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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh rangkaian observasi, penelitian dan perumusan data 

yang peneliti lakukan mengenai peranan public relations radio Rhema FM, Pro 

Alma FM, Imelda FM dan Suara Semarang FM maka dapat ditemukan beberapa 

hasil akhir seperti dibawah ini. 

 Radio merupakan sebuah industri kreatif dengan biaya operasional yang 

begitu besar, yang didalamnya memiliki kegiatan pengemasan gagasan dan 

informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang 

disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. 

Tujuan utama dari kreatifitas ini adalah untuk terus menarik minat perhatian 

pendengar dan pemasang iklan serta mampu bertarung ditengah persaingan industri 

kreatif stasiun radio lainnya. Bahkan tidak hanya bersaing dengan radio lainnya, 

namun juga bersaing ditengah jenis media lainnya seperti televisi, internet, koran, 

smartphone dan lain sebagainya. 

Pada prinsipnya, berdasarkan wawancara langsung di lapangan keempat 

radio yang ada menyadari dan mengakui bahwa kegiatan public relations sangatlah 

penting bagi setiap organisasi yang ada, termasuk di industri radio. Meskipun di 

masing-masing radio tidak memiliki divisi khusus public relations secara struktural, 

namun keempat radio yang ada dipastikan melakukan kegiatan public relations 

untuk menjalin relasi baik dengan media lain maupun pemasang iklan. Selain itu 



76 
 

kegiatan public relations juga bertujuan memberikan pemahaman produk kepada 

masyarakat, khususnya pemasang iklan hingga menyelesaikan konflik-konflik atau 

isu terkait internal dan eksternal organisasi serta memperkuat citra dan branding di 

radio melalui proses konseling agar memberikan kepercayaan kepada pemasang 

iklan untuk memasangkan iklannya di radio terkait. 

 Kegiatan public relations yang peneliti gunakan adalah hubungan pers, 

publisitas, lobi, komunikasi korporat dan konseling yang berimbas kepada 

peningkatan minat pemasang iklan untuk memasangkan iklannya di radio-radio 

yang ada seperti yang dijelaskan di Bab II dan dianalisis pada Bab IV penelitian ini. 

 Menariknya dari penelitian ini adalah bahwa radio Rhema FM, Pro Alma 

FM, Imelda FM dan Suara Semarang FM yang berangkat dari motivasi dan cita-

cita berbeda, semuanya melakukan kegiatan public relations untuk menciptakan 

daya tarik kepada pemasang iklan. Rhema FM diprakasai oleh sebuah organisasi 

rohani yaitu gereja, Pro Alma FM dibangun atas dasar visi organisasi pendidikan 

yaitu universitas serta Imelda FM dan Suara Semarang FM yang dibangun oleh satu 

grup bernama Gajahmada Group terbentuk oleh kalangan profesional di bidang 

bisnis. 

 Artinya, hal ini menunjukkan bahwa radio-radio yang menjadi objek 

penelitian merupakan radio swasta sebagai sebuah industri kreatif yang berdiri di 

atas kaki sendiri secara mandiri, tanpa mengandalkan bantuan atau dukungan dana 

dari organisasi yang menaungi berdirinya radio-radio di atas. Dari kemandirian 

tersebutlah juga tercipta kesimpulan yang riil bahwa radio sebagai sebuah industri 

kreatif harus menciptakan daya tarik kepada pemasang iklan melalui kegiatan 
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public relations yang peneiti lakukan. Hal ini juga yang diakui dan dikonfirmasi 

oleh ketiga narasumber yang ada dari masing-masing radio sebagai subjek 

penelitian. 

 Adapun dari hasil wawancara yang ada menunjukkan Rhema FM aktif 

melakukan kegiatan publisitas produk, melobi dan komunikasi korporat. 

