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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Radio 

 Dalam merumuskan hasil dan pembahasan pada bab ini, maka peneliti telah 

melakukan wawancara langsung kepada ketiga responden dari keempat radio yang 

ada, yaitu Rhema FM, Pro Alma FM, serta Imelda FM dan Suara Semarang FM 

yang dikelola oleh satu pengelola bernama Gajahmada Group. 

 

A. Radio Rhema 88.6FM 

 Radio Rhema FM merupakan salah satu dari 4 radio rohani Kristen terdiri 

dari Goodnews FM, Agape FM dan Ichtus FM yang ada di Kota Semarang. Sejarah 

radio Rhema dimulai pada April 2001 ketika melakukan siaran percobaan selama 

19 jam dan kemudian baru mulai mendapat ijin oleh Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID) pada tanggal 24 November 2001.  Radio ini didirikan atas cita-cita 

gembala dari gereja terbesar yang ada di Kota Semarang yaitu Pdt. Petrus Agung 

Purnomo, sebuah gereja dengan jumlah kapasitas jemaat sebesar 12.500 jiwa.  

 Selain bergerak melalui konvensional, radio Rhema juga dapat diakses 

melalui aplikasi yang ada di playstore maupun website yang beralamatkan 

www.rhemaradio.com sehingga dapat menjangkau hingga pulau-pulau lain bahkan 

hingga mancanegara sekalipun dalam waktu siar selama 24 jam. Tepatnya pada 

http://www.rhemaradio.com/
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Agustus 2007, radio Rhema mulai berkomitmen untuk melakukan banyak kegiatan 

off air berupa kegiatan Pasar Rakyat Kuningan, ngabuburit dan terus ke kegiatan 

lainnya di berbagai wilayah di Kota Semarang dan sekitarnya. 

 Sebagai sebuah radio religi, Yogi Prihandoko sebagai marketing Rhema FM 

melalui wawancara langsung dengan peneliti menjabarkan bahwa radio ini 

memiliki visi yang didasari oleh ayat yang di Alkitab, terambil dari Yesaya 61 

dengan inti visi berusaha untuk menjadi jawaban untuk pendengar yang berbeban 

berat, bermasalah dan terbelenggu agar mengalami kemerdekaan hidup.40 Adapun 

struktur organisasi yang ada di Rhema FM terdapat pada gambar 4.1. dibawah ini:41 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Rhema FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yogi Prihandoko (Narasumber) 

Dalam rangka menjadikan nama panggil pendengar “keluarga Rhema” 

dapat terwujud, program-program yang ada di Radio Rhema juga disesuaikan 

                                                           
40 Prihandoko, Yogi. Divisi Marketing Rhema FM. Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. Pukul 
10:41 WIB 
41 Prihandoko, Yogi. Divisi Marketing Rhema FM. Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. Pukul 
10.41 WIB. 
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dengan harapan pendengar agar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, berikut 

ini adalah program-program radio yang ada di Rhema 88.6 FM terdapat pada tabel 

4.1. dibawah ini:42 

Tabel 4.1. Program-Program di Radio Rhema FM 

Jam Nama Program 

05.00-06.00 Mutiara Pagi 

06.00-07.00 Rhema Hari Ini (Renungan oleh hamba Tuhan) 

07.00-09.00 Derap Langkah Kaki 

09.00-10.00 Air Kehidupan 

10.00-12.00 Keluarga Bahagia 

12.00-13.00 Rhema Hari Ini 2 

13.00-14.00 Doa Bagi Bangsa 

14.00-16.00 Happy Hours 

16.00-17.00 Aku Anak Raja (Program Untuk Anak-Anak) 

17.00-19.00 Sore-Sore Santai 

19.00-20.00 Solusi Sosial 

20.00-21.00 Rhema Hari Ini 3 

21.00-24.00 Soto dan Panglipuran 

24.00-05.00 Lagu dan Renungan Singkat 

Sumber: Ari Kristi (Narasumber) 

 Adapun mengenai tarif iklan yang dijelaskan oleh Yogi Prihandoko dalam 

wawancara langsung dengan peneliti pada 16 Agustus 2018, radio Rhema memiliki 

space iklan dengan harga Rp50.000/slot, juga Rp300.000/adlibs yang dilakukan 

penyiar dan Rp2.500.000/talkshow bagi produk yang hendak menawarkan 

jasa/barangnya secara on air. Pada tahun 2018 semester I, iklan yang aktif di Radio 

Rhema lebih di dominasi oleh jasa, khususnya dalam hal kebutuhan event seperti 

jasa bridal, make up, convention hall dan penyedia catering hingga pariwisata, 

consumer goods, lowongan pekerjaan hingga obat-obatan. 

                                                           
42 Kristi, Ari. Divisi Administrasi Keuangan Rhema FM. Wawancara Langsung. 19 April 2018. Pukul 
13:28 WIB. 
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B. Pro Alma 97.7 FM 

 Radio Pro Alma FM merupakan radio yang dikelola oleh Universitas 

Diponegoro Semarang. Pro Alma FM memiliki visi “Memiliki nilai inti be smart 

and fresh yang akan direngkuh dan sebaliknya sebagai cetak biru bagi seluruh 

aktivitas kepenyiaran, yang relevan untuk menarik dan memenuhi selera kebutuhan 

informasi, hiburan dan pendidikan anak-anak muda perkotaan milenial yang 

handal”. 

 Universitas Diponegoro yang memiliki 67.000 mahasiswa aktif serta lebih 

dari 200.000 alumni, menjadikan data ini sebuah potensi pasar yang besar bagi Pro 

Alma FM untuk semakin bertumbuh. Dengan tagline ‘Be Smart and Fresh’, Pro 

Alma berusaha untuk menjangkau pendengar dari seluruh mahasiswa yang ada di 

Indonesia dengan nama panggil pendengar ‘Para Muda’. 

 Pro Alma FM yang beralamat di ITC lantai 6 kampus Undip jalan Prof. Dr. 

Sudarto No.1, memiliki ijin resmi untuk bersiaran atas nama Undip pada April 

2017. Dalam hal struktur organisasi, seluruh divisi/jabatan diisi oleh dosen-dosen 

Undip yang berkompeten di bidangnya, berikut ini adalah struktur organisasi radio 

Pro Alma FM terdapat pada gambar 4.2 dibawah ini :43 

 

 

 

                                                           
43 Purnomo, Moelyo. Power Point 97.7 ProAlma FM Be Smart and Fresh. Hal.13.  
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Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pro Alma FM Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Power Point “97.7 ProAlma FM Be Smart and Fresh” 

 Karakteristik siaran Pro Alma FM didominasi oleh 80% program siaran 

dengan komposisi 40% hiburan, 25% informasi dan 15% berita serta 20% untuk 

iklan dengan komposisi 10% komersial dan 10% Iklan Layanan Masyarakat. 

Dengan statistik tersebut Pro Alma FM lebih spesifik berusaha menjangkau anak 

muda di usia 15-24 tahun, middle class di usia 25-40 tahun dan civitas akademika 

yaitu berusia diatas 40 tahun. 

 Adapun komposisi music yang diputar di Pro Alma FM memiliki angka 

40% untuk lagu Indonesia baru, 40% untuk lagu barat baru, 10% lagu barat lama, 

5% untuk lagu Indonesia lama serta 5% untuk lagu Korea. Dengan adanya 
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komposisi dan segmentasi tersebut, terbentuklah program siaran Pro Alma FM 

sebagai berikut:44  

Gambar 4.3. Program Siaran Pro Alma 97.7 FM Semarang 

 

Sumber: Data Power Point “97.7 Pro Alma FM Be Smart and Fresh” 

 Mengenai rate card iklan (advertising rate) di Pro Alma cukup variatif yaitu 

seharga Rp250.000/spot untuk 30 detik dan Rp350.000/spot untuk 60 detik 

sedangkan untuk biaya adlibs adalah Rp350.000/spot untuk 30 detik dan 

Rp500.000/spot untuk 60 detik iklan. Untuk biaya talk show ada di harga 

Rp3.000.000/siar selama 30 menit dan Rp4.000.000 untuk 60 menit. Sebagai 

tambahan, Pro Alma FM juga memiliki spot beriklan berupa time signal 30 detik 

                                                           
44 Purnomo, Moelyo. Power Point 97.7 ProAlma FM Be Smart and Fresh. Hal. 10. 
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seharga Rp250.000/siar, 5 menit live report seharga Rp750.000/siar dan insert 5 

menit seharga Rp1.000.000. 

