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2009  

 

MOTTO 

 

 

Jika kamu berfikir kamu bisa melakukan, maka kamu akan bisa melakukannya. 

Sebaliknya, jika kamu berfikir bahwa kamu tidak bisa, maka kamu tidak akan pernah 

bisa melakukannya  -Demian Aditya- 

 
Giving my Best! -Sidney Mohede- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Penulis persembahkan kepada : 

v Kedua Orang Tuaku 

v Sahabat terkasih didalam Kristus 

Yesus 
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v Semua orang terdekat yang 

selalu mensuport aku 

 
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan segala 

berkat dan karuniaNYA, sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir tersebut. Begitu 

banyak hal yang membuat hampir menyerah, namun karena dukungan dan doa dari 

keluarga, orang terdekat, serta saudara membuat semangat tak kunjung padam. 

Bimbingan dari pembimbing TA serta semua dosen yang terlibat pun tak akan 

pernah terlupakan, yang membuat segala apa yang diperjuangkan tercapai.  

Berharap semoga Tugas Akhir tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya prodi Penyiaran, serta kemajuan instansi 

terkait, PTPN Radio Surakarta. 

Hanya karena kasih karunia, sehingga selesailah penyusunan tugas akhir ini 

yang berjudul PEMBUATAN IKLAN GRAND SOBA HOTEL DAN ADLIPS 

PROMO COCA-COLA DI PTPN RADIO SURAKARTA 

Tugas akhir ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaaan Kuliah 

Kerja Media (KKM) sekaligus alat untuk menambah pengetahuan yang belum 

pernah diperoleh selama dibangku perkuliahan. 

 Selama pelaksanaan KKM hingga akhir penyusunan tugas akhir ini, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang dalam kepada semua pihak 

yang telah membantu selama pelaksanaan KKM maupun penyusunan tugas akhir 

antara lain : 

 

1. Drs. H. Supriyadi, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
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2. Drs. A. Eko Setyanto, M.Si selaku Ketua Program DIII Konunikasi Terapan 

FISIP UNS. 

3. Drs. Subagyo, SU selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

4. Mahfud Anshori S.Sos  selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

5. Drs. Dwi Tiyanto ,SU selaku Dosen Penguji 1. 

6. Bapak Budiyoko selaku Direktur Utama Station Radio PTPN FM Surakarta. 

7. Farhan Arif selaku Manager Siaran PTPN FM Surakarta, Victor Yoga 

Penanggung jawab Devisi siaran Berita, Yunita selaku penanggung jawab 

divisi Siaran Kata, terima kasih atas bimbingannya selama melaksanakan 

magang. 

8. Segenap kru dan karyawan Radio PTPN  FM Surakarta. 

9. mas Doni, operator PTPN radio sekaligus managerq di be3LIEve magic, 

thanks suportnya 

10. Demian Aditya (magician) dan Edo Shadow (magician) yang telah memberi 

suport dan dukungan saat q curhat tentang semua masalah (magic, kuliah, 

kerja dan keluarga). 

11. Aryanti Intan P. yang rela jual HP buat bantu selesaiin TA ini, GBU J 

12. Teman-teman Broadcasting’06, tetap semangat!   

 

Penyusun menyadari Tugas Akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharap saran dan kritik yang membangun.  

Terima kasih, Tuhan memberkati..... 

 

 

        Surakarta,    Juni 2009 

Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Radio sebagai sarana Advertising atau Periklanan 

 

Radio merupakan media yang mudah dibawa dan juga sarana hiburan yang 

sangat variatif. Dijaman sekarang, radio tidak melulu harus menggunakan sekotak 

peralatan elektronik yang dihubungkan dengan listrik dan dipajang diruang tengah 

ataupun kamar, dan saat kita mendengarkan harus diam ditempat atau tidak jauh-jauh 

dari radio. Akan tetapi kita bias mendapati kotak tipis seukuran kartu nama dengan 

menggunakan headset, maka kita bias mendengarkan siaran radio dengan cukup 

jelas. Dan bahkan tidak sedikit handphone yang dahulunya hanya merupakan alat 

komunikasi 2 arah, kini ditanamkan program radio. Bahkan jika kita lihat jauh lebih 

dalam lagi, radio jaman sekarang tidak hanya terbatas jangkauan siarannya, namun 

kini, peranan internet juga bisa memperluas jaringan siaran lewat radio web atau bisa 

juga disebut streaming yang tidak hanya ditangkap diwilayah tertentu, namun bisa 

ddengarkan diseluruh penjuru dunia melalui PC, notebook, bahkan ponsel melalui 

layanan tertentu1. 

 

Menjamurnya radio radio siaran merupakan buah dari dibukanya kran 

kebebasan pers di Indonesia. Di satu sisi hal itu bagus karena membuka lapangan 

kerja skaligus memberikan alternatif media hiburan dan informasi. Namun di sisi lain 

bisa juga menjadi bumerang jika tidak dibarengi dengan akselerasi dalam 

meningkatkan kualitas SDM di berbagai sektor yang terkait. 

