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Menjadi program studi pilihan utama di bidang 
penyiaran dengan jiwa entrepreneurship 



 Menyelenggarakan pendidikan di bidang penyiaran berbasis 
kompetensi yang sesuai dengan keilmuan dan dinamika 
kebutuhan masyarakat. 

 

 Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang 
penyiaran dan industri kreatif sejenis baik dalam lingkup lokal 
dan nasional. 

 

 Menumbuhkan jiwa entrepreneurship di bidang penyiaran dan 
industri kreatif yang sejenis. 



 PT. TVKU sebagai mitra kerjasama utama dalam 
proses pembelajaran, magang kerja serta produksi 
bersama dalam penyiaran program-program yang ada 
di PT. TVKU semarang. 

 

 TVRI Jawa Tengah merupakan televisi tertua yang ada 
di jawa tengah, yang selalu memberikan sumbangan 
tenaga dan pemikirannya untuk kemajuan program 
studi penyiaran dengan pola memberikan tenaga 
pengajar praktek serta tempat praktek kepada 
mahasiswa penyiaran D3 UDINUS. 



 Balai Pengembangan Multimedia (BPM) Jawa 
Tengah, Sebagai tempat praktek dan memberikan 
masukan serta tenaga pengajar khususnya dalam 
bidang pengembangan Multimedia, seperti Rekaman 
Audio, Sound Efek serta tenaga pengajar yang 
berkompeten dalam bidang multimedia. 

 

 RRI Semarang merupakan radio tertua yang ada di 
kota semarang selalu berperan aktif dalam 
memberikan tenaga pengajar dan produksi bersama 
dengan mahasiswa dalam bidang penyiaran radio. 



 

 Dreamlight Studio, merupakan rumah produksi 
yang selalu memproduksi karya karya televisi yang 
bertaraf nasional yang ada di kota ungaran. Setiap 
saat selalu menerima mahasiswa penyiaran untuk 
kerja praktek dan mengerjakan produksi bersama 
sebagai tenaga produksi yang terlibat aktif. 



Beban Kuliah 110 SKS 

 Lama Studi 3 Tahun dengan Pola 6 Semester dengan 
sistem paket. 



Karya Sinematografi bisa berupa Film pendek dan 
Program Televisi, antara lain : Feature, Dokumenter, 
Reality show, teatrikal dan musikal, Drama Televisi,  
Komedi dll. 

Dengan pola pembelajaran Vokasi maka, Program Studi Penyiaran 
D3 tidak memiliki peminatan khusus, mahasiswa dibekali dengan 
seluruh kompetensi yang ada. Akan tetapi di akhir proses 
pembelajaran mereka akan diarahkan Tugas akhirnya untuk 
membuat suatu karya yang sesuai dengan Kuliah Kerja Industri dan 
peminatannya, antara lain : 



 Menguasai Operasional Penyiaran Stasiun Radio dan Televisi. 

 Manajemen dan Proses Produksi Program Siaran Radio dan  
Televisi. 

 Pembuatan Berita dan Tugas-tugas Jurnalistik Radio dan Televisi. 

 Menguasai Teknologi Informasi dalam bidang Penyiaran Radio 
dan Televisi. 

 Memahami Bidang Pemasaran Program Radio dan Televisi. 

 Bidang Khusus Sinematografi, Jurnalistik, Video/Audio editing 



 Penyiaran di Stasiun Televisi : sebagai penyiar/pemandu acara, 
editor, animator, traffic manager, line director,kameraman, art 
director,lighting director, switcher, penulis naskah, pengarah 
acara/sutradara, programmer, produser, jurnalis, kepala studio, 
dlsb. 

 

 Penyiaran di Stasiun Radio: sebagai penyiar, editor, traffic 
manager, art director,lighting director, switcher, penulis naskah, 
pengarah acara/sutradara, programmer, produser, jurnalis, 
kepala studio, dlsb. b. 



 Produksi Perfilman di Rumah Produksi : sebagai, editor, 
animator, line director,kameraman, art director,lighting director, 
switcher, penulis naskah, pengarah acara/sutradara, 
programmer, produser, kepala studio, dlsb. 

 

 Pendidikan : Sebagai guru SMU/SMK, instruktur, asisten, kepala 
laboratorium sinematografi, dlsb. 



 

 Advertising : Sebagai art director, perancang grafis, keagenan, 
dlsb. 

 

 Pemerintahan/Perusahaan Swasta : sebagai PR/kehumasan, 
master of ceremony, produser film dokumenter, dlsb. 

 

 Kewirausahaan : Sebagai agen periklanan, broker  film dan 
program televisi, kursus 
sinematografi/akting/kameraman/editing, dls 


