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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Radio KIS FM yang memiliki tagline “Selalu Pas di Hati Anda” ini 

merupakan sebuah radio keluarga berkiblat Katolik yang didirikan oleh kumpulan 

orang muda Katolik. Semula, radio KIS FM ini memiliki nama radio Veritas yang 

didirikan tahun 1969 dan lokasinya berada di jalan Gang Pinggir Semarang. 

Namun karena adanya peraturan pemerintah yang melarang nama kebarat-baratan, 

akhirnya radio tersebut pindah ke jalan Karang Anyar Gunung 254-255 Semarang  

dan berganti nama menjadi radio KIS FM.  

Selain pergantian nama, radio ini juga mengalami pergantian format dan 

beberapa kali pergantian frekuensi. Radio Veritas pada awalnya berada pada 

frekuensi AM 612 dan setelah berganti menjadi radio KIS kemudian pindah ke 

AM 990. Sampai pada saat itu radio ini masih merupakan radio yang berformat 

anak muda. Pada saat masih bernama radio Veritas, radio ini memliki rating yang 

cukup baik yaitu sekitar 5 atau 4 dari 12 radio yang ada. Setelah berganti menjadi 

KIS dengan format yang sama, radio ini justru merosot tajam hingga berada pada 

posisi 11 dari 12 radio. Salah satu penyebabnya adalah karena pada saat itu semua 

radio berbondong-bondong pindah ke FM sedangkan radio KIS belum melakukan 

perpindahan.  

 Melihat keterpurukan ini radio KIS kemudian memutuskan untuk menerima 
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bantuan dari radio Kharisma Dian Suara (KDS) yang pada saat itu merupakan top 

radio di Malang. KDS memberikan masukan untuk melakukan perombakan besar 

dengan mengganti format radio KIS. KIS yang awalnya hanya memutarkan lagu-

lagu hits anak muda kemudian diganti menjadi radio yang memutarkan lagu-lagu 

dangdut, campursari, dan lagu-lagu nostalgia. Perubahan ini dilakukan pada tahun 

1998 bersamaan dengan peningkatan kualitas radio dengan berpindah frekuensi 

menjadi FM 105.8. Pada saat itu radio KIS menjadi radio FM pertama yang 

memutarkan lagu-lagu seperti itu karena hampir semua radio FM merupakan radio 

anak muda. Inilah yang ternyata menjadi cikal bakal radio KIS bisa memiliki 

pendengar loyal yang sangat banyak hingga rating mereka bisa melejit. Sekarang 

ini radio KIS selalu masuk ke dalam top 3 radio di Semarang. Pada tahun 2004 

sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan penataan frekuensi, radio KIS 

FM menempati frekuensi baru di FM 103.2 hingga sekarang. 

Radio yang mendaftarkan diri dengan nama PT Kebenaran Insan semesta ini 

memiliki visi misi sebagai berikut: 

Visi :  

Tersedianya informasinya yang benar, hiburan yang sehat dan mendidik 

melalui radio KIS 103,2 FM guna membantu menjadikan manusia unggul. 

Misi :   

a. Menjalin silaturahmi antara crew dengan masyarakat pendengar. 

b. Menjaga keharmonisan dengan memberikan kebebasan saling berkomunikasi 

dengan sehat dan benar. 
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c. Menciptakan kenyamanan dan kedamaian di lingkungan masyarakat pendengar 

dengan berlandaskan cinta kasih. 

 

Berikut ini adalah data media KIS FM Semarang tahun 2016: 

IDENTITAS RADIO 

Nama Radio   : PT. Radio Kebenaran Insan Semesta 

Frekuensi : 103.2 Mhz 

Alamat : Jl. Karanganyar Gunung 254-255 Semarang  

Contact Person : Willis, SE 

No. HP : 081.225545443 / 085641558808 / Pin 2b8f2d5e 

Email :  willis.2010@yahoo.co.id 

Segmentasi : Menengah  

Positioning : Selalu Pas Dihati Anda 

Filosofi / Motto : - 

Coverage Area : Semarang dan sekitarnya 
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Berikut ini adalah peta jangkauan dari radio KIS FM Semarang : 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Jangkauan Radio KIS FM Semarang 
Sumber: Data Sekunder (2016) 

AUDIENCE 

Data Demografis 

Tabel 4.1. Data Demografis Pendengar Radio KIS FM Semarang 

Keterangan Penggolongan Jumlah 

 

 

Usia 

< 15  tahun 5 % 

15 – 25 tahun 30 % 

26 – 35 tahun 30 % 

36 – 45 tahun 30 % 

> 45 tahun 5 % 

 

 

 

SES (Social Economy 

Status) 

A1 – A2    5 % 

B   30 % 

C1 – C2    50 % 

D 10 % 

E 5 % 

 

Sex Pria 45 % 

Wanita 55 % 
Sumber : Data Sekunder (2016) 
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Data Psikografis 

Psikografis pendengar : Pekerja keras, Dinamis, Suka Hiburan, Peminat 

musik. 

FORMAT 

Tabel 4.2. Format Radio KIS FM Semarang 

Keterangan Penggolongan Jumlah 

 

 

 

Format Musik 

Pop Indonesia   40 % 

Dangdut   15 % 

Barat 15 % 

Campursari 20 % 

Rohani 5 % 

Lain-Lain     5 % 

 

Format Siaran Musik 70 % 

 Komersial 20 % 

 Berita 10 % 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

Jam Siaran (Setiap Hari)   

04.30 – 24.00 Wib : 19,5 Jam 
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4.1.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada radio KIS FM Semarang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi KIS FM Semarang 
Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

 

4.2 Analisis Data dan Pembahasan 

Setelah semua data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber 

mengenai banyaknya program, umur program, pengembangan program yang 

dilakukan, dan tahapan pengembangan program yang sudah dilakukan serta data 

sekunder berupa tarif iklan dan jumlah iklan terkumpul, maka data tersebut akan 

diolah dan disajikan ke dalam bentuk yang mudah dipahami sesuai dengan 

kerangka pikir penelitian. 
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4.2.1. Hasil Uji Validitas Data 

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk memastikan 

kevalidan data yang telah didapat. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Data dengan Triangulasi  

Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

 

 

 

 

Program 

sebelum 

dilakukan 

pengembangan 

program baru 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Program 

a. Memory 

Memories jam 

7-8 malam, 

lagu-lagu 

nostalgia 

manca tahun 

60-70an. 

b. Campursari 

jam 8-9 

malam. 

c. Dangdut 

Pantun jam 9-

10 malam. 

d. KIS Hits jam 

4.30-5.30 

sore, lagu-

lagu manca 

baru. 

