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BAB V 
 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 

A. KESIMPULAN         

       Dari hasil penelitian tentang  pengelolaan  siaran keroncong di Radio Republik 

Indonesia (RRI) Bandung, peneliti dapat menarik kesimpulan: Bahwa manajemen 

memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan siaran keroncong di RRI 

Bandung, karena banyak aspek-aspek di dalamnya yang memerlukan pengaturan dan 

penanganan khusus yang disesuaikan dengan situasi , kondisi, dan potensi yang ada. 

Terdapat tiga tahapan pokok yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan siaran 

keroncong, yakni: adanya tujuan baik yang bersifat strategis seperti: pedoman 

penyiaran, undang-undang siaran, visi dan misi RRI maupun tujuan yang bersifat 

operasional seperti pedoman penyelenggaraan siaran, pengorganisasian sumber daya 

manusia, dan teknis pelaksanaannya. Pada tahap awal, perencanaan program siaran 

keroncong dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk memberikan 

informasi, apresiasi sekaligus hiburan kepada pendengar dan  pecinta keroncong 

sehingga eksistensi radio dan program siarannya dapat tetap terjaga dan melekat dihati 

pendengarnya. 

        Dikarenakan pekerjaan dalam menyelenggarakan program siaran itu berat dan 

sulit untuk dikerjakan sendiri, maka diperlukan pembagian kerja, tugas, dan 

tanggungjawab dalam penyelesaiannya. Maka peran sumber daya manusia (SDM) 

dalam mengelola program siaran keroncong ini sangatlah penting, karena suatu 

kegiatan bisa berjalan dengan baik kalau SDM nya dapat melaksanakan tugasnya 

masing-masing dengan baik. Sumber daya manusia yang berpotensi mengurus 
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perencanaan siaran keroncong  adalah seksi perencanaan  dan evaluasi programa (sie 

PEP) yang berkoordinasi dengan bidang/seksi lain. Seksi ini bertugas menyusun jadwal 

siaran, biaya/anggaran yang dibutuhkan, dan mengevaluasi program yang sudah 

dilaksanakan untuk dilaporkan ke kabid programa siaran, yang akan diteruskan 

laporannya ke kepala stasiun RRI. Dari seluruh bidang/seksi tersebut yang berkaitan 

langsung dalam kegiatan penyiaran program siaran keroncong di Pro 1 RRI Bandung 

ada lima, yang merupakan satu tim pelaksana siaran  yaitu: produser eksekutif (kasie 

siaran), produser pelaksana, pengarah acara, presenter, dan operator. Penggalian potensi 

sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan program siaran keroncong, 

dilakukan dengan melihat latar belakang keterampilan dan keakhlian karyawannya. 

Seperti kasie programa 1 berlatar pendidikan ilmu komunikasi, produser pelaksana 

berlatar belakang dari seorang musisi (pemain flute) pada salah satu orkes keroncong, 

pengarah acara maupun presenter yang sebelumnya punya pengalaman di beberapa 

radio swasta di Bandung. Disamping itu pula mereka aktif dalam situs jejaring sosial 

seperti facebook yang secara tidak langsung turut mempromosikan program siaran 

keroncong baik tentang jadwal siaran orkes yang bakal tampil maupun 

menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan siaran keroncong.   

Dalam siaran irama keroncong yang melibatkan orkes keroncong sebagai pengisi 

acaranya, hanya bersifat mempresentasikan hiburan keroncong kepada pendengar radio 

yang mencintai musik tersebut. Sedangkan dalam siaran apresiasi keroncong, 

pendengar dapat berinteraksi dengan melakukan dialog, tanya jawab dengan nara 

sumber melalui presenter, mapun merespon lagu keroncong kesukaannya baik melalui 

telepon maupun sms. Siaran apresiasi ini merupakan kelanjutan dari program siaran 

irama keroncong yang menampilkan orkes secara live.  
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        Teknis pelaksanaan siaran irama keroncong berupa penampilan live orkes 

keroncong di studio RRI Bandung, dilaksanakan tepat pukul 19.30 hingga 21.00 WIB 

setiap hari Jumat. Untuk persiapan sebelum acara dimulai, dibutuhkan waktu kurang 

lebih satu jam dengan 15 menit pertama untuk melakukan soundcheck para pemain 

musik, dan dilanjutkan kemudian dengan gladi resik sampai pukul 19.25. Lima menit 

sebelum siaran dimulai, pemain musik sudah standbye di panggung, dan para penyanyi 

sudah siap menunggu di depan panggung untuk dipanggil berdasarkan rundown acara.  

Tepat pukul 19.30 pembawa acara membuka siaran, dan dilanjutkan dengan memanggil 

penyanyi pertama sekaligus menyebutkan judul lagu yang akan dibawakannya. Setiap 

selesai satu lagu, pembawa acara kemudian memanggil penyanyi berikutnya, demikian 

seterusnya hingga acara bergulir selama satu setengah jam. Lima menit sebelum acara 

ditutup, pembawa acara pamitan kepada pendengar radio dan menyampaikan lagu 

terakhir/penutup yang biasanya diakhiri dengan penampilan seluruh penyanyi untuk 

bernyanyi bersama. Sedangkan untuk siaran apresiasi keroncong, dilaksanakan tepat 

pukul 19.30 hingga 21.00 WIB setiap hari Minggu. Untuk persiapan sebelum acara 

dimulai, dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam dengan pertama kali melakukan 

recheck  kepada nara sumber via telepon untuk mengingatkan kembali dan bersiap-siap 

melakukan wawancara. Tepat pukul 19.30 penyiar/presenter membuka acara, 

dilanjutkan kemudian dengan memutar sebuah lagu keroncong sebelum wawancara 

dengan nara sumber dimulai. Disamping wawancara dengan nara sumber, juga 

presenter melibatkan pendengar yang ingin terlibat dalam wawancara, dan 

mempersilakan pendengar yang ingin merequest lagu keroncong.   

