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Tujuan Mata Kuliah Setelah menyelesaikan Mata Kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
1. Memahami karakteristik media radio dan televisi 
2. Mengelaborasikan karakteristik media penyiaran dalam menyusun program siaran radio dan televisi 
3. Memahami sistem operasi satelit dan jaringan siaran radio dan televisi di Indonesia 
4. Memahami kebijakan penyiaran radio dan televisi 
5. Mahasiswa mengetahui tahapan produksi program acara televisi dan radio 

6. Mahasiswa mampu mengoperasikan kamera dan perekam suara 

7. Mahasiswa mampu memproduksi program acara televisi atau radio 

8. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil produksi program acara televisi atau radio 

Capaian 

Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Lulusan: 

 1. (S6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

2. (S8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik  

3. (KU5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya. 

4. (KU6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

5. (KU7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan 

mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 



  
 
 

6. (KK10) Mampu menjalankan aktivitas siaran (broadcast), baik siaran langsung (live broadcast), maupun siaran tunda 

(taped broadcast) berbagai programa televisi/radio sesuai rencana, prosedur, dan standar yang ditentukan. 

7.  (KK11) Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis/praktis dalam suatu produksi dan siaran program televisi/radio, 

meliputi bidang: penataan dan operasi kamera, penataan lampu, penataan suara, penyiar/announcer/ presenter, 

penyuntingan audio/audio-visual, logistik dan operasional siaran televisi/radio sesuai rencana, prosedur, dan standar yang 

ditentukan. 

8. (KK12) Mampu melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas dalam sebuah proses produksi dan siaran programa 

televisi/radio dengan mengacu kepada prosedur dan standar yang berlaku. 

9.  (P7) Konsep, prinsip, teknik dan prosedur kerja dalam proses produksi dan siaran program televisi dan/ atau radio secara 

mendalam. 

10. (P9) Pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir terkait dengan bidang penyiaran; dan Prinsip dan 

pengetahuan prosedural studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

Mahasiswa mampu bekerja sama,komunikatif dan inovatif dalam proses produksi program acara televisi dan radio secara 

bertanggung jawab sesuai prosedur,norma,hokum, agama, dan kode etik penyiaran. 
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Jurnal, Studi Kasus, Laporan Penelitian, atau Buku yang mendukung lainnya 



  

 
Minggu 

Ke 
Materi Pembelajaran Bentuk 

Pembelajaran 
Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 

Nilai 
1. Gambaran Umum Mata 

Kuliah  
- Kontrak Kuliah. 
- RPKPS. 
- Definisi dan sejarah 

Broadcasting 
- Pembagian kelompok 

tugas radio dan televisi.  

- Tatap muka dan 
diskusi 

- Pembagian RPKPS 
- Penjelasan tentang 

MK Dasar 
Broadcasting 

- Penjelasan tentang 
kontrak kuliah 

- Penjelasan tentang 
mekanisme tugas 

- Mahasiswa memahami 
tujuan dan manfaat 
matakuliah Dasar 
Broadcasting dan 
mekanisme 
penyelenggaraan 
kuliah yang akan 
berjalan. 

- Mahasiswa mampu 
merencanakan tugas 
kelompok (radio dan tv 
produk) 

- Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
sistem dasar dalam 
penyiaran 

Dapat memahami 
broadcasting dan 
sistem, serta 
mekanisme sistem 
dalam dunia 
broadcast,  bagaimana 
sistem perkuliahan 
serta ruang lingkup 
mata kuliah. 

0 % 

2. Sejarah Broadcasting di AS 
dan Indonesia 

- Kuliah 
- Studi Kasus 

Mahasiswa mampu 
memahami sejarah 
perkembangan 
broadcasting baik di AS 
sebagai lokasi awal 
perkembangan 
broadcast, dan di 
Indonesia. 

Pemahaman 
mahasiswa mengenai 
sejarah 
perkembangan dunia 
broadcast. 

 

3. Orientasi media 
berdasarkan UU Penyiaran 

- Kuliah 
- Diskusi 

- Mahasiswa mampu 
memahami aturan 

  



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

- Studi kasus: 
mahasiswa 
masing-masing 
mengumpulkan 
paper mengenai 
sistem frekuensi 
penyiaran di 
indonesia untuk 
minggu depan 

hukum dan legal 
formal lainnya yang 
melingkupi praktik 
penyiaran di Indonesia 

- Mahasiswa mampu 
memahami mekanisme 
media sebagai institusi 
profesional yang 
memiliki keunikan dan 
orientasi tersendiri. 

4. Teknologi dan Frekuensi 
Penyiaran 
- Pembagian frekuensi 

dalam dunia 
penyiaran. 

- Teknologi dan 
frekuensi analog vs 
digital 

- HDTV 

- Kuliah 
- Diskusi tugas 

(presentasi 
mahasiswa) 

- Mahasiswa mampu 
memahami mengapa 
dan bagaimana 
institusi penyiaran 
memiliki batasan area. 