 

 

a. KIS Hits jam 

4.30-5.30 sore, 

lagu-lagu barat 

baru. 

b. Memory 

Memories jam 

7-8 malam. 

c. Dangdut Pantun 

jam 8-10 

malam. (8-9 

campursari, 9-

10 dangdut 

pantun) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Campursari 

jam 7-8 

malam. 

b. Memory 

Memories, 

hilang 

menjelang KIS 

Retro.  

c. Dangdut 

pantun. 

d. KIS Hits jam 

4.30-6.30 

malam, lagu-

lagu manca 

hits untuk 

anak muda. 

a. Memory 

Memories jam 

7-9 malam.  

b. Dangdut 

pantun jam 8-

9 malam. 

c. KIS Hits jam 

4.30-5.30 sore. 

d. Campursari. 

Hilang setelah 

KIS Hits 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

Program baru 

dalam sepuluh 

tahun terakhir 

Nama 

Program 

a. SLB 

b. KIS Retro 

 

a. SLB 

b. KIS Retro 

 

 

- 

a. SLB 

b. KIS Retro 

a. SLB 

b. KIS Retro 

Valid 
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Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program SLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Pertama 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan. 

b. Pencetusnya 

saya karena 

saya melihat 

belum ada 

wadah untuk 

band-band 

Indie, melihat 

ada peluang. 

c. Idenya hanya 

dari saya, 

Cuma iternal. 

Yang lain 

mempresenta-

sikan yang 

berbeda. 

d. Tidak ada 

survei. 

a. Tahap pencarian 

gagasan. 

b. Pencetus ide 

dan nama 

program adalah 

murni dari 

Rakka, yang 

lain hanya 

memberi 

masukan. 

c. Tidak ada 

persaingan ide, 

ide hanya dari 

Rakka karena 

dia 

produsernya. 

d. Tidak ada 

survei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan. 

b. Ide dari 

Rakka, teman-

teman 

memberi 

masukan dan 

dukungan. 

c. Tidak ada 

persaingan ide 

karena 

memang 

Rakka yang 

menguasai 

bidang itu, 

lagu-lagu pop 

baru dan band-

band lokal. 

d. Tidak ada 

survei untuk 

ide.  

 

 

 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan. 

b. Pencetusnya 

Rakka. 

c. Tidak ada 

“tarung” ide, 

kita sepakati 

bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

Lanjutan Tabel 4.3. Halaman 35 
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Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program SLB 

 

 

 

 

 

Tahap 

Kedua 

a. Tahap 

pembuatan 

Konsep. 

b. Pembuatnya 

satu orang 

yaitu saya. 

c. Konsep yang 

dibuat 

meliputi 

materi lagu 

(termasuk 

menyortir 

lagu), materi 

siar. 

 

 

 

a. Tahap 

pembuatan 

Konsep. 

b. Konsep utama 

Rakka, yang 

lain membantu 

memberi 

masukan.  

 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Tahap 

pembuatan 

konsep. 

b. Konsep 

sudah 

disiapkan 

oleh mas 

Rakka 

sebelum 

disampaikan 

ke 

manajemen. 

a. Tahap 

pembuatan 

konsep. 

b. Konsep yang 

buat cuma 

Rakka, yang 

lain nggak. 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

Tahap 

Ketiga 

a. Manajemen 

oke langsung 

launching. 

a. Program 

dipromokan di 

media cetak dan 

di udara lalu 

dilauching. 

 

 

 

- 

a. Setelah 

manajemen 

oke program 

diluncurkan. 

b. Ada promo 

program 

sebelumnya. 

 

a. Program 

dicoba dulu, 

akhirnya ya 

jalan terus. 

 

 

Valid 

Lanjutan Tabel 4.3. Halaman 36 
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Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program SLB 

 

 

 

 

 

Evaluasi / 

patokan 

keberhasilan 

program 

a. Dilihat satu 

tahun dan 

acara ini 

justru kuat. 

b. Evaluasi dari 

jumlah 

pendengar 

tapi nggak 

detail. 

a. Tidak ada 

evaluasi 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Ada evaluasi 

untuk tahu 

program 

diterima atau 

tidak dari 

jumlah SMS, 

telepon, yang 

request, 

client. 

b. Tidak ada 

patokan 

waktu atau 

jumlah. 

Masih jalan 

ya sudah. 

a. Sampai 

sekarang tidak 

ada evaluasi, 

cuma dilihat 3 

bulan sampai 

setengah tahun 

banyak yang 

kirim atau 

tidak tapi tidak 

ada target. 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program KIS 

Retro 

 

 

 

Tahap 

Pertama 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan.  

b. Pak Damang 

yang 

memberikan 

nama KIS 

Retro. 

 

a. Tahap pencarian 

gagasan. 

b. Ide murni 

dicetuskan oleh 

direktur (Bapak 

Damang) 

c. Tidak ada 

persaingan ide 

karena hanya 

ada satu ide. 

 

 

 

- 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan. 

b. Ide dicetuskan 

oleh Pak 

Damang 

 

a. Tahap 

pencarian 

gagasan. 

b. Ide dari si bos 

kemudian 

diobrolkan 

dengan saya 

dan oke. 

