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LAMPIRAN 1: Transkrip Wawancara Radio 

 

1. Gajahmada Group 

Waktu  : 9 Agustus 2018, Pukul 10:41 WIB 

Narasumber : Eko Budi Prasetyo 

Divisi  : Manajer Marketing Gajahmada Group 

Durasi  : 1:09:14 

 

Peneliti : Gajahmada Group radio ini terdiri dari apa saja ya pak? 

Narasumber : Baik, ada empat radio yaitu Gajahmada FM, Imelda FM, 

Suara Semarang FM dan Lababa FM di Tegal. Basicly karena sudah di HO 

jadi semuanya berpusat disini jadi mau ke Imelda, Gajahmada atau aapun 

tetap masuknya ke saya, sehingga baru nanti kami sesuaikan segmentasinya 

yang dibutuhkan. 

 

Peneliti : Kalau Lababa radio itu segmentasinya apa ya pak? 

Narasuber : Kalau Lababa Segmentasinya lebih ke keluarga, tapi kelas 

ekonomi middle up, artinya tetapi disesuaikan dengan kelas ekonomi A-B 

di Tegal karena pada dasarnya kan berbeda segmentasi A-B dengan di Kota 

Semarang 

 

Peneliti : Pertama saya mau meneliti tentang radio pak, menurut 

Bapak bagaimana radio saat ini dapat mempertahankan eksistensinya 

dibalik maraknya masyarakat saat ini yang lebih gemar mengkonsumsi 

media lain seperti Youtube, internet, dl untuk mencari informasi? 

Narasumber : Ya, basicly radio tidak akan pernah tergantikan dengan 

media lain karena radio memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki 

media lain, disitu  radio bisa mendengarkan radio sambil beraktifitas 

lainnya. Berbeda dengan televisi dimana mereka harus fokus mendengarkan 

dan youtube juga harus menonton dengan segsama sehingga hal ini tidak 
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bisa digantikan dengan peran media lainnya. Karena radio juga tidak hanya 

berdiri secara konvensional. Karena kami, kalau dari Gajahmada Group 

kam sudah melakukan beberapa pembenahan, kami sudah lama tidak hanya 

bergerak secara konvensional tapi juga ke digital. Jadi kami mengikuti 

perkembangan jaman, kami mengikuti kekinian anak muda di solsial media, 

kami punya web, kami punya berbagai macam informasi yang semua orang 

bisa butuhkan disitu, Aplikasi juga ada , mereka bisa dengar kita dimana 

aja, kita streaming juga bagus. Kita tidak hanya sekedar hiburan tapi juga 

bisa memberikan nilai edukasi, memberikan informasi yang diberikan juga. 

Jadi basicly kenapa sih radio masih bisa bertahan? Orang masih bisa pasang 

iklan arena beberapa kelebihan radio dari yang lain dan karena mereka 

masih bisa mengiklan di digital kita juga. Karena pada dasarnya saat ini 

adalah era digital  untuk melakukan hal-hal yang sama. Dan sekarang radio 

tidak hanya bergerak di bidang on air saja. Jadi packaging radio sendiri 

adalah kegiatan off air-nya. Activation yang kita jalan dan ini kalau untuk 

Gajahmada Group kita regular event kita tetap ada yang setiap minggu 

berlangsung dan itu sudah jadi komunitas sendiri yang ada di Simpang 

Lima. Kita punya aerobic on the street, mungkin kalau masnya pernah ke 

Simpang Lima waktu hari minggu disitu ada aerobic yang paling ramai di 

depan ace hardware yang paling ramai, yang sekarang udah pindah di depan 

tulisan Simpang Lima, itu punya kita. Itu yang regular, belum kita punya 

event-event yang lain, karena sekarang kecenderungan iklan mereka tidak 

hanya bergerak lewat on air tapi lebih ke activation yang langsung bertemu 

dengan audience yang memang semacam aerobic itu sudah full sponsor, jadi 

setahun belum habis sudah banyak yang booking. Belum lagi beberapa 

event yang lagi jalan seperti Goes to school, kita lagi bikin di event-event 

beberapa company dan yang paling dekat adalah Bank Indonesia, kita juga 

ada beberapa produk yang kita jalani. Jadi itulah kolaborasi antara kegiatan 

off air sama on air yang membuat kita masih tetap ada sampai hari ini. Jadi 

kita tidak hanya bergerak secara konvensional saja. Kita jual di web kita, di 

sosial media kita karena memang sekarang biro iklan kecenderungannya 
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kesana, mereka pingin dapat dua2nya secara of air dan digital, jadi itu 

beberapa manajemen yang berbeda. Kita punya IT, ON air, off air masing2. 

Kalaupun nanti masuknya di satu manjemen tapi ada divisi lain lagi. 

Tambahan yang paling kelihatan itu, tapi sebenarnya kita punya treatmen 

atau interen khusus gimana kita threat radio kita. Seperti besok kita tanggal 

11 Agustus mau ada event di Jakarta jadi kita bikin event edukasi ke biro-

biro iklan dan client-client kita mengenai perkembangan radio, bagaimana 

radio saat ini bagaimana tentang periklanan saat ini segala macam, gimana 

kita untuk menjaga hubungan kita dengan pemasang ilan. Dan untuk 

informasi gajahmada saat ini menempati rate iklan tertinggi, bahkan 

gajahmada itu kalau dibilang adalah termahal di seluruh Indonesia di luar 

Jakarta. Kalau kamu tadi cerita Radio Rhema 50rb sekali tayang, kalau di 

kita sekali tayang 1.400.000/slot dan masih waiting list.Makannya kita 

jarang ada iklan lokal karena secara budgeting memang tinggi. Nah untuk 

iklan lokal, kita punya suara semarang, yang memang kita serahkan kesitu.  

Peneliti : Berarti terakit pertanyaan kedua pak, bagaimana radio 

mempertahankan eksistensinya di jaman yang serba cepat ini? 

Narasumber : Selain itu kita mempunyai tanggung jawab moral sehingga 

kita harus meningkatkan kualitas kita kepada pemasang iklan. Tangung 

jawab moral disini adaah berbeda secara kualitas. Mungkin kalau masnya 

pernah dengar radio Gajahmada, maka audionya pasti akan berbeda dengan 

radio yang lain, secara coverage area radio masih berada di posisi tertinggi. 

Secara airtime kita adalah satu-satunya radio dengan 24 jam tayang yang 

full tanpa music time jadi semua ada penyiarnya. Itu dari segi tanggung 

jawab kita kepada pemasang iklan kita. Nah dari sisi ain kita juga selalu 

berusaha mengembangkan terobosan2 baru mulai dari pengembangan 

digital kita, off air kita dan itu yang akan membuat kita menarik minat. 

Seperti kita kemarin baru saja ulang tahun melakukan beberapa siaran live. 

Yang pertama kita live di Simpang Lima, siaran kita adalah dengan walikota 

Semarang, Bapak Hendrar Prihadi (Hendi), siaran bersama bapak Joki Tiyo 



89 
 

selaku sejarahwan Kota Semarang. Kita pengen mengulas Gajahmada 

membawa untuk menjadi radio di Kota Semarang, raja di Kota Semarang. 

Maka kita kemarin siaran live di depan tulisan Simpang Lima, dan kita 

mengundang mereka untuk bergabung selama 2 jam. Lalu kita pindah ke 

airport yang baru karena kita pingin bahwa kita akan sebagai corong dari 

masyarakat dan kita ingin jadi corong masyarakat dimana informasi yang 

ada di kota semarang saat ini dan yang akan datang kita bisa dapatkan lewat 

pemerintahan tentang airport yang baru juga ajdi icon kota semarang, jadi 

kita buat live disitu. Dan live nya langsung kita streaming lewat audio 

kebetulan kita punya alat yang mumpuni sehingga suara yang dihasilkan 

pun sangat baik. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan. Kita lakukan juga 

pembaharuan, walaupun kita audio tapi kita bisa melakukan kegiatan kita 

semacam itu. 

Peneliti : Tanggal berapa itu kemarin pak? 

Narasumber : Tanggal 26 juli 2018. 

Peneliti : Baik, kemudian masuk ke iklan pak. Kalau produk iklan 

yang ditawarkan nasional saja ya pak? 

Narasumber : Kalau pengiklan di Gajahmada itu nasional. 

Peneliti : Kalau Suara Semarang dan Imelda FM lebih banyak lokal 

atau nasional pak? 

Narasumber : Lebih ke lokal, tapi banyak yang nasional juga sih. Imelda 

banyak nasional. Basicly kalo Gajahmada Group karena memang ada di 

group kita dan kita memang lebih prefer nasional, meskipun kita tidak 

menutup kemungkinan untuk iklan lokal juga masuk sih. Cumin kadang-

kadang kalo mindset masyarakat kan Gajahmada mahal padahal sebenarnya 

kita bisa obrolkan dan cuman memang agak berbeda dengan radio yang lain. 

Jadi secara tarif kayak Gajahmada, kayak Imelda ada yang namanya time 

signal, talkshow dan segala macamnya itu juga berbeda 
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Peneliti : Kalau selama ini streategi bapak untuk menarik minat iklan 

itu bagaimana pak? Apakah dengan mengunjungi, atau selama ini pengiklan 

datang sendiri ke kantor, Pak? 

Narasumber : Oke, ada beberapa macam strategi yang kita lakukan, yang 

pertama kita lakukan pembenahan diri. Yang pertama kita lakukan 

penawaran tapi dengan diri kita belu siap apa yang kita tawarkan itu tidak 

mungin. Jadi kita melihat diri kita terus punya program yang bagus, kualitas 

yang bagus, lalu apakah nanti masuk pasti kita akan, seperti besok hari senin 

kita akan melakukan kegiatan gathering disana, kita akan mengundang biro 

iklan, kita akn office to office ke mereka. Dan lokal pun kita melakukan hal 

yang sama, tetap jemput bola yang pasti,  

Peneliti : Berarti kalau disimpulkan yang pertama pembenahan diri 

lalu setelah itu siap untuk jemput bola? 