 

                                                 
1  Chris Priestman, Web Radio; Radio Production for Internet Streaming, British Library Cataloging 
in Publication Data, Focal Press 2002  
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Dan seiring perjalanan dan persaingan yang ketat di dunia penyiaran radio, 

maka tidak bisa dipungkiri jika banyak radio-radio baru yang mulai menjamur, 

bahkan dikota-kota kecilpun mulai mendirikan stasiun radio. 

 

Radio menjadi media yang bisa masuk ke segala usia, status ekonomi mau 

pun tingkat pendidikan. Radio adalah satu satunya hiburan yang bisa diakses secara 

murah, dan langsung merambah ruang ruang pribadi pendengarnya. Orang bisa 

mendengarkan radio di mana saja. Hampir setiap aktivitas bisa dilakukan secara 

bersamaan dengan kegiatan mendengarkan radio. Di katakan hampir, karena orang 

yang sedang bikin aransemen musik misalnya, akan buyar konsentrasinya jika 

dilakukan sambil mendengarkan radio. Tapi sebagian besar lainnya bisa. Orang 

masak, belajar, nongkrong, bahkan di mobil, bisa sambil mendengarkan radio. 

 

Bagi sebagian orang, dunia penyiaran (broadcasting) merupakan lahan 

beriklan yang efektif dengan harga yang tergolong terjangkau dan mudah dalam 

penyampaiannya. Karena memang dari awal, radio bersifat komersial. Dan dalam 

komersial ini, advertising atau periklanan memegang peranan penting. Periklanan 

dapat bersifat informative, misalnya iklan pernikahan, kematian, lelang, penerimaan 

mahasiswa baru, kebutuhan akan calon pegawai dengan profesi tertentu dan 

sebagainya; namun iklan juga dapat bersifat persuasive, seperti penawaran mobil, 

sepeda motor, dan barang-barang dagangan lainnya mulai dari barang kebutuhan 

sehari-hari sampai barang langka yg mahal harganya.2 

 

 

 

 

                                                 
2 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A , Radio Siaran teori dan praktek, Penerbit Bandar Maju,, 
Bandung, 1990.  hlm 102 
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B.  Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan utama yang ingin dicapai penulis adalah : 

1. Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini merupakan syarat 

kelulusan untuk mendapatkan gelar diploma tiga Ilmu Komunikasi 

Terapan jurusan Broadcasting di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Agar penulis dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat 

Dalam perkuliahan dengan praktek di lapangan dan mampu 

Mengembangkan kemampuan penulis dengan menerapkan 

Ilmu dan keahliannya yang dipelajari selama di PTPN Radio, 

Yaitu tentang : 

a. Perencanaan Siaran iklan 

b. Tujuan dan Manfaat Program Siaran Iklan 

c. Proses Pembuatan Program Siaran Iklan ( mulai Pra 

Produksi, Produksi, hingga Pasca Produksi ) 

d. Sasaran ( target audience ) Program Siaran Iklan 

3. Mengerti dan memahami apa yang ada dalam divisi PTPN Radio 

4. Mengamati dan memahami proses produksi sebuah program 

siaran iklan. 

5. Terlibat langsung dalam proses siaran iklan di radio, khususnya di 

PTPN radio. 

6. Sebagai wahana menambah ilmu tentang produksi radio, 

khususnya menambah pengalaman dan ilmu dari proses produksi 

acara siaran iklan. 

7. Mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh tim kreatif dalam suatu 

pembuatan iklan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Iklan 

Apa sebenarnya iklan itu? Menurut pakar periklanan amerika, S William 

Patis menuliskan pendapat Agusprijanto (2001, hal 7) dalam diktat ilmu 

periklanan Universitas Kristen Petra , iklan lebih sering disebut sebagai sebuah 

usaha agar barang yang diperjualbelikan laku keras. Padahal sesungguhnya iklan 

adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan 

mempromosikan produk dan jasa kepada seorang atau pembeli potensial, 

mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berfikir dan bertindak 

sesuai dengan keinginan pemasangan iklan.3 Namun iklan wajib menaati asa, 

tujuan, fungsi, dan arah penyiaran4 

 

B. Komunikasi Periklanan 

Dalam komunikasi periklanan, iklan tidak hanya menggunakan bahasa 

sebagai alatnya, tetapi juga alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna, dan 

bunyi. Iklan disampaikan melalui dua media massa, yaitu (1) media cetak (surat 

kabar, majalah, brosur, dan papan iklan atau billboard dan (2) media elektronika 

seperti radio, televise, film,dsb. Pengirim pesan adalah , missal, penjual produk, 

sedangkan penerima adalah khalayak ramai.5 

Selain itu unsur penting dalam komunikasi iklan radio adalah bahasa. Ada 

dua macam bahasa yang digunakan dalam siaran radio:  

                                                 
3 Diktat Universitas Kristen Petra, Iklan dan Kontrofersinya, 2006, paragraph  1  hal. 8  
4 Komisi Penyiaran Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia no 32 tahun 2009 tentang 

PENYIