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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Panduan Wawancara 

1. Saat ini, program apa saja yang ada di radio ini? 

2. Pengembangan program baru apa yang pernah dilakukan oleh radio ini 

sepanjang 10 tahun terakhir? 

3. Program apa saja yang digantikan oleh program baru tersebut? 

4. Setiap berapa lama sekali pengembangan produk dilakukan? 

5. Terkait dengan tahapan pengembangan produk, darimana ide untuk 

pengembangan itu didapat? Internal atau eksternal? 

6. Apakah ide yang sudah ada perlu disaring/diseleksi? Atau semua ide pasti 

dijalankan? 

7. Jika perlu, bagaimana cara seleksinya? Apa saja kriteria ide yang bisa lolos 

seleksi? 

8. Apakah dalam proses penyaringan/seleksi ide pernah terjadi kesalahan, 

misalnya salah dalam mengambil ide yang ternyata buruk atau justru menolak 

ide yang ternyata bagus? 

9. Jika ada beberapa ide yang sama-sama sesuai dengan kriteria, apa yang akan 

dipertimbangkan selanjutnya? 

10. Siapa yang pada akhirnya dapat memutuskan ide mana yang akan dijalankan? 

11. Setelah ide produk lolos seleksi, apakah ada pembuatan desain 

pendahuluan/konsep untuk ide tersebut? 

12. Jika ada, bagaimana cara pembuatan konsepnya? Apa saja yang perlu 

dipikirkan dalam pembuatan konsep? 
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13. Apakah konsep dibuat hanya berdasarkan preferensi internal (dari 

manajer/penyiar/stafradio) atau juga meilbatkan preferensi pendengar 

(misalnya dengan melakukan riset/survey)? 

14. Setelah konsep selesai dibuat, apakah di radio ada pengujian program? 

Bagaimana caranya?  

15. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengujian? 

16. Apa saja kriteria program yang bisa dinyatakan lolos uji? 

17. Jika dalam waktu pengujian ternyata program tersebut dinyatakan tidak lolos 

uji (misalnya respon pendengar ternyata kurang bagus) apa yang akan 

dilakukan? 

18. Apakah setelah dilakukan pengujian ada desain baru untuk produk akhir? 

19. Apakah ada evaluasi setelah program diluncurkan terkait berhasil tidaknya 

program? 

20. Apakah tahapan tersebut harus selalu dilakukan untuk semua jenis 

pengembangan program? Mengapa? 

21. Jika tidak, di mana letak perbedaannya? Apa yang membedakan? 

22. Apakah pernah ada program yang gagal? 

23. Apa kriteria dari program yang dinyatakan gagal? 

24. Apakah program tersebut gagal/dicut memang karena pendengar sudah jenuh 

dengan program tersebut dan pihak radio tidak bisa mengembangkan lebih 

lanjut atau memang ditolak oleh pendengar? 

25. Apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan tersebut? Apakah pada 

kesalahan dalam tahapan pengembangan produk? 
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Lampiran 2. Hasil Reduksi Data 

Reduksi Data 

Pertanyaan Narasumber Jawaban 

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

 

 

 

 

36.  

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

Kalau pagi itu diawali dengan Semesta 

bernyanyi jam setengah lima pagi sampai jam 

lima. Cuma setengah jam. Itu program rohani. 

Isinya rohani, bacaan sama renungan. Program 

ada dari awal, tahun 69. Setelah itu KSP, Kis 

Sapa Pagi jam lima sampai jam tujuh. Isinya 

lagu-lagu campursari sama dangdut yang nge-

beat karena kan pagi jadi harus semangat dan 

ada juga informasi pagi. Itu dari tahun 98. 

Habis itu jam tujuh pagi sampai jam sembilan, 

itu Puspaneka. Itu acara khusus buat ibu-ibu. 

Lagunya Indonesia tahun 80-90 melow. Itu kita 

punya tips dari senin sampai minggu. Jam 9 

sampai 11 itu KIS tempo dulu, lagu-lagu 

nostalgia Indonesia tahun 60-80an. Ini sama 

dari tahun 98 juga, waktu Veritas belum ada 

itu. Veritas programnya beda. Terus jam 11 

sampai jam 1 nama programnya Dendang KIS. 

Ini isinya lagu-lagu dangdut. Ini ada 

informasinya juga karena basicnya semua 

program acara kita harus ada informasinya. Ini 

juga dari tahun 98. Setelah itu jam 1 sampai 

setengah 3 ada Info KIS. Itu lagu-lagu 

campursari yang soft. Kalau tadi kan yang 

upbeat yang pagi, ini yang soft yang slow. Ini 

sama dari tahun 98 juga. Infonya yang ringan 

aja. Nggak ada yang terlalu spesifik. Lalu jam 

setengah 3 sampai jam 3. Setengah jam aja ini 

programnya. Namanya Saatnya Lokal Beraksi. 

Isinya lagu-lagu band Indie. Jadi band-band 

lokal yang belum punya label. Dia sudah 

recording tapi nggak diterima label kita kasih 

kesempatan mereka berkreasi di sini. Mereka 

yang kirim tapi khusus Semarang aja. Itu kalau 

nggak salah 2007. Setelah itu jam 3 sampai jam 

5, Nuansa Persada. Itu lagu-lagu Indonesia 

baru, termasuk ada interview artis kadang-

kadang. Itu total anak muda di situ. Itu dari 

tahun 98 sama. Tapi dulu itu setengah 3 sampai 

setengah 5. Mulai pindah waktu 2007.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

 

 

 

 

47.  

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

(Lanjutan) 

Selanjutnya 5 sore sampai 6 itu nostalgia 

manca. Isinya lagu-lagu nostalgia barat. Itu 

nama acaranya Sweet Memories. Itu bangsanya 

Beatles, Bijis tahun 70, 80, 90 Ini full inggris. 

Itu sama sih. Dari tahun 98 juga. Hanya 

perubahan jam tadi. Karena begitu ada Saatnya 

Lokal Beraksi masuk itu banyak yang geser-

geser. Lalu jam 6 sampai jam 7 Lentera 

Semesta. Itu rohani Katolik semua. Cuma di 

sini aku sudah bisa kotbah, baca. Kalau pas 

nggak ada Romo ya saya yang baca. Cuma 

baca renungan gitu aja. Isinya lagu rohani, ada 

bacaan, ada renungan. Itu sama dari 98. Dulu 

setengah jam itu. Terus begitu masuk tahun 

2007an kita punya program-program SLB itu 

geser jadi satu jam. Lalu setelah itu jam 
7 sampai 9. Itu namanya KIS Retro. Lagu 

Indonesia tahun 80-90 materinya. Itu mulai 

tahun 2007. Kalau itu informasinya khusus 

tahun 80-90, fashionnya seperti apa, anak muda 

dulu gaya hidupnya seperti apa, lifestylenya 

kayak apa. Tempat-tempat yang dulu 80 90 di 

Semarang apa, fungsinya sekarang jadi apa. 

Lanjut jam 9 sampai jam 11.45 itu KIS Sapa 

Malam. KIS Sapa Malam itu lagu-lagu 

Indonesia slow baru sama agak lama tapi nggak 

lama-lama banget. Ya 2000 sampai sekarang. 

Tapi khusus slow. Yang ngebeat kita nggak 

muter karena penghantar tidur. KIS Sapa 

Malam juga dari 98. Lalu jam 11.45 sampai 12 

itu saat teduh. Ada lagu rohani sama kutipan 

sedikit tentang refleksi kegiatan kita hari ini, 

kita sudah ngapain aja terus sudah sesuai 

dengan ajaran Tuhan apa nggak. Itu dari tahun 

98. Senin sampai Sabtu itu sama semua, yang 

membedakan itu di hari Jumat jam 9-10 malam, 

konsultasi seksologi  dan rehabilitasi. Ini 

talkshow sama dokter Andi Sugiarto. Ada 

selingan musiknya Indonesia mix 2000an. Itu 

dari tahun 2005an. KIS Sapa Malamnya 

mundur jam 10-11.45 malam. Minggu jam 9-

11.45 itu Album Kenangan. Itu lagu-lagu 

nostalgia Indonesia barat tahun 60-70-80. Jam 

11.45-12 malam sama, Saat Teduh.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

(Lanjutan) 

Khusus Minggu jam 04.30-05.00 itu bukan 

renungan bacaan tapi drama rohani. Jadi Kisah 

di Alkitab yang di dramakan. Itu biasanya 

teman-teman paroki, itu muda-mudi Katolik, 

kalau nggak dari anak TK-TK Katolik. 

Kadang-kadang ada lagunya sisipan. Ini ada 

dari tahun 98. Untuk Alken tahunnya nggak 

ingat aku. Kayaknya aku masuk sudah ada 

cuma sejam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshephine 

Rosmayanti 

Kalau pagi dari jam setengah 5 sampai jam 5 

itu acaranya Semesta Bernyanyi. Ini nggak ada 

iklannya karena bentuknya paket. Biasanya kita 

rekaman sudah dalam bentuk setengah jam. Itu 

kan acara rohani, kita kan ada misi Katoliknya 

jadi jam itu kita ada renungan rohani, lagu-lagu 

rohani. Itu sejak aku masuk sudah ada. 

Kayaknya dari awal berdiri sudah ada. Lalu 

dari jam 5-7 itu KIS Sapa Pagi. Lamanya sama, 

cuma lagunya itu seringkali berubah karena 

genre musik berubah. KSP itu lagunya dangdut, 

campursari tapi yang rancak. Isinya untuk 

mengajak pecinta radio KIS untuk semangat 

berkarya di pagi hari. Jam 6 pagi persis itu 

menyapa yang berulang tahun hari itu. 

Biasanya waktu ada sponsor kita kasi hadiah. 

Jam 7- 9 Puspaneka. Isinya lagu-lagu indonesia 

tahun 90-2000an, menyapa pendengar, lalu kita 

kasi tipsnya untuk hari senin kecantikan, selasa 

perkawinan, rabu tips kerja, kamis ada dokter 

Jamal itu mengisi acara Kesorga (kesehatan 

dan olahraga), Jumat tips psikologi, sabtu 

minggu aneka tips. Ini acara lama ya karena 

kita cenderung nggak berubah. Setelah 

Puspaneka KIS Tempo Dulu dari jam 9-11. 

Lagu-lagu lama Indonesia 70an. Ini lama juga 

ya. Setelah KIS Tempo Dulu lalu Dendang KIS 

jam 11-1. Itu lagu-lagu dangdut campur. 

Karena kita radio hiburan, lagu yang kita putar 

itu benar-benar lagu yang top 40, masuk ke 

tangga nada. Yang sudah lama pun masuk 

kalau chartnya tinggi. Yang baru juga harus 

yang chartnya tinggi atau yang lagi booming. 

Dendang KIS ini waktu berdirinya KIS lagu ini 

nggak masuk. Waktu bergabung dengan KDS, 

tahun 97-98.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshephine 

Rosmayanti 

(Lanjutan) 

Setelah Dendang KIS Jam 1-setengah 3 Info 

KIS. Lagu-lagu campusari yang slow dan info-

info seputar kehilangan, jual beli atau apa kalau 

ada yang mau. Ini juga dari tahun 98, acara kita 

itu nggak pernah berubah. Lalu jam setengah 3- 

jam 3 itu Saatnya Lokal Beraksi. Isinya lagu-

lagu Indie dari Semarang yang belum secara 

profesional. Itu benar sekitar 2007an, sama 

dengan mas Rakka karena dia yang pegang 

acaranya. Dia yang bertanggungjawab. Terus 

jam 3 sampai jam 5 Nuansa Persada. Isinya 

lgu-lagu kekinian yang baru-baru yang hits  

tipe anak muda karena memang ini jamnya 

anak muda. Kita juga ada informasinya. Setiap 

acara pasti ada baca berita. Ini juga 98 ya 

karena kita nggak pernah gonta ganti acara. 

Setelah Nuansa Persada jam 5-6 Sweet 

Memories itu lagu-lagu barat lama 80-90an. 

Setelah Sweet Memories selanjutnya jam 6-7 

itu Lentera Semesta. Sama isinya dengan yang 

setengah 5, lagu rohani, bacaan. Kalau itu 

lama, sebelum 98 tapi dulu jam setengah 7. 

Aku masuk pertama kali itu sudah ada. 

Sebelum 90an sudah ada. Mungkin sejak awal 

sudah ada karena salah satu ciri khas dari radio 

KIS kan itu. Lalu jam 7-9 itu KIS Retro. Isinya 

lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Seperti 

Puspaneka tapi untuk perbandingan lagunya 

agak beda. Puspaneka ada tipsnya, kalau Retro 

itu lag dan informasi-informasi lama misalnya 

artis lama, kebiasaan tahun 90an. Di KIS Retro 

lagunya lebih rancak, Puspaneka 

kecenderungan lebih banyak yang agak slow 

cengeng. Ini baru. Sesudah SLB. Kira-kira 

tahun 2010an saat sudah sering ada reuni. 

Selanjutnya jam 9-11.45 itu isinya penghantar 

tidur, lagu Indonesia yang kalem tahun 2000an. 

Nama acaranya KIS Sapa Malam. Ini lama, 

mungkin dari 98. Jam 11.45-12 isinya Saat 

Teduh. Ada renungan, kadang kita isi lagu-lagu 

rohani aja. Saat teduh itu kalau nggak salah ya 

aku masuk sudah ada itu. Kayaknya sejak awal 

radio KIS berdiri itu sudah ada karena radio 

KIS itu kan ada misi Katoliknya.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

Joshephine 

Rosmayanti 

(Lanjutan) 

Khusus hari Jumat itu nama acaranya 

konsentrasi jam 9-10. KIS Sapa Malamnya 

mundur dari jam 10.Isinya konsultasi sex dan 

rehabilitasi dengan Dr. Andi Sugianto rehab 

medik dari Pantiwilasa. Itu waktu aku keluar 

tahun 2001 belum ada, waktu aku masuk 2005 

sudah ada. 
Selain itu ada Alken Album Kenangan. KIS 

Sapa Malam itu diisi Alken jam 9-11.45, lagu-

lagu barat Indonesia tahun 80-70. Alken itu 

lama dari tahun 98, musiknya saja yang baru. 

Hari Minggu ada drama rohani itu gantinya 

renungan. Semesta bernyanyi juga Lentera 

Semesta, cuma paketnya itu diganti drama 

rohani. Itu jam setengah 5-jam 5. Namanya 

tetap Lentera Semesta dan Semesta Bernyanyi, 

hanya isinya yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ira Amanda 

Kalau pagi itu jam setengah 5 dulu itu Semesta 

Bernyanyi. Itu khusus untuk rohani, semacam 

penyegaran rohani. Itu nggak ada SMS yang 

masuk. Itu hanya setengah jam, hanya 

semacam renungan aja. Kita membacakan 

renungan, lagu-lagu rohani. Itu sejak dulu, awal 

Veritas sudah ada. Lalu jam 5 pagi itu KIS 

Sapa pagi, lagu-lagunya lagu campursari 

rancak sama lagu dangdut sampai dengan jam 

7. Itu dari tahun berapa aku nggak tahu. Aku 

masuk sudah ada. Lalu selanjutnya jam 7 

sampai jam 9. Itu ada namanya Puspaneka. 

Segemennya untuk keluarga, untuk menemani 

para ibu yang lagi beraktivitas bersih-bersih 

rumah, masak. Terus menemani juga orang 

kantor yang di belakang meja, orang yang lagi 

otw kantor dan lain sebagainya. Lagu-lagunya 

ya Indonesia tahun 90an. Disitu nanti ada 

beberapa tips. Itu setiap hari, hanya saja hari 

Kamis berbeda, ada talkshow bareng dengan 

dokter Jamal. Ini aku masuk juga sudah ada. 

Setelah Puspaneka ada KIS Tempo Dulu. Itu 

lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu nostalgia 

Indonesia semacam tahun 60-70-80 sedikit. Itu 

segmennya untuk keluarga juga, untuk 

menemani orang yang lagi kerja di kantor, 

menemani ibu rumah tangga juga yang lagi 

masak, penderita yang jadi pasien.  

Lanjutan Lampiran 2. Halaman 69 



71 
 

 
 

Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ira Amanda 

(Lanjutan) 

Spesifiknya lagi kalau di KIS Tempo Dulu kita 

ada semacam inspirasi pagi. Itu sisipan 

acara.Ini aku nggak tahu dari tahun berapa. 

Selanjutnya setelah KTD ada dendang KIS jam 

11-jam 1 itu khusus untuk lagu-lagu dangdut. 

Biasanya untuk para pedagang di pasar itu 

segmennya. Aku tidak banyak mengampu di 

situ jadi tidak begitu tahu. Ini nggak tahu juga 

dari tahun berapa. Aku paling muda masuknya. 

Setelah itu Info KIS itu jam 1 sampai jam 

setengah 3. Isinya lagu-lagu campursari tapi 

yang lebih slow, nggak ngebeat gitu. Itu untuk 

menemani istirahat siang ketika orang jam 

istirahat lah. Next setengah 3 ini ada Saatnya 

Lokal Beraksi, SLB. Itu musik-musik Indie, 

band-band Indie masuk. Jadi orang Semarang 

yang bikin band bisa masukin rekamannya ke 

sini. Ini nggak tahu juga dari tahun berapa. 

Setelah itu sampai jam 3 kan, jam tiganya 

Nuansa Persada itu khusus lagu-lagu sekarang, 

lagu-lagu kekinian, segemennya anak muda. 

Kadang-kadang ada artis, jadi kita interview 

artis. Ini lagu-lagu baru tahun 2000an sekian. 

Itu biasanya kadang-kadang kalau ada single 

baru dari artis mereka interview talkshow gitu. 

Biasanya artis baru, artis terkenal pun yang 

punya single baru kadang mampir untuk 

talkshow. Lalu setelah Nuansa Persada jam 5 

Sweet Memories. Itu lagu-lagu barat lama dari 

tahun 60-2000. Itu juga nggak tahu tahun 

berapa munculnya. Next jam 6 sampai jam7 

ada Lentera Semesta itu khusus untuk lagu-lagu 

rohani dari jam 6 sampai setengah 7. Jam 

setengah 7 sampai jam 7 tadi renungan yang 

diputar di jam setengah 5 pagi tadi persis. 

Kalau ada rekaman tinggal puter rekaman aja. 

Kalau nggak ada kita live bacain aja sama 

persis. Selanjutnya jam 7-9 malam itu ada KIS 

Retro. Itu segmennya masih tetap, kita kan 

lebih banyak di usia 30-50. Itu lagu-lagunya 

tahun 90an tapi lebih ngebeat, jadi nggak 

melow banget. Bedanya sama Puspaneka kan 

sama-sama tahun 90an tu, nggak slow juga tapi 

nggak ngebeat misalnya Hari Mukti, Ahmad 

Albar, lagu-lagu rock jaman dulu masuk  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ira Amanda 

(Lanjutan) 

di KIS Retro tapi nggak masuk di Puspaneka. 