Sedangkan Pro Alma FM melakukan hubungan pers, publisitas produk, melobi, 

komunikasi korporat dan konseling. Serta Imelda FM dan Suara Semarang FM 

yang melakukan kegiatan public relations berupa hubungan pers, publisitas dan 

komunikasi korporat.  

 Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II mengenai dampak dari kegiatan 

humas adalah terciptanya kesan/image, memberikan pengetahuan dan pengertian 

mengenai produk, menciptakan ketertarikan dalam hal menarik minat pemasang 

iklan, menimbulkan penerimaan di kalangan masyarakat serta menciptakan simpati 

dapat ditunjukkan dalam beberapa hal berikut. 

 Kesan atau image radio telah berhasil dibentuk oleh keempat radio yang 

menjadi objek penelitian bahwa semuanya memiliki kejelasan dalam hal visi, 

tagline, sasaran pendengar dan program siaran untuk memuaskan pendengar yang 

dijelaskan pada Bab IV sub-bab 1.1. profil radio. Terkait pengetahuan dan 

pengertian, salah satu bentuk perwujudan kegiatan tersebut adalah dengan 

memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, hal 

tersebut merupakan salah satu kegiatan keempat radio yang ada berusaha 

menciptakan pengetahuan dan pengertian mengenai stasiun radio, dibalik 

banyaknya radio yang menolak memberikan informasi untuk dianalisis. 
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 Menciptakan ketertarikan, khususnya kepada pemasang iklan dibuktikan 

berdasarkan data yang dijabarkan Eko Budi Prasetyo dalam wawancara langsung 

dengan peneliti secara lisan ditunjukkan bahwa Gajahmada Group bahwa saat ini, 

khususnya periode tahun 2018 siaran iklan on air dalam status waiting list, artinya 

bahwa slot untuk beriklan belum tersedia karena penuh. Sedangkan, data yang 

diberikan Yogi Prihandoko sebagai marketing Rhema FM secara tertulis 

menunjukkan status slot untuk beriklan juga telah full book selama periode Januari-

Desember 2018. Artinya, melalui kegiatan public relations keempat radio yang ada 

telah berhasil menciptakan ketertarikan kepada pemasang iklan. 

 Tentunya, mengenai penerimaan dan simpati keempat radio yang ada tidak 

terlibat dalam kasus kriminalitas apapun, bahkan tidak memiliki isu negatif atau 

pandangan masyarakat yang negatif terhadap keempat media yang ada. Contohnya 

Eko Budi yang mengungkapkan bahwa Gajahmada Group tidak mengijinkan salah 

satu pasangan calon presiden 2019 untuk beriklan di radio-radio yang di naungi 

Gajahmada Group, peraturan tegas Imelda FM dan Suara Semarang FM 

menyatakan bahwa apabila mengkampanyekan iklan politik harus dari kedua belah 

pihak dalam pilpres 2019. Ini merupakan bentuk Gajahmada Group 

mempertahankan sikap netral dan bersih dari kegiatan politik tertentu yang dapat 

menimbulkan konflik dan akhirnya kehilangan penerimaan dan simpati dari 

masyarakat.  

Demikian juga Rhema FM yang banyak melakukan kegiatan sosial 

membuat masyarakat mencintai keberadaan radio Rhema FM serta keberhasilan 

Pro Alma FM dalam menyelenggarakan event-event di Undip yang dihadiri oleh 
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ratusan bahkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan 

bahwa kedua radio ini juga mendapatkan penerimaan dan simpati dari masyarakat 

yang ada. 

Terkait perihal konteks kegiatan public relations untuk menarik minat 

pemasang iklan dalam sudut komunikasi pemasaran, saat ini radio Rhema FM 

memiliki daftar pemasang iklan yang didominasi oleh produk-produk lokal di 

Semarang seperti hotel-hotel di Kota Semarang, restoran, roti, sekolah, produk-

produk elektronik, jasa bridal, make up, jasa gaun pengantin dan lain sebagainya. 