 

 

 

 

 

Valid 

Lanjutan Tabel 4.3. Halaman 37 



39 
 

 
 

Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program KIS 

Retro 

 

 

 

 

Tahap 

Kedua 

a. Pembuatan 

Konsep.  

b. Saya yang 

membuat dan 

diberi 

masukan 

teman-teman. 

a. Pembuatan 

Konsep. 

b. Pembuatan 

konsep 

diserahkan 

kepada penyiar, 

pak Damang 

hanya 

mencetuskan 

ide dan format 

lagu. 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Pembuatan 

Konsep.  

b. Konsep yang 

membuat tim 

produksi. 

a. Pembuatan 

Konsep. 

b. Yang 

membuat 

konsep saya 

dibantu 

teman-

teman. 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

Tahap 

Ketiga 

a. Konsep yang 

sudah jadi 

kemudian 

langsung 

dilaunching 

a. Tidak ada 

pengujian / 

survei, langsung 

diluncurkan 

karena tidak 

punya 

kelompok 

pendengar 

khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

a. Program 

diluncurkan. 

a. Tidak ada 

pengujian 

langsung 

peluncuran 

program. 

 

 

 

 

 

Valid 

Lanjutan Tabel 4.3. Halaman 38 
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Variabel Indikator Penyiar 1 

(Rakka 

Pratama) 

Penyiar 2 

(Rosmayanti) 

Penyiar 3 

(Ira 

Amanda) 

Penyiar 4 

(Cici Parera) 

PD & Penyiar 5 

(Ivan Setiawan) 

Hasil 

 

Tahapan 

Pengembangan 

Program KIS 

Retro 

 

Evaluasi / 

patokan 

keberhasilan 

program 

a. Tidak ada 

evaluasi 

dengan 

patokan yang 

detail.  

a. Tidak ada 

target/patokan 

untuk evaluasi 

 

- 

a. Tidak ada. 

Dari 

manajemen 

juga tidak 

memberikan 

patokan 

evaluasi 

a. Tidak ada 

evaluasi 

program, 

hanya ada 

evaluasi 

secara 

keseluruhan. 

 

 

Valid 

 

   

Lanjutan Tabel 4.3. Halaman 39 
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4.2.2.  Analisis Hasil Penelitian    

Dalam bagian ini akan dipaparkan analisis hasil penelitian terkait program-

program apa saja yang ada di radio KIS FM Semarang sebelum dan sesudah radio 

ini melakukan pengembangan dan selanjutnya akan diteliti tahap untuk 

pengembangan program baru yang dilakukan oleh radio KIS FM Semarang.  

a. Daftar program Radio KIS FM Semarang sebelum dan sesudah 

melakukan pengembangan. 

Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu Keterangan 

04.30 – 

05.00 
Semesta Bernyanyi 

Drama 

Rohani 

a. Bacaan renungan dan lagu rohani. 

b. Drama Rohani  Renungan bacaan 

yang didramakan 

c. Program tanpa iklan 

 

05.00 – 

07.00 

 

 

KIS Sapa Pagi 

a. Menemani mengawali hari yang 

baru, menyapa dengan tembang 

campur sari  rancak (Usia 15 – 

45th). 

b. Informasi pagi 

 

07.00 – 

09.00 

 

 

 

 

 

 

Puspa Neka 

a. Menemani ibu-ibu RT dan 

karyawati dalam menyelesaikan 

tugas dengan memberi tips dengan 

topik yang berganti tiap hari dan 

lagu Indonesia Pop tahun 80 an 

(Usia 20 – 40th). 

b. Tips : 

Senin     Kecantikan  

Selasa   Keluarga 

Rabu     Karir 

Kamis   Konsultasi Kesehatan &   

olahraga    

Jumat    Psikologi 

Sabtu     Aneka tips 

Minggu  Aneka tips 

 

 

 

Tabel 4.4. Daftar Program Radio KIS FM Semarang Sebelum 

Melakukan Pengembangan 
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Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu 

 

Keterangan 

09.00 – 

11.00 

 

 

 

KIS Tempo Dulu 

a. Masih menemani semua pecinta 

setia radio KIS ibu RT, 

Karyawan/ti, pekerja dengan 

tembang Indonesia Kenangan (Usia 

20 – 45th). 

b. Lagu nostalgia Indonesia 60-80an. 

c. Informasi ringan. 

11.00 – 

13.00 

 

Dendang KIS 

a. Memberi gairah dan semangat serta 

menemani saat bersantap siang 

dengan tembang Dangdut Pilihan 

(Usia 15 – 45th). 

b. Informasi ringan. 

13.00 – 

14.30 

 

Info KIS 

a. Info KIS & Laris-laris  tambahan 

variasi on air masalah Info harga 

pasar hari ini 

b. Lagu-lagu campursari slow. 

14.30 – 

16.30 

 

 

Nuansa Persada 

a. Acara khusus kaum muda, bisa 

saling kirim salam dan request 

tembang Indonesia Pop baru yang 

disukai (Usia 15 – 25th). 

b. Interview artis. 

c. Informasi ringan. 

16.30 – 

17.30 

KIS Hits a. Acara untuk anak muda. 

b. Lagu-lagu barat baru yang sedang 

hits. 

17.30 – 

18.30 

 

Sweet Memories 

a. Lagu-lagu nostalgia mancanegara 

tahun 70-90an.  

b. Informasi ringan. 

18.30 – 

19.00 
Lentera Semesta 

Drama 

Rohani 

& Berita 

Paroki 

a. Variasi renungan bacaan yang 

didramakan & Info Kegiatan paroki 

b. Lagu rohani. 

19.00 – 

20.00 

 

Memory Memories 

a. Lagu nostalgia mancanegara tahun 

60-70an 

b. Informasi ringan 

20.00 – 

22.00 

Dangdut 

Pantun 

Konsulta

-si 

seksologi 

dan 

rehabilita

-si 

(Konsen-

tra-si) 

 

Album 

Kena-

ngan 

a. Lagu dangdut dan campursari yang 

disertai balas membalas pantun 

antara penyiar dan pendengar (DP) 

b. Menemani pendengar beristirahat 

dengan menikmati lagu-lagu 

Indonesia popular slow tahun 

2000an. (KSM) 

c. Lagu-lagu Indonesia dan barat 

nostalgia tahun 60-80an. (Alken) 

d. Talkshow dengan dr. Andi Sugiarto, 

musik Indonesia mix (Konsentrasi). 

e. Info malam. 

22.00 – 

23.45 
KIS Sapa Malam 

Lanjutan Tabel 4.4. Halaman 41  
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Sumber : Data primer yang telah diolah kembali (2016) 

 

Dari sekian banyak program yang ada pada radio KIS, ada beberapa 

program yang pada akhirnya dihilangkan sepanjang 10 tahun terakhir (2006-2016) 

bertepatan sebelum dilakukannya pengembangan program baru yaitu program 

KIS Hits, Memory Memories, dan Dangdut Pantun. Ketiga program yang 

diberhentikan kemudian diganti dengan 2 program baru yaitu program Saatnya 

Lokal Beraksi (SLB) pada tahun 2007 dan Kis Retro pada tahun 2010. Munculnya 

2 program baru ini kemudian sedikit menggeser jam dari program yang sudah ada. 

Program Lentera Semesta pun ditambah, yang awalnya hanya 30 menit menjadi 

satu jam. Berikut adalah daftar program radio KIS yang ada sampai saat ini : 

Tabel 4.5. Daftar Program Radio KIS FM Semarang Saat ini 

 

Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu 

 

Keterangan 

23.45 – 

00.00 

 

Saat Teduh 

a. Pemutaran Lagu Rohani. 

b. Doa Penutup. 

 

Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu Keterangan 

04.30 – 

05.00 
Semesta Bernyanyi 

Drama 

Rohani 

 

 

a. Bacaan renungan dan lagu rohani. 

b. Drama Rohani  Renungan bacaan 

yang didramakan. 

c. Program tanpa iklan. 
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Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu Keterangan 

05.00 – 

07.00 

 

 

KIS Sapa Pagi 

a. Menemani mengawali hari yang baru, 

menyapa dengan tembang campur 

sari  rancak (Usia 15 – 45th). 

b. Informasi pagi. 

07.00 – 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puspa Neka 

a. Menemani ibu-ibu RT dan karyawati 

dalam menyelesaikan tugas dengan 

memberi tips dengan topik yang 

berganti tiap hari dan lagu Indonesia 

Pop tahun 80 an (Usia 20 – 40th) 

b. Tips : 

Senin     Kecantikan 

Selasa   Keluarga 

Rabu     Karir 

Kamis   Konsultasi Kesehatan & 

olahraga 

Jumat    Psikologi 

Sabtu     Aneka tips 

Minggu  Aneka tips 

09.00 – 

11.00 

 

 

 

 

KIS Tempo Dulu 

a. Masih menemani semua pecinta setia 

radio KIS ibu RT, Karyawan/ti, 

pekerja dengan tembang Indonesia 

Kenangan (Usia 20 – 45th). 

b. Lagu nostalgia Indonesia 60-80an. 

c. Informasi ringan. 

 

11.00 – 

13.00 

 

 

 

Dendang KIS 

a. Memberi gairah dan semangat serta 

menemani saat bersantap siang 

dengan tembang Dangdut Pilihan 

(Usia 15 – 45th). 

b. Informasi ringan. 

 

13.00 – 

14.30 

 

 

 

Info KIS 

a. Info KIS & Laris-laris  tambahan 

variasi on air masalah Info harga 

pasar hari ini 

b. Lagu-lagu campursari slow. 

 

14.30 – 

15.00 

 

 

 

Saatnya Lokal Beraksi 

a. Memberi kesempatan pada Band-

Band Lokal Semarang dan sekitarnya 

untuk mendemokan lagunya  

b. Lagu band Indie. 

 

15.00 – 

17.00 

 

 

 

Nuansa Persada 

a. Acara khusus kaum muda, bisa saling 

kirim salam dan request tembang 

Indonesia Pop baru yang disukai 

(Usia 15 – 25th). 

b. Interview artis. 

c. Informasi ringan. 
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Sumber : Data primer yang telah diolah kembali (2016) 

 

b. Identifikasi tahapan pengembangan program yang dilakukan oleh Radio 

KIS FM Semarang 

Dua program baru yang dibuat selama sepuluh tahun terakhir ini tentu 

melewati beberapa tahap pengembangan hingga akhirnya resmi diluncurkan. 

Berikut ini adalah tahapan pengembangan dari masing-masing program: 

 

Jam 

Senin – 

Kamis, 

Sabtu 

 

Jumat Minggu Keterangan 

17.00 – 

18.00 

 

 

Sweet Memories 

a. Lagu-lagu nostalgia mancanegara 

tahun 70-90an.  

b. Informasi ringan. 

 

18.00 – 

19.00 
Lentera Semesta 

Drama 

Rohani 

& Berita 

Paroki 

a. Jam 18.00-18.30 lagu rohani, jam 

18.30-19.00 renungan/bacaan yang 

sama dengan Semesta Bernyanyi 

(Lentera Semesta) 

b. Cerita rohani yang didramakan, berita 

seputar paroki (Khusus hari Minggu) 

 

19.00 – 

21.00 

 

KIS Retro 

a. Lagu-lagu Indonesia hits tahun 80-

90an. 

b. Informasi seputar tahun 80-90an 

(fashion, lifestyle, dll) 

 

21.00 – 

22.00 

KIS Sapa 

Malam 

Konsul-

tasi 

Seksologi 

dan 

Rehabi-

litasi 

(Kon-

sentrasi) 

Album 

Kena-

ngan 

a. Menemani pendengar beristirahat 

dengan menikmati lagu-lagu 

Indonesia popular slow tahun 

2000an. (KSM) 

b. Lagu-lagu Indonesia dan barat 

nostalgia tahun 60-80an. (Alken) 

c. Talkshow dengan dr. Andi Sugiarto, 

musik Indonesia mix (Konsentrasi). 

d. Info malam. 