Kalau Puspaneka itu lagu yang cengeng-

cengeng gitu. Kalau Memes Puspaneka masuk 

KIS Retro masuk. Iwan Fals yang bento itu 

masuk di KIS Retro tapi nggak masuk di 

Puspaneka. Memang ada bedanya sih. Hanya 

saja kalau di jam 7 malam itu kita nggak prime 

time, kita sudah kalah sama TV. Setelah KIS 

Retro ada KIS Sapa Malam. Itu segmen untuk 

anak muda lagi untuk menemani istirahat. Itu 

lebih ke tahun 2000an tapi lebih yang slow. 

Dari jam 9 sampai 11.45 malam. Next jam 

11.45 sampai jam 12. Itu semacam saat teduh 

jadi kami memutar lagu-lagu rohani, nggak ada 

kata-kata penyiarnya nggak ngomong. cuma 

lagu aja. Itu kan cuma 15 menit aja jadi jam 

11.45-12 paling cuma 3-4 lagu aja. Untuk KSM 

hari minggu malam jam 9-11.45 itu namanya 

bukan KSM tapi Alken, Album Kenangan. Itu 

lagu-lagunya sama kayak KTD persis sama 

hanya saja biasanya aku kasi interaksi ke 

pendengar. Aku lempar opini atau apapun. 

Nanti mereka balasnya pakai telepon atau 

SMS. Nggak Cuma di situ sih, di KSM juga 

begitu. Jumat itu namanya Konsentrasi, 

konsultasi seksologi dan rehabilitasi bersama 

dokter Andi jam 9 malam-10 aja. Habis itu jam 

10-11.45 itu KIS Sapa Malam biasa. Itu khusus 

untuk konsultasi seksologi via telepon via 

SMS. Ada musiknya hanya 1 atau 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Cici Parera 

Untuk Semesta Bernyanyi itu sebelum KIS. 

Waktu saya ada di sini sudah ada Lentera 

Semesta dan Semesta Bernyanyi. Acara 

rohaninya lebih lama dari KIS, tapi nama 

programnya mungkin berbeda ya tapi isinya 

sama. Kalau yang lain sekitar tahun 98 99. 

Yang benar-benar baru itu KIS Retro. Itu 

sekitar tahun 2006-2008. Lalu SLB. Tahunnya 

aku nggak ingat ya tapi duluan SLB dari KIS 

Retro. Waktu aku masuk tahun 2005 itu SLB 

Belum ada. Sekitar 2006-2008 tapi lebih dulu  

SLB dari KIS Retro. Yang lebih fresh itu 

program Konsentrasi. Itu tahun 2014. 

Sebenarnya itu Cuma perubahan nama saja, 

dulu itu Konsekstasi. 
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

Cici Parera 

(Lanjutan) 

Kalau awal Konsentrasi saya masuk sudah ada. 

Tahun 2000an mungkin ya, 2003-2004. Kalau 

KIS Retro mungkin benar sekitar 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

Semesta Bernyanyi saya masuk saja sudah ada 

karena itu program unggulan kita sebagai radio 

Katolik tapi tetap dibalut secara umum. Kalau 

di Veritas sepertinya sudah ada. Tahunnya kira-

kira 90an, 95 atau 94. Waktu itu berarti sudah 

KIS, karena formatnya sudah lain, tidak seperti 

Veritas jaman dulu. Formatnya kan format 

keluarga tadi. Waktu Veritas sepertinya belum 

karena Veritas kalau jaman dulu itu anak muda 

sekali. Ya Katolik tapi sepertinya belum 

digarap seperti itu. Kalau KIS Sapa Pagi itu 

waktu saya masuk tahun 99 juga sudah ada. Itu 

waktu masuk program, artinya dulu Veritas kan 

anak muda sekali lalu pindah ke KIS FM 

menjadi radio keluarga. Dulu KIS sempat AM 

lalu beberapa saat pindah ke jalur FM karena 

pergantian format yang sangat signifikan sekali 

dari Veritas jadi KIS. Jadi sekitar tahun 98. Jadi 

KIS Sapa Pagi, Puspaneka, KIS Tempo Dulu 

itu pas pergantian dari AM ke FM itu, memang 

benar-benar ingin acara keluarga. Semua rata-

rata tahun 98. Yang baru itu ada SLB, itu tahun 

2009 atau 2010 sepertinya, lupa juga. Saya lupa 

juga karena sudah lama ya. Mungkin ya 2007 

sudah ada betul karena ini ada dewandaru, 

salah satu band SLB sudah ada di 2007. Ada 

lagi KIS Retro. Itu tahun 2010an. Mengingat 

waktu itu lagu tahun 90an jadi terlewatkan 

padahal itu kan bagus jadi dikumpulkan di KIS 

Retro. Ada lagi Konsentrasi. Itu konsultasi sex 

dan rehabilitasi. Sebenarnya itu sudah lama 

sekali juga, dari tahun 2008an kayaknya sudah 

ada. Tapi namanya memang baru. Namanya 

ganti, dulu konsextasi. Lalu saya ganti itu baru 

di 2016 kemarin. Isinya sama, dokternya sama, 

harinya yang ganti. Jadi hari Jumat dulu hari 

Minggu jam 9-10. Makannya terus diganti 

konsentrasi. Kalau awal adanya tahun 2004an 

karena waktu itu ada Pak Dito. Dia pernah 

mengisi acara konsektasi juga.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

Saat ini, 

program apa 

saja yang ada 

di radio ini? 

 

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

Untuk Alken itu lupa ya, sudah lama. Sebelum 

SLB itu sudah ada alken. Itu waktu jaman 

masih ada pak Dito, mungkin 2004. Kalau 

Lentera Semesta itu sebelum saya ke sini sudah 

ada. 99 saya masuk sudah ada Lentera Semesta. 

untuk waktu pastinya kira-kira waktu masih 

Veritas atau sudah KIS nggak tahu saya. 

Soalnya saya nggak di sini Tepatnya itu saya 

nggak tahu. Kalau Nuansa Persada itu saya di 

sini juga sudah ada ya. Kira-kira waktu 

pergantian ke FM itu. Mungkin programnya 

pas sama dengan itu. Mungkin itu juga bareng 

dengan Sweet Memories. Kalau program 

rohaninya nggak tahu pasti saya. 