Sedangkan, daya tarik yang dicapai oleh Pro Alma FM menjadikan stasiun radionya 

didominasi oleh pemasang iklan perorangan oleh tokoh-tokoh akademis atau 

wirausahawan untuk membangun citra dirinya melalui kegiatan talkshow, misalnya 

excecutive chef sebuah restoran, sales manager sebuah bidang produk/jasa, ketua 

senat akademik Undip, ketua KPID Jateng, politikus, juara lomba nasional dan lain 

sejenisnya. 

Adapun Imelda FM dan Suara Semarang FM yang berangkat dari organisasi 

professional bisnis, maka pemasang iklan yang ada di dominasi oleh produk-produk 

raksasa nasional serta artis-artis atau event nasional papan atas, seperti jasa 

transportasi online Go-Jek, produk kecantikan, fashion, restoran ternama, dokter 

kecantikan atau sosok inspiratif bagi wanita dan perlengkapan bayi di Imelda FM.  

Di Suara Semarang FM pemasang iklan yang ada berupa jasa transportasi 

online terbesar di Asia Tenggara, yaitu Grab. Selain itu juga artis-artis dangdut 

nasional yang menjadi pemasang iklan guna membangun citra diri dan 

mempromosikan album terbarunya seperti Winnie Oscar, Gustie Oca, Ayu Sari, Siti 
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Badriah, Virzha, Cakra Khan, Yuka Tamada dan artis-artis nasional lainnya. Secara 

umum di ketiga radio Gajahmada Group pemasang iklan nasional juga turut 

bekerjasama yaitu Yamaha Lexi, Suzuki Ignis, film-film dan rumah produksi 

nasional, obat-obatan berizin resmi kementerian Indonesia, produk elektronik 

internasional seperti Lenovo, restoran bertaraf internasional yaitu Pizza Hut, 

perusahaan taksi berskala nasional terbesar di Indonesia, Blue Bird Taxi dan masih 

banyak lainnya. 

Terakhir, peneliti telah membuat kesimpulan jawaban dalam menjawab 

bagaimana proses dari peranan kegiatan public relations radio Rhema FM, Pro 

Alma FM, Imelda FM dan Suara Semarang FM pada Bab IV. Selanjutnya 

bagaimana hasil dari peranan kegiatan tersebut adalah terbuktinya keempat radio 

yang ada telah mengudara selama puluhan tahun, diantaranya Rhema FM yang 

telah mengudara lebih dari 12 tahun, Pro Alma FM yang sudah mengudara lebih 

dari 15 tahun sejak mendapatkan ijin resminya mengudara oleh pemerintah pada 

tahun 2003 serta Imelda FM dan Suara Semarang FM sebagai radio paling senior 

di Kota Semarang yang pada bulan September 2018 ini merayakan ulang tahunnya 

yang ke-42 tahun.  

Secara logika bisnis, tidak mungkin tidak ada peranan/kegiatan tertentu 

yang dilakukan keempat radio diatas dalam mempertahankan eksistensinya dari 

terbit matahari hingga terbenamnya, dari hari demi hari, bulan demi bulan bahkan 

tahun demi tahun. Maka, terbukti bahwa sumbangsih terbesar dari kesuksesan 

tersebut adalah peranan public relations masing-masing dalam menarik minat 

pemasang iklan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam penyusunan Bab I-Bab V penelitian 

ini maka peneliti memiliki beberapa saran terkait: 

1. Saran Akademis.  

Pertama, sebaiknya kaum akademis dan pakar-pakar khususnya 

dalam bidang komunikasi lebih banyak membuat kajian mengenai 

media komunikasi digital khususnya radio serta membuat dan 

mengembangkan buku-buku mengenai perkembangan radio secara 

teknis maupun non-teknis. 