- Mahasiswa mampu 
mengilustrasikan 
apakah sistem 
broadcasting yang 
telah berjalan sudah 
efektif atau tidak 

quiz 5% (Q1) 

5. Karakteristik media dan 
program radio 

- Kuliah 
- PjBL: workshop 

proposal produksi 
tv dan radio, 
temaL kampanye 
anti korupsi 

- Mahasiswa mampu 
memahami 
pentingnya 
manajemen wakti 
pada radio dan televisi 

  



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

 - Mahasiswa mampu 
mengintegrasikan 
karakter dari radio 
penyiaran dan sistem 
pemrogramannya 
dalam rangka 
merencanakan produk 
kampanye anti 
korupsi di radio 

6. Peralatan produksi Radio 
Teknik pengoperasian 
peralatan radio 

- Kuliah 
- Praktikum dengan 

asisten, fokus pada 
teknologi suara 
(sound system dan 
sound effect) 

- Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
teknologi di bidang 
penyiaran yang 
mendukung proses 
produksi karya audio 
dan video 

- Mahasswa mampu 
untuk menggunakan 
software dan 
hardware untuk 
aktivitas penyiaran 

 
 

7. Studi lapangan - Praktikum 
berdasarkan 
observasi 

- Mahasiswa mampu 
menganalisis dan 
memberikan 
presentasi atas 
bagaimana proses 
produksi media 

Mahasiswa diminta 
untuk mengunjungi 
beberapa institusi 
media penyiaran di 
Surabaya dan 
membuat laporan 

10% 
(T1) 



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

penyiaran di 
Indonesia dilihat dari 
tiga orientasi media 
massa 

- Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
praktik media massa 
dari sudut pandang 
institusi (ideologi dan 
visi misi)  

dalam kelompok 
sehubungan dengan 
aktivitas penyiaran di 
institusi yang 
dikunjungi. 

8 UTS - Tes tertulis   20% (UTS) 
- Pengumpulan 

karya radio dan 
laporan produksi 
(proyek kelompok 
kecil) 

  10% (T2) 

- Peer assessment 
kelompok kecil 

  10% (P1) 

9 Peralatan produksi TV 
broadcast dan Teknik 
pengoperasian kamera 
profesional 

Seminar yang 
berfokus pada tata 
Suara, Karakteristik 
media radio, IT 
Sound, Ilustrasi, 
Narasi, Sound effect, 
dan teknik 
penggunaan kamera 

- Mahasiswa mampu 
mengenali teknologi 
yang berkaitan 
dengan produksi 
siaran televisi 

- Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
software dan 

  



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

 hardware untuk 
aktivitas penyiaran 
televisi 

10 Perencanaan siaran 
- Dasar-dasar 

premrograman 
- Presentasi kebutuhan 

program siaran 

- Seminar 
- Diskusi kelompok 

- Mahasiswa mampu 
menjelaskan dasar 
produksi penyiaran 
televisi 

- Mahasiswa mampu 
menunjukkan 
kebutuhan dasar 
produksi penyiaran 
teievisi, termasuk 
hotclock dan 
pengaturan prime time 

  

11 Teknik olah video dan 
teori warna 

- Studi kasus - Mahasiswa mampu 
menganalisis teknik-
teknik yang digunakan 
pada produk 
penyiaran yang telah 
dipublikasikan. 

- Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
keseimbangan warna 
sebagai kebutuhan 
dasar atas karya 
televisi yang ideal 

quiz 5% (Q2) 



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

12 Video editing - Praktikum dengan 
asisten 

- Mahasiswa mampu 
mengunakan 
hardware dan 
software yang 
dibutuhkan dalam 
karya video 

  

13 Proses produksi program 
TV 1: pengambilan gambar 

Project Based 
Learning (PjBL)  

- Mahasiswa mampu 
menggunakan kamera 
untuk mengambil 
gambar dan suara 
yang ideal bagi 
produk televisi. 

  

14 Proses Produksi program 
TV 2: editing 

Project Based 
Learning (PjBL) 

- Mahasiswa mampu 
menggunakan 
software editing dalam 
rangka 
menyempurnakan 
karya video yang ada. 

  

15 Screening rough cut dan 
peer assesment kelompok 
besar 

Project Based 
Learning (PjBL) 

- Mahasiswa mampu 
melaporkan secara 
akademis dan obyektif 
perkembangan proses 
produksi yang terjadi 

  



  

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kompetensi Indikator Penilaian Bobot 
Nilai 

- Mahasiswa mampu 
untuk menilai skill 
serta kinerja dan 
motivasi mahasiswa 
yang bersangkutan 
maupun teman satu 
kelompok secara 
profesional 

10% (P2)  

16 UAS  Pengumpulan karya 
audiovisual dan 
laporan produksi  

-   25% 

 
 

F. Perencanaan Penilaian  

Mencakup tiga aspek : Kognisi (Bloom), Afeksi (Kartwohl), dan Psikomotor. 

1. Quiz (Q1+Q2)      = 10% 
2. Laporan Kunjungan lapang (T1)   = 10% 
3. Tugas UTS (radio product (T2) final report T3)  = 10% 
4. Ujian Tengah Semester  (UTS)    = 20% 
5. Progress report/consultation (P3)   = 5% 
6. Peer assessment (P1+P2)    = 20% 
7. Ujian Akhir Semester (TV product final report, UAS) = 25% 

Total          100% 
 



  

 
 


