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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Pendahuluan 

Sesuai dengan UU No. 32/TH 2002 tentang penyiaran pasal 33 ayat (1) 

menetapkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan lembaga penyiaran wajib 

memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran  (IPP). Bahwa Ijin Penyelenggaraan 

Penyiaran  adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran. 

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai 

peran pentingdalam kehidupansosial budaya, politik dan ekonomi, memiliki 

kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media 

informasi, pendidikan, hiburan, serta control dan perekat sosial. 

Penyelenggaraan penyiaran radio adalah kegiatan rangkaian pesandalam 

bentuk suara yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran secara 

serentak dan bersamaan oleh masyarakat, memiliki pengaruh yang besar dalam 

pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, oleh karena itu 

penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral. 

 

2.2 Aspek Pendirian Lembaga Penyiaran 

2.2.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi telah melahirkan masyarakat 

informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak 

untuk memperoleh informasi. Dalam  era reformasi, informasi telah menjadi 

komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Informasi telah membawa implikasi dalam dunia pemyiaran.Penyiaran sebagai 

penyalur informasi perannya makin strategi dalam perkembangan demokrasi di 

negara kita karena telah menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat, pemerintah, 

pelaku ekonomi, dan lembaga penyiaran itu sendiri.Dengan diundangkannya UU 

No. 32/TH 2002 tentang penyiaran, dunia penyiaran di Indonesia mengalami 

perubahan yang sangat berarti. Pertumbuhan penyiaran terutama jasa penyiaran 

radio baik di kota maupun di daerah akan meningkat. 
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Purwakarta sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat sedang mengalami 

perkembangan cukup pesat serta memiliki mobilitas yang tinggi akan mengalami 

perubahan-perubahan yang besar dari masyarakat dalam berbagai bidang sosial 

kemasyarakatan. Salah satu bidang yang mengalami perubahan cukup besar 

adalah bidang informasi.Salah satu kebijaksanaan daerah guna meningkatkan 

perusahaan pengembangan dan pemantapan pengetahuan informasi teknologi 

dalam dunia usaha dalam meningkatkan daya saing yang berbasis sumber daya 

lokal, sesuai dengan program strategi Kabupaten Purwakarta di bidang informasi 

dan komunikasi serta media massa. Sasaran umum pembangunan daerah adalah 

tercapainya pembangunan sarana media informasi seperti radio siaran, guna 

mendorong ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

Terdorong oleh keinginan turut berperan serta dalam proses realisasi 

pembangunan nasional pada umumnya dan membangun Kabupaten Purwakarta 

khususnya, serta meningkat adanya jaminan hukum dan pengakuan yang tegas 

akan hak setiap orang untuk mengakses informasi terutama dalam 

penyelenggaraan penyiaran. Maka dipandang perlu adanya pendirian lembaga 

penyiaran swasta / radio siaran di Kabupaten Purwakarta yang memperoleh Ijin 

Penyelenggaraan Penyiaran  (IPP). Radio siaran yang dalam  melaksanakan tugas, 

fungsi dan tanggung jawabnya, berpedoman pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku termasuk P3 / SPS, ditangani secara profesional, mampu 

mengembangkan wawasan pola pikir, peduli terhadap lingkungan dan 

perkembangan masyarakat, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan terutama 

bagi putra daerah sangat diharapkan kehadirannya di Purwakarta. 

2.2.2 Maksud Dan Tujuan Pendirian 

• Maksud: 

PT. Media Informasi Lintas Dimensi bermaksud ingin mendirikan 

sebuah lembaga penyiaran swasta, jasa radio siaran, yang berwawasan 

lingkungan dan mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran  (IPP), 

dengan nama RADIO LINTAS CBS (sekarang menjadi RADIO 

SADANG). 
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• Tujuan: 

Membuat sebuah lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio yang 

akan turut berperan serta dalam memperkukuh integrasi nasional, 

watak dan jati diri bangsa, memberi nuansa terhadap kegiatan 

komunikasi melalui media informasi dan pendidikan. 