Sehingga dengan seluruh rangkaian yang telah disusun secara sistematis 

oleh radio yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan, Agum Gumelar tersebut 

diharapkan mampu menjadi media untuk menarik dan menghibur selera maupun 

kebutuhan informasi anak-anak muda di perkotaan milenial (youth-urban 

millennial) yang handal agar menjadi pribadi yang cerdas dan berwawasan luas 

(smart), serta segar dan cerita (fresh). 

 

C. Imelda 104.4 FM  dan Suara Semarang 96.9 FM 

 Meskipun dikelola oleh grup yang sama yaitu Gajahmada Group dimana 

secara struktural head office sama, namun Imelda FM dan Suara Semarang FM 

memiliki segmentasi pendengar, visi-misi serta tagline maupun nama panggil yang 

berbeda. 

 

Imelda FM 

 Imelda FM merupakan sebuah radio dengan segmentasi pendengar 100% 

adalah wanita dengan sasaran usia 20-40 tahun. Hal ini sesuai dengan tagline yang 

melekat pada radio Imelda dengan nama “The First Semarang Female Station”. 

 Sebagai sebuah industri kreatif, Imelda FM menjiwai sebuah visi “Menjadi 

lembaga penyiaran swasta yang independen, netral dan professional yang 



42 
 

mengedepankan penyatuan komunikasi yang bersahabat dan idealism bisnis bagi 

wanita Semarang pada khususnya”. Adapun visi tersebut dicapai dengan misi 

Imelda FM “Menjadi ‘sahabat’ wanita Semarang, tidak hanya dengan menyediakan 

kebutuhan mereka akan hiburan, informasi dan edukasi tetapi juga memberikan 

kesempatan dan kemudahan bagi proses women’s empowerment atau 

pemberdayaan perempuan”.  

 Sejarah radio Imelda FM lahir dari ide kreatif sejumlah anak muda di Kota 

Semarang pada era tahun 70-an dimana mereka mendirikan radio amatir dengan 

nama Imelda. Nama Imelda dipilih saat itu karena cukup mewakili berbagai pihak 

yang ikut ambil bagian dalam proses pendirian radio amatir tersebut yang 

berdomisili di sekitar daerah jalan Erlangga dan jalan Pandanaran. Menariknya, 

nama Imelda merupakan susunan kata dari Ikatan Mudamudi Erlangga Pandanaran. 

 Tanggal 16 Oktober 1960 merupakan tanggal bersejarah bagi Imelda FM 

yang secara resmi bergabung dengan Gajahmada Group. Sehingga, saat itu 

perombakan pun dilakukan besar-besaran, mulai dari gelombang frekuensi yang 

tadinya AM menjadi FM, dari 1242 KHz berslogan “Feminim Dalam Gaya”, 

menjadi 104.4 FM dengan slogan “New Spirit and Power” hingga akhirnya pada 

tahun 1989 di bawah kepemimpinan Bapak Harja Muda Pangarsa sebagai 

penanggung jawab siaran saat itu, Imelda FM bertransormasi menjadi yang seperti 

sekarang ini. 

 Setiap harinya selama 22 jam dari pukul 05.00-02.00 WIB, radio wanita 

yang beralamat di jalan Bukit Puncak II No.7 Bukit Sari Semarang ini mengudara 
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dengan menyuguhkan lagu-lagu maupun program yang lekat di hati pendengarnya. 

Salah satu program unggulan yang sangat dikenal masyarakat luas adalah acara 

Sweet Memories dan Nightmare on The Air. Selain itu, masih banyak program-

program lain yang dirangkum dalam tabel 4.3. sebagai berikut:45 

Tabel 4.2. Program Siaran Imelda FM Semarang 

Jam Siaran Nama Program 

05.00-09.00 Morning Action 

09.00-12.00 Woman Profile 

12.00-14.00 Female Lunch Time (Senin-Jumat) 

Dong Fang Ge Yun (Sabtu-Minggu) 

14.00-17.00 Sweet Memories 

17.00-20.00 Indonesian All Stars 

20.00-22.00 Ladies Nite (Senin-Jumat) 

Bibir (Sabtu-Minggu) 

22.00-00.00 Sharing On The Air 

00.00-02.00 All Nite Music 

Sumber: Data 

Radio Imelda FM sebagai sebuah radio yang professional, memiliki sebuah 

struktur organisasi yang tetap didalamnya, berikut ini adalah struktur organisasi 

Imelda FM Semarang: 

 

 

 

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Radio Imelada FM 

                                                           
45 Prasetyo, Eko. Divisi Manajer Marketing Gajahmada Group.  Wawancara Langsung. 9 Agustus 
2018. Pukul 10:41 WIB. 
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Sumber: Eko Budi Prasetyo (Narasumber) 

Sebagai sebuah radio wanita, pada semester I tahun 2018 ini Imelda FM 

memiliki banyak prospek iklan dari berbagai produk diantaranya produk-produk 

otomotif khususnya mobil, produk-produk property seperti semen, selain itu juga 

ada bank internasiona yang beriklan hingga produk-produk perawatan anak bagi 

pendengar wanita khususnya ibu rumah tangga. Tarif iklan yang ditawarkan Imelda 

FM cukup variatif yaitu Rp700.000 untuk penayangan iklan selama 30 detik dan 

Rp800.000 untuk 60 detik. Untuk Adlibs, harga yang ditawarkan adalah Rp750.000 

untuk 30 detik dan Rp1.000.000 untuk 60 detik. 

Selain loose spot dan adlibs, Imelda FM menawarkan iklan berupa time 

signal seharga Rp1.000.000 untuk 30 detik dan Rp1.100.000 untuk 60 detik. Ada 

pun Live Report seharga Rp5.000.000 untuk 5 menit dan inserta Rp2.500.000 untuk 

3 menit, hingga Rp5.000.000 untuk 10 menit. Terakhir, Imelda FM menawarkan 

Semi Blocking Rp7.000.000 untuk 30 detik dan Rp9.500.000 untuk 60 detik. 

Seluruh iklan tersebut belum termasuk biaya produksi sebesar Rp1.000.000 untuk 

biaya produksi pembuatan iklan. 
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Suara Semarang FM 

 Gajahmada Group menaungi tiga radio di Kota Semarang, diantaranya 

adalah Gajahmada FM yang memiliki segmentasi anak-anak muda dan keluarga 

muda, Imelda FM yang memiliki segmentasi pendengar wanita serta Suara 

Semarang FM yang memiliki sasaran pendengar masyarakat atau keluarga dengan 

ekonomi menengah kebawah. 

 Terkait dengan sasaran pendengar tersebut, maka konten dari radio Suara 

Semarang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan didominasi 

oleh lagu dangdut dan pop Indonesia disertai keroncong dan campursari. Suara 

Semarang memiliki visi yang tergores dalam tagline “Radio Keluarga Sejahtera”. 

 Berdasarkan data pendengar Suara Semarang, sasaran dari radio dalam hal 

gender mengarah kepada 55% pria dan 45% wanita dengan usia 15-19tahun sebesar 

8%, 20-29 tahun sebesar 19%, 30-39 tahun sebesar 39% dan 40 tahun keatas sebesar 

34%. 

 Sebagai sebuah radio dengan manajemen organisasi yang sama, namun 

dengan segmentasi yang berbeda dari Imelda FM, Suara Semarang merancang 

program-program yang ada di radionya dengan mandiri. Berikut ini adalah susunan 

program radio Suara Semarang yang terangkum dalam tabel 4.4. :46 

 

 

 

                                                           
46 Prasetyo, Eko. Divisi Manajer Marketing Gajahmada Group. Wawancara Langsung. 9 Agustus 
2018. Pukul 10:41. 
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Tabel 4.3. Program Radio Suara Semarang FM 

Jam Nama Program 

05.00-06.00 Opening (Lagu Kebangsaan) 

06.00-08.00 Goyang Pagi Swara Semarang 

08.00-11.00 PELANGI 

11.00-13.00 Musik Makan Siang 

13.00-16.00 Campursari 

16.00-17.00 Musasi Swara Semarang 

17.00-18.00 Tombo Ati Swara Semarang 

18.00-20.00 Selerama 

20.0-21.00 -Sroja (Senin-Jumat) 

-Curhat (Sabtu-Minggu) 

21.00-24.00 -Gitaran (Senin-Jumat) 

-Selami (Sabtu) 

-Lesgo (Minggu) 

24.00-02.00 Gardu Jaga 

Sumber: Eko Prasetyo (Narasumber) 

 Adapun radio yang memiliki coverage area di wilayah Semarang Kota, 

Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, Kendal, 

Kaliwungu dan Weleri ini dapat diakses secara konvensional lewat gelombang 96.9 

FM. 