Narasumber : Iya, itu pasti.  

Peneliti : Kalau kegiatan jemput bolanya berupa apa saja pak? 

Narasumber : Pertama kami lakukan kunjungan client, melakukan 

gathering nasional, dan yang pasti kita akan selalu mengikuti teaching-

teaching yang ada. Tapi sebelum melakukan 3 hal ini kita akan 

mempersipakan radio kita secara kualitas audionya, daya pancarnya, 

program-programnya. Karena kita tidak bisa hanya melakukan program dari 

jaman dulu sampai sekarang sama terus, tidak. Karena perkembangan 

jamannya jelas sudah berbeda, gitu. Orang2nya juga eranya sudah berbeda. 

Jadi itu alasan kita melakukan hal itu 

Peneliti : Tapi mungkin gak sih pak ada yang pengiklan tiba-tiba 

datang?. 

Narasumber : Oo sangat mungkin, ada banyak sangat banyak pengiklan 

yang melkukan hal itu. Mereka datang mereka menawarkan karena basicly 

kita sudah 42 tahun jadi mereka sudah mengenal kita. 
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Peneliti : Karena tidak banyak radio yang tiba-tiba pengiklan datang, 

tapi karena Gajahmada Group punya kualitas yang baik, punya nama yang 

baik, jadi banyak yang datang dengan sendirinya. 

Narasumber : Ya. Hampir kalau kita presentase yaa sekitar bahkan 70% 

mereka datang sendiri..  

Peneliti : Kemudian selain mendapat minat pengiklan, 

mempertahankannya bagaimana pak? 

Narasumber : Basicly kalau kami berbicara seputar radio swasta adalah 

bagimana roda dari kehidupan radio ini berjalan. Jadi tentang bagaimana 

kita bisa membuat hubungan yang baik antara radio dengan pengiklan. Jadi 

bagaimana radio itu bekerja dan membuat program yang bagus, kualitas 

yang bagus, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus sehingga biro iklan 

tidak akan berpikir berkali-kali untuk memasangkan iklan, karena mereka 

udah yakin bahwa iklan yang akan terputar dan segmentasi nya sudah jelas 

siapa yang akan mendengaran, jangkauan juga akan sampai mana karena itu 

yang bisa dilakukan. 

 

Peneliti : Berarti yagn diandalkan adalah kepercayaannya ya pak? 

Narasumber : Iya. Kepercayan tapi yang pasti kita barengi dengan sesuatu 

yang kita punya 

Peneliti : Itu aja pak? 

Narasumber : Emm, kalau ya, kita punya beberapa kegiatan yang lain. 

Seperti kemarin kita punya program radio school, ini adalah sesuatu yang 

berbeda dengan iklan bagaimana kita mempertahanan eksistensi kita 

bagaimana masyarakat tetap mengenal kita, menyadari keberadaan kita 

untuk ngeh dengan kita. Aerobic on the street juga sebagai ajang promosi 

kita yang itu juga merupakan lading bisnis kita, kita kedua juga punya radio 

school ke sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran public speaking 
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secara free ke masyarakat kota semarang, kita juga punya eksplor budaya 

bekerja sama dengan seluruh sekolah2 itu kita supportingnya dengan 

mixagrip, itu kita dengan sekolah. Beberapa kegiatan di kampus juga. Itu 

bagaimana kita membuat nama kita dikenal masyarakat. Selain kita tetap 

mengudara tapi kita punya hal nyata yang kita lakukan agar masyarakat 

tetap ngeh dengan keberadaan kita.  

Peneliti : Kalau tadi dikatatakan dikampus, itu acaranya berupa apa 

pak? 

Narasumber : Kalau itu acara kita berupa dengan salah satu produk, kita 

ada seminar. Kita ada beberapa kegiatan jalan ke mall juga dengan beberapa 

tawaran produk yang masuk. Sebenarnya jika ngobrolin soal kegiatan off 

air ini akan menjadi sebuah pertautan antara kebutuhan client dengan kita 

juga. Jadi simbiosis dimana client bisa promosi di kegiatan off air itu, kita 

juga bisa promosi disitu sebagai eksistensinya di radio. Karena radio terdiri 

dari kegiatan off air dan on air. 

Peneliti : Kalau dari semua kegiatan ini yang dibawa nama 

Gajahmada Group atau misalnya fokus untuk radio kali ini radio Imelda, 

fokus kali ini Suara Semarang FM, dst? 

Narasumber : Ya tergantung segmentasi. Jadi kalau seperti itu masing-

masnig radio. Oke, jadi kalau radio school itu Gajahmada FM, Grebeg Pasar 

untuk Suara Semarang dan itu tergantung segmentasi yang diharapan. 

Sehingga tergantung juga kompensasi yang pengiklan harapkan. Jadi ya atas 

nama Gajahmada Group tapi ada beberapa yang atas nama radio tertetntu. 

Misal ada sebuah event besar yang itu memang disuport produk besar 

mmbutuhkan masa yang sangat banyak, maka divisinya yang akan naik ke 

situ.  

Peneliti : Kalau soal iklan, selain transaksi tunai, transksi barternya 

apa saja? 
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Narasumber : Jadi kita ada da ada semi barter dan full barter, nah barter 

ini pun kita juga akan melihat barteran-barteran seperti apa yang akan kita 

terima. Karena tidak semua bentuk barter akan kita terima. Jadi kita akan 

melihat imbas dari itu. Apakah kita pasti akan melihat bagaimana acaranya, 

sebacara audiencanya. Yang ketiga apakah seberapa efek yang akan 

diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, begitu. Itu baru menjadi 

barometer kita untuk menerima barter atau tidak. Jadi tidak semua asal 

terima. Kalau acara kecil dan hanya di kampus maka tidak akan member 

efek ke mana-mana, maka itu acaranya akan sangat tidak worth it. Jadi 

biasanya akan kita terima secara filter untuk menjadi kualitas, tidak akan 

mengambil untuk event—event yang gak jelas dan ecek-ecek. 

Peneliti : Apa saja contoh kegiata barter yang sudah dilaukan? 

Narasumber : Ya, terakhir kita punya kegiatan mahakarya Borobudur, 

jadi event itu adalah event nasional yang ada di Borobudur, bekerjasmaa 

dengan slah satu PT besar di Jakarta dan bagian dari Borbudurnya sendiri. 

Kemudian kita juga punya di Semarang yaitu festival jazz di tinjomoyo, kita 

support. Jadi kita hanya lihat event-event yang worth it, kalau yang kecil-

kecil kita tidak memilih mereka. Terus juga waktu dies natalis Unnes kalau 

ga salah, yang ada Sheila on 7. Kalau nggak seperti event festival Semarang 

yang mengangkat seputar Semarang. Pada dasarnya event apappun yang ada 

di Kota Semarang pasti proposalnya masuk ke kita. Jadi event apapun 

masuk ke kita dan tinggal kita pilih. 

Peneliti : Tapi kalau yang bentuk fisik ada pak? 

Narasumber : Ada, terutama di event-event khusus tapi biasanya, misal 

suatu produk A bayar separuh dengan fresh money, separuh dengan 

produknya, jadi kita berikan. Kalau semi barter sepeti itu, kalau full barter 

yang saya jelaskan. Tapi semua tergantung tik-tok antara Gajahmada dengan 

pengiklan. Jadi misal kita bekerjasama dengan salah satu produk, mereka 

memberikan produknya juga. Dan semuanya selalu dikat oleh MoU. Ada 



94 
 

banyak produk yang kurang lebih seperti itu. Dan dari Gajahmada Group 

memberikannya iklan dan semua kami kemas sesuai dengan nilai kami. 

Misal total dengan 100jt maka kita berikan dengan spot talkshow, entah atau 

yang lainnya.  

Peneliti : Masuk soal PR pak, kalau mengenai PR apakah bapak tau 

gambarannya seperti apa?  

Narasumber : Kalau saya lebih banyak bagaimana  menjadi semacam 

ujung tombak organisasi, agaimana berhubungan dengan KPI, dengan 

pemerintahan, dengan ILM, meskipun nanti masuk ke kita, maka kita tetap 

ketika seputar perijinan dll. Jadi setiap bagian di radio ini sebenarnya adalah 

PR radio ini termasuk penyiar, maka PR ini menjadi poin yang penting. 

Memberikan edukasi seputar radio spt apa Gajahmada, apa saja yang bisa 

didapatkan dari Gajahmada dll. 

Peneliti : Saat ini jarang ada radio yang punya divisi PR,  apakah 

relevan diterapkan? 

Narasumber : Sangat relevan. Karena radio hubungannya tidak sekedar 

radio dengan iklan, tapi ada banyak item yang bisa digarap dari radio itu 

sendiri. 

Peneliti : Masuk dalam sub-bab Public Relation yang pertama, yaitu 

media pers. Apakah radio Gajahmada Group menerapkan hubungan dengan 

media lainnnya? 

Narasumber : Banyak. Kita menjalin relasi dengan JTV, kita juga 

hubungan dengan seperti kemarin mengurusi ulang tahun Indosiar dan 

SCTV (satu group). 

Peneliti : Bukannya Indosiar punya radio sendiri ya pak? EL Shinta 

group?.  
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Narasumber : Ya, tapi mereka kan tidak mungkin menjalin reasinya 

dengan groupnya sendiri, mereka butuh media lain juga. Kemudian, hampir 

semua tv nasional bekerja sama dengan kita 

Peneliti : Dalam bentuk apa pak? 

Narasumber : Kita dalam bentuk bantu promo, jadi semiasal mereka 

melakukan kegiatan promo sebuah program, mereka lagi mau bikin 

program ulang tahun, atau butuh talent. Seperti kemarin mereka butuh 

talent, misal MNC acara KDI mereka juga menghubungi kita. Bahkan 

mereka yang mengerjakan off air juga kita. Audisinya yang mengerjakan di 

Semarang juga kita. Entah Indonesian Idol, sejak dulu AFI,. Media lokalpun 

kita bekerjasama dengan Kompas dan Tribun. Yang pasti juga rumah 

produksi. Kita kemarin terakhir kerjasmaa dalam promosi film Wiro 

Sableng, hampir semua film Ayat-Ayat Cinta, Eiffel I’m In Love, Yowes 

Ben, itu kita dengan Soraya Entertaiment, dengan Hitmaker dengan MNC 

picture, dengan semua kita kerjasama.MNC film kemarin kita kerjsama 

dalam pembuatan film Chrisye. Kita mulai awal, film Raffi Achmad Picture 

kemarin kita kerjasama untk pembuatan film mereka, Rafathar, Suster 

Ngesot Urban Legend. Lalu Soraya Entertaiment Film kita punya Eiffel Im 

In Love 2, MNC picture kita punya Chrisye, Yowes Ben, yang lagi baru 

juga Wiro Sableng, yang bekerja sama dengna luar negeri ada 20Fox juga. 

Kita promonya juga sedang berjalan. 

Peneliti : Lalu, feedback yang mereka berikan berupa apa pak? 

Narasumber : Kita lakukan sharing barter, kita akan promo film mereka 

dan logo kita akan masuk di seluruh promo mereka launching mreka dll.. 

makannya itu yg buat Gajahmada bukan hanya dikenal di Semarang tapi 

juga dengan nasional. Makannya kalau film-film di luar kota pun dimana-

mana ada logo kita. Bahkan di credit title ada nama kita. 

Peneliti : Jadi memang Gajahmada Group ini asli semarang ya pak? 

 Narasumber : Ya, betul. 
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Peneliti : Kalau dengan Tv detailnya apa aja pak? 

Narasumber : Jadi basicly sama dengan film kalau di tv. Jadi mereka ada 

program, kita promosikan program mereka baik tayangan khusus atau 

tayangan apa, nanti iklan mereka yang akan masuk ke kita. Jadi semua tv 

MNC,Indosiar, JTV, SCTV, NET TV. 

Peneliti : Kalau untuk radio lain pak? 

Narasumber : Kalau radio lain nggak, karena kita kan sama medianya atau 

jenis medianya. Ada banyak sih radio lain yang mengajak kerjasama dengan 

kita, namun kalau dari kita kok nggak. Karena mereka melihat jangkauan 

kita kan lebih jauh makannya kadang mengajak kerjasama. Mungkin kita 

tidak menyebut kompetitor ya karena secara segmentasi berbeda, tapi jarang 

kami akan bekerjasama dengan radio lain. Paling kami akan bertemu kalau 

dalam sebuah event yang sama. Ketika ada event di support oleh radio A, 

Radio B, Radio C, begitu. Itu terutama untuk event lokal. Karena kalau 

event nasional atau film kan artisnya akan main ke radio Gajahmada Group. 

Peneliti : Berarti setiap bekerjasama dengan sebuah rumah produksi 

artisnya di wawancara di radio pak? 

Narasumber : Oh, itu pasti. Jadi kemarin ketika film Sabrina pasti salah 

satu kompensasinya, cast filmnya akan main di tempat kita. Jadi bintang 

filmnya langsung ke studio. Kemarin ada Luna Maya, Christian Sugiono 

dan itu kalau memang kita kerjsama dengan semua film, pasti cast nya 

datang ke sini juga. Dan kita dengan musik, otomatis semua juga kesini. 

Setiap minggu pasti artis datang interview albumnya kesini juga dan pasti 

ada banyak setiap minggunya. 

Peneliti : kalau mereka kesini yang memfasilitasi dari mana pak 

untuk akomodasi, dan lain-lain?  

Narasumber : Dari mereka. Karena mereka yang butuh, mereka yang 

datang kesini. Jadi mereka yang mengajukan, bahkan tidak menutup 
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kemungkinan mereka masih harus diwajibkan membayar ke kita. Jadi kayak 

di film Remake Wiro Sableng mereka bayar ke kita. 

Peneliti : Urgensi apa sih pak yang mendasari Gajahmada Group 

menjalin relasi dengan media lainnya? 

Narasumber : Sangat penting, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. 

Karena media dengan banyaknya media yang kita gandeng maka akan 

semakin membuat brand kita akan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan 

ini sangat amaze sekali ketika kita membuat mindset di tengah masyarakat, 

di biro iklan bahwa radio kita adalah radio yang sangat bisa dipertanggung-

jawabkan, seperti itu. 

Peneliti  : Berarti yang dikejar oleh gajahmada group melalui 

kerjsama media itu adalah citranya ya Pak?  

Narasumber : Iya, karena kalau kayak gitu? Kenapa kita enggak harus 

semuanya komersil? Karena tidak segala hal komersil, tapi kelak akan 

membawa imbasnya ke kita. Misalkan kemarin kerjasama dengan event 

nasional otomatis brand kita akan dikenal. Dan gak itu aja, orang ketika 

pasang iklan, kan belum tentu hanya orang semarang aja kan. Nah informasi 

itu dapat dari mana? Salah satunya dari keterlibatan kita dengan event-event 

nasional yang ada. Belum lagi pendengar kita seiring berkembangnya dunia 

digital pendengar kita tidak hanya dari kota semarang, dari luar kota bahkan 

luar pulau juga sudah sangat banyak. Dari Amerika, dari Belanda, apalagi 

terutama mereka yang pernah di Indonesia dan mereka keluar negeri. Untuk 

mendapatkan lagi ambience Semarangannya, salah satu yang bisa mereka 

lakukan adlaah mendengarkan radio. Jadi kan beda waktu ya, misalkan kita 

siaran jam 3 pagi, disana udah malam, jadi itu alasan kami untuk siaran 

24jam. 

- Peneliti : Kemudian publisitas produk, bentuk-bentuk kegiatan selain 

yang dijelaskan apa saja ya pak, publikasi yang dilakukan Gajahmada 

Group, khususnya Suara Semarang FM dan Imelda FM? 
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Narasumber : Ya tadi, yang saya sampaikan lewat event-event rutin kita, 

ada juga baliho. Tahu sendiri kan baliho Gajahmada FM, Imelda, Suara 

Semarang ada dimana-mana. Jadi ada banyak dan yang paling besar ada di 

jalan Pahlawan dan Jalan Pemuda itu kan yang untuk mempromosikan event 

kegiatan. Kita juga mempublkasi lewat videotron juga ada, di pertigaan 

banyumanik lurus terus dan tepatnya di pertigaan Elizabeth, jalan wahidin. 

Selain itu kita bekerjsama dengan lain pihak juga untuk memfamiliarkan 

Gajahmada 

 

Peneliti :Selain itu kalau melakukan publisitias, biasanya yang 

diangkat/diunggulkan dari kegiatan ini apa sih pak? 

Narasumber : Oh kalau kita lebih ke radionya untuk membuat brand 

awareness dan brand imagenya Gajahmada di mata masyarakat. Karena 

dengan pendengar kan akan sangat beragam pastinya, tapi dengan adanya 

bagaimana radio membentuk karakter akan membuat masyarakat mengerti. 

Peneliti : Berarti diangkat segmentasinya begitu ya pak? 

Narasumber : Kita tidak perlu mengangkat segmentasinya, tapi dengan 

kita membuat acara A, kita udah tau segmentasinya seperti apa yang akan 

ita sasar. Tagline juga kita angkat dan produk juga yang akan kita angkat. 

Jadi ada jingle lagu juga yang kita pasang, logo yang tertempel dimana-

mana, maka orang akan ngeh dengan hal itu secara visual, secara audio juga 

bisa mendengarkan. 

Peneliti : Kalau Suara Semarang yang diunggulkan pak? 

Narasumber : Semua sama. 

Peneliti : Selama ini banyak radio yang tidak aktif melakukan 

publisitas, apakah bapak setuju dengan hal tersebut? 

Narasumber : Era yang ada saat ini jauh berbeda, radio ada di puncak 

keemasannya tahun-tahun dahulu dimana masih banyak orang 

mendengarkan, tetapi anak-anak muda sekarang sudah gadget minded 

berbau digital. Gajahmada Group sendiri akan terus berkembang seiring 

perkembangan jaman. Kita akan tenggelam kalau kita hanya akan berdiam 
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diri. Kita tidak akan dikenal kalau kita tidak berusaha memperkenalkan diri. 

Orang idak akan tahu kalau kita tidak kasih tau. Jadi yang terpenting adalah 

bagaiman kita membuat gerakan-gerakan yang membuat orang lebih aware 

lagi dengan produk kita. Karena itu yang bisa kita bangun untuk membuat 

kita bertahan 42 tahun ini. Jadi kembali lagi pertanyaannya setuju nggak 

setuju, jelas saya sangat tidak setuju dengan hal yang baik itu. Kalau kita ga 

punya aplikasi dan web yang bagus, kita gak upgrade diri, maka orang akan 

males tahu tentang kita. Karena roda akan berputar. Orang yang sudah ikut 

Gajahmada sejak dahulu kala yang saat ini sudah tua, kalau mereka suatu 

saat mati, kalau kita hanya berdiam diri, mereka mati kita ikut mati. Kalau 

kita tidak menjaring yang muda-muda lagi untuk bersama kita, kita akan 

mati. Makannya kita gngak mau hal itu terjadi, kita harus aktif membuat 

perubahan dan kita akan lebih kea rah video juga. Kita akan buat channel 

youtube supaya orang tidak hanya denger suara kita tapi secara visual juga. 