 Pelaksanaan siaran keroncong secara teknis dapat dikatakan tidak mengalami 

kendala yang cukup berarti dan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Hal ini terbukti dari hasil pemantauan selama penelitian yang berjalan 
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lancar, baik dari pihak RRI sebagai penyelenggara siaran maupun pihak pengisi acara 

(komunitas/orkes keroncong dan nara sumber). Hanya ada sedikit kendala yakni dari 

pihak pengisi acara, ada beberapa orkes keroncong yang kurang memperhatikan jatah 

waktu siaran yang telah ditentukan, sehingga ada beberapa anggota penyanyinya yang 

terpaksa tidak kebagian tampil dikarenakan waktu siarannya sudah habis.    

  Akhir kata secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa manajemen 

penyiaran dapat dikatakan sebagai motor penggerak organisasi penyiaran dalam usaha 

pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran.   Pada dasarnya proses 

perencanaan, produksi dan menyiarkan siaran merupakan proses transformasi yang ada 

dalam manajemen penyiaran yang memiliki tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. 

Tahapan manajemen inilah yang harus disinkronkan dengan tahapan proses penyiaran 

dan setiap langkah harus selalu berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai. Dalam 

pengelolaan manajemen penyiaran, tiap tahap kegiatan sudah ada ketentuan-ketentuan  

yang  harus dilakukan. Penyimpangan dari  ketentuan yang ada berarti penanganan 

manajemen tidak profesional lagi dan akibatnya juga akan mempengaruhi output 

(hasil). Bila ini terjadi, maka pihak khalayak yang tidak lain adalah konsumen siaran 

juga turut dirugikan. Dengan manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan 

hasil guna semua potensi yang dimiliki, sehingga tujuan penyelenggaraan siaran 

keroncong ini dapat berjalan sesuai dengan salah satu misi RRI yaitu menggali,  

melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Serta harapan para seniman dan 

pecinta keroncong untuk turut menggelorakan dan melestarikan musik keroncong dapat 

tercapai. 
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B. REKOMENDASI   

       RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang telah berkiprah puluhan tahun di 

dunia penyiaran (broadcasting), tentunya sudah paham betul apa yang menjadi cita-cita 

para broadcaster, angkasawan, dewan direksi, kepala bidang, kepala seksi, dan segenap 

jajaran fungsional lainnya agar RRI tumbuh dan berkembang pesat ditengah arus 

persaingan bisnis penyiaran dengan radio-radio swasta yang tumbuh subur sampai ke 

pelosok-pelosok daerah. Barangkali Brand Image RRI dimata sebagian masyarakat 

yang masih beranggapan bahwa RRI merupakan corong pemerintah, harus dihapuskan. 

Sehingga segala informasi yang muncul disiarkan sudah tidak ‘berbau’ propaganda 

pemerintah lagi.   

       Dengan sumber daya manusia (team work) yang cukup memadai, peneliti 

menyarankan agar inovasi penyiaran terus dikembangkan mengikuti trend dan ritme 

yang terus bergulir untuk selalu tampil prima agar dapat memenangkan persaingan di 

dunia penyiaran dengan mengacu pada prinsip radio publik.    

       Beberapa hal penting yang perlu dilakukan para broadcaster RRI untuk 

menumbuhkan magnitude baru adalah dengan memiliki pemahaman yang sama tentang 

filosofi “Power, Estetika, dan Rotasi Musik”. Tiga aspek ini adalah satu mata rantai 

yang tidak boleh dipisahkan untuk memperoleh kekuatan program. Tim pelaksana 

siaran keroncong Pro 1 Bdg perlu memperhatikan filosofi tersebut dalam mengolah 

siarannya. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan yakni: efsiensi penggunaan kata-kata 

dalam siaran, harus lebih atraktif dalam perpaduan antara musik dan bicara. 

       Dalam program siaran keroncong, perlu adanya pengkarakteran lagu yaitu 

penyajian lagu mengikuti grafik ritme Low, Middle, dan High dari lagu yang soft 

(lembut) menuju lagu yang enerjik, riang, dans semangat. Hal ini barangkali menjadi 
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tugas produser dan pengarah acara untuk memberitahukan kepada pimpinan orkes yang 

akan tampil di studio RRI dalam hal penyusunan urutan lagu, agar berkesan klimaks. 

  Pada akhirnya masa depan keroncong bertumpu pada generasi muda dan sistem 

yang dibangun untuk melestarikan dan mengembangkannya. Eksistensi musik 

keroncong  harus dikembangkan dan didukung dengan berbagai aspek, baik aspek 

teknis manajerial maupun musikal. Dan salah satunya dengan tersedianya lahan untuk 

berekspresi seperti yang telah dilakukan oleh stasiun radio RRI Bandung ini. 

 