 Radio Suara Semarang saat ini dalam semester I tahun 2018 memiliki 

kerjasama dalam hal iklan dengan sebuah aplikasi transportasi dan kebutuhan yang 

dapat diakses secara online terbesar di Indonesia, yaitu Go-Jek. Selain itu juga iklan 

diisi oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) berkelas nasional yang ada di Kota 

Semarang, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 Tarif yang ditawarkan Suara Semarang kepada pemasang iklan adalah 

Rp200.000/slot untuk 30 detik dan Rp350.000/slot untuk 60 detik. Sedangkan 

adlibs ada di harga Rp250.000 untuk 30 detik dan Rp350.000 untuk 60 detik, time 

signal seharga Rp500.000 untuk 30 detik dan Rp750.000 untuk time signal 60 detik 
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Suara Semarang juga menerima jasa iklan live report dengan tarif Rp2.500.000 

untuk durasi maksimal 5 menit serta insert Rp700.000 untuk 5 menit, hingga 

Rp2.500.000 untuk 10 menit. 

 Untuk talkshow, Suara Semarang FM juga menawarkan spot seharga 

Rp1.600.000 untuk 30 menit dan Rp3.250.000 untuk 60 menit waktu siaran. 

Seluruh rangkaian tarif di atas belum termasuk produksi dan editing materi iklan 

spot seharga Rp1.000.000. 

 

4.2. Perkembangan Radio Sebagai Industri Kreatif 

 Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap empat radio yang 

menjadi objek, seluruh narasumber menyebutkan hal yang sama bahwa pada 

dasarnya radio tidak lagi sama seperti pada masa kejayaannya di tahun 80-an, 

dimana saat itu pendengar sangat banyak karena radio menjadi media yang 

mendominasi seluruh pendengar termasuk di Tanah Air. 

 Saat ini pula diakui bahwa internet dan televisi jauh lebih mendominasi 

seluruh masyarakat yang ada di perkotaan bahkan merambah hingga pedesaan. Hal 

ini dibuktikan dengan maraknya tower-tower sinyal penyedia layanan jasa telepon 

seluler di seluruh penjuru Indonesia.  

 Belum lagi sebuah fenomena yang mengherankan terletak pada fakta 

dimana dengan seluruh kondisi perkembangan radio yang ada, tidak mengurangi 

problematika persaingan radio yang ada di Kota Semarang untuk mendapatkan 

pendengar serta mencapai sasaran segmentasi pendengar, sebab sebuah radio di 
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Kota Semarang harus memikirkan bagaimana mampu bersaing ditengah gempuran 

kreatifitas 33 radio lainnya. 

 Terlepas dari seluruh peristiwa yang meliputi media radio, sebuah teori yang 

dicetuskan Edwina pada Bab II penelitian ini mengatakan bahwa radio merupakan 

sebuah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi 

secara berkualitas kepada penikmatnya. Hal ini cukup menjawab pertanyaan 

khalayak mengapa saat ini radio-radio yang ada di Kota Semarang, khususnya 

empat objek penelitian radio yang diangkat dalam laporan penelitian ini masih 

dapat mengudara. 

 Kreativitas yang ada pada setiap stasiun radio selalu terlihat dalam kemasan 

akhir yang disebut format stasiun. Secara luas, ketiga radio yang peneliti 

wawancara menjabarkan berbagai kreativitas yang dilakukan untuk tetap bertahan 

ditengah segala perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Ketiga radio 

secara umum memiliki jawaban yang sama yaitu menyatu dengan teknologi, artinya 

untuk mendengarkan Rhema FM, Pro Alma FM, Imelda FM dan Suara Semarang 

dapat diakses melalui internet. 

 Selain itu kembali secara umum, strategi yang digunakan empat radio dalam 

hal format stasiun juga serupa, yaitu tidak hanya cukup berhenti mengemas format 

stasiun siaran, tetapi juga aktif mengembangkan format stasiun secara off air. 

Artinya keempat radio yang ada tidak hanya cukup bergerak di bidang on air namun 

juga harus menjangkau pendengar diluar melalui kegiatan-kegiatan off air seperti 

seminar, pasar rakyat, jumpa pendengar, festival musik dan lain sebagainya. 
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 Secara spesifik, ada tiga perbedaan format stasiun radio yang dibangun oleh 

keempat objek penelitian radio yang ada. Pertama, Yogi Prihandoko sebagai 

marketing Rhema FM mengungkapkan fokus mengembangkan stasiun ini sebagai 

sebuah komunitas, dimana pendengar boleh merasakan suasana keluarga dan 

kedekatan dengan para penyiar maupun karyawan yang ada. Radio Rhema memiliki 

kegiatan rutin untuk mengunjungi pendengar yang sakit, pendengar yang menikah, 

pendengar yang sedang memiliki suatu masalah, kemudian mendoakan dan 

memberi dukungan yang diperlukan. Radio Rhema sebagai sebuah radio religi 

mengharapkan bahwa kehadirannya dapat menjadi jawaban bagi pendengar dan 

dirasakan sebagai sebuah komunitas sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-

orang di sekitarnya.47 

 Kedua adalah Pro Alma FM. Radio ini tentu memiliki kreatifitas dan 

kegiatan yang berbeda dari radio lain, khususnya Rhema FM. Radio Pro Alma 

bertahan ditengah segala gempuran persaingan media yang ada dengan strategi 

mengangkat nama baik serta hubungan baik dengan organisasi pengelola yang 

menaungi stasiun radio ini, yaitu Universitas Diponegoro (Undip). Moelyo Hardi 

Purnomo sebagai manajer marketing Pro Alma FM menjabarkan saat ini Undip 

memiliki mahasiswa aktif lebih dari 67.000 mahasiswa dan alumni lebih dari 

200.000 orang, sehingga Pro Alma memanfaatkan potensi pasar ini menjadi sebuah 

keuntungan tunggal yang tidak dimiliki radio-radio lainnya.48 

                                                           
47 Prihandoko, Yogi. Marketing Rhema FM Semarang, Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. 
Pukul 10:41 WIB. 
48 Purnomo, Moelyo. Manajer Marketing ProAlma FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 
Agustus 2018. Pukul 09.02 WIB. 
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 Ketiga, jika radio yang lain bertahan ditengah persaingan industri kreatif 

lainnya dibawah naungan organisasi rohani dan organisasi pendidikan raksasa, akan 

berbeda halnya dengan Gajahmada Group khususnya Imelda FM dan Suara 

Semarang FM yang berdiri secara mandiri sebagai sebuah radio dengan latar 

belakang murni bisnis. Maka Moelyo Hardi Purnomo sebagai pemegang jabatan 

Manajer Marketing Gajahmada Group dalam wawancara langsung dengan peneliti 

mengungkapkan, strategi utama yang dilakukan Imelda FM dan Suara Semarang 

FM adalah dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan off air berupa kerjasama 

dengan film-film nasional, mengadakan seminar dengan biro-biro iklan, talkshow 

dengan Walikota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, mengadakan kegiatan rutin 

setiap minggu, yaitu Aerobic on the street dengan menggandeng sponsor-sponsor 

untuk membiayai, serta memasang baliho di berbagai titik di Kota Semarang hingga 

meningkatkan kualitas SDM yang ada di Gajahmada Group dengan sangat 

maksimal.49 

 

4.3. Variasi Jenis Iklan di Masing-Masing Radio 

 Iklan pada setiap stasiun radio yang ada di Indonesia, khususnya di Kota 

Semarang memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dengan konten, pembagian waktu 

(day part) serta durasi yang berbeda-beda. Dalam hal durasi, ada radio yang 

menawarkan durasi loose spot iklan selama 30 detik dan 60 detik, namun ada yang 

hanya konsisten menawarkan spot iklan 60 detik saja. Dalam pembagian daypart, 

                                                           
49 Prasetyo, Eko. Manajer Marketing Gajahmada Group. Wawancara Langsung. 9 Agustus 2018. 
Pukul 10:41 WIB. 
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ada radio yang membagi-bagi tarif sesuai jam penayangan iklan, khususnya pada 

saat rush hour, namun ada juga radio yang menawarkan tarif iklan dengan rata atau 

tanpa melihat jam penayangan iklan. 