 
22.00 – 

23.45 

 

KIS Sapa 

Malam 

 

23.45 – 

00.00 

 

Saat Teduh 

a. Pemutaran Lagu Rohani. 

b. Doa Penutup. 
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1. Tahapan Pengembangan Program Saatnya Lokal Beraksi (SLB) 

Saatnya Lokal Beraksi (SLB) merupakan program yang dibuat dan 

diluncurkan pada tahun 2007. Program yang hanya berdurasi 30 menit ini berisi 

lagu-lagu band Indie dari Semarang dan sekitarnya. Tahapan yang dilakukan oleh 

radio KIS FM Semarang untuk mengembangkan program ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Tahap Pencarian Ide/Gagasan 

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengembangkan program ini adalah 

pencarian ide atau gagasan. Bertepatan dengan diberhentikannya beberapa 

program pada tahun 2007 dan semakin banyaknya band-band Indie yang antusias 

mengirimkan lagunya, Rakka Pratama yang pada saat itu menjabat sebagai 

produser program Nuansa Persada (Program yang memutar lagu-lagu band Indie 

15 menit di bagian awal programnya) kemudian mencetuskan ide untuk 

mengangkat lagu-lagu Indie ini menjadi sebuah program sendiri yang diberi nama 

Saatnya Lokal Beraksi. Rakka mengaku bahwa ide ini juga ia dapat karena dia 

dulunya adalah musisi sehingga ia mengenal banyak anak band di Semarang 

maupun sekitarnya. Mereka sering mencurahkan keinginan mereka supaya 

lagunya bisa dikenal di masyarakat namun tidak ada wadah yang tepat bagi 

mereka. Setelah menyampaikan ide ini pada saat rapat, ide ini pun ternyata juga 

didukung oleh teman-teman penyiar dan Program Director. Pada saat itu, ide 

pengembangan program hanya berasal dari Rakka karena memang para penyiar 

biasanya hanya bertugas untuk menyampaikan ide terkait program yang mereka 

produseri sehingga tidak ada keharusan bagi setiap penyiar untuk menyampaikan 
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ide program baru. Rakka yang pada saat itu hanya dengan spontan mencetuskan 

ide tersebut ternyata langsung disetujui oleh teman-teman yang lain. Pihak top 

management radio KIS pun tidak pernah menuntut tim produksi siaran untuk 

selalu memberikan ide-ide program baru. Hal ini disebabkan adanya pemikiran 

bahwa penggantian program merupakan sesuatu yang sebisa mungkin dihindari 

karena sangat berisiko membuat pendengar lari.  Penggantian program hanya akan 

dilakukan jika terdesak dan ide program baru tersebut memang benar-benar 

dianggap memiliki nilai jual. 

2) Tahap Desain Pendahuluan 

 Setelah ide ditemukan, langkah kedua yang dilakukan adalah membuat 

desain pendahuluan atau membuat konsep. Rakka yang merupakan pencetus ide 

program baru ini pun dianggap sangat ahli di bidang lagu-lagu band Indie 

sehingga kemudian ia juga yang membuat materi siar yang meliputi siaran kata 

dan juga materi lagu. Pada saat itu Rakka sudah meminta teman-teman band Indie 

untuk mengirimkan lagu-lagu mereka. lagu-lagu tersebut kemudian ia sortir mana 

yang layak dan mana yang tidak. Pertimbangan kelayakannya meliputi 

harmonisasi, lirik lagu, kualitas rekaman, dan yang terpenting adalah lagu itu 

harus benar-benar original (asli buatan band itu sendiri), bukan lagu cover. 

Setelah mendapat cukup banyak lagu kemudian konsep tersebut dipresentasikan 

kepada direktur radio KIS untuk dilihat apakah dirasa layak atau tidak.  

3) Tahap Produksi Produk Baru 

Setelah direktur setuju, program tersebut kemudian dipromosikan selama 

kurang lebih 2 minggu dan tahap terakhir yang dilakukan dalam proses 
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pengembangan program ini adalah peluncuran program atau produksi program 

baru.  

Setelah program tersebut diluncurkan mereka hanya melihat apakah 

program tersebut banyak yang merespon atau tidak. Definisi merespon di sini 

adalah banyak band-band Indie yang mengirimkan lagu mereka dan banyak 

pendengar yang request lagu melalui SMS atau telepon. Walaupun demikian 

mereka tidak memiliki ukuran yang pasti terkait dengan seberapa banyak respon 

yang mereka kategorikan banyak dan sedikit, berapa target yang harus mereka 

capai untuk mengatakan bahwa program ini berhasil, dan berapa lama waktu yang 

ditetapkan untuk melihat respon program SLB ini. Tim radio KIS hanya mengira-

ngira saja dan menganggap bahwa bila masih ada SMS atau telepon dan ada yang 

mengirimkan lagu berapa pun itu berarti masih ada yang mendengarkan program 

SLB ini. Dapat dikatakan bahwa setelah peluncuran program tidak ada tindak 

lanjut yang signifikan dari pihak radio KIS.  

Jika tahapan pengembangan program Saatnya Lokal Beraksi ini 

dibandingkan dengan tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh 

Hani Handoko (2000) maka hasilnya akan seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6. Komparasi Tahapan Pengembangan Produk menurut 

(Handoko, 2000) dengan Tahapan Pengembangan Program Saatnya Lokal 

Beraksi  pada Radio KIS FM Semarang 

 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut Hani Handoko (2000) 

Tahapan Pengembangan Program 

KIS FM Semarang (Saatnya Lokal 

Beraksi) 

Pencarian Gagasan (Bersumber dari 

internal dan eksternal, ada banyak 

gagasan) 

Pencarian Gagasan (Bersumber dari 

Internal yaitu dari salah satu penyiar 

bernama Rakka, hanya ada satu gagasan) 

Seleksi Produk (Memilih Gagasan 

yang terbaik) 

- 
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Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut Hani Handoko (2000) 