 

 

 

Pengemba-

ngan program 

baru apa 

yang pernah 

dilakukan 

oleh radio ini 

sepanjang 10 

tahun 

terakhir? 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

Saatnya Lokal Beraksi dan KIS Retro itu yang 

baru. Kalau KIS Retro menggantikan. Tapi 

kalau Saatnya Lokal Beraksi itu nggak ganti. 

Itu justru penambahan. Harusnya dulu Nuansa 

Persada itu setengah 3 sampai setengah 5. Dia 

dimasuki akhirnya Nuansa Persada jadi jam 3-

5. Kalau Retro itu pergantian program. 

Josephine 

Rosmayanti  

Acara baru selama sepuluh tahun dari 2006 itu 

KIS Retro dan Saatnya Lokal Beraksi.  

 

Cici Parera 

Program baru sepuluh tahun terakhir itu KIS 

Retro. Itu sekitar tahun 2006-2008. Lalu SLB. 

Tahunnya aku nggak ingat ya tapi duluan SLB 

dari KIS Retro. 

Ivan 

Setiawan 

Selama 10 tahun terakhir yang baru cuma SLB 

dan KIS Retro 

 

 

 

 

 

 

Program apa 

saja yang 

digantikan 

oleh program 

baru 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

Jam 7-8 malam itu Memory Memories. Isinya 

lagu-lagu nostalgia manca 60-70. Jam 8-9 itu 

campursari. Jam 9-10 itu dangdut pantun. 

Cuma pendengarnya itu cuma itu-itu aja. Jadi 

itu kita battle dengan pendengar. Dia kirim sms 

pantun battle sama aku. Jadi misalnya kamu 

kirim pantun aku harus bisa langsung balas tapi 

sifatnya spontan, nggak mikir. Memory 

memories sebenarnya nggak hilang tapi 

dijadikan satu dengan sweet memories. Dulu 

itu KIS Hits isinya lagu-lagu manca baru. KIS 

Hitsnya yang hilang, jam setengah 5 sampai 

setengah 6. Berarti yang hilang Memory 

Memories, Campursari, dangdut pantun, KIS 

Hits.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program apa 

saja yang 

digantikan 

oleh program 

baru 

tersebut? 

 

 

 

 

 

Josephine 

Rosmayanti 

Sebenarnya SLB itu nggak ngganti apa-apa, 

diseselin aja. Kalau KIS Retro ngganti Memory 

Memories. Dulu itu Nuansa Persada setengah 3 

sampai setengah 5. Setengah 5 sampai jam 

setengah 6 itu Sweet Memories kalau nggak 

salah lalu setengah 6 -setengah 7 ada Memory 

Memories. Lentera Semesta itu Cuma setengah 

jam, jam setengah 7- jam 7. KIS retro itu ganti 

apa aku lupa, kayaknya Retro itu ngganti 

dangdut. Aku agak lupa karena nggak ada 

datanya. Makannya radio KIS itu heran. 

Aslinya semrawut, nggak ada file-file itu. Itu 

mungkin tangan Tuhan yang bekerja. Jadi 

berarti urutannya Nuansa Persada, KIS Hits, 

Sweet Memories, Lentera Semesta. Habis 

Lentera Semesta itu Memory Memories 1 jam 

terus dangdut jam 8-10. Dari jam 10-11.45 itu 

KIS Sapa Malam. Kalau KSP itu ada terus, 

nggak pernah hilang. Pantun itu dari jam 9-10. 

 

 

 

 

 

 

 

Cici Parera 

Program Campursari jam 7-9 malam. Memory 

Memories hilang. Dulu itu jam 7. Hilangnya 

duluan campursari. Campursari hilang ganti 

Memory Memories. Memory Memories hilang 

ganti KIS Retro. Dangdut pantun dulu ada juga 

Jam 8. Hilangnya tahun 2006an kayaknya. 

Dengan Memory Memories duluan dangdut 

pantun hilangnya. Memory Memories itu 

hilang menjelang KIS Retro. Dangdut pantun 

dulu yang hilang terus KIS Sapa Malam 

dimajukan dari jam 9. Memory Memories jadi 

naik jamnya. KIS Hits juga ada. Dulu jam 

setengah lima kalau nggak salah. Jadi jamnya 

Nuansa Persada naik. Kayaknya ini hilang 

bareng dengan campursari.  

 

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

Dulu kalau SLB langsung di NP. Dulu NP itu 

mulainya setengah 3 sore. Jadi NP itu lagu-lagu 

Indonesia baru sebelum ada SLB mulainya 

setengah 3 sampai setengah 5 sore. Tetap 2 

jam, hanya jamnya yang bergeser. Dulu itu 

sempat ada Memory Memories. Jadi barat lama 

jam 7-9 malam kemudian diganti KIS Retro itu. 

ada KIS Hits, dangdut pantun, campursari juga. 

KIS Hits dulu ada jam setengah 5-setengah 6. 

Lentera Semesta yang dulu setengah tujuh 

mulai, ini jam 6 sudah harus mulai.  
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

Program apa 

saja yang 

digantikan 

oleh program 

baru 

tersebut? 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

Itu sudah lama juga, 2007-2008 mulai hilang 

KIS Hitsnya. Waktu KIS Hits hilang masih ada 

campursari. Dangdut pantun itu selesai dulu 

terus diganti. Dangdut pantunnya dulu jam 8-9 

ya. Memori memories jam 7-8. Dangdut pantun 

8-10 terus KIS Sapa Malam. Terus ganti-ganti, 

Cuma nggak hafal itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait 

dengan 

tahapan 

pengemba-

ngan produk, 

darimana ide 

untuk 

pengemba-

ngan itu 

didapat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk SLB idenya dari aku. Idenya full dari 

internal. Itu semacam tuntukan ke karyawan, 

kreatif nggak. Kita sudah mampu tanpa 

melakukan survei. Kita bisa memainkan pasar 

kalau ide kita bagus. Aku observasi tapi nggak 

serta merta. Jadi aku peka, aku bisa melihat 

peluang. Aku terbiasa untuk membuat sesuatu 

yang kreatif. Kekuatanku juga karena aku 

punya channel banyak, buat aku itu investasi. 

