: perkebunan,

perhutanan, perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain-

lain.

2. Industri nonekstaktif

Pengertian industri nonekstatif adalah industri yang bahan bakunya

didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

3. Industri fasilitatif

Pengertian industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya

berbentuk jasa yang kemudian dijual kepada para konsumen.

Contohnya: asuransi, perbankan, ekspedisi, transportasi, radio siaran,

dan sebagainya.
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Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan 

masyarakat untuk mengakses informasi. Radio pertama kali ditemukan oleh 

Marconi pada tahun 1896, pada awalnya radio berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan informasi dan berita ataupun untuk kepentingan kenegaraan secara 

umum. Radio public atau komersil baru muncul pada tahun 1920-an. Sejak itu 

perkembangannya berkembang pesat. Radio merupakan sumber informasi yang 

kompleks mulai dari fungsi tradisional, radio sebagai penyampai berita dan 

informasi, perkembangan ekonomi, pendongkrak popularitas, hingga propaganda 

politik dan ideology. Menurut Peraturan Pemerintah No : 55 tahun 1977, radio 

siaran adalah pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk 

suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media. Melalui radio siaran 

suatu komunikasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada kahalayak 

banyak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat dan komunikan akan 

menerima komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat yang berbeda dan 

terpencar. 

2.3 Macam-macam Radio Siaran  

Di bawah ini akan dijelaskan macam-macam radio siaran berdasarkan 

penyelenggaranya yaitu: 

a. Radio publik / pemerintah merupakan radio yang dimiliki dan dikuasai 

secara tegas oleh  pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada salah 

satu departemen oleh Pemerintah. Misalnya Pemerintah Indonesia, 

menempatkan RRI pada Departemen Penerangan. RRI dikukuhkan dengan 
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SK Menteri Penerangan RI No.19 tahun 1968. Radio siaran pemerintah 

melakukan operasinya dengan menyandang misi pemerintah. Biaya yang 

digunakan dimasukkan kedalam anggaran belanja pemerintah. Perbedaan 

RRI dari radio siaran pemerintah pada umumnya adalah bahwa RRI mencari 

sumber biaya dari periklanan. Meskipun begitu, pelaksanaannya tetap 

dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam hal aktivitas dan penggunaan 

hasil. 

b. Radio Swasta merupakan radio yang dimiliki peorangan dan sifatnya 

komersil. Dengan lisensi pemerintah, biaya yang digunakan diperoleh dari 

periklanan dan sponsor acara (sponsored program). Di Amerika Serikat 

radio siaran swasta mempunyai jaringan yang luas, seperti NBC, CNS, ABC 

dan MBS. Radio tersebut mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam arti 

kata tidak mengenal sensor. Ini tidak  berarti bahwa para pengelolanya tidak 

mengenal tanggung jawab nasional dan sosial. Tanggung jawab mereka 

adalah pada kesadaran sendiri dan hati nurani sendiri yang dengan 

sendirinya bertanggung jawab secara nasional dan sosial. 

c. Radio Komunitas merupakan salah satu media komunikasi massa yang 

bersifat audio. Istilah radio komunitas sendiri adalah radio yang dibangun 

secara bersama-sama oleh sekumpulan orang dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia di tempat tersebut. Peralatan radio yang 

digunakan dalam model radio ini cenderung sederhana dan tidak mahal, 

terkait dengan jangkauan siarannya yang masih terbatas pada wilayah 

mereka sendiri (Masduki, 2003). Radio komunitas dimiliki, dikelola, 
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diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. 

Pelaksana penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga 

penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio 

sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas 

adalah “dari, oleh, untuk dan tentang komunitas”. Radio komunitas di 

Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio komunitas merupakan 

buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya 

Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media di 

tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia menjadi 

makin kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 

tentang Penyiaran. 

d. Radio Berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan 

lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang 

usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib 

terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.  

Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan 

materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, 

multi-media, atau media informasi lainnya 

Sama halnya dengan media massa lainnya, radio juga pada dasarnya 

mempunyai fungsi. Seperti yang diungkapkan oleh Effendy (1993:137-138), bahwa 

radio siaran mempunyai 4 fungsi sebagai berikut penerangan, pendidikan, hiburan, 

dan propaganda. Dari penjelasan diatas Radio city guide 911 FM ini termasuk jenis 

radio swasta, awalnya memang termasuk radio komunitas, tapi seiring berjalannya 
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waktu menjadi radio swasta.  Radio ini sering memberi informasi kepada 

pendengarnya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Malang raya. Karena hal 

itulah radio ini juga disebut radio berita. 

Radio juga dibedakan berdasarkan dari programnya yaitu (1) radio 

hiburan/music; (2) radio informasi/news; (3) radio campuran/midle of the road; dan 

(4) radio religius/dakwah. 