Jadi orang akan tau iklan-iklan kita, maka aka nada live nya. Selama ini sih 

kita udah live lewat sosial media video, sudah lama. Jadi sekarang kalo ada 

biro iklan yang ada di manapun kalo mau ngecek iklannya mereka tidak 

perlu datang ke semarang, mereka bisa cek dimana pun dan kapanpun 

sehingga mereka gak khawatir untuk beriklan di Gajahmada. 

Peneliti : Ketiga pak, berkaitan komunikasi eksternal dan internal. 

Kalau pihak internal gajahmada group apa aja pak? 

Narasumber : Kita karyawan dibagi beberapa manajemen radio dan 

manajemen officenya. Kalau di radio sendiri ada organisasi sendiri. 

Bedanya kalau di masing-masing radio mereka punya Kepala Tim Siar 

(KTS), mereka juga punya program director yaitu orang yang akan 

bertanggung jawa pada program yang ada. Music director juga orang yang 

akan bertanggung jawab terhadap semua jenis musi yang akan ditampilkan. 

Selain itu kita punya bagian IT untuk tanggung jawab soal sosial media di 

masing-masing radio karena pengiklan akan aktif disitu. Kita juga punya 

admin disitu ada juga penyiar, office boy. Nah itu masing-masing radio. Nah 

nanti ada juga masuk ke manajerialnya yang pusat. Yaitu manajer 



100 
 

accounting, manajer marketing, ada general affair, finance, HRD dan bagian 

lain-lain sendiri. Jadi office itu fokus ke hanya ada di radio, artinya KTS di 

masing-asing radio, tapi semua akan mengerucut ke pusat yaitu head office. 

Pihak eksternal kami pengiklan pendegar, agency, biro iklan dan principal 

(yaitu pihak produk pengiklan yang langsung ke gajahmada tanpa melalui 

biro iklan atau agency. 

Peneliti : Kalau pemilik atau owner Gajahmada Group, apakah 

beberapa orang, suatu organisasi atau satu orang pak? 

Narasumber : Ada, perorangan meskipun bentuknya PT. tapi pemiliknya 

adalah satu orang. 

Peneliti : Kemudian usaha-usaha untuk menjalin keakraban dengan 

pihak internal itu apa saja pak? 

Narasumber : Kalau internal kami punya kegiatan rutin. Pertama, kita 

punya outing office (wisata). Kemarin terakhir kita ada wisata ke Malang 

beberapa bis. Karena karyawan kita ratusan termasuk dari Tegal juga semua 

karyawan ikut juga. Kita juga ada event outbond, kita juga ada kumpul di 

gajahmada group juga. Di gedung ini kami juga punya hall sendiri dengan 

kapasitas 500-700 orang. Kemduain kalau rapat masing-masing bagian. 

Kalau marketing, kami seminggu sekali. Jadi tergantung bagian-masing-

masing. 

Peneliti : Kalau menjalin hubungan dengan pendengar pak? 

Narasumber : Kita punya kegiatan namanya temon. Yaitu temu monitor 

sering mengumpulkan pendengar untuk memberikan hiburan, doorprize, 

kita bikin games dan semuanya games. Terakhir acara yang ada bulan lalu 

di Imelda.  

Peneliti : Oh, berarti masing-masing radio ya pak? 

Narasumber : Iya itu masing-masing radio. Tapi kita juga pernah buat 

untuk pertemuan tiga radio itu di Kampung Laut dan free kita kasih 

makanan, hiburan. Itu di Suara Semarang terakhir di Jogja jalan-jalan 

bareng dengan pendengar dari berbagai kota, tapi kumpulnya di Semarang. 

Pesertanya waktu itu sekitar 150-200an. Tapi waktu kegiatan stay juga 
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banyak. Kalau Imelda terakhir kita kunjungan ke rumah herborist, kita 

siapin segala sesuatunya mereka tinggal jalan aja. 

Peneliti : Kalau selain kegiatan itu yang lebih ringan? 

Narasumber : Kita kan punya program, maka dari program itu kita aktif 

berinteraksi. Setiap program meskipun tidak selalu ada interaksi dengan 

pendengar. Jadi masing-masing program punya karakter sendiri-sendiri. 

Ada yang hanya bisa kirim salam, ada yang hanya bisa request lagu, ada 

yang hanya mendengarkan informasi-informasi jadi berbeda-beda sesuai 

karakter program. 

Peneliti : Kemudian kalau menjalin hubungan dengan owner pak? 

Narasumber : Kita selalu ada meeting khusus, setiap kali owner 

menghendaki untuk dilakukan pertemuan 

Peneliti : Keempat pak, ketika membangun radio ada konflik internal 

eksternal yang membuat gajahmada dalam situasi krisis. Apakah 

Gajahmada Group pernah mengalaminya? Dan bagaimana menanganinya? 

Peneliti : Kalau dari kami namanya orang bekerja pasti ada namanya 

masalah. Intinya kami sungguh-sngguh menjaga dengan komunikasi yang 

baik sebagai kuncinya. Selain itu usaha yang dilakukan untuk meredam 

konflik adalah pertemuan dengan masing-masing bagian.  

Peneliti : Kemdian kalau dari pihak eskternal pak 

Narasumber : Selama ini sih fine-fine aja tidak ada sama sekali. 

Peneliti : Terakhir pak, ini adalah kegiatan konseling. Pernah gak pak 

radio ini khususnya suara semarang fm dan Imelda fm mengalami 

perubahan target? 

Narasumber : Oh kalau soal target pendengar kami sudah menetapkan 

sejak dahulu dan kita akan tetap mempertahankan target tersebut, sejauh ini 

tidak, tapi ga tau untuk next time. Untuk tagline kami selalu sama, karena 

kita sesuaikan dengan sasaran pendengar kita. Jadi misal Imelda, a female 

station radio, karena kita lebi banyak ke wanitanya, berbau wanitanya, 

karena kita pingin punya karakter yang jelas. Kenapa begitu? Karena biro 

iklan juga memperhatikan hal tersebut, mereka akan berpikir dua kali kalau 
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sasaran dan taglinenya tidak jelas. Seperti kemarin dari Natasha Skin Care 

mau pasang iklan di Imelda mereka tau pasti sasaran pendengarnya, mereka 

langsung pesan slot selama satu tahun. Intinya selama ini kita tidak ada 

perubahan sama sekali karena kita mau konsisten dengan apa yang kita 

punya saat ini. 

Peneliti : Terakhir pak, Mungkin kalau dari Suara Semarang dan 

Imelda, pengiklannya yang paling dominan dari mana ya pak? Yang paling 

memberikan efek besar dalam hal financial? 

Narasumber : Kalau radionya sih selama ini yang terbesar memberikan 

keuntungnan financial radio Gajahmada. Tapi kalau dari sisi pengiklannya 

kita tidak bisa mengkotak-kotakkan seperti itu. Karena semua berpengaruh. 

Jadi kadang ada iklan yang slotnya banyak, contoh saat ini Blibli.com lagi 

sangat banyak promo, tapi bulan depan akan ganti lagi, ganti lagi. Terus 

bulan ini lagi banyak promo dari Yamaha Lexi, jadi itu mungkin hanya 

bulan ini, maka akan berbeda di musim berikutnya. Berbeda dengan kalau 

tau CPP Group Radio, mereka punya radio Bio Activa, disini kita tidak 

seperti itu. Kita iklan akan seleksi seperti apa yang masuk. Kita dalam hal 

mendapatkan iklan tidak semata-mata untuk mencari duit. Maksudnya, kita 

juga mementingkan sisi pendengar untuk cerdas. Tidak dibodohi dengan 

pengobatan alternative, pengobatan tidak jelas, karena sebenarnya itu dari 

KPI juga tidak boleh. Dari iklan itu mereka terbukti mendeskreditkan 

profesi dokter, jadi kita tidak akan terima yang seperti itu. Jadi misal ada 

minuman Somat, Bio Activa atau apa itu kasih iklan paling banyak sampai 

beratus-ratus kali. Jadi radio Gajahmada adalah Radio Gajahmada, Imelda 

adalah radio Imelda, Suara Semarang adalah radio suara Suara Semarang. 

Jadi kita tidak ada radio Somat tidak ada radio Bio Activa. Bahkan radio 

kami hendak dibeli oleh Yuhu, tapi kami tidak mau. Karena kita udah kuat 

tanpa mereka dan kita juga pingin jadi radio yang cerdas dan cermat, kami 

tidak mau radio dikendalikan oleh suatu produk tertentu. Bahkan untuk 

iklan presiden atau politik, misal ada satu-satu itu tidak boleh. Kalau mau 

mengiklan harus dari pasangan calon dua-duanya. Jadi kami benar-benar 
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netral. Karena kita bukan radio yang asal dapet duit, bukan. Itulah menurut 

saya yang membuat Gajahmada ini terus ada selama 42 tahun ini. Karena 

Gajahmada kita sangat menjaga hal itu dalam hal eksistensi dan konsistensi 

kita, itu sangat kita pertahankan. Jadi sebagai radio yang sudah lumayan tua 

dibalik banyaknya radio yang tutup, kami juga akan ikut tutup kalau kita 

labil. Makannya kita sangat mempertahankan. Jadi memang balik lagi 

semua kesimpulannya pada kualitas yang ada. Baik  dalam hal pemncar, 

program, kita keliling ke semua daerah-daerah untuk cek kualitas suara. 