Kedua, penelitian lapangan dan analisis di lapangan akan 

memberikan masukan-masukan kepada radio-radio yang ada di 

berbagai daerah sehingga radio tidak menjadi media yang tertinggal dan 

dapat tetap bertahan eksistensinya beradasarkan pengalaman dan ilmu 

yang dimiliki kaum akademis. 

Ketiga, bertahannya radio sebagai sebuah industri kreatif di jaman 

yang serba modern dan semakin mengikis eksistensi radio ini, sangat 

penting mempelajari kreatifitas dan kecerdasan sumber daya manusia 

yang ada di radio untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Ini adalah 

sebuah bentuk apresiasi dan pembelajaran yang tidak ternilai harganya. 

Ditambah, kreatifitas di masing-masing radio melahirkan cara dan jalan 

yang berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. Secara akademis, ini 
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merupakan variasi dan warna yang indah dalam dunia ilmu 

pengetahuan. 

Terakhir, secara akademis peneliti memberikan saran untuk 

penelitian berikutnya guna mendalami keberhasilan stasiun radio 

sebagai industri kreatif, melalui sudut pandang public relations yang lain 

dalam ranah komunikasi pemasaran. Tak hanya itu, penelitian dalam 

konteks untuk menarik minat pemasang iklan juga dapat mencakup 

faktor-faktor lain selain melalui kegiatan public relations, yang dapat 

melengkapi tulisan peneliti. 

 

2. Saran Praktis 

Selain secara akademis, peneliti menemukan beberapa 

masukkan dan saran terkait hal-hal praktis yang dapat diterapkan di 

radio-radio yang ada. 

Pertama, sebaiknya setiap radio meningkatkan peranan kegiatan 

public relations di setiap organisasi yang ada, khususnya di radio. 

Terlebih lagi kajian ilmu dan pengalaman mengenai hubungan pers, 

publisitas produk, lobi, komunikasi korporat hingga konseling terkait 

citra dan brand perusahaan. 

Kedua, adalah hal yang positif apabila setiap pemegang jabatan 

atau peranan di radio khususnya bidang marketing lebih mempelajari 

sebuah kegiatan penting di dalam pemasaran, yaitu public relations. 

Sehingga kegiatan public relations tidak hanya dipahami secara 
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sederhana, namun terlebih daripada hal tersebut ada pemahaman yang 

dalam terhadap public relations ini, yang berikutnya mempengaruhi 

strategi dan kebijakan yang ada di radio dalam mengambil keputusan 

serta meningkatkan kualitas pelayanan produk. 

Ketiga, sebaiknya radio tidak hanya fokus dan berhenti pada 

motivasi untuk memuaskan kebutuhan pendengar, namun dari kajian 

pengalaman yang penulis buat, sangat peting bagi sebuah radio juga 

untuk memperhatikan minat/kebutuhan pemasang iklan. Sehingga, 

melalui kegiatan public relations tidak hanya menciptakan ketertarikan 

kepada radio yang sebelumnya tidak memiliki tujuan untuk memasang 

iklan menjadi sekedar tertarik, namun peranan public relations juga 

mampu menciptakan loyalitas terhadap radio yang ada. 

Terakhir, iklan bukanlah sebuah bonus yang datang secara tiba-

tiba kepada radio dan memberikan keuntungan finansial. Di tengah 

persaingan industri kreatif khususnya broadcasting, radio harus 

bersaing, berjuang dan mempertahankan eksistensinya secara sehat 

untuk mendapatkan minat pemasang iklan. Sehingga, saran praktis 

untuk setiap pemegang peranan di radio adalah untuk tetap bertumbuh 

dan mengembangkan talenta serta visi sehingga radio tidak akan 

menjadi sebuah sejarah. 

Mengutip dari pesan presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo pada 

perayaan Hari Radio Nasional 11 September 2018, bahwa “Radio 



84 
 

adalah media satu suara berjuta telinga yang menjadi alat pemersatu 

bangsa, mari dengarkan radio #AyoDengarRadio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