Tahapan Pengembangan Program 

KIS FM Semarang (Saatnya Lokal 

Beraksi) 

Desain Pendahuluan Desain Pendahuluan (Pembuatan Konsep 

yang meliputi materi siar dan materi lagu 

berupa lagu-lagu band Indie) 

Pengujian (Uji pasar dan uji teknikal) - 

Desain Akhir (Penyempurnaan desain 

pendahuluan) 

- 

Produksi Produk Baru Produksi Program Baru 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali (2016) 

 

2. Tahapan Pengembangan Program KIS Retro 

Program kedua yang dibuat dalam sepuluh tahun terakhir (2006-2016), 

tepatnya pada tahun 2010 adalah KIS Retro. KIS Retro merupakan sebuah 

program berdurasi dua jam yang berisi lagu-lagu nostalgia Indonesia hits rancak 

tahun 80-90an dan informasi-informasi seputar tahun 80-90an. Tahapan yang 

dilakukan oleh radio KIS FM Semarang untuk mengembangkan program ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Pencarian Gagasan 

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengembangkan program ini adalah 

pencarian ide atau gagasan. Ide untuk membuat program ini pertama dicetuskan 

oleh direktur KIS FM yang bernama Bapak Damang. Ide ini ia dapat karena 

Bapak Damang sendiri memang adalah pecinta musik tahun 80-90an dan ia 

menyadari bahwa sasaran utama dari radio KIS adalah orang-orang seusianya. 

Selain itu ia juga memiliki teman-teman yang bermain musik. Ketika teman-

temannya memainkan lagu 80-90an ternyata responnya baik sampai penontonnya 

juga ikut bernyanyi. Beliau menilai bahwa lagu-lagu di era itu sangat easy 

Lanjutan Tabel 4.6. Halaman 48  
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listening. Bahkan ada cafe yang pada awalnya tidak memainkan lagu-lagu yang 

ada di era itu kemudian jadi memainkannya karena banyak yang suka. Melihat 

adanya peluang ini, Bapak Damang pun kemudian mendapatkan ide untuk 

membuat program baru KIS Retro. Pemilihan nama Retro didapat dari nama 

mobil retro (mobil antik) yang pada waktu itu sedang marak dan booming di 

masyarakat. Setelah ide diberitahukan kepada teman-teman penyiar dan PD, 

mereka pun kemudian setuju karena ternyata mereka juga memiliki pikiran yang 

sama. Pada saat itu ide hanya berasal dari Bapak Damang karena memang beliau 

tidak meminta tim produksi siaran untuk mencetuskan ide program baru. Ide 

hanya dengan tiba-tiba terlintas di benak beliau dan langsung diberitahukan 

kepada tim produksi siaran.  

2) Tahap Desain Pendahuluan 

Tahap kedua setelah ide didapat adalah pembuatan desain pendahuluan 

atau pembuatan konsep. Konsep yang dipersiapkan meliputi materi lagu (lagu 

nostalgia hits 80-90an) dan materi siar (informasi seputar semua yang ada di tahun 

80-90an). Konsep ini dibuat oleh tim siar (penyiar dan PD) karena bapak Damang 

selaku direktur memang tidak menguasai hal-hal yang berhubungan dengan 

konsep program baru mengingat beliau tidak terjun langsung dalam aktivitas 

produksi siaran. Masing-masing dari tim siar menyumbangkan ide untuk membuat 

konsep yang matang. Ide-ide ini dikemukakan oleh masing-masing mereka baik 

pada saat rapat formal maupun rapat informal. Setelah konsep selesai, program ini 

pun dipromosikan selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan.  

3) Tahap Produksi Produk Baru 
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Tahap terakhir yang dilakukan setelah konsep tersebut jadi adalah 

peluncuran program atau produksi program baru. Sama halnya dengan SLB, 

program KIS Retro ini juga tidak dilakukan pengujian ataupun evaluasi setelah 

peluncuran program untuk mengetahui apakah program tersebut diterima baik 

oleh pendengar atau tidak. Pihak radio KIS hanya melihat ada respon yang bagus 

karena banyak yang SMS dan telepon untuk request lagu sehingga mereka tetap 

menjalankan program ini sampai sekarang. Namun ukuran banyaknya dan dilihat 

sampai jangka waktu berapa lama untuk melihat banyak tidaknya sama sekali 

tidak ada patokan yang jelas.  

Jika tahapan pengembangan program KIS Retro ini dibandingkan dengan 

tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh Hani Handoko (2000) 

maka hasilnya akan seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7. Komparasi Tahapan Pengembangan Produk menurut 

(Handoko, 2000) dengan Tahapan Pengembangan Program KIS Retro  pada 

Radio KIS FM Semarang 

 

Tahapan Pengembangan Produk 

Menurut Hani Handoko (2000) 

Tahapan Pengembangan Program 

KIS FM Semarang (KIS Retro) 

Pencarian Gagasan (Bersumber dari 

internal dan eksternal, ada banyak 

gagasan) 

Pencarian Gagasan Gagasan (Bersumber 

dari Internal yaitu dari direktur yang 

bernama Bapak Damang, hanya ada satu 

gagasan) 

Seleksi Produk (Memilih Gagasan 

yang terbaik) 

- 

Desain Pendahuluan Desain Pendahuluan (Pembuatan Konsep 

yang meliputi materi siar berupa 

informasi seputar tahun 80-90 dan materi 

lagu berupa lagu-lagu hits tahun 80-

90an) 

Pengujian (Uji pasar dan uji teknikal) - 

Desain Akhir (Penyempurnaan desain 

pendahuluan) 

- 

Produksi Produk Baru Produksi Program Baru 
Sumber : Data primer yang telah diolah kembali (2016) 
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Secara garis besar, tahapan pengembangan yang dilakukan oleh radio KIS 

FM pada kedua program tersebut adalah sama yaitu: 

1) Tahap Pencarian Gagasan 

 Tahap pertama adalah pencarian ide. Ide program semuanya berasal dari 

internal radio KIS yaitu dari penyiar dan dari direkturnya. Ada beberapa alasan 

mengapa pencarian ide pengembangan program di KIS FM hanya berasal dari 

internal: 

a) Adanya pemikiran bahwa pendengar akan ikut dengan apa yang disuguhkan 

radio KIS. Walaupun tidak ada alasan yang kuat untuk mendasari hal ini 

namun menurut para penyiar di KIS, pendengar mereka merupakan pendengar 

yang sudah sangat loyal dengan radio mereka sehingga kecenderungan 

pendengarnya adalah mengikuti apa yang disuguhkan. Mereka juga 

beranggapan bahwa pendengar mereka bukan pendengar yang kreatif. Artinya 

bukan pendengar yang dapat memberikan ide masukan terkait dengan program 

baru. Meskipun beberapa narasumber mengemukakan bahwa pada awalnya 

radio KIS adalah market oriented bukan product oriented namun pada 

kenyataannya hal itu sudah tidak dilakukan lagi sepenuhnya. 

b) Tidak adanya dukungan dari direktur untuk melakukan survei. Walaupun 

keputusan yang terkait dengan program ada di tangan Program Director, 

namun semua tetap membutuhkan ijin dari direktur mengingat melakukan 

survei juga membutuhkan dana. Selama ini, direktur tidak pernah menjadikan 

survei sebagai hal penting yang harus dilakukan baik sebagai sarana untuk 

evaluasi maupun sebagai sumber ide pengembangan produk baru yang salah 
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satu alasannya juga karena masalah dana. Karena hal inilah survei baik dengan 

wawancara langsung maupun via telepon tidak pernah dilakukan.  

c) Tidak adanya media sosial atau web. Sekarang ini hampir semua orang 

memiliki gadget yang dapat langsung tersambung dengan internet. Dengan 

demikian ada kemungkinan yang cukup besar mereka memiliki aplikasi 

chatting maupun media sosial. Akses untuk membuka web pun menjadi 

semakin mudah. Adanya fenomena ini membuat banyak radio memilikinya 

namun ternyata ini justru tidak dimanfaatkan oleh pihak radio KIS FM. 

Komunikasi mereka dengan pendengar hanya sebatas SMS dan telepon saja. 

Salah satu kendala melakukan survei adalah biaya. Dengan memanfaatkan 

fasilitas brodcast message pada berbagai media chatting seperti BBM, 

WhatsUp, Line, dll maka survei akan dapat dilakukan dengan mudah, murah, 

dan cepat. Selain itu web juga seharusnya dapat digunakan untuk menjadi 

wadah kritik dan saran  

 Pada saat pencarian ide, tidak ada keharusan untuk semua crew di radio 

KIS untuk menyumbangkan ide mereka tentang program baru. Baik SLB dan KIS 

Retro, pencetus ide hanya berasal dari satu orang yang keduanya sama-sama 

melakukan observasi secara tidak langsung dan melihat peluang. Untuk SLB, ide 

murni berasal dari Rakka Pratama karena pada saat itu dialah yang menjadi 

produser dari program Nuansa Persada yang merupakan program yang 

sebelumnya juga berisi lagu-lagu band Indie. Untuk KIS Retro, ide murni berasal 

dari direktur sendiri.  Ide untuk pengembangan tersebut hanya berjumlah 1 

sehingga tidak ada ide lain yang dapat dipilih dan dipertimbangkan. Ide juga 
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murni hanya dari 1 orang dan bukan melalui brainstorming dengan pihak lain. 

Mereka menilai jika pencarian ide dilakukan dengan brainstorming akan 

memakan waktu yang sangat lama. Pihak radio KIS juga tidak memiliki kriteria 

yang pasti terkait program yang seperti apa yang dapat diterima dan tidak. Mereka 

lebih mengandalkan intuisi dan bukan melakukan berbagai cara untuk mengetahui 

secara pasti apakah ide program tersebut akan berhasil atau tidak.  Biaya pun juga 

tidak menjadi masalah yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan ide karena 

mereka mengaku tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk proses pengembangan 

program baik SLB maupun KIS Retro ini.  

2) Tahap Desain Pendahuluan 

Tahap kedua adalah pembuatan desain pendahuluan atau pembuatan 

konsep. Setelah ide ditemukan, konsep pun segera dibuat. Untuk konsep SLB 

hanya dibuat oleh satu orang yaitu sang pencetus ide, Rakka Pratama. Konsep 

hanya dibuat oleh Rakka karena tim merasa bahwa Rakka lah yang paling 

mumpuni di bidang ini. Mumpuni di sini berarti dia memang banyak mengenal 

anak-anak band Indie sehingga dapat dengan mudah mengumpulkan lagunya dan 

dia juga sebelumnya sudah menjadi produser untuk acara Nuansa Persada. 

Berbeda dengan SLB, konsep program KIS Retro dibuat oleh seluruh tim siar 

yaitu para penyiar dan PD. Konsep yang perlu dipersiapkan tidak terlalu banyak 

yaitu hanya berupa materi lagu dan materi siar. Setelah konsep selesai dan 

Program Director juga sudah menyetujui, konsep tersebut kemudian diserahkan 

kepada direktur.  

3) Tahap Produksi Program Baru 
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Setelah direktur setuju dan promosi sudah dilakukan, program pun 

diluncurkan dan diperdengarkan kepada para pendengar radio KIS. Meskipun ada 

risiko yang cukup besar untuk sebuah program tidak diterima mengingat tidak 

adanya pengujian secara eksternal, namun pihak radio KIS tetap tidak melakukan 

tindak lanjut berupa evaluasi rutin setelah peluncuran program.  

Berdasarkan hasil analisis di atas, tahap pengembangan program yang 

dilakukan oleh radio KIS FM Semarang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Tahapan Pengembangan Program yang ada di radio KIS FM 

Semarang 

Sumber : Data Primer yang telah diolah kembali (2017) 
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c. Analisis komparasi antara tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh (Handoko, 2000) dengan tahapan 

pengembangan program yang ada pada radio KIS FM Semarang.  