2.2.3 Visi 

Terwujudnya lembaga penyiaran yang peduli kepada pemberdayaan 

kaum perempuan, disiplin, menjaga moralitas, dan jati diri bangsa, berlandaskan 

iman dan takwa menuju masyarakat Purwakarta yang aman, damai, mandiri, adil, 

dan sejahtera. 

2.2.4 Misi 

• Menyelenggarakan penyiaran radio yang akan mendorong masyarakat 

Purwakarta, khususnya kaum perempuan dalam pembangunan 

nasional dan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial budaya yang 

berkepribadian dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh 

globalisasi. 

• Mengembangkan program pemberdayaan perempuan dalam sektor 

publik, pendidikan, kesehatan, eksekutif, legislatif, yudikatif, politik 

dan keamanan di Kabupaten Purwakarta. 

• Meningkatkan fungsi radio siaran sebagai media informasi dan 

pendidikan bagi masyarakat Purwakarta agar dapat memperteguh 

akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, 

berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas 

manusia. 

• Meningkatkan arus informasi yang benar, seimbang, bertanggung 

jawab, dapat dipercaya akan kebenaran dan keakuratannya dengan 

ketidak berpihakkan untuk melindungi masyarakat Purwakarta dari 

kebodohan dan kejahatan. 

• Mengembangkan kemampuan perekonomian rakyat dengan 

memerdayakan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam rangka 
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penyerapan tenaga kerja lokal untuk mewujudkan pemerataan, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing di 

era globalisasi. 

• Mewujudkan radio siaran berwawasan lingkungan yang 

mengutamakan mitranya dengan layanan berkualitas. 

• Meningkatkan mutu penyajian dalam memberikan hiburan yang sehat 

bagi masyarakat Purwakarta. 

2.2.5 Gambaran Umum Rencana Kerja 

1. Operasional 

Pelaksanaan operasional menggunakan sumber daya manusia yang 

profesional diutamakan sumber daya lokal guna menciptakan lapangan 

kerja untuk mewujudkan pemerataan dalam mendorong perekonomian 

rakyat. Sebelum operasional kru / penyiar lebih dulu akan diuji 

kemampuannya (audisi) di lab produksi radio. 

Operasional akan dibagi dalam empat kategori yaitu perencanaan 

program, pelaksanaan program, menyajikan siaran, dan masing-masing 

penanggung jawabnya akan mendapatkan pelatihan untuk mengikuti 

perkembangan / situasi aktual. 

2. Marketing 

Fungsi dan peranan pemasaran menawarkan, menjual produk / 

program jasa penyiaran, mencari dan menghubungi biro-biro iklan dan 

konsumen lainnya yang ingin mempromosikan usahanya melalui radio 

siaran. 

Keuntungan yang diperoleh radio siaran adalah iklan, iklan merupakan 

faktor utama yang turut menentukan mati hidupnya sebuah media masa, 

baik cetak maupun elektronik, seperti radio siaran semakin banyak iklan 

masuk maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. 

Cara untuk menarik iklan sebanyak mungkin diantaranya sistem 

pengelolaannya harus profesional, program siarannya yang cukup menarik 

disesuaikan dengan kelompok usia, usia penyiar yang menarik dalam 

membawakan acaranya, dan dengan keramah tamahan dalam menyapa 
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audience / mitranya, dengan demikian audience semakin banyak, maka 

perusahaan pun akan melirik dan memasang iklan. 

3. Produksi 

Produksi spot iklan dan jingleakan dibuat sendiri di ruang produksi 

dengan menggunakan peralatan dan editing dari komputer dengan 

memakai sistem Cool Edit, dikemas dengan apik dan rapih oleh tenaga 

profesional. 

Pelaksanaan penyiaran iklan akan dibagi dalam dua kategori yaitu 

iklan niaga / komersial dan iklan layanan masyarakat. 

Khusus iklan layanan masyarakat yang sifatnya sosial dan untuk 

kepentingan masyarakat luas tidak akan dipungut biaya, hal ini sebagai 

wujud kepedulian kepada lingkungan dan pengembangan masyarakat. 

 

2.3 Aspek Badan Usaha 

2.3.1 Kepemilikan Perusahaan 

Sesuai dengan akte pendirian perusahaan bahwa kepemilikan perusahaan 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Purwakarta. 

2.3.2 Permodalan Perusahaan 

• Modal dasar   : Rp. 50.000.000,- 

• Modal ditempatkan  : Rp. 20.000.000,- 

• Modal yang disetor  : Rp. 20.000.000,- 

• Banyaknya saham  : 500 Lembar 

• Nilai nominal   : Rp.      100.000,- 

Daftar Kepemilikan Modal Awal: 

 

Tabel 2.1Daftar Kepemilikan Modal Awal 

No. Nama Pemegang Saham Pekerjaan Banyaknya Saham 

1. Deni Zaenal Arif Wiraswasta 80 Lembar 

2. Yoni Amir Hamzah Wiraswasta 60 Lembar 

3. Ratna Suminar Peg. Swasta 60 Lembar 
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Keterangan: 

- Modal awal tersebut dimiliki oleh Warga Negara Indonesia 

 

2.4 Struktur Organisasi 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

2.5 Pembagian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab 

1) Komisaris 

• Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam 

menjelaskan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. 

• Berhak melakukan pemeriksaan pembukuan, surat dan alat bukti 

lain, memeriksa dan mencocokan uang kas dan lain-lain, serta 

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalani oleh 

direksi. 

• Berhak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Komisaris 

Direksi 

Pimpinan/ 

Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab 

Teknik 

Penanggung Jawab 

Usaha 

Penanggung Jawab 

Pemberitaan 

Marketing Reporter 

Penanggung Jawab 

Penyiaran 

Music Director 

Programming 

Penyiar 
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2) Direksi 

• Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsinya untuk 

kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. 

• Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan. 

• Menandatangani surat-surat keputusan penting atas nama 

perusahaan. 

3) Pimpinan / Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran 

• Bertanggung jawab langsung kepada direksi. 

• Bertanggung jawab atas segala kegiatan radio, dengan mematuhi 

segala kegiatan radio, dengan mematuhi segala peraturan dan 

perundang-undangan. 

• Membuat perencanaan dan laporan kegiatan. 

4) Penanggung Jawab Penyiaran 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan / penanggung jawab                

penyelenggaraan penyiaran. 

• Bertanggung jawab atas segala kegiatan penyiaran, program acara 

harus memperhatikan pedoman prilaku penyiaran dan standar 

program siaran. 

• Membuat perencanaan dan laporan kegiatan siaran. 

5) Penanggung Jawab Pemberitaan 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan / penanggung jawab 

penyelenggaraan penyiaran. 

• Bertanggung jawab atas segala pemberitaan baik yang akan 

disiarkan maupun yang telah disiarkan dengan memperhatikan etika 

penyiaran. 

• Mencari data informasi, merencanakan, menyiarkan dan membuat 

laporan atas kegiatan. 

6) Penanggung Jawab Usaha 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan / penanggung jawab 

penyelenggaraan penyiaran. 
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• Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemasaran dan penjualan 

untuk mencapai target perolehan perusahaan. 

• Bertanggung jawab atas segala pemasukan dan pengeluaran 

keuangan. 

• Membuat pembukuan keuangan dan melaporkan secara berkala. 

7) Penanggung Jawab Teknik 

• Bertanggung jawab kepada pimpinan / penanggung jawab 

penyelenggaraan penyiaran radio. 

• Bertanggung jawab atas segala masalah teknik baik perangkat 

pemancar, maupun peralatan studio. 

• Melakukan perawatan, pemeliharaan, kontrol terhadap alat / 

perangkat secara rutin. 

 