 Tak hanya variasi durasi dan jam penayangan, produk-produk iklan yang 

ditawarkan pun beragam. Secara lengkap, iklan yang ditawarkan di radio pada 

umumnya adalah: (1) Iklan Spot, (2) Adlibs, (3) Jingle, (4) Time Signal, (5) Talk 

Show, (6) Insert/Liputan dan (7) Sponsorship program. Berikut ini adalah variasi 

iklan yang ditawarkan masing-masing radio yang menjadi objek penelitian. 

 Rhema FM memiliki penawaran yang cukup unik, yaitu hanya tiga jenis 

iklan yang ditawarkan, yaitu spot iklan berdurasi 60 detik saja, adlibs 60 detik dan 

talk show 60 menit saja. Adapun radio Rhema FM tidak memiliki perbedaan 

penawaran harga terhadap jam penayangan, artinya seluruh iklan yang ditayangkan 

beragam dan setara. Berbeda dengan Rhema FM, iklan yang ditawarkan Pro Alma 

FM jauh lebih variatif. Diantaranya loose spot dan adlibs yang dapat diproduksi 30 

detik dan 60 detik, demikian juga dengan talkshow dapat dipilih 30 menit ataupun 

60 menit. Selain loose spot, adlibs dan talkshow Pro Alma FM juga menawarkan 

time signal 30 detik saja, ditambah live report dan insertion dengan durasi maksimal 

lima menit. 

 Variasi iklan di radio Imelda FM juga berbeda dengan dua radio 

sebelumnya, khususnya dalam hal harga. Imelda FM menawarkan spot iklan, adlibs 

dan time signal dengan durasi yang bisa dipilih 30 detik atau 60 detik, live report 

dengan pilihan 5 menit maksimal penayangan, insert yang dapat dipilih antara 3 

menit atau 10 menit, serta talkshow yang fleksibel antara 30 menit atau 60 menit 
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per penayangan. Adapun iklan yang ditawarkan tidak memiliki perbedaan harga 

pada prime time dan regular time, karena iklan yang ada disesuaikan segmentasi 

pendengar pada jam tertentu, bukan sekedar pada saat banyak pendengar yang 

memutar radio saja. Karena merupakan satu grup, maka penawaran yang diberikan 

Suara Semarang FM sama dengan Imelda FM, hanya terdapat perbedaan harga. 

Harga yang lengkap dapat dilihat pada sub-bab 1.1. profil radio. 

 Mengenai keuggulan dan kelemahan dari penentuan variasi tersebut 

diantaranya akan memberikan dampak kepada minat pemasang iklan. Dengan 

adanya variasi pilihan jenis iklan yang lebih banyak, maka akan lebih memberikan 

keuntungan secara finansial kepada stasiun radio, karena setiap menit atau jam yang 

ada di program radio ditawarkan kepada pemasang iklan. Namun, dampak lainnya 

juga menimbulkan tidak fokusnya marketing dalam mengkoordinasi dan 

menawarkan spot yang ada karena banyaknya produk-produk yang dibutuhkan 

untuk diiklankan di masing-masing radio. Contohnya, akan mudah bagi Rhema FM 

untuk mengkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan pemasang iklan karena 

pilihan iklan yang ditawarkan hanya tiga jenis, sedangkan Gajahmada Group harus 

sangat detail dalam mengkoordinasi setiap produk yang memasangkan iklan.  

Banyaknya pilihan iklan yang ditawarkan, akan berimbas kepada 

penambahan jumlah karyawan khususnya dalam bidang marketing untuk 

menangani masing-masing client yang ada serta penambahan karyawan di bidang 

operasional untuk mengkoordinasi iklan-iklan yang ada untuk ditayangkan 

sehingga tidak terjadi kesalahan teknis. Artinya, variasi iklan yang lebih beragam 
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menghasilkan beban dan tanggung jawab lebih berat, dibalik ada keuntungan 

finansial yang lebih besar diterima oleh stasiun radio. 

4.4. Kebijakan Marketing Dalam Menentukan Karakter Iklan di Radio 

 Dalam merumuskan harga rate card, produk-produk pemasang iklan yang 

diijinkan, jam penayangan, juga mekanisme penayangan iklan merupakan sebuah 

hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang marketing di radio. Adapun dalam 

menentukan rate card di radio tentunya akan sangat berpengaruh terhadap minat 

pemasang iklan. Harga yang terlalu murah, belum tentu dapat menarik minat 

pemasang iklan untuk memasang iklan di radio tertentu, demikian juga harga yang 

terlalu mahal akan membuat pemasang iklan mengkaji berulang kali keputusan 

untuk memasangkan iklan di radio yang ada. Untuk itu, diperlukan keahlian 

marketing khususnya dalam hal negosiasi untuk meyakinkan bahwa biaya yang 

dikeluarkan pemasang iklan akan sesuai dengan dampak yang diterima pemasang 

iklan. Berikut ini adalah bentuk perumusan harga iklan di masing-masing stasiun 

radio sebagai objek peneltian: 

 Radio Rhema FM, memiliki sebuah kebijakan yang sangat unik dalam 

menentukan harga iklan di stasiunnya, yaitu harga yang paling murah berdasarkan 

observasi peneliti yaitu Rp50.000/slot dan masih dapat dilakukan negosiasi. Alasan 

Rhema FM dalam mengambil kebijakan ini adalah karena visi radio untuk menjadi 

berkat bagi orang-orang disekitarnya, khususnya pendengar. Sehingga harga yang 

telah ditetapkan oleh Rhema FM diharapkan tidak menjadi beban finansial bagi 

pemasang iklan. Rhema FM percaya, ketika dapat menjadi berkat bagi orang lain 

maka berkat juga akan kembali lagi secara berlipat kepada Rhema FM. Selain itu, 
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Rhema FM menolak segala iklan yang bergolongan pengobatan supranatural, obat-

obatan terlarang hingga bisnis gelap yang hendak memasangkan iklan. 

 Berikutnya, strategi marketing yang dilakukan Pro Alma FM. Pro Alma FM 

khususnya Moelyo Poernomo sebagai divisi marketing mengungkapkan bahwa 

radionya lebih fokus dalam memasarkan kegiatan iklan berupa talkshow 

perorangan, sesuai dengan yang diminati oleh pasar radio Pro Alma. Di Pro Alma 

FM, iklan talkshow lebih di dominasi oleh perorangan, yaitu seseorang yang 

memiliki jabatan tertentu, program tertentu, hingga alumni-alumni yang hendak 

membangun citra dirinya maupun memasarkan produknya. Sehingga dengan fokus 

pasar tersebut, radio Pro Alma FM menetapkan tarif Rp4.000.000/siar untuk 60 

menit talkshow, harga tersebut di atas rata-rata beberapa radio lainnya yang 

memasang tarif antara Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000 ditengah harga spot iklan 

seharga Rp350.000 yang sama dengan radio-radio di Kota Semarang. 

 Kepercayaan terhadap biro iklan, terhadap konsumen dan terhadap diri 

sendiri, menjadikan Gajahmada Group memiliki tarif rate card tertinggi yang ada 

di Kota Semarang, yaitu Rp1.300.000/slot untuk Gajahmada FM, diikuti tarif iklan 

tertinggi kedua di Kota Semarang yaitu POP FM dengan harga Rp900.000/slot dan 

kemudian diikuti kembali oleh radio Gajahmada Group, yaitu Imelda FM dengan 

harga Rp700.000/slot. Sedangkan untuk rate card Suara Semarang yang memiliki 

pasar masyarakat menengah kebawah memiliki harga rata-rata yaitu 

Rp350.000/slot. 

 Eko Prasetyo mengungkapkan alasan dibalik harga iklan yang fantastis 

tersebut berdasarkan kualitas pemancar yang dinilai terbaik dan paling jernih di 
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Kota Semarang.50 Selain itu, peningkatan akan kuantitas pembelian terhadap suatu 

produk/jasa menjadi jaminan yang diberikan Gajahmada Group kepada setiap 

pemasang iklan. Kemudian, Gajahmada Group memberikan kepastian kepada 

setiap pengiklan untuk tidak hanya produk atau jasanya diiklankan lewat on air, 

namun juga akan terunggah di setiap sosial media maupun website yang dimiliki 

Gajahmada Group seperti Instagram, Facebook, website resmi, hingga akan 

diberikan akses untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan Gajahmada 

Group, khususnya radio Imelda FM dan Suara Semarang. 