Berikut ini adalah komparasi/perbandingan antara tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh (Handoko, 2000) 

dengan tahapan pengembangan program yang ada pada radio KIS FM Semarang yang disajikan dalam bentuk bagan: 

 

 

 

 

 

 Tahapan Pengembangan Produk Menurut 

(Handoko, 2000) 

Tahapan Pengembangan Program pada Radio 

KIS FM Semarang 

Gambar 4.4. Komparasi Tahapan Pengembangan Produk menurut (Handoko, 2000) dengan Tahapan Pengembangan 

Program  pada Radio KIS FM Semarang 

Sumber : Data Primer yang telah diolah kembali (2017) 



57 
 

 
 

Berdasarkan komparasi bagan di atas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan ada perbedaan antara tahapan pengembangan produk yang 

disampaikan oleh Hani Handoko (2000) dengan tahapan pengembangan program 

yang ada di radio KIS FM. Perbedaannya antara lain: 

a) Tidak adanya tahap seleksi produk pada tahapan pengembangan program di 

radio KIS FM Semarang.  

Dalam teori Hani Handoko, gagasan yang didapat dari proses pencarian 

gagasan berjumlah lebih dari satu sehingga beberapa gagasan tersebut 

kemudian harus diseleksi karena tidak semua gagasan harus dikembangkan 

menjadi produk baru. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dipenuhi 

adalah potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. Selain itu 

tujuan dari adanya seleksi adalah untuk menyaring dan membuang gagasan 

yang jelek karena menerima gagasan yang jelek dan mengembangkannya 

menjadi suatu produk baru akan merugikan perusahaan. Namun hal ini tidak 

dilakukan oleh radio KIS FM. Hal ini disebabkan ide/gagasan yang diperoleh 

dari proses pencarian gagasan hanya berjumlah satu saja sehingga tidak ada ide 

lain yang dapat diperbandingkan. Tidak adanya tahap seleksi ini juga 

menyebabkan radio KIS FM menjadi kurang jeli dalam melakukan pemilihan 

ide mana yang akan dikembangkan. Ini terlihat dari tidak adanya kriteria yang 

pasti terkait ide yang seperti apakah yang dinyatakan layak dan tidak layak 

untuk dikembangkan. Terlebih lagi, ini menunjukkan bahwa radio KIS FM 

tidak melakukan perhitungan yang matang terkait ide program yang akan 

mereka luncurkan. Maksud dari perhitungan yang matang di sini adalah 
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perkiraan bobot dari masing-masing faktor penentu keberhasilan ide program 

tersebut. Tidak adanya tahap seleksi produk membuat radio KIS berpotensi 

besar untuk mengembangkan ide yang ternyata buruk dan tahap pembuatan 

desain produk pendahuluan pada tahapan pengembangan radio KIS FM berada 

pada tahap kedua setelah pencarian gagasan. 

b) Tidak adanya tahap pengujian setelah pembuatan desain pendahuluan pada 

tahapan pengembangan program di radio KIS FM. 

Dalam teori tahapan pengembangan produk yang dikemukakan oleh 

Hani Handoko (2000), setelah pembuatan desain pendahuluan tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian. pengujian ini penting untuk 

melihat potensi pasar dan tanggapan konsumen terhadap produk tersebut. 

Adanya tahap pengujian juga meminimalkan risiko produk gagal. Namun 

dalam tahapan pengembangan program di radio KIS FM setelah desain 

pendahuluan atau konsep dibuat, konsep tersebut kemudian langsung 

diluncurkan. Sebelumnya memang konsep tersebut perlu diberitahukan kepada 

kepada program director dan direktur, namun tahap itu bukanlah tahap 

pengujian. Persetujuan program director tidak dilakukan secara formal karena 

sebenarnya program director juga sudah ikut dalam tahap pembuatan konsep 

sehingga ia sudah cukup memahami konsep yang akan dibuat dan jika ia juga 

terlibat tentu ia sudah menyetujuinya. Penyerahan konsep kepada direktur pun 

merupakan formalitas persetujuan saja.  

Radio KIS FM tidak melakukan uji pasar karena mereka tidak memiliki 

pendengar khusus yang dapat dijadikan alat uji. Alasan mereka tidak memiliki 
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pendengar khusus adalah karena mereka memang merasa itu tidak diperlukan. 

Pihak radio KIS berpendapat bahwa semua radio biasanya melakukan hal yang 

sama juga jika akan meluncurkan program baru (tidak perlu ada pengujian). 

Pengujian dianggap tidak perlu dilakukan karena adanya anggapan dari pihak 

radio KIS FM Semarang bahwa pendengar mereka sudah cukup loyal sehingga 

program apapun yang disuguhkan nantinya akan tetap diterima oleh para 

pendengar. Pengujian yang dilakukan setelah program diluncurkan pun juga 

tidak dilakukan. Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada pengujian 

namun ternyata tidak ada patokan terkait berapa lamanya waktu pengujian dan 

apa kriteria program tersebut disebut berhasil dan gagal dalam pengujian. Oleh 

karena itu dapat dilihat bahwa sebenarnya radio KIS memang tidak melakukan 

pengujian baik sebelum maupun sesudah peluncuran program. 

c) Tidak adanya desain akhir dalam tahap pengembangan program di radio KIS 

FM. 

Tidak adanya tahap pengujian membuat radio KIS FM juga tidak 

membuat desain akhir dari program sebelum diluncurkan. Menurut Hani 

Handoko (2000), desain akhir merupakan penyempurnaan dari desain 

pendahuluan setelah dilakukannya pengujian sehingga produk sudah benar-

benar siap untuk diluncurkan ke pasar. Karena tidak adanya pengujian, 

program baru yang diluncurkan oleh radio KIS FM tidak bisa dianggap 

sempurna. Tidak ada alasan atau bukti yang meyakinkan bahwa program 

tersebut akan diterima baik oleh pasar sehingga risiko kegagalan produk 

menjadi lebih tinggi.   