2.4 Radio Berita 

Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan 

dan hiburan. Radio memiliki juga memiliki kekuatan besar sebagai media imajinasi, 

karena sebagai media yang tidak dapat dilihat siarannya, radio merangsang begitu 

banyak suara, dan berupaya memvisualisasi suara penyiar ataupun informasi 

faktual melalui telinga yang mendengarkan siaran radio. Dalam konteks radio, 

berita adalah peristiwa yang dikomunikasikan kepada pendengar pada saat yang 

bersamaan disaat peristiwa sedang terjadi. Jika proses pengulangan berita pada 

jurnalistik penyampaian berita ulang yang sesuai aturan, maka di dalam radio berita 

yang di sampaikan secara langsung dalam hitungan detik dan interaktif. Jadi dapat 

disimpulkan berita radio adalah berita yang disiarkan atau dipublikasikan lewat 

media radio. Berita Radio (Radio News) merupakan materi utama program siaran 

Radio Berita (News Radio) yaitu radio dengan format “All News”. Berita radio 

merupakan produk utama jurnalistik radio. Hampir semua radio, dengan format apa 

pun, memiliki program siaran berita (news programmes), yaitu program yang 

bermaterikan informasi akurat. 
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Berita sangat penting bagi setiap orang. Sajian berita akan membuat 

pendengar selalu tahu peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Berita yang 

bermanfaat mampu memuaskan rasa ingin tahu dan kepedulian pendengar. Untuk 

menciptakan berita yang update dan akurat radio harus memiliki reporter yang 

dibekali keterampilan jurnalistik radio. 

2.5 Divisi Redaksional 

Di dalam sebuah radio terdapat manajemen radio yang memiliki peranan 

yang sangat penting dan vital. Manajemen memiliki peranan yang sangat penting 

dan vital. Manajemen radio 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 khalayak pendengar, dilaksanakan diluar studio 

disebut manajemen siaran Off-Air. 

Manajemen radio dasarnya dibuat agar eksistensi radio tersebut tetap terjaga 

dan melekat di hati para pendengar. Di bawah ini akan dijelaskan struktur organisasi 

radio secara umum.  
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Radio Siaran  

Dari struktur organisasi radio siaran tersebut memiliki peranan dan fungsi masing-

masing sebagai berikut:  

a. Divisi Program 

Divisi program adalah bagian yang bertanggungjawab dengan apa 

pun yang “terdengar” dari sebuah stasiun radio, yang meliputi music, berita, 

atau apa pun hal-hal yang berkaitan dengan publik. Setiap media informasi 

elektronik yang berdiri terutama media radio akan memberikan suatu bentuk 

acara yang berbeda sebagai ciri khas media tersebut, oleh sebab itu acara-

acara yang akan disiarkan terlebih dahulu harus di tentukan oleh bagian 

produksi. 

b. Divisi Pemasaran (Marketing) 

Divisi pemasaran adalah bagian yang mendatangkan dana ke 

stasiun. Di dalam media penyiaran komersial dana adalah oksigen untuk 

terus memproduksi dan mengakuisisi program. Pada radio publik bagian ini 

bernama unit pengumpul dana (fund-raising unit) yang juga turut 

menentukan kelangsungan institusi media walau koridor motifnya bukanlah 
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mencari profit. Marketing memiliki tanggungjawab dalam mencatat setiap 

order iklan yang akan di tayangkan di radio dengan keinginan pemesan iklan 

(klien), sehingga pada suatu saat seseorang (klien) yang mewakili sebuah 

badan usaha atau institusi ingin menyiarkan iklan tersebut di radio maka 

divisi marketing dapat secara mudah mengetahui jadwal yang masih dapat 

digunakan untuk menyiarkan iklan tersebut dan informasi tersebut dapat 

secara cepat disampaikan kepada pemesan iklan (klien) dan si pemesan 

iklan dapat segera menentukan jadwal untuk penyiaran iklannya.  

Proses atau fungsi kerja yang dilakukan oleh divisi marketing dapat 

dikatakan sebagai fungsi utama dalam usaha di bidang jasa radio. Divisi 

marketing memiliki fasilitas diantaranya input data order, space spot, master 

klien, laporan spot, dan laporan omset. 

c. Divisi Keuangan 

Divisi keuangan adalah bagian yang merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan 

entitas secara efisien dan efektif. 

d. Divisi Teknik 

Divisi teknik adalah bagian yang hanya memiliki satu fungsi utama: 

menjaga stasiun pada kemungkinan signal terbaik. Bagian ini memastikan 

gelombang siaran sampai dengan jelas pada pesawat radio atau televisi 

milik audiens.  
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Dan dalam divisi program, mereka bertanggungjawab dengan apa pun yang 

“terdengar” dari sebuah stasiun radio, yang meliputi music, berita, atau apa pun hal-

hal yang berkaitan dengan publik. Setiap media informasi elektronik yang berdiri 

terutama media radio akan memberikan suatu bentuk acara yang berbeda sebagai 

ciri khas media tersebut, oleh sebab itu acara-acara yang akan disiarkan terlebih 

dahulu harus di tentukan oleh bagian Produksi. Dan ini adalah struktur organisasi 

dalam divisi program yang langsung berhubungan dengan berita yang akan mereka 

siarkan. 