 

 

4.5. Kegiatan Public Relations di Masing-Masing Radio 

 Radio Rhema FM, Pro Alma FM, Imelda FM dan Suara Semarang FM pada 

kegiatan strukturalnya menjelaskan bahwa dalam divisinya tidak memiliki divisi 

public relations secara khusus. Namun, pada pelaksanaannya keempat radio yang 

ada mengungkapkan bahwa kegiatan public relations adalah kegiatan yang sangat 

penting dan menjadi ujung tombak perusahaan. Tanpa kegiatan public relations, 

maka sebuah organisasi dinilai akan tenggelam dengan segera. 

 Adapun menjadikan divisi public relations secara khusus dinilai menjadi 

beban bagi sebuah radio. Menurut Yogi Prihandoko sebagai divisi marketing 

Rhema FM mengungkapkan bahwa kegiatan public relations sangat relevan 

diterapkan, khususnya di perusahaan-perusahaan besar, hal ini diungkapkan 

                                                           
50 Eko Prasetyo.  Manajer Marketing Gajahmada Group. Wawancara Langsung. 9 Agustus 2018. Di 
Kantor Pusat Gajahmada Group Semarang. 
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berdasarkan pengalaman narasumber selama bertahun-tahun bekerja di hotel. 

Namun, di industri kecil dan padat seperti radio, dinilai kegiatan public relations 

masih dapat ditangani oleh divisi marketing.51 Adapun jawaban yang tidak jauh 

berbeda diungkapkan oleh Bapak Muoelyo Hardi Punrnomo sebagai manajer 

marketing Pro Alma FM karena harus menambah budgeting karyawan dan 

mengkhawatirkan tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga masih dapat 

dirangkap oleh divisi marketing. 

 Terlepas dari alasan tidak adanya divisi public relations secara khusus, 

berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keempat radio sebagai 

objek penelitian yang dapat memberikan dampak terhadap minat pemasang iklan 

berdasarkan hasil wawancara langsung: 

1. Hubungan Pers.  

Hubungan pers merupakan kegiatan menjalin hubungan atau 

kerjasama dengan media massa lainnya baik koran, radio lain, televisi, 

baliho, rumah produksi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk 

menyebarkan informasi kepada khalayak umum/masyarakat. Tentunya dari 

hubungan kerjasama antar media tersebut dilakukan dalam mencari 

keuntungan bagi masing-masing media. Adapun bentuk kerjasama yang 

dilakukan bersifat kreatif dan beragam, dapat berupa fisik maupun barter. 

Secara umum, radio Pro Alma FM dan Imelda FM serta Suara 

Semarang FM mengungkapkan sangat penting bagi sebuah radio untuk 

                                                           
51 Prihandoko, Yogi. Marketing Rhema FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. Di 
Kantor Pusat Rhema FM Semarang. 
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menjalin hubungan pers dengan media lainnya. Imelda FM dan Suara 

Semarang FM yang dinaungi oleh Gajahmada Group telah melakukan 

kegiatan hubungan pers dengan maksimal, diantaranya bekerjasama dengan 

banyak televisi nasional yang ada seperti membuat project acara dengan 

JTV, membantu audisi KDI, AFI dan Indonesian Idol yang diselenggarakan 

oleh RCTI di Kota Semarang, mempromosikan acara yang ada di 

Indonesiar, SCTV dan NET TV serta memiliki hubungan yang sangat kuat 

dengan MNC Media. 

Selain dengan televisi nasional, Eko Budi Prasetyo 

52mengungkapkan Gajahmada Group juga menjalin kerjasama dengan 

banyak rumah produksi perfilman. Terakhir pada periode semester I 2018, 

Gajahmada Group turut bekerja dalam pembuatan film yang dibuat Soraya 

Entertaiment diantaranya Wiro Sableng, kemudian Ayat-Ayat Cinta, Eiffel 

I’m In Love 1 dan 2, film Yowes Ben. Selain itu Gajahmada Group juga 

bekerjasama dengan rumah produksi Hitmaker dan MNC Picture dalam 

pembuatan film Chrisye. Adapun Raffi Ahmad Picture (RA Picture) turut 

bekerjasama dalam pembuatan film Rafathar, Suster Ngesot: Urban Legend 

dan lain sebagainya. Tak  hanya rumah produksi nasional, Gajahmada 

Group juga bekerjasama dengan 20Fox. 

Tak cukup menyadari pentingnya hubungan pers, selain dengan 

televisi dan rumah produksi maka Gajahmada Group juga menggandeng 

                                                           
52 Eko Budi Prasetyo. Manajer Marketing Gajahmada Group. Wawancara Langsung. 9 Agustus 
2018. Di Kantor Pusat Gajahmada Group Radio. 
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media koran yaitu Kompas dan Tribun. Adapun diungkapkan bentuk 

kerjasama yang ada adalah dengan barter, yaitu radio-radio di Gajahmada 

Group menayangkan pengiklanan film sesuai segmentasi yang ada dan 

pihak dari media yang bekerjasama meletakkan nama Gajahmada Group di 

credit title, selain itu juga membayar secara tunai hingga mendatangkan 

artis-artis yang berperan untuk melakukan talkshow di Gajahmada Group. 

Dalam periode 2018 ini, beberapa artis ternama telah hadir di studio 

Gajahmada Group, contohnya Luna Maya dan Christian Sugiono yang 

berperan dalam film Sabrina (2018). Kendati bekerjasama dengan rumah 

produksi, tv nasional dan koran nasional, Gajahmada Group memiliki 

prinsip untuk tidak bekerjasama dengan media radio lokal maupun nasional, 

karena menganggap media yang ada sama tujuan dan fungsinya. 

Dalam kegiatan hubungan pers yang baik ini, Eko menceritakan 

dampak terhadap pemasang iklan yang cukup signifikan. Salah satunya 

karena kerjasama dengan peprfilman, maka banyak artis-artis nasional 

khususnya actor perfilman yang melakukan talkshow di Gajahmada Group 

dan membayar secara finansial untuk penayangan. Selain itu, penayangan 

nama Gajahmada Group di credit title film membuat nama stasiun radio ini 

dikenal di seluruh Indonesia. 53Maka tak heran, banyak pemasang iklan di 

Gajahmada Group tidak hanya berasal dari Kota Semarang, namun dari 

berbagai penjuru kota di Indonesia. Demikian juga hubungan pers dengan 

                                                           
53 Eko Budi Prasetyo. Manajer Marketing Gajahmada Group. Wawancara Langsung. 9 Agustus 
2018. Di Kantor Pusat Gajahmada Group Radio. 
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koran dan televisi mampu memperkuat brand awareness Gajahmada Group 

khususnya Imelda FM dan Suara Semarang FM semakin dikenal di 

masyarakat dan berikutnya membawa dampak pemasang iklan tertarik 

dengan radio yang dikenal oleh masyarakat luas. 

Adapun menurut Moelyo, Radio Pro Alma juga menyadari 

pentingnya kegiatan media pers. Saat ini, Pro Alma FM telah bekerjasama 

dengan media koran raksasa di Jawa Tengah, yaitu Suara Merdeka serta 

media berita nasional yaitu Kantor Berita Antara (Antara News).54 Selain 

dengan media cetak dan daring, Pro Alma FM juga bekerjasama dengan 

humas Undip, sehingga pada website Undip banyak dilakukan kegiatan 

promosi dan pemberitaan mengenai Pro Alma FM serta dapat didengarkan 

secra live streaming melalui website resmi Universitas Diponegoro 

Semarang. 

Secara redaksi, kerjasama pers ini menghasilkan berita-berita yang 

kredibel, terpercaya dan update karena dipasok oleh media-media besar dan 

ternama. Juga secara finansial kegiatan hubungan pers ini membawa minat 

pemasang iklan untuk memasangkan iklan di radio yang aktif tampil dalam 

media massa. Ini merupakan dampak kerjasama penayangan nama Pro 

Alma FM di setiap media yang beritanya dibacakan oleh penyiar Pro Alma 

FM ketika membacakan berita. 

                                                           
54 Moelyo Hardi Purnomo. Manajer Marketing Pro Alma FM. Wawancara Langsung. 16 Agustus 
2018. Di Gedung FIB Universitas Diponegoro Semarang 



60 
 

Berbeda dari ketiga radio yang ada, radio Rhema FM tidak 

melakukan kegiatan media pers/media relation dengan pihak manapun. 