Buat aku radio KIS ini sudah bagus ya. Dalam 

keadaan yang seperti ini aja top. Aku kan dulu 

musisi, aku punya kegelisahan mereka itu 

sudah punya lagu, punya materi. Aku 

menghargai mereka dengan cara aku bikin 

acara.  Untuk KIS Retro itu juga ideku. Kalau 

kita mau melihat realnya ya real konteks pada 

saat rapat itu memang ideku. Ini takutnya kalau 

tanya sama orang lain miss pasti kalau nggak 

tau sejarah historynya, jadi mungkin akan beda 

dengan penjelasan mereka, nanti bisa dikroscek 

itu. Karena gini, waktu itu aku melihat segmen 

ini itu sepi, tidak pernah disentuh. Jadi ada 

kegalauan macam gini, kalau muter lagu kalau 

nggak lagu nostalgia yang benar-benar 

nostalgia kalau nggak lagu baru. Nah ruang 

untuk itu lagu-lagu tahun 80-90 itu nggak ada 

padahal sasaranku waktu itu gini, nilai 

marketnya orang-orang di tahun 80-90 

kasarnya orang-orang yang kuliah, sekolah di 

tahun 80-90 sekarang sudah pada sukses, usia 

produktif kan. Nah itu sebenarnya sasaran 

marketku. Dengan memberikan mereka 

suguhan hiburan mereka pasti juga akan gini, 

itu kan kegalauan. Mereka ada diposisi mana, 

aku harus ngikut yang mana. Aku mau lagu 

nostalgia belum terlalu tua. Aku mau lagu-lagu 

anak muda itu lagu anak saya, nah akhirnya 

mereka dikasi tempat itu.  
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Terkait 

dengan 

tahapan 

pengemba-

ngan produk, 

darimana ide 

untuk 

pengemba-

ngan itu 

didapat?  

 

Rakka 

Pratama 

(Lanjutan) 

Waktu itu aku minta acara ini karena kita 

punya orang-orang yang saat ini itu nggak 

dapat perhatian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josephine 

Rosmayanti 

SLB idenya dari mas Rakka karena mas Rakka 

yang handle dan teman-teman yang lain kasi 

masukan. Ide untuk memasukkan lagu-lagu 

Indie itu pure mas Rakka. Teman-teman kasih 

masukan akhirnya oke jadi SLB. Karena waktu 

itu Nuansa Persada produsernya dia. Nah dia 

punya ide mau diisi apa NPnya itu. Ada 

masukan untuk diisi lagu Indie band itu. 

Akhirnya masuk tapi masih dalam NP. Tapi 

ketika banyak pendengarnya dari pendengar 

banyak yang kirim lagu, mereka kan kasihan 

kalau cuma 2 lagu nunggunya terlalu lama. 

Akhirnya disepakati karena ada perubahan 

dangdut dan lainnya jadi dibikin acara sendiri 

SLB lepas dari NP. Awalnya juga itu dari isi 

NP itu. Yang kasi nama juga mas Rakka waktu 

itu. Kalau yang KIS Retro pure dari mas 

Damang.  

 

 

 

 

 

 

Cici Parera 

 

 

 

 

 

 

Untuk SLB pencetus utamanya penyiar Nuansa 

Persada, mas Rakka. Idenya dari Mas Rakka, 

teman-teman yang lain mendukung dan 

memberi masukan. Kenapa mas Rakka karena 

dia menguasai bidang itu, yang band-band 

lokal, lagu-lagu pop baru. Untuk SLB itu kan 

sudah matang ya. Tadinya kan berawal dari NP 

tadi. Akhirnya dia punya ide, punya solusi 

akhirnya kita matangkan. Kalau KIS Retro 

mungkin pak Damang punya idenya itu dari 

awal ya, akhirnya dimatangkan. Kita nggak ada 

”tarung” ide.  

 

 

Ivan 

Setiawan 

Untuk SLB pencetusnya Si Rakka. SLB itu 

yang mroduserin Rakka waktu itu. Kalau KIS 

Retro itu dari si bos. Kemudian turun ke saya, 

ngobrol, oke karena saya juga setuju sekali. 

Yasudah kita bikin. Untuk program kita dari 

internal semua.  
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Apakah ada 

pembuatan 

desain 

pendahuluan/

konsep untuk 

ide tersebut? 

Jika ada, 

bagaimana 

cara 

pembuatan 

konsepnya? 

Apa saja 

yang perlu 

dipikirkan 

dalam 

pembuatan 

konsep? 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

Ada. Konsepnya dari aku ini. Sebelum ide ini 

deal aku sudah nyiapin konsep. Yang pertama 

dipikirkan untuk KIS Retro materi materinya 

lagu tahun 80-90, materi siarnya tentang apa 

yang terjadi tahun 80-90. Untuk Saatnya Lokal 

Beraksi sama materi. Aku kan sudah dikenal 

mereka. Semua aku terima. Nanti aku seleksi 

mana yang layak mana yang nggak dari 

harmonisasi rekaman, lirik, standarisasi 

rekamannya. 

 

 

 

Josephine 

Rosmayanti 

Setelah ide oke kita buat konsep. Untuk konsep 

KIS Retro itu diserahkan kepada penyiar, jadi 

kita buat bareng. Kalau SLB kayaknya kita 

juga ngobrol-ngrobrol. Konsep dari Rakka 

kemudian kita ada masukan. 

 

 

 

 

 

 

Cici Parera 

Ada. Untuk SLB waktu menyampaikan ke 

manajemen itu mas Rakka sudah siap dengan 

konsepnya. Untuk KIS Retro yang buat 

konsepnya tim produksi. Yang perlu 

dipertimbangkan waktunya mau jam berapa 

sampai jam berapa, teknik siarnya mau ada 

materi phone live atau mau sekedar SMS, gaya 

siarannya misalnya semangat ya harus 

semangat, materi siarnya, materi lagu, siaran 

katanya misalnya KIS Retro infonya mau 

mengupas kuliner Semarang, berarti ya yang 

dikupas harus itu saja. Kecuali ada permintaan 

dari pemasang iklan ya berarti promo iklannya. 

Misalnya ada permintaan kuis ya kuis. 