Struktur Organisasi Divisi Program Pemberitaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Struktur Organisasi Divisi Program Pemberitaan 
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Dari struktur organisasi di atas fungsi masing-masing memiliki peranan sebagai 

berikut: 

a. Stasion manager 

Bertugas untuk memimpin perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan, 

serta mengkoordinir karyawan agar menjalankan tugasnya masing-masing 

sesuai yang ditetapkan. 

b. Program director 

Bertugas untuk merumuskan dan menetapkan strategi program siaran yang 

memenuhi bentuk format radio yang telah ditetapkan termasuk strategi 

aspek-aspek pendukung keberhasilan siaran radio, dengan memperhatikan 

kebutuhan pendengar sekaligus kebutuhan pengiklan, untuk mendukung 

pencapaian sasaran perolehan pendapatan dan jumlah pendengar dari unit 

radio stasiun dimana dia berada. Menyusun rencana kerja program siaran 

jangka pendek dan menengah, mengarahkan dan mengelola pengembangan 

& penerapan rencana kerja tersebut serta mengawasi dan mengevaluasi 

kinerja penyiaran dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi 

oprasional penyiaran. 

c. Koordinator bidang peliputan 

1 Repoter 

Mencari dan menulis materi siaran yang siap diudarakan, serta 

mengarahkan penyampaiannya sesuai dengan rencana siaran yang 

ditetapkan program director. 

 



24 
 

2 Koresponden 

Komentator yang memberikan laporan kepada radio dari lokasi lain. 

Koresponden biasanya memasukkan perspektifnya ke dalam berita. 

d. Koordinator bidang penyiaran 

1 Producer 

Produser disebut pengarah acara yang bertugas menangani khusus 

satu atau lebih program siaran, menentukan materi siaran, 

penyiarnya juga menentukan narasumber atau bintang tamu jika 

diperlukan, berkoordinasi dengan Program Director sebagai atasan 

langsung, memeriksa dan memastikan kesiapan orang, bahan dan 

peralatan yang diperlukan musik pendukung, daftar lagu, 

bekerjasama/berkoordinasi dengan pihak lain. 

2 Penulis Naskah 

Bertugas menyediakan naskah sebagai bahan produksi/bahan siaran, 

menyediakan bahan tepat waktunya, dan memastikan keakuratan 

data dan pengayaan data melalui riset. 

3 Operator 

Bertugas memproduksi sesuai perintah produser, memiksing bahan 

mentah menjadi bahan layak siar, dan mengerjakan dalam tempo 

sesuai keperluan tim. 

e. Off air division 

Off Air Division, bagian khusus menganani acara non siaran di studio. 

Umumnya radio punya OB Van (On Board Van), bahkan “Panggung 
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Gerak” (Mobil Stage) untuk mengadakan acara-acara Off air. Divisi ini juga 

sekaligus menangani Branding, yaitu promosi dan membangun kesan 

(Image Building). Bekerjasama dengan EO (event Organizer) menangani 

sebuah acara dari A-Z sehinggan berjalan lancar. 

2.6 Manajemen Redaksional Pemberitaan 

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.  

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.  

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 
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Manajemen 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Penggerakan 

 Pengawasan 

Tujuan 

Organisasi 

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 : 

       

 

 

Gambar 2.3 Proses manajemen 

a. 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 kemampuan, kondisi lingkungan, 

kompetensi, dan kerjasama.  

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 
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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 

pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana mengerjakan, 

dimana suatu kegiatan perlu dilakukan, serta siapa yang perlu bertanggung 

jawab atas pelaksanaannya.  

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 10 

organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, 

organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak 

efektif.  
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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 radio City Guide 911 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, 

penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik 

(paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.  

Mengapa sebelum memulai sesuatu harus terlebih dahulu 

direncanakan?. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan 
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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 membantu manajemen untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi 

persesuian pada masalah-masalah utama, memungkinkan manajer 

memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, membantu 

penempatan tanggung jawab lebih tepat, menghemat waktu, usaha dan dana. 

Perencanaan sendiri juga mempunyai beberapa kelemahan. 

Beberapa di antaranya adalah bahwa pekerjaan yang tercakup dalam 

perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata, perencanaan 

cenderung menunda kegiatan,  perencanaan mungkin terlalu membatasi 

manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi, kadang-kadang hasil yang 

paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan 

setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi, dan 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 

karena itu perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi harus 

dilakukan.  
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b. 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, 1988 :13). 