 

2. Publisitas Produk 

Secara umum, keempat radio yang diambil peneliti sebagai objek 

seluruhnya melakukan kegiatan publisitas produk. Bahkan keempat radio 

yang ada menyatakan bahwa kegiatan publisitas produk adalah kegiatan 

yang terus-menerus dan menjadi penopang berdirinya suatu perusahaan 

industri kreatif khususnya radio. Adapun kegiatan publisitas produk yang 

umum dilakukan keempat radio adalah melalui media sosial dan kegiatan 

off air. Namun secara spesifik ada beberapa begiatan ungulan yang 

dilakukan. 

Dimulai dari Rhema FM sebagai sebuah radio religi kristiani, 

kegiatan publisitas yang ada banyak digerakkan lewat kegiatan-kegiatan 

sosial, diantaranya Pasar Murah yang rutin dilakukan setiap beberapa bulan 

sekali di wilayah-wilayah timur Kota Semarang seperti Demak, Kudus, 

Kaligawe serta banyak dilakukan di wilayah pinggiran Kota Semarang. 

Selain kegiatan pasar murah, Rhema FM juga rutin melakukan kegiatan 

seminar atau pesta yang mengundang tokoh-tokoh atau pakar di bidang 

kerohanian Kristen agar menarik perhatian pengunjung. Adapun Rhema FM 

juga melakukan kegiatan sosial di tanggal khusus seperti natal, tahun baru, 

ulang tahun radio Rhema hingga hari raya besar Islam seperti buka bersama 
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1000 warga di sekitar Tanah Mas, acara makan bersama, open house dan 

sebagainya. 

Selain event tahunan atau bulanan, berdasarkan wawancara 

langsung yang dilakukan peneliti dengan Yogi Prihandoko, Rhema FM juga 

memiliki kegiatan rutin mingguan yaitu setiap Jumat pagi memberikan 

makan gratis kepada ratusan warga yang tidak mampu hingga memberikan 

support talenta berupa Master Ceremony (MC) serta Event Organizer (EO) 

bagi yang membutuhkan. Rhema FM menjelaskan bahwa pada dasarnya 

lebih mentargetkan pendengar terlebih dahulu dan brand awareness yang 

ada di masyarakat melalui kegiatan sosial yang dapat menjadi berkat bagi 

sekelilingnya, yang kemudian akan menjadi sebuah potensi bagi Rhema FM 

untuk menawarkan spot iklan yang ada kepada pemasang iklan di radio. 

Yogi Prihandoko juga meyebutkan akibat kerjasama Rhema FM 

dengan mitra-mintranya dalam kegiatan sosial, ini juga memberikan 

dampak citra positif terhadap perusahaan yang mengikuti kegiatan pasar 

murah serta pembagian sembako atau makanan, sehingga ini merupakan 

sebuah kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik yang 

dilakukan perusahaan. 55 

Selain itu, hubungan antara Rhema FM dengan pemasang iklan juga 

semakin kuat karena intensitas komunikasi secara langsung maupun tidak 

langsung yang lebih tinggi. Secara sosial, kegiatan ini juga semakin 

                                                           
55 Yogi Prihandoko. Divisi Marketing Rhema FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 Agustus 
2018. Di Kantor Pusat Rhema FM Semarang. 
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memperkuat kepercayaan pemasang iklan terhadap radio Rhema FM 

sebagai sebuah radio yang memperhatikan masyarakat serta bertanggung 

jawab terhadap visi radio yang ada. 

Berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Rhema FM berupa 

kegiatan sosial sebagai ajang publisitas, Pro Alma FM melakukan kegiatan 

publisitas dengan menfaatkan minat yang dimiliki mahasiswa. Saat ini, di 

tahun 2018 Pro Alma FM telah merancangkan beberapa kegiatan sampai 

akhir bulan Desember 2018, yaitu event jejepangan bernama Undip No 

Sekai sebanyak tiga kali setahun, menggelar Career Festival di Undip, Fun 

Bike di 25 September 2018 serta Moesilin Festival. Dari kegiatan ini 

Moelyo mengungkapkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan baik jasa 

maupun consumer goods yang turut membantu dalam mensukseskan 

kegiatan ini, juga sebagai sarana untuk mengenalkan produk perusahaan 

kepada masyarakat.  

Dari dampak inilah, proses penawaran dan kerjasama Pro Alma FM 

dan perusahaan yang mendukung acara dapat dilanjutkan. Sebelumnya, 

perusahaan yang berawal dari minat mendukung kegiatan Pro Alma FM 

hingga saat ini turut memasangkan iklannya di Pro Alma FM, khsusnya 

perusahaan yang menjadikan mahasiswa (anak muda) sebagai target pasar. 

Selain publitias melalui event, Moelyo Purnomo dalam wawancara 

langsung juga menjelaskan memiliki strategi unik untuk mempublikasi 

produknya yaitu dengan memutar penuh siaran Pro Alma FM di public 

speace di berbagai titik Universitas Diponegoro, diantarnaya SPBU Undip, 



63 
 

Rusunawa Undip, hingga setiap kantin-kantin yang ada di seluruh fakultas 

Universitas Diponegoro. Tujuannya agar mahasiswa aware dengan media 

yang dimiliki serta terbiasa untuk menikmati program-program Pro Alma 

FM.56 Hal ini berimbas semakin dikenalnya ProAlma FM di mata 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Undip sehingga kecintaan ini akan 

menjadi rekomendasi mahasiswa untuk kelak memasangkan iklan produk 

yang mereka miliki ketika bekerja, maupun memberi rekomendasi epada 

kerabat/keluarga yang memiliki produk tertentu untuk diiklankan di radio. 

Tak cukup menyelenggarakan event dan publisitas di sekitar kampus 

Undip, Pro Alma FM juga melakukan publisitas secara personal dengan 

alumni-alumni yang telah bekerja di perusahaan melalui percakapan 

langsung, email maupun pesan singkat di media sosial. Sehingga melalui 

kegiatan publisitas tersebut diharapkan alumni yang telah bekerja di suatu 

perusahaan atau memiliki kegiatan wirausaha tertentu dapat menjadi potensi 

untuk memasangkan iklan di ProAlma FM. Terakhir, di kegiatan luar 

kampus Pro Alma FM juga mempublikasi radionya lewat baliho di berbagai 

titik ramai Kota Semarang. 

Radio Imelda FM dan Suara Semarang FM juga melakukan kegiatan 

publisitas produk. Publisitas produk yang ditawarkan selain bekerjasama 

dengan media lain dan melalui support event-event nasional maupun event 

lokal yang secara mandiri diselenggarakan seperti Aerobic On The Street. 

                                                           
56 Moelyo Hardi Purnomo. Manajer Marketing Pro Alma FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 
Agustus 2018. Di Gedung FIB Universitas Diponegoro Semarang. 
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Eko mengungkapkan ciri khas yang ada di radio Imelda FM dan Suara 

Semarang FM adalah menampilkan tayangan visual melalui baliho di 

banyak titik di Kota Semarang, dengan sebuah tayangan yang paling besar 

ada di jalan Pahlawan dan jalan Pemuda Semarang.57 

Selain itu juga mempublikasi masyarakat lewat videotron yang ada 

di Banyumanik serta jalan Dr.Wahidin Semarang. Tak hanya lewat 

tayangan visual dan video di tempat umum, Imelda FM dan Suara Semarang 

juga bergerak aktif lewat media sosial yang tidak dimiliki Rhema FM dan 

Pro Alma FM, yaitu channel Youtube. Kegiatan publikasi ini membawa 

efek yang kuat terhadap pemasang iklan untuk mamasangkan iklannya di 

radio Gajahmada Group, sebab dipastikan radio yang tidak cukup besar dan 

berhasil akan memiliki cukup anggaran untuk membayar biaya puluhan 

hingga ratusan juta guna memasarkan produknya di kota besar seperti 

Semarang. Sehingga dari nama besar inilah, muncul kepercayaan pemasang 

iklan terhadap radio-radio di Gajahmada Group. 

Selain kepada pendengar dan masyarakat, Gajahmada Group juga 

aktif mempublikasi dirinya kepada biro-biro iklan. Selain rajin mengikuti 

kegiatan-kegiatan seminar atau promosi yang dilakukan biro iklan di 

berbagai kota, khususnya kota besar seperti Jakarta, Gajahmada Group juga 

memberanikan diri untuk mengadakan event kepada biro-biro iklan sebagai 

ajang publikasi di Jakarta, sekaligus menjadi pembicara dan menjabarkan 

                                                           
57 Eko Budi Prasetyo. Manajer Marketing Gajahmada Group Radio. Wawancara Langsung. 9 
Agustus 2018. Di Kantor Pusat Gajahmada Group Radio. 
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perkembangan radio serta perkembangan minat iklan di jaman sekarang. 

Kegiatan publikasi terhadap biro iklan tentu memberikan pemahaman 

kepada produk-produk yang sebelumnya tidak mengenal Gajahmada Group 

menjadi menyadari kekuatan dan keunggulan radio-radio yang ada di 

Gajahmada Group, sehingga biro iklan memberanikan diri untuk 

memberikan kepercayaan spot iklan kepada radio-radio di Gajahmada 

Group sesuai segmentasi yang ada. 

 

 

3. Komunikasi Korporat 

Setiap organisasi dimanapun dipastikan melakukan komunikasi 

korporat, yaitu sebuah kegiatan untuk menjalin hubungan baik serta 

mengenalkan organisasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. 

Namun, yang membedakan dari kegiatan korporat masing-masing 

organisasi adalah bentuk kegitan/strategi kegiatan dalam pelaksanaannya. 

Kegiatan komunikasi korporat dalam sudut pandang hubungan 

masyarakat ini membawa dampak terhadap tiga unsur penting di sebuah 

stasiun radio, yaitu karyawan (internal), pendengar serta pengambil 

kebijakan/pengelola radio. Apabila sebuah radio memiliki hubungan yang 

kuat antar internal, maka marketing secara psikologis akan memiliki 

keyakinan kuat serta merasakan dkungan yang penuh dari pihak internal 

untuk mendapatkan minat pemasang iklan. 
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Hubungan komunikasi korporat yang baik dengan pendengar juga 

membawa dampak semakin banyaknya pendengar serta berikutnya kuatnya 

loyalitas pendengar terhadap radio-radio yang ada. Sehingga bagi 

marketing, tidak akan khawatir dalam menyampaikan potensi pasar yang 

besar terhadap bakal pemasang iklan. Tentu berbeda dengan radio yang 

memiliki sangat sedikit pendengar, maka marketing akan khawatir apabila 

pemasang iklan merasa sia-sia atau bahkan tidak merasakan dampak apapun 

ketika sebelum dan sesudah memberikan kepercayaannya kepada radio 

untuk berilan. Maka tidak hanya pemasang iklan yang berhenti 

memasangkan iklannya, namun juga nama buruk dari radio tertentu akan 

tersiar secara luas baik terhadap produk lain atau biro iklan lainnya. 

Demikian juga halnya menjalin hubungan baik dengan pengelola, 

sebagai penyedia lapangan kerja bagi seluruh staff/karyawan yang ada. 

Apabila pengelola kehilangan komunikasi akan berakibat juga pada 

hilangnya harapan pengella terhadap bisins yang dijalankan, sehingga juga 

karyawan yang dirugikan diberhentikan secara sepihak maupun 

pengurangan gaji karyawan. Sebab, semakin sejahtera dan berhasil sebuah 

radio, maka pemegang jabatan di radio juga akan memberikan dampak 

peningkatan kesejahteraan pada karyawan internal. Seluruh kepercayaan 

dan kesejahteraan karyawan berimbas pula kepada semakin kuatnya 

kepercayaan diri serta motivasi dan semangat karyawan dalam memberikan 

excellent service kepada pihak berkepentingan, khususnya semangat dalam 

mendapatkan minat pemasang iklan. 
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Secara umum, seluruh kegiatan komunikasi korporat internal 

keempat radio adalah sama yaitu melakukan rapat rutin. Adapun Rhema FM 

dan Gajahmada Group rutin menggelar kegiatan outing office bersama 

seluruh staff, khususnya Rhema FM bersama seluruh keluarga karyawan 

setiap enam bulan sekali dan Gajahmada Group hanya untuk crew setiap 

setahun sekali. Untuk Rhema FM, Yogi Prihandoko menceritakan rapat 

rutin dilakukan seluruh crew dan penyiar lewat doa bersama setiap Jumat 

pukul 18.00 WIB.58 Pro Alma FM, melakukan rapat rutin dengan pimpinan 

setiap tahun dan kapan saja ketika pihak rektorat menghendaki. Untuk 

Gajahmada Group lebih bersifat mandiri yaitu masing-masing divisi setiap 

seminggu sekali. 

Hal yang sama dilakukan keempat radio dengan pemilik/pimpinan 

utama. Rhema FM dapat melakukan koordinasi komunikasi dengan pemilik 

setiap saat, karena Ibu Tina Purnomo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

pada prinsipnya mudah untuk dijumpai dan melakukan koordinasi. Pro 

Alma FM melakukan koordinasi dengan rektor sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dengan cara rapat terbuka serta Gajahmada Group 

melakukan rapat pimpinan dengan bertajuk pelaporan kegiatan dan 

perkembangan radio. 

Adapun yang membedakan dari keempat objek radio yang ada 

adalah komunikasi korporat dengan pihak eksternal, khususnya pendengar. 

                                                           
58 Yogi Prihandoko. Marketing Rhema FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. Di 
Kantor Pusat Rhema FM Semarang. 
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Meskipun secara umum keempat radio menjalin keakraban lewat program-

program on air yang ada dengan request lagu dan mengirimkan pesan, ada 

beberapa karakteristik unik yang dilakukan masing-masing radio. Rhema 

FM melakukan beberapa kegiatan untuk menjalin komunikasi diantaranya 

open house setiap kali ulang tahun Rhema FM. Terakhir data 

diselenggarakan pada awal 2018 lalu, open house Rhema FM dihadiri oleh 

630 orang dari berbagai kota yang hadir mulai pukul 08.00-18.30 WIB ke 

kantor Rhema FM Semarang. Selain itu, Rhema FM juga memiliki acara 

dengan pendengar bernama “Retret Pendengar Radio Rhema” yang rutin 

diadakan tiga kali dalam setahun. 

Keunikan komunikasi korporat yang dilakukan Gajahmada Group 

adalah diadakakannya acara bernama “Temon”, yaitu dimana pada acara 

tersebut seluruh pendengar dari masing-masing radio, khususnya Imelda 

FM dan Suara Semarang FM hadir dan berbagi cerita serta melakukan 

games hingga makan yang semuanya didapatkan secara gratis oleh para 

pengunjung yang ada di kantor Gajahmada Group Semarang. Pada periode 

2018 ini, Suara Semarang mengadakan makan bersama di Kampung Laut 

yang dihadiri lebih dari 200 pendengar secara gratis. Sedangkan pada 

periode 2018 ini Imelda FM melakukan kunjungan bersama seluruh 

pendengar Imelda FM ke Rumah Herborist dan memenuhi quota sebanyak 

2 bus besar yang disediakan.  

Ada pula ciri khas lain yang dimiliki Gajahmada Group untuk 

menjalin keakraban dengan pihak internal dan tidak dimiliki Rhema FM 
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serta Pro Alma FM, yaitu kegiatan rutin kunjungan ke empat radio yang 

dimiliki oleh Gajahmada Group yaitu Gajahmada FM, Imelda FM, Suara 

Semarang FM dan Lababa FM di Tegal setiap tiga bulan sekali untuk 

menjabarkan perkembangan radio, mengingatkan visi-misi serta 

mentraining ilmu-ilmu baru kepada penyiar agar selalu satu visi, satu tujuan 

dan memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang sama. 

 

 

4. Melobi. 

Melobi adalah kegiatan yang dilakukan keempat radio untuk 

menghadapi krisis yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan radio. 

Secara umum berdasarkan hasil wawancara tidak ada masalah dari pihak 

eksternal yang menimbulkan masalah serius di keempat radio yang ada. 

Dalam kasus internal, Gajahmada Group tidak memiliki masalah yang 

cukup serius pula. Sedangkan untuk Rhema FM dan Pro Alma FM sempat 

mengalami beberapa konflik sehingga diperlukan strategi lobi yang baik dan 

tepat. 