 

 

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

Untuk SLB konsepnya yang buat Rakka. Cuma 

Rakka. Kalau KIS Retro konsepnya ya biasa 

saja. Artinya seperti siaran biasa cuma 

materinya retro tahun 90 tapi lagunya yang 

bnar-benar masuk ke retro. Jadi ya semacam 

Dewa 19, Slank, ini musik atau lagu-lagu yang 

tidak menye-menye banget, nggak kayak Nia 

Daniati gitu nggak. Itu yang menata aku, 

dibantu teman-teman. Karena ya aku PD juga 

MD jadi teman-teman kalau mau masukin lagu 

pasti laporan aku.  
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Setelah 

konsep 

selesai 

dibuat, 

apakah di 

radio ada 

pengujian 

program? 

Bagaimana 

caranya? 

 

Rakka 

Pratama 

Nggak ada. Langsung dilaunching. 

 

 

 

Josephine 

Rosmayanti 

 

Nggak ada. Kita launch aja. Karena kan kita 

nggak punya kelompok pendengar secara 

khusus. Biasanya kita tes ke penyiar. Kita 

lakukan untuk lagu-lagu baru. Biasanya penyiar 

suka dengerin dulu, lagu ini masuk nggak. 

Produk kita kan nggak hanya sekedar program 

tetapi lagu itu juga produk. 

Cici Parera Kita tidak ada ya. 

 

Ivan 

Setiawan 

Nggak ada. Program dicoba dulu akhirnya ya 

jalan terus. 

 

 

 

 

Apakah ada 

evaluasi 

setelah 

program 

diluncurkan 

terkait 

berhasil 

tidaknya 

program? 

 

Rakka 

Pratama 

Kalau gagal ya kita nggak 3 bulan, 1 tahun. 

Setelah 1 tahun ternyata acara ini justru kuat. 

Range untuk tahu kuat atau nggak kuat dari 

jumlah pendengarnya. Tapi nggak sedetail itu.  

Josephine 

Rosmayanti 

Ada evaluasi dari SMS, telepon tapi selama ini 

nggak ada patokan.  

 

 

Cici Parera 

Ada. Caranya ya kita lihat yang SMS, telepon 

dan lihat request yang pertama. Kedua dari 

client, produk dari iklan yang masuk tapi nggak 

ada patokannya. Nyatanya kita masih jalan, 

masih oke. 

Ivan 

Setiawan 

Kalau itu belum, tidak ada. 

 

 

Apakah 

tahapan 

tersebut harus 

selalu 

dilakukan 

untuk semua 

jenis 

pengemba-

ngan 

program? 

Mengapa? 

Rakka 

Pratama 

 

Kita nggak ada patokan yang pasti ya. 

Josephine 

Rosmayanti 

Sebenarnya nggak ada prosedur yang baku 

kalau suatu program mau diluncurkan harus 

melalui tahap apa.  

Cici Parera 

 

Kita nggak ada prosedur. 

Ivan 

Setiawan 

Ya kita jalan saja. Lebih pakai intuisi. 

 

Apakah 

pernah ada 

program yang 

gagal? 

Rakka 

Pratama 

Sampai saat ini nggak ada. Mereka sudah 

terlalu fanatik soalnya. 

Josephine 

Rosmayanti 

Nggak ada.  
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Apakah 

pernah ada 

program yang 

gagal? 

Cici Parera Program yang dicut itu ya program yang sudah 

tidak menjual bukan gagal. Tapi selama ini 

tidak ada program yang dicut kurang dari 2 

tahun.  

Ivan 

Setiawan 

Nggak ada. Pokoknya sudah jalan akhirnya 

yasudah jalan aja. Menjadi kayak program 

paten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada 

evaluasi per 

program yang 

rutin 

dilakukan? 

Apa saja 

patokan 

evaluasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakka 

Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

Kita nggak pernah patokan detail seperti itu. 

Paling evaluasi yang dilakukan lebih ke materi 

sama produksi siaran. Kalau rapat kita sebulan 

sekali dengan penyiar. Kalau mau ada event ya 

seminggu sekali. evaluasi biasanya ya paling 

masukan antar penyiar, terus keluhan kita. 

Bukan mbikin program tetapi lebih kepada 

gimik. Misalnya bulan ini mau ada tentang 

motivasi. Bulan besok nggak motivasi lagi, 

yang lain misalnya inspirasi atau apa. Itu 

sisipan acara. Kalau untuk evaluasi pendengar 

sampai saat ini nggak ada penurunan. Kalau 

penurunan rating juga tidak pernah ada 

evaluasi. Karena manajemen aja tidak masalah 

kenapa kita masalah. Kalau aku akan seperti 

itu. Tapi buat apa aku seperti itu kalau atasnya 

nggak. Tapi kalau menurut aku seharusnya ya 

perlu banget. Bahkan kalau di sini aku yang 

suruh pegang bakal banyak yang aku dandani. 

Kalau kita nggak ada dasar evaluasi seperti itu. 

Kita punya kewajiban untuk mengevaluasi. 

Jujur ya rating itu sebenarnya nggak penting 

buat kita. Memang sarana penjualan tetapi 

tidak total seperti itu. Bisnis radio itu unik. Kita 

nggak bisa pakai aturan teori karena orang 

yang ada di dalam radio itu benar-benar orang 

kreatif orang unik. Kalau orang marketing 

konvensional disuru masuk ke radio pasti 

nggak bisa. Kita evaluasi bukan karena ada 

kekurangan tapi lebih kepada program kita 

yang jalan kita mau tambahin apalagi. Jadi 

istilahnya yang ngontrol kita, bukan pendengar. 

Cuma sesama penyiar ngasi masukan. Nggak 

ngefek di rating atau penjualan iklan itu. Apa 

yang aku omongin jangan jadi alasan kuat, ini 

cuma serbuk kecil tapi kita evaluasi, kita mau 

kasi apa untuk program ini. Itu sisipan, 

aksesoris siaran. 
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Apakah ada 

evaluasi per 

program yang 

rutin 

dilakukan? 

Apa saja 

patokan 

evaluasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josephine 

Rosmayanti 

Bertahun-tahun ini sudah nggak ada. Mungkin 

ya karena sudah di atas jadi lupa diri, nggak 

hati-hati. Kayaknya sih begitu. Karena radio itu 

kalau sudah naik susah turun. Tapi kalau sudah 

turun mau naikkan lagi susah banget. Harus 

merubah semuanya. Dulu radio yang paling top 

itu radio Gajahmada. Nggak ada satu radio pun 

di Semarang yang bisa ngalahin Gajahmada 

karena dia taglinenya bagus, radionya orang 

Semarang. Karena ya orang sudah loyal dengan 

Gajahmada. Ketika Gajahmada mungkin tidak 

hati-hati, terbuai, sekarang malah Gajahmada 

ketiga atau keempat. Tapi kalau kita harus hati-

hati memang seharusnya iya tapi karena dari 

pihak manajemen sepertinya tidak melakukan 

itu, tidak didukung yang akhir-akhirnya duit. 

Kalau kita nggak bisa melakukan otomatis kita 

harus cari orang yang bisa. Di Semarang pun 

kan ada juga beberapa perusahaan survei 

dengan biaya yang nggak terlalu mahal tapi 

untuk lokal. Itu bisa untuk evaluasi juga. Tapi 

dari pimpinan atas tidak pernah mencoba hal 

itu. Kalau menurutku ya sangat perlu. Harus itu 

seharusnya. Karena kan kita nggak ngerti 

seperti masuk ke hutan rimba. Buat evaluasi 

per program juga harusnya. Dan itu dilakukan 

sama KDS karena KDS itu selalu nomor 1 di 

Surabaya. 

 

 

Ira Amanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau evaluasi per program itu biasanya nanti 

dari Ivan karena dia PD dia yang akan 

mengevaluasi. Penyiar kadang-kadang juga 

kumpul tapi nggak selalu. Itu juga nggak ada 

patokan waktu. Biasanya kalau kita mau ada 

program baru. Terus misalnya dulu inspirasi 

pagi di KIS Tempo Dulu kan nggak ada. Kita 

buat warna apa ya, kita buat inspirasi pagi itu. 

Atau mungkin mau ada iklan masuk Konidin, 

Insana sebagai blocking time itu nanti 

dievaluasi lagi. Jadi nggak selalu setiap bulan 

sekali, dua bulan sekali nggak Kalau evaluasi 

misalnya bulan ini pendengarnya naik atau 

turun atau yang respon kok turun misalnya ada 

sedikit penurunan kenapa kok gini ya. 

Misalnya dengan cara survei atau tanya 

kemana-mana nggak ada 
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Pertanyaan Narasumber Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada 

evaluasi per 

program yang 

rutin 

dilakukan? 

Apa saja 

patokan 

evaluasinya? 

 

 

 

 

 

 

Ira Amanda 

(Lanjutan) 

Kita nggak ngelakuin karena itu tergantung dari 

manajemen. Susah di sini. Kita mau maju 

hanya kita yang ingin maju tapi kita nggak ada 

dukungan. Intinya kita nggak ada dukungan. 

Terkait dengan biaya, mereka susah sekali 

ngeluarin biaya. Untuk rapat tahunan lalu ada 

forum yang memang mewadahi penyiar untuk 

memberikan aspirasi dulu ada waktu tahun 

2011 2012 itu masih ada. Habis itu sudah 

nggak pernah ada. Kalau menurut aku evaluasi 

itu penting banget. Tapi ketika ya itu, karena 

kami tidak didorong, tidak didukung. Rasanya 

kami punya rasa memiliki radio ini tapi mau 

gimana lagi tetap nggak mungkin kan karena 

kami cuma karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

Cici Parera 

 

 

 

 

 

Dari pihak manajemen nggak memberikan 

patokan untuk evaluasi ya. Kalau rapat untuk 

pembahasan program kita ada untuk evaluasi 

umum, program secara keseluruhan. Kalau per 

program ada juga tapi nggak rutin. Itu kita lihat 

perkembangan, momentum. Nggak harus 

sebulan sekali gitu nggak. Untuk perbaikan kita 

ada ya evaluasi setiap Senin kita membicarakan 

program yang sudah dan program yang akan 

datang. Kalau evaluasi program yang kemarin 

contoh ya misalnya KIS Tempo Dulu. Ternyata 

dimasuki blocking time dengan Insana kok 

pendengarnya jadi menurun. Penyiarnya 

mengalami kejenuhan dan pendengarnya jadi 

menurun. Lalu harus dibumbui apa lagi. Nah 

itu di situ ide pada muncul dan dirembuk mana 

ide yang akan dipakai. Kalau dengan survei 

kita nggak ya.  

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

 

 

 

 

 

 

Kalau evaluasi per program itu kita nggak ada. 

Kalau kita meeting itu keseluruhan. Kita nggak 

ada survei khusus tapi dari survei kita yang 

bukan secara khusus survei, tapi kita survei 

keseharian kita. Misalkan kita jalan dimana-

mana jam pagi jam 7 atau 9-10 dengar KIS di 

kampung, di pasar, di warung. Itu kan 

menandakan masih banyak sekali yang suka 

dari acara-acara itu. Kalau per program kita 

nggak ada survei itu jadinya kurang tahu secara 

pasti. Kenapa nggak dilakukan karena kembali 

lagi kita semacam trauma sama manajemen.  
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Apakah ada 

evaluasi per 

program yang 

rutin 

dilakukan? 

Apa saja 

patokan 

evaluasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan 

Setiawan 

(Lanjutan) 

Semua kan kembali pada pembiayaan, 

budgeting. Kalau sudah ngomong itu semuanya 

hanya diam saja. Jadi misal aku mau survei kan 

pasti ada biayanya. Nah itu yang jadi trauma. 

Pernah soalnya kalau kita mau bikin acara asal 

nggak ngluarin biaya. Seperti contoh terbaru di 

ulang tahun kita kemarin Oktober. Kita ngadain 

acara di hotel Ndalu itu sama sekali kita nggak 

ada dana. Itu kita menggarap sendiri. Memang 

banyak teman kita masukin iklan untuk 

dipromosikan di sini. Uangnya bisa kita pakai 

di sana. Tapi dia tidak mengeluarkan uang 

sama sekali, 0%. Kalau menurut saya survei 

untuk radio ya perlu sekali. Survei dari siaran 

masing-masing setiap Senin lah seminggu 

sekali kita harus cek ada kejadian apa. Itu mesti 

ada. Tapi ya itu jadi ikut lemas. Intinya itu 

sebenarnya di manajemen. Kalau 

manajemennya aku minta ini kasi, minta ini 

kasi, bikin yang bagus, semuanya bisa bekerja 

bagus. Sebenarnya kita protes dalam hati. 

Kalau evaluasi yang nggak ada dananya ya itu 

kita dari pendengar. Banyak yang telepon, 

SMS, kita jalan kemana saja kita ketemu orang. 
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