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. 
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c. 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 efisiensi, 

komunikasi, kompensasi atau penghargaan baik yang berupa uang atau 

bukan uang dari pimpinan.  

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. 

d. Pengawasan atau evaluasi (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 
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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. 

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.  

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 
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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 

penyelesaiannya. 

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. 

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 
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serasi dan harmonis, saling menghormati, dan mencintai, sehingga tujuan optimal 

akan tercapai. 

Manajemen pemberitaan dalam radio adalah proses kegiatan peliputan, 

penulisan, sampai pada penyuntingan (editing) yang diawali dengan tahap-tahap 

pencarian fakta, perencanaan, pengorganisasian, peliputan dan penyiaran berita, 

pengawasan, dan yang terakhir evaluasi. Menurut Cutlip & Center di buku 

Muslimin (2004: 8) proses manajemen yang efektif sebagai berikut: 

a. Pencarian Fakta (Fact Finding) 

Yang dimaksud dengan fact-finding adalah mencari/mengumpulkan 

fakta-fakta/data sebelum seseorang melakukan suatu kegiatan atau 

tindakan. Dalam sebuah manajemen pemberitaan di radio pada tahap ini 

adalah tahap permulaan yang dilakukan dengan mencari data-data 

pendukung sehubungan dengan fenomena dan situasi yang sedang terjadi. 

Kemudian fakta-fakta/data yang dikumpulkan akan dipilih yang layak untuk 

diproses menjadi berita. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mencari 

fakta-fakta dalam tahap ini contohnya: (1) apa yang diperlukan publik; (2) 

siapakah yang termasuk dalam publik ini; (3) bagaimana keadaan publik 

dipandang dari berbagai segi; (4) mengapa publik bersikap masa bodo, 

menentang, dan sebagainya. 

b. Perencanaan (Planning)  

Berdasarkan fakta-fakta atau data yang telah ditemukan dari proses 

fact finding, kemudian dibuat rencana tentang apa yang akan atau harus 
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dilakukan yang berhubungan dengan merencanakan berita yang akan 

disiarkan. Untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam penyiaran berita, 

maka rencana yang ada harus well-planned di samping memikirkan 

anggaran yang diperlukan. Hal yang harus diperhatikan meliputi:  

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang 

jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya 

secara tidak efektif.  

2. Pesan (Message). Berita apa yang ingin disampaikan penyiar kepada 

para pendengar? Apa maksud dan tujuan berita tersebut? Dan reaksi apa 

yang akan diberikan oleh pendengar. 

3. Waktu (Time). Yaitu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan 

berita tersebut. 

4. Jenis-jenis pendengar yang akan menerima berita tersebut. Kita harus 

mampu memilih berita yang akan disiarkan sesuai dengan umur dan 

level dari pendengar yang akan menerima berita tersebut. 

c. Pengorganisasian 

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 manajer melakukan kegiatan-kegiatanya untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pada tahap pengorganisasian ini akan dilakukan proses 

penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 
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setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang 

akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian diproses oleh 

organisator (manajer), hasilnya organisasi yang bersifat statis. Jika 

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

mudah dicapai. 

d. Peliputan dan Penyiaran Berita  

Setelah rencana selesai dibuat tahap selanjutnya yaitu menjalankan 

rencana tersebut. Pada tahap ini akan dilakukan peliputan merupakan 

kegiatan untuk pencarian dan pengumpulan materi berita yang dibutuhkan, 

sumber bisa berasal dari media massa dan juga liputan wartawan di 

lapangan. Sedangkan tahap penyiaran berita merupakan proses menyiarkan 

berita yang sudah disusun rapi untuk diinformasikan kepada khalayak. 

e. Pengawasan  

Pengawasan adalah fungsi 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. Dalam tahap 

ini, di dalam radio yang perlu melakukan pengawasan secara terus menerus 

yaitu Program Director. Dimana pun kapan pun yang bertanggung jawab 
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sebagai Program Director harus mengawasi mulai dari berita diproses 

hingga berita disiarkan dia harus siap sedia mengawasi berita radio itu.  

f. Evaluasi (Controling) 

Pada tahap evaluasi ini adalah tahapan terakhir yaitu mengadakan 

evaluasi tentang suatu berita atau kegiatan yang sudah dilakukan untuk 

menilai apakah tujuan itu sudah tercapai, atau perlu menggunakan cara-cara 

lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Evaluasi harus dilakukan 

secara bertahap agar tidak ada kesalahan yang terjadi di masa yang akan 

dating. Sehingga akan tercipta kinerja yang efektif serta tujuan dari radio 

tercapai dengan maksimal. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa manajemen 

pemberitaan sangat diperlukan sebelum kita menyiarkan berita tersebut ke 

khalayak. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk menciptakan berita yang 

berkualitas. Sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. 