Kegiatan melobi ini sangat berpengaruh terhadap konsistensi citra 

positif yang ada di sebuah stasiun radio. Serangan atau konflik interal 

maupun eksternal yang tidak mampu diselesaikan melalui proses lobi yang 

baik maka akan menjadi bumerang bagi kehancuran nama baik sebuah 

stasiun radio. Tentunya, masalah atau isu negatif pada semua radio yang 
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tidak terselesaikan dengan baik bahkan tuntas, akan menyingkirkan jauh 

kepercayaan dan minat pemasang iklan terhadap radio tertentu. 

Yogi Prihandoko dalam wawancara langsung meneritakan krisis 

Rhema FM dimulai ketika kabar mengejutkan hadir dari Pdt. Petrus Agung 

Purnomo sebagai pimpinan tertinggi sebelum istrinya, Ibu Tina Purnomo 

memimpin yayasan.59 Saat itu, seluruh civitas yayasan gereja JKI Holy 

stadium terbagi dalam dua piihak, yaitu antara pihak Bapak Petrus Agung 

dan Ibu Tina. Perpecahan ini tidak hanya dialami oleh jemaat namun 

merambah hingga karyawan dan seluruh staff yayasan, termasuk radio 

Rhema FM. 

Ketidak-puasan terhadap kepemimpinan yang dipegang oleh Ibu 

Tina Agung Purnomo itu berimbas banyaknya karyawan yang berjumlah 

hampir setengah dari staff kantor mengundurkan diri. Sehingga lobi yang 

dilakukan pemimpin adalah dengan mengapresiasi dan mengedukasi 

karyawan yang tunduk dan loyal (reward).  

Selain itu, Rhema FM melakukan kegiatan open recruitmen 

karyawan dalam memenuhi posisi yang tadinya mengalami kekosongan 

jabatan. Adapun strategi lobi yang dilakukan oleh Rhema FM yang lain 

adalah dengan mengedukasi pendengar bahwa konflik merupakan hal yang 

sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konflik ini 

                                                           
59 Yogi Prihandoko. Marketing Rhema FM Semarang. Wawancara Langsung. 16 Agustus 2018. Di 
Kantor Pusat Rhema FM Semarang. 
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hanyalah dialami berdasarkan perbedaan pendapat, sehingga tidak perlu 

diperbesar menjadi sebuah masalah yang terlalu serius.  

Sehingga, justru melalui kejadian tersebut saat ini para karyawan 

dan staff menilai Rhema FM memiliki karyawan yang loyal dan lebih 

proffesional dibidangnya sebagai sebuah perusahaan/industri kreatif 

dibandingkan dengan sebelumnya. Keberhasilan ini merupakan proses 

mengubah krisis menjadi potensi besar berkat keberhasilan lobi yang cermat 

dari pihak internal Rhema FM Semarang. 

Adapun konflik internal yang cukup serius juga pernah terjadi di 

pihak radio Pro Alma FM. Krisis diawali ketika disahkannya Pro Alma FM 

sebagai sebuah perusahaan industri bersertifikat resmi pemerintah, 

khususnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berdasarkan keputusan 

tersebut, fakultas-fakultas yang ada di Universitas Diponegoro mulai 

memanfaatkan momentum ini untuk mengakui Pro Alma FM sebagai radio 

professional masing-masing fakultas berkat cikal bakal UKM/Komunitas 

radio amatir yang ada di fakultas tertentu. 

Hal ini menimbulkan krisis dimana konflik kepemilikan yang 

sebenarnya secara hukum dimiliki Undip, menjadi rancu akibat beberapa 

fakultas berusaha mengambil kepemimpinan/keputusan di radio Pro Alma 

FM. Akibatnya, berdasarkan cerita Moelyo Purnomo dalam wawancara 

langsung, 60saat itu terjadi persaingan tidak sehat antar fakultas dalam hal 
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Agustus 2018. Di Gedung FIB Universitas Diponegoro. 
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akademis maupun non akademis yang terbawa hingga lingkungan sosial 

kampus, bahkan pihak yang kecewa mulai menebarkan berita-berita tidak 

baik mengenai Pro Alma FM.  

Namun melalui proses yang sistematis dan serius, krisis ini dapat 

diatasi melalui proses lobi yang dilakukan Pro Alma yaitu meminta pihak 

Universitas untuk membuat surat keputusan resmi dan tegas yang 

menunjukkan bahwa radio Pro Alma adalah milik seluruh mahasiswa 

Undip, tidak ada kepentingan fakultas tertentu. 

Selain mempertegas kebijakan, pihak radio Pro Alma juga banyak 

mengangkat status kepemilikan Pro Alma sebagai radio universitas dan 

mengunggulkan nilai kebersamaan, bukan nilai kompetitif yang saing 

menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Melalui kasus ini, saat ini pihak 

internal Pro Alma mengakui telah banyak mahasiswa yang dapat menerima 

keputusan ini dan mulai berkontribusi dan mendukung peningkatan kualitas 

radio Pro Alma. 

 

5. Konseling 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa Rhema FM dan 

Gajahmada Group tidak pernah melakukan kegiatan konseling dalam hal 

perubahan tagline, visi-misi, segmentasi, data radio dan lain sebagainya. 

Rhema FM menjelaskan tidak adanya perubahan tersebut berdasarkan visi 

dari Rhema FM yang tidak akan berubah hingga kapanpun, sesuai Alkitab 

di Yesaya pasal 61. Sehingga perubahan terhadap visi, tagline, sasaran 



73 
 

pendengar dan lain sebagainya dinilai akan merubah konsistensi visi mulia 

yang ada di Rhema FM.  

Sedangkan Gajahmada Group memiliki perbedaan alasan terhadap 

tidak adanya perubahan dalam hal data radio melalui proses konseling, 

dikarenakan radio Gajahmada Group yang telah berdiri lebih dari 42 tahun 

memiliki konsistensi tujuan yang tidak ingin mempengaruhi kepercayaan 

pemasang iklan terhadap Gajahmada Group, khususnya Imelda FM dan 

Suara Semarang FM. Gajahmada menilai bahwa perubahaan dan labilitas 

dalam menentukan gerak radio akan mempengaruhi kesetiaan dan 

kredibilitas yang selama ini dimiliki pemasang iklan terhadap radio-radio di 

Gajahmada Group. 

Berbeda dengan Pro Alma FM, dimana ijin resmi yang didapatkan 

lewat pemerintah dan Undip sendiri baru saja diraih, maka ada perubahan 

terhadap staff/jabatan yang diisi oleh Pro Alma FM dimana sebelumnya 

diduduki mahasiswa, kini berubah untuk seluruh divisi head office yang ada 

diisi oleh dosen Universitas Diponegoro. Untuk staff office, diisi oleh 

orang-orang proffeisonal di bidangnya yang bekerja secara serius sesuai 

talenta yang dimiliki baik dalam hal akuntansi, pengelolaan on air, off air, 

marketing dan ain sebagainya.  

Selain itu mealui proses konseling yang kurang lebih terjadi selama 

dua minggu, akhirnya staff dan karywan bersama rektorat Undip melalui 

rapat memutuskan perubahan tagline dan logo radio. Logo radio yang 

sebelumnya dinilai kuno, kini telah mengalami perubahan dan 
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pendewasaan. Serta, tagline yang sebelumnya bernama “Spirit of Your 

Life” berubah menjadi “Be Smart and Fresh”. Proses konseling tersebut 

tidak melewati perhelatan yang cukup serius, sehingga semuanya dapat 

berjalan lancar dan professional. 

Kegiatan konseling atau pemberian saran terhadap pemegang 

jabatan yang berkepentingan khususnya dalam hal membangun citra positif 

serta arah tujuan sebuah organisasi haruslah aktif dilakukan. Misalnya, 

apabila ditemukan program-program atau cara siaran tertentu yang tidak 

sesuai visi-misi sebuah organisasi radio, maka harus segera dilakukan 

konseling agar tidak terjadi perubahan arah gerak organisasi radio. 

Masalah yang tidak dibicarakan atau dibiarkan maka niscaya akan 

memberikan efek bola salju kepada sebuah perusahaan. Untuk itulah, setiap 

organisasi melakukan rapat rutin, seminar, hingga kegiatan-kegiatan 

tertentu yang bertujuan untuk mengingatkan gerak pertumbuhan organisasi 

serta mengevaluasi hal-hal yang menyimang dari tujuan organisasi. Sebab, 

setiap pemimpin membutuhkan saran dan masukkan dari anggota maupun 

pihak tertentu yang berkepentingan agar memiiki kejelasan dan informasi 

yang cukup dalam mengambil keputusan, maka proses ini didapatkan 

melalui proses konseling. 

 

 

 