Peneliti : Jadi untuk memastikan lagi, dalam kegiatan konseling 

memang tidak ada perubahan-perubahan hal terkait citra, positioning dan 

lain sebagainya ya pak? 

Narasumber : Tidak ada. Jadi memang dalam masing-masing radio kita 

selalu bekali namanya in house training. Jadi setiap dua bulan sekali mereka 

akan datang ke masing-masing radio Gajahmada Group untuk mengupdate, 

memberikan bekal ilmu dan terus memberikan masukkan ke radio-radio. 

Kita kumpulkan semua penyiar dan crew, kita bekali perkembangan radio 

kita saat ini apa, kita tambahkan ilmu, kita perkuat karakternya lgi dari yang 

selama ini kita bangun. Karena kalau tidak diarahkan lama-lama mereka 

kaan melenceng dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu kita berdayakan agar 

satu tujuan, satu visi untuk mengembangkan SDM yang ada. 

Peneliti : Tarif iklan detail berarti berapa ya pak? 

Narasumber : Oke, Spot iklan 1.400.000/spot, talk show 13.000.000/jam, 

adlibs 1.400.000/60detik, insert ada yang 3.5jt/2menit kalau yang 

5,5jt/5menit, time signal kita ada dua macam. Pertama yang cutting product 

(dipersembahkan oleh suatu program) 1.300.000, yang satu 

spot(berkelanjutan jadi dipersembahkan oleh suatu produk dan dilanjutkan 

program) 3.2jt. ada banyak kita punya Quiz tergantung durasi kalau 15 

menit 5,5jt. Live report 5,5jt. 

Peneliti : Kalau suatu saat ada gajahmada group yang butuh liputan 

iklan itu seperti apa pak? 
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Narasumber : Oh kalau seperti itu kita manfaatkan, jadi tidak sekedar 

datang, kita buat surat, kita buat penawaran supaya ada feedbacknya. 

Peneliti : Kalau frekuensi penayangan iklan tetap atau random ya 

pak? 

Narasumber : Oh itu sudah tetap, jadi tergantung mereka mau masang 

iklannya mau jam berapa. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena 

masing-masing program punya kebutuhan sendiri. Kalau misal untuk ibu-

ibu ya disesuaikan jamnya dengan dimana banyak pendengar yang ibu-ibu. 

Intinya selalu kita obrolkan semuanya. 

Peneliti : Baik. Terima kasih banyak pak! 

 

 

2. Radio Pro Alma FM 

Waktu  : 16 Agustus 2018, Pukul 09.02 WIB 

Narasumber : Moelyo Hardi Purnomo (S1 Sastra Indonesia dan S2 Ilmu Sastra) 

– Fakultas Ilmu Budaya Antropologi Universitas Diponegoro 

Divis  : Manajer Marketing 

Durasi  : 58:25 

 

Peneliti : Bisa diceritakan sedikit pak mengenai perkembangan radio Pro 

Alma? 

Narasumber : Baik, sejujurnya radio Pro Alma sempat beberapa waktu atau tahun 

lalu sempat vakum karena siaran dengan power yang sangat kecil, lalu pada April 

2017 itu baru kemudian secara resmi ijin kami pegang. Jadi, Mei 2017 ijin kami 

dapatkan sehingga baru bisa berjalan dengan baik, meskipun ada kendala di pihak 

univesitas karena akta pendiriannya masih nama lama. Jadi ada peralihan 

kepemilikan baru. Pemilik sahamnya sebelumnya berbeda nama. Kalau sekarang 
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sebagian besar dimiliki oleh Undip, kemudian sebagian kecil sekitar 5-10% oleh 

Undip Maju. Yaitu perusahaannya Undip, meskipun radio ini berdiri sebagai 

sebuah PT. Undip Maju bergerak di berbagai bidang, diantaranya salah satu 

divisinya adalah radio, SPBU, rusunawa, dll. Kalau mengenai dikelola Undip ini 

bisa menjadi sebuah potensi kelemahan atau kelebihan, mengapa? Sebagai radio 

yang ada di bawah Undip, maka potensinya besar, sebenarnya tidak juga, karena 

masih banyak anak-anak muda yang mendengarkan Prambors FM, C Radio, Trax 

FM dan radio anak-anak muda lainnya, sehingga kami harus grab itu. Kami harus 

bisa menancapkan positioning untuk menunjukkan bahwa kami sebenarnya adalah 

radio yang tepat untuk prospek itu. Makannya kegiatan off air itu penting. Jadi kami 

lakukan kegiatan off air dalam tahun ini dari awal tahun sampai Desember 2018 

kami sudah merancang, tanggal 18 kami ada acara Undip Masekai yaitu acara 

dengan konsep Jepang, kemudian ada acara Fun Bike bulan 25 September 2018, 

lalu ada Career Festival, ada Moesilin Festival, kemudian ada Undip Maskeai II, 

jadi setahun ada 3 kali Undip Maseksai. Dan juga responnya kita lihat juga bagus, 

terbukti ada satu jenis lomba yang sudah relatif bagus. Dalam mengelola event kami 

juga sangat serius, Karena kami ingin mengajak masyarakat menyadari apa sih Pro 

Alma itu, siapa sih Pro Alma itu. Kita juga punya dua divisi yang berbeda khusus 

untuk menangani divisi on air dan divisi off air. Kalau on air kami bantu oleh temen 

yang biasa pegang Event Organizer (EO), namanya Pak Taher, dia adalah spesialis 

di off air. Karena kemauan pengiklan ketika mereka keluar uang harus professional 

dan kami juga menghargai berarppun uang yang diberikan pengiklan. Dan kami 

serius dalam hal itu. 

Peneiti  : Sebagai sebuah radio yang dikelola oleh Universitas Diponegoro, 

berarti radio ini tidak hanya mengandalkan suntikan dana dari Undip saja ya pak? 

Narasumber : Tidak bisa hanya berdiam diri, karena kami sudah berdiri sebagai 

PT sendiri, sudah PTNBH, maka tidak bisa sembarangan dalam memberikan biaya 

ke radio. Jadi kalau misal yang terjadi dana tidak sah, misal dukungan dari undip 

75juta, maka itu pun harus di barter dengan penayangan iklan , blocking time atau 

talkshow. Jadi semisal ada 75jt, maka kami akan memberikan berapa jam, berapa 
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hari yang kami bisa berikan untuk rektor dan pemimpin. Jadi semua ada hitung-

hitungannya detail. Maka semua karyawan yang kemarin kamu (red:peneliti) temui 

di kantor itu semuanya di biayai oleh murni uang Pro Alma.  

Peneliti : Kalau dari Pro Alma sendiri bagaimana saat ini mampu 

mempertahankan eksistensinya Pak? 

Narasumber : Kalau sekarang sudah ada perubahan pola konsumsi media, juga 

perubahan karakteristik pendengar. Kalau dahulu kan cenderung konvensional 

ketika beraktifitas sebelum tidur, sambil masak, sambil nonton wayangan, gitu kan. 

Nah sekarang radio yang konvensional sudah banyak berkurang dan sekarang 

arahnya lebih ke mobil. Itu kan kami harus membaca mobil itu segmentasi 

pendengarnya sudah menengah ke atas secara ekonomi, berarti mereka adalah kaum 

terdidik, terpelajar maka konsumsi hiburan atau konsumsi infformasinya harus di 

sesuaikan dengan karakteristik pendengar yang seperti itu. Meskipun bicara secara 

lagu-lagu memang masih ada yang mendengarkan lagu-lagu dangdut, tetapi tetap 

bahwa mereka anak-anak muda yang sudah dewasa dan terdidik mungkin perbulan 

sudah diatas 5juta. Tetapi kalau mahasiswa antara 3 jutaan. 

Peneliti : Jadi Pro Alma sendiri program da karakteristiknya disesuaikan 

dengan pola pendengar saat ini begitu ya pak? 

Narasumber : Ya, karakteristik penyiar juga kita sesuaikan, termasuk informasi-

informasi yang mereka bagikan.  

Peneliti : Kalau dari Pro Alma yang dilakukan untuk bertahan selain itu pak? 

Narasumber : Ya, kami mencoba untuk menghubungi Ikatan Alumni (IKA) 

Undp, lalu kami menghubungi agency iklan, kami berkenalan lalu membagikan 

sebagian kue iklan ke kami dan memang berbicara segmentasi menengah ke atas 

itu tidak mudah. Karena radio sebagian besar radio mereka memanfaatkan radio 

untuk iklan kecenderungan menengah ke bawah. Maka agency iklan mengatakan 

lebih mudah berjualan di radio dangdut daripada di radio millennial. Tetapi 

beberapa yang kami coba deketi, secara personal sebenarnya kami sudah kenal. 

Karena kami bertiga (red: manajer marketing Pro Alma) adalah orang-orang 
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mantan KPI divisi penyiaran, sehingga kenal dengan orang-orang radio sehingga 

membukakan atau menjadi jalan agar mereka mau memberikan informasi 

bagaimana mengelola sampai bagaimana cara mendapatkan iklan. Termasuk juga 

teman-teman yang di uar Jawa Tengah pun mereka melihat kami alumni KPI, maka 

merekamau memberikan informasi. Artinya, dalam proses untuk belajar itu tidak 

harus melalui waktu yang relative lama, karena kamibisa langsung masuk ke inti 

masalah-masalah yang terjadi seputar penyiaran. 

Peneliti : Kemudian produk iklan yang beriklan di Pro Alma karakteristiknya 

seperti apa pak? 

Narasumber : Kalau kami selama ini be;um banyak menerima iklan secara 

komersial, karena sementara ini kami lebih banyak ke hal barter untuk membangun 

relasi dan mendapatkan pendengar terlebih dahulu. Seperti kemarin kami G-Media 

kami barter memberikan support jaringan internet. Lalu memberikan personal 

proile orang-orang tertentu. Jadi kami memberikan wadah sosok tertentu untuk 

eksis, mengiklankan orang. Kami buatkan profile, lalu mereka membayar secara 

komersia. Jadi sementara ini kami berikan tawaran seperti itu. Kalau telkomsel saat 

ini support tapi untuk kegiatan off air kami.  

Peneliti : Tetapi benutk-bentuk yang diusahakan radio Pro Alma untuk 

menarik iklan komersial seperti apa saja pak? 

Narasumber : Ya minimal memang kami membuat company profile yang baik, 

maka kami menjlin hubungan dengan agency iklan, lalu kami memperkenalkan diri 

dengan pusat yang ada di Jakarta, lalu kami menjalin relasi dengan orang-orang 

aumni Undip yang sudah punya jabatan di perusahaan-perusahaan. Via email, 

bertemu langsung, komunikasi secara langsung juga. 

Peneliti :  Bentuk barter lain apa lagi ya pak? 

Narasumber : Kemarin ada juga obat herbal untuk dijualkan, lalu kami dapat fee. 

Kalau yang lain kami dibeli slot blocking time/space. Jadi mereka booking untuk 

sekian bulan, ketika menghendaki talkshow selama satu jam juga banyak. Ini 

biasanya dilakukan oleh personal yang punya jabatan. 
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Peneliti : Menurut Bapak PR itu seperti apa saat ini? 

Narasumber :  PR memang adalah suatu posisi bagaimana menunjukkan bahwa 

saat ini mengkomunikasikan posisi perusahan berada, tersosialisasikan, 

tersampaikan citra/image perusahaan itu aga tersampaikan.  

Peneliti : Saat ini hampir tidak ada radio yang menerapkan divisi PR secara 

khusus di Kota Semarang, terlepas dari masalah budgeting, waktu atau kendala 

lainnya. Menurut Bapak, apakah sebenarnya PR ini relevan di terapkan di radio? 

Narasumber : Kalau secara khusus ada divisi itu rasanya memang terlalu 

membebani, karena radio sudah fungsi utamanya sebenarnya me-PRkan diri sendiri 

lewat program-programnya. Dan kalau misal ada orang khusus, sebenarnya cukup 

dilakukan oleh Marketing itu sendiri. Karena radio berbeda dengan jenis usaha 

lainnya, mereka bisa memperkenalkan lewat setiap program-programnya dan itu 

jauh lebih penting lewat siarannya. Jadi yang terpenting adalah kualitas diri, karena 

kalau ada secara khusus PR kerjanya tidak optimal, maka hal itu akan membuang-

buang uang. Makannya marketing salah satu kegiatannya adalah PR. Karena 

mendapatkan iklan sekarang tidak mudah seperti tahun 80-an. 

Peneliti : Apakah saat ini Pro Alma sudah menjalin relasi dengan media lain? 

Narasumber : Kalau menjalin komunikasi pers sudah dengan Suara Merdeka. 

Jadi berita-berita yang dibacakan penyiar lewat cyber Suara Merdeka, kemudian 

logo kami dicantumkan di mereka. Kemarin kami juga ada pembiaraan dengan 

teman wartawan untuk bekerjasama dengan Kantor Berita (Antara News). Karena 

kami setiap jam ada beberapa berita yang kami bacakan. Ke depan kami sebenarnya 

sedang mengusahakan agar ada slot tertentu untuk di take secara recording oleh 

editorial tertentu. Ketiga, kami juga bekerjsama dengan humas Undip yang punya 

produk website resmi Undip, maka di website Undip kami di sediakan kolom 

khusus untuk live streaming radio kami.  

Peneliti : Urgensi menurut bapak untuk menjalin relasi dengan media lain 

seperti apa pak?  
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Narasumber : Karena radio kami adalah news, hiburan dan informasi. Nah untuk 

itu kami tidak punya divisi khusus untuk ke lapangan seperti itu. Mereka dari media 

juga senang karena dari kami menyebut sumber darimana berita kami bacakan. Jadi 

sama-sama menguntungkan.  

Peneliti :  Kalau publisitas selain yang sudah disebutkan apa saja pak? 

Narasumber : Ya kalau dari kami membicarakan mengenai radio, membicarakan 

mengenai keunggulannya apa dan apa yang diangkat. Nah anak-anak muda kami 

saat ini suka mendengarkan lewat handphone, jadi suatu keunggulan di Undip ini 

ada sekitar 67.000 mahasiwa dan pegawai yang saat ini aktif, belum termasuk 

alumni sekitar 197.000 orang. Sekarang dengan dua periode kelulusan ini mungkin 

sudah mencapai 200.000 lebih. Karena pengiklan di radio saat ini tidak hanya ingin 

radio secara on air tapi juga mencari kegiatan off airnya. Nah dengan jumlah 

manusia yang banyak, mereka juga pasti akan tertarik, maka ini menjadi sebuah 

potensi pasar yang luar biasa. Dan kami bergerak juga secara digital lewat 

Instagram, Facebook dan juga peran dosen-dosen yang terlibat di radio untuk 

menyapaikan di kelas kepada mahasiswanya agar terlibat mendukung Pro Alma 

FM. Kami juga mengisi public space di berbagai sudut Undip termasuk di pom 

bensin dan rusunawa untuk dipasang radio di Pro Alma dan itu menjadi potensi 

besar Pro Alma, sehingga semakin menarik minat pengiklan untuk memasang 

iklannya. Karena mahasiswa sambil makan juga mendengarkan Pro Alma, 

meskipun terpaksa, tapi itu kan sebuah strategi kami. 

Peneliti : Menurut bapak apakah penting untuk melakukan usaha publisitas? 

Narasumber : Kalau di Semarang sendiri ada 34 stasiun radio ditambah 4 RRI, 

maka kecenderungan radio setiap hari di mobil mereka mendengarkan hanya ketika 

mobil dihidupkan, maka mereka tidak akan lagi mencari-cari radio lain. Kecuali 

kalau programnya jelek, mungkin akan mencari sebuah lagu khusus  yang bagus. 

Itulah perilaku orang yang tidak tahu. Tapi kalau saya orang Undip, saya punya 

hubnngan psikologis dengan Undip, bisa jadi yang saya cari adalah 97,7 FM. Jadi 

intinya, dengan dilakukannya publisitas itu mereka akan menengok radio 
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kita.Karena kami juga harus memberikan laporan kepada pemasang iklan agar 

mereka puas dengan kerjasama kami. Karena persaingan 34 radio tersebut relative 

kecil dimenangkan kalau kami hanya berdiam diri. 

Peneliti : Kalau selain publikasi seperti itu, ada publikasi di jalan-jalan kah 

pak? 

Narasumber : Ada, dan kami sudah diberikan kesempatan oleh biro-biro jasa 

iklan untuk mengisi baliho yang kosong. Kami saat ini sedang proses mencetak 

MMT. Yang kami angkat adalah 97.7 FM dan keunggulan program-program kami, 

termasuk Undip-nya kami angkat sebagai sebuah target market. 

Peneliti : Mengenai komunikasi korporat, dari Pro Alma siapa saja pihak 

internalnya pak? 

Narasumber : Ya, yang pasti karyawan dan staff. Lalu kami menganggap humas 

Undip adalah pihak internal kami. Juga yang pasti adalah Undip agar kami bisa juga 

terangkat nama baik kami dan segera besar seperti nama Universitas Diponegoro. 

Lalu juga semua lembaga-lembaga yang ada di Undip adalah internal kami, maka 

apapun yang mereka kirimkan kepada kami akan segera kami informasikan. 

Termasuk mahasiswa dan UKM-UKM yang ada. 

Peneliti : Lalu kegiatan-kegiatan yang diusahakan untuk terus menjalin 

hubungan baik dengan pihak internal pak? 

Narasumber : Ya biasanya yang dilakukan mengirikan surat utnuk meminta 

dukungan, kemudian juga dengan melakukan rapat ketika butuh. Atau ingin 

dibuatkan program selama satu semester maka kami ajak rapat dan evaluasi. Jadi 

kami juga minta kompensisasi, karena internal kami tidak minta uang, tapi feedback 

berupa follow semua media sosial kami. Karena hubungan internal sangat 

berpengaruh dalam menarik minat pemasang iklan, sebab komunikasi yang paling 

efektif adalah dari mulut ke mulut, jadi kalau orang sudah percaya dengan Pro 

Alma, maka dengan sendirinya mereka juga akan mengabarkan testimony yang 

baik itu. Misal memberitakan kalau ada lagu-lagu Korea, mereka bisa ajak temen-

temennya. 
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Peneliti : Kalau membangun hubungan dengan pendengar pak? 

Narasumber : Kami yang pasti membuat kegiatan off air yang sesuai dengan 

target pasar. Kemudian juga berkirim-kirim lagu/interaksi lewat Whatsapp dan Line 

serta Facebook. Kemudian juga menyapa karena sebagian besar adalah mahasiswa 

satu angkatan, dari penyiar juga meyaapa pendengar yang ada. Kami sebenarnya 

kurang cocok dengan kegiatan temu pendengar, lebih baik kami mengadakan 

pertemuan dengan pendengar ya lewat kegiatan off air yang tadi disebutkan. Karena 

kita punya venue disitu sehingga mereka bisa ngobrol. 

Peneliti : Kalau dengan pemilik membangun hubungannya bagaimana pak?  

Narasumber : Ya, pemilik kami adalah rektor ya. Jadi dalam hal bisnis kami harus 

segera mendapatkan keuntungan financial yang banyak, kami juga harus punya 

identitas radio yang jelas termasuk dalam hal positioning dan kegiatan off air kami 

dicintai banyak orang, syukur bisa menjadi viral dan itu adalah sebuah kebanggaan 

kami kepada pemilik. Dan yang pasti kami mengundang rektor dalam setiap acara, 

kemudian juga laporan tertulis yang diberikan kepada rektor. 

Peneliti : Kemudian mengenai lobbying, pernah gak sih pak Pro Alma 

mengalami situasi krisis?  

Narasumber : Kalau mengenai pertentangan, dahulu di Undip ada beberapa radio 

namun belum swasta dan belum berijin. Maka sekarang ketika Pro Alma sudah 

berijin, maka ada yang mengatakan dari fakultas teknik, fakultas ilmu komunikasi 

da sebagaimana, sehingga ini masih menjadi tarik-menarik. Maka kami 

menyelesaikan dengan jalan tengah bahwa radio ini memang berasal dari Undip. 

Karena sudah banyak alumni-alumni sejak dahulu, termasuk dari Diponegoro 

Broadcasting Station (DBS) yang bersiaran di sini. Jalan yang kami lakukan adalah 

menyadarkan bahwa pada dasarnya memang banyak radio yang ada di Undip dan 

semuanya mau menonjol,, karena mungkin dengan power yang kecil akhirnya 

bertabrak-tabrakan, nah setelah ada inisiatif muncul dari Universitas dan dibiayai, 

nnggaplah bahwa sejarah untuk belajar sudah selesai dan ini menjadi sebuah 
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industri.. Jadi menetapkan kebijakan yang jelas ini kami rasa mampu 

menyelesaikan konflik yang ada. 

Peneliti : Kalau konflik dari luar lingkungan Undip apakah ada konflik 

tertentu?  

Narasumber : Selama ini tidak ada. 

Peneliti : Kemudian terkait konseling, apakah pernah ada perubahan 

citra/positioning di Pro Alma pak? 

Narasumber : Ada, dalam hal logo. Dahulu ogonya hanya berupa tulisan 97,7FM. 

Kemudian sekarang sudah berubah lebih kekinian dan keren. Karena logo 

menceritakan lembaga dan kalau logo kuno maka orang tidak akan aware. Dahulu 

jug aada perubahan dalam hal news informasi yang kurang, jadi karena sekarang 

semakin tegas isi program yang kami tayangan lebih mendominasi daripada sekedar 

hiburan. Kami harus menunjukkan intelektualitas dan sumber yang beragam serta 

dibuat dalam bentuk insert atau cerita informative. Kemudian juga ada perubahaan 

tagline ‘Spirit of Your Lfie’, sekarang menjadi ‘Be Smart and Fresh’, jadi lebih 

mengajak orang untuk menjadi pribadi yang cerdas dan segar serta bugar. 

Peneliti : Itu proses konselingnya seperti apa pak dan apakah menemui 

sebuah kendala yang berat? 

Narasumber : Nggak sih, hanya lewat rapat internal kami, manajemen baru kami 

memutuskan kebijakan-kebijakan tersebut. Sebenarnya kami juga mengusulkan 

untuk perubahan nama radio, tapi kami khawatir kalau diubah akan membuat 

pendengar-pendengar yang loyal sejak dahulu menjadi tidak mengenal Pro Alma. 

Rapat yang dilakukan juga singkat tidak sampai satu minggu dan tidak ada 

perbedaan pendapat yang terlalu signifikan. Karena ini adalah buah pikiran 

bersama-sama dari pihak manajemen khususnya kami bertiga untuk memaparkan 

ke Undip, lalu tidak ada tanggapan yang memberatkan dan semuanya berjalan 

lancar dengan rektor serta komisaris. Kami juga menyampaikan ke penyiar 

mengenai kenapa berubah dari spirit of your life menjadi be smart and fresh, karena 
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ini hanya soal pembiasaan saja, sekarang penyiar juga sudah bisa menerima. Dalam 

hal target pasar juga kami pertegas menjadi khusus anak muda millennial. 

Peneliti : Begitu saja pak, baik terima kasih banyak Pak! 

 

 

 

 

 

 

3. Radio 88.6 Rhema FM  

Waktu  : 16 Agustus 2018, Pukul 10:41  

Narasumber : Yogi Prihandoko (S1 Ekonomi Untag) 

Divisi  : Marketing 

Durasi  : 43:19 

 

Peneliti : Menurut mas, bagaimana cara radio mempertahankan 

eksistensinya? 

Narasumber : Emm, salah satunya kita menjadikan radio itu sebagai 

sebuah komunitas, semacam itu. Jadi kita punya pendengar, kita banyak 

interaksi dengan pendengar, kita ajak pendengar itu terlibat dengan kita. 

Misalnya, disini juga yang pasti banyak juga kegiatan off air, karena dari 

kita juga radio tidak sekedar radio sekuler tapi juga pelayanan sehingga kita 

belajar melayani dari pendengar-pendengar kita seperti ada acara doa untuk 

yang sakit dan juga menjenguk. Makannya, kita bertemu langsung dengan 

pendengar.  

 

Peneliti : Kalau yang dilakukan Rhema FM untuk mempertahankan 

eksistensinya? 
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Narasumber : Ya seperti yang saya sebutkan tadi, selain itu juga kegiatan 

off air kami. Radio memang menurut kami memang sudah sangat sedikit 

pendengarnya, karena orang ingin mendengarkan lagu gampang bisa 

download lewat mp3, tapi kami jadikan radio ini sebagai media komunikasi, 

mereka bisa berinteraksi langsung, bisa datang langsung, bisa bertemu 

langsung. Acara off air kita seperti pasar murah, yaitu kegiatan jualan 

seperti bazaar dengan harga murah. Nah dalam kegiatan itu kita juga 

menggandeng sponsor-sponsor juga. 

 

Peneliti : Kalau karakteristik iklan di radio Rhema seperti apa? 

Narasumber : Untuk karakteristik kita tidak ada batasan spesifik, tapi 

yang pasti iklan seperti obat harus tau bagaimana izin resminya, bagaimana 

obat yang dijual, karena kami harus bertanggung jawab kepada pendengar. 

Pengobatan alternative juga kami pertimbangkan secara internal. 

 

Peneliti : Seperti apa saja gambaran produk-produk yang selama 

beriklan di Rhema FM? 

Narasumber : Banyak. Ada produk jasa, tempat-tempat makan dan 

semacamnya sih.  

 

Peneliti : Kalau selama ini usaha apa saja yang dilakukan Rhema FM 

untuk menarik minat pengiklan? 

Narasumber : Untuk menarik minat pengiklan sejauh ini mereka datang, 

tapi kita juga cari dengan cara promosi. Tapi pada prinsipnya kita lebih 

mengejar pendengar terlebih dahulu, otomatis ketika pendengar sudah 

banyak, kemungkinan pengiklan untuk memasangkan iklannya juga lebih 

besar. Apabila secara survey pendengar kami sudah banyak, otomatis 

mereka akan datang sendiri. Sehingga kita lebih mudah untuk menawarkan 

iklan kita. Dan yang membuat kita semakin termudahkan karena kita punya 

komunitas sendiri, yaitu komunitas Kristen kami semacam itu. Walaupun 

ada yang menganggap sulit dan jadi kendala karena segmentasi kita 
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minoritas, tapi menurut kami akan lebih mudah karena kami melihat 

hambatan menjadi sebuah peluang. 

 

Peneliti : Kalau kondisi dan presentasi pendengar saat ini bagaimana 

mas? Apakah di dominasi oleh JKI Injil Kerajaan sebagai pengelola? 

Narasumber : Tidak. Pendengar kami sangat lluas, karena kami juga 

punya jangkauan range pemancar yang jauh, sampai Jepara, Pati, Demak 

dan banyak sekali mereka yang merespon ke sini, mengirim pesan dan 

berinteraksi dengan radio. Karena kita sering mengadakan pasar murah 

disana, sehingga mereka aware dengan radio Rhema. Karena pasar rakyat 

itu tidak hanya untuk masyarakat Kristen. 

 

Peneliti : Selain mendapatkan, bagaiman cara mempertahankan 

pengiklan di radio Rhema? 

Narasumber : Biasanya kita adakan visitasi ke perusahaan yang 

mengiklan, kami tanyakan bagaimana reson pendengar setelah 

memasangkan iklan, bertanya bagaimana keluhannya dan itu kita lakukan 

setiap tiga bulan 1x. Dan kalau misal pengiklan tidak puas, maka kami akan 

tawarkan cara lain misalnya beriklan di media sosial, kita tawarkan juga 

menjadi sponsor di pasar murah, menjual produk di pasar murah. Tapi 

selama ini belum ada yang complain sama sekali bahkan menunjukkan hasil 

yang positif. 

 

Peneliti : Tapi apakah jika beriklan di radio otomatis pengiklan 

mendapatkan akses untuk boleh beriklan atau jual produk di pasar murah?  

Narasumber : Kita lihat dulu produknya, kalau semisal memungkinkan 

bisa. Tapi kalau misalnya produk jasa kan cukup sulit juga kita tawarkan 

disana. 

 

Peneliti : Selain transaksi tunai, apakah Rhema FM melakukan 

transaksi barter? Apa saja bentuknya?  
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Narasumber : Biasanya dari produk yang menawarkan diri. Misalnya 

kemarin terakhir acara lomba menyanyi di Matahari, mereka melakukan 

barter dengan promosi dan kita seleksi juga feedbacknya untuk kita. Misal 

mereka mau menyebar poster ke beberapa titik sebanyak 200 poster atau 

pasang baliho dan semakin banyak media promosi yang mereka tawarkan 

maka kita akan semakin tertarik, maka kita beri spot iklan, adlibs, 

wawancara dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya tidak berupa kegiatan-

kegiatan Kristen saja, tapi bisa yang bersifat umum. 

 

Peneliti : Menurut mas seperti apa gambaran public relations?  

Narasumber : Menurut saya sangat vital, ujung tombak sebuah 

perusahaan. Sebab di dalamnya ada kegiatan memperkenalkan, 

menawarkan juga mempertahankan serta menjaga relasi dengan customer. 

Peneliti : Saat ini banyak radio yang melakukan kegiatan public 

relations, tetapi belum ada radio yang serius mengembangkan PR sebagai 

sebuah divisi sendiri, bagaimana menurut tanggapan mas?  

Narasumber : Menurut saya sebenarnya relevan, tapi untuk perusahaan 

besar, karena dulu saya pernah kerja di hotel, PR memang ada divisi 

tersendiri khusus untuk menangani hal-hal terkait. Tapi untuk di radio, saya 

rasa cukup dengan marketing untuk merangkap sudah bisa. 

 

Peneliti : Apakah radio Rhema melakukan kegiatan media pers?  

Narasumber : Tidak ada. Sejauh ini belum. Dulu sebenarnya pernah 

dengan RRI ketika jam 12 siang, ketika jam 4 sore tetapi itu kan karena 

diwajibkan KPI. Tapi sekarang regulasi itu sudah dicabut sehingga saat ini 

sudah tidak ada. 

 

Peneliti : Kalau Rhema FM melakukan publikasi selain pasar murah? 

Narasumber : Ya, banyak cara kegiatan dari kami khususnya berkaitan 

dengan masyarakat. Seperti kegiatan setiap tahun ada acara buka bersama 
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bersama 1000 warga di kecamatan sekitar radio kami, lalu ada juga acara 

17an, makannya hari ini (red: 16 Agustus 2018) bisa dilihat kantor kan sepi, 

itu karena sedang menjadi panitia 17an. Biasanya kita support MC karena 

disitu juga bisa ajang untuk memperkenalkan. 

 

Peneliti : Apa yang biasanya diunggulkan dari Rhema FM dalam 

melakukan publikasi? 

Narasumber : Karena kita sebagai radio religi, maka yang kita angkat 

adalah kotbahnya/nilai keagamaannya. Hampir semua radio religi sudah 

masuk acara-acara sekuler, dan kita masih fokus disana. Kita melakukannya 

lewat perkataan penyiar, lewat tagline dan yang pasti diperkuat dengan visi 

kami untuk dicapai ada di Alkitab di Mazmur 61, karena tujuan kami untuk 

menjajdi berkat untuk bangsa-bangsa. 

 

Peneliti : Banyak radio yang tidak melakukan publisitas, apakah 

menurut mas Radio Rhema perlu aktif melakukan publisitas? 

Narasumber : Sangat perlu. Tapi kembali lagi kita ke Firman Tuhan 

sebagai sebuah radio rohani karena kita harus berbuah dahulu di dalam dan 

otomatis mereka akan melihat hasil-hasil dari buah kita sehingga mereka 

bisa tertarik.  

 

Peneliti : Siapa saja yang termasuk pihak internal Rhema FM?  

Narasumber : Untuk kita semua pihak internal adalah semua yang ada di 

Yayasan. Karena misal kami ini adalah media publikasi dari yayasan, jadi 

kami hanya salah satu produk dari yayasan kami. Produk Yayasan kami ada 

Radio Rhema FM, Rhema Book Store, Just Café, Dapur Umum, Rumah 

Shallom, Event Organizer. 

Peneliti : Bagaimana cara Rhema FM menjalin keakraban dengan 

pihak internal?  
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Narasumber : Kalau intern radio kami seminggu sekali ada meeting setiap 

hari Jumat jam 6 sore, ada juga kegiatan pergi bersama setiap 6 bulan 1x 

khusus karyawan rado Rhema bersama keluarga. 

 

Peneliti : Penting dan berpengaruhkan keakraban internal dengan 

pihak pengiklan?  

Narasumber : Penting, ada. Karena untuk intern sendiri dalam hal 

keakraban dan hubungan karyawan akan berpengaruh. Karena iklan tidak 

hanya mengiklan lewat on air, tapi juga dari mulut ke mulut. Misal saya 

divisi marketing tidak punya keakraban dengan divisi lain, maka akan 

menjadi perang antar intern. Maka harus satu tuju, satu visi. 

 

Peneliti : Lalu untuk membangun keakraban dengan Pendengar?  

Narasumber : Jadi ketika kita menjenguk, ketika punya hajatan, 

pernikahan. Terakhir kita juga berkunjung ke Purwodadi ketika ada 

pendengar yang menikah, kita liput, mereka merasa senang dan merasa di 

hargai. Jadi kita juga sambil promosi disana, sambil menjalin relasi dengan 

pendengar. Kami sangat sering melakukan kegiatan semacam itu, kita 

beritakan juga lewat siaran, kita juga ada setiap Jumat acara membagi-bagi 

makanan ke wilayah-wilayah yang kurang sejahtera, yang sering kita ke 

Jatibarang karena banyak pemulung dan sebagai macam, biasanya kita bawa 

100-200 makanan. Di makanan kita taruh Firman Tuhan, kita kasih juga 

logo Rhema karena itu sebagai promosi juga. Selain itu juga punya retret 

pendengar setiap setahun dua kali. Terakhir kita adakan di Bandungan, 

Semarang dan tidak semua crew ikut, hanya yang terkait namun yang wajib 

adalah penyiar karena banyak pendengar yang penasaran. Kita juga punya 

acara setahun sekali yaitu kegiatan temu pendengar ketika Natal atau ulang 

tahun radio Rhema, tempatnya di Radio Rhema. Kemarin waktu ulang tahun 

kita undang pendengar dan ita sambut dari pagi sampai malam, terserah 

mereka mau datang jam berapa. Jadi kita juga sebagai komunitas, 

membuatkan mereka group-group seperti misalnya di whatsapp, kita 
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kelompokan mereka agar bisa aktif berbagi, ngobrol dan di setiap group-

group itu ada crew/penyiar di dalamnya.  Terakhir waktu kami lakukan 

Open House kita data yang hadir sampai 630an pendengar, tidak hanya dari 

Kota Semarang bahkan sangat banyak yang dari luar kota,khususnya arah 

timur, karena pemancar kita, kita fokuskan ke sana. Kita ada juga kegiatan 

seminar keluarga, seminar anak muda. Ke depan kita akan mengundang 

Franky Kuncoro di ulang tahun Rhema tanggal 11 November 2018. 

 

Peneliti : Kalau hubungan dengan pemilik/konsorsium? 

Narasumber : Ya kepala kami Ibu Tina Purnomo, menjalinnya dengan 

ketemuan langsung, kalau all crew setiap tiga bulan sekali. Lalu kita juga 

ada doa pagi bersama setiap Senin jam 9. Disitu kan kita ketemu Ibu Tina. 

Ada juga laporan-laporan yang diberikan tapi itu dilakukan oleh direktur 

sendiri. Karena sebenarnya tidak sulit untuk ertemu dengan Bu Tina, karena 

setiap ada acara pasti kita undang beliau dan selalu banyak waktu untuk 

dapat hadir. 

 

Peneliti : Mengenai Lobby, apakah pernah ada konflik dari pihak 

internal atau eksternal yang pernah menimbulkan krisis? 

Narasumber : Pernah ada sih, sering terjadi. Tapi yang paling besar adalah 

ketika Bapak Pdt,. Petrus Agung Purnomo meninggal ada konflik mengenai 

kepemilikan radio. Karena yayasan atas nama Pak Agung, maka ada bagian-

bagian yang kurang sependapat sehingga banyak karyawan yang 

mengundurkan diri. Tapi Puji Tuhan sekarang sudah normal dan malah 

sekarang jauh lebih baik, baik secara administrasi, secara siaran semua lebih 

baik lagi. Jadi dari krisis ini malah timbul sebuah pertumbuhan yang luar. 

Kita jadi lebih jelas lagi sebagai sebuah PT, dibandingkan dahulu karena 

nilai yang kuat kekeluargaan jadi orang yang ada kurang ada 

profesionalisme dan lebih sering terbawa perasaan. Jadi lebih dewasa dan 

mandiri. Sebenarnya dari kauss tersebut tidak ada sosok lain yang 

diharapkan namun yang namanya terkait visi atau sudut pandang adalah hal 
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yang susah, jadi menurut saya seperti konflik JKI dan HTE sebenarnya 

bukan koflik tapi lebih ke sudut pandang orang mengenai tata cara ibadah, 

bagaimana mereka bisa lebih nyaman dan lain sebagainya. Dalam hal 

bekerja pun masih banyak juga yang bukan jemaat JKI, seperti saya 

bergereja di GPDI Eben Haezer di Kedung Mundu, jadi itu bukan konflik 

yang terlalu besar, jadi hanya soal sudut pandang saja. Sebenarnya juga ada 

masalah internal karyawan, tapi itu hanya masalah sederhana sih, bisa 

diselesaikan ketika sudah klik.  

 

Peneliti : Terakhir, mengenai image, branding, target, positioning 

dan lain sebagainya apakah pernah mengalami perubahan? 

Narasumber : Tidak pernah, tidak ada. Karena kita berpegang teguh pada 

visi-misi kami, dengan tagline itulah tergambar radio kami. 

 

Peneliti : Kalau tarif iklan betul ya memang 50rb ya mas, kenapa bisa 

semurah itu mas?  

Narasumber : Salah satu dasarnya bagi kami karena kami mau melayani. 

Kami mau menjadi berkat, kami tidak mau membebani mereka dengan 

beban finansial, karena dasar firman sangat kuat di radio kami. 

 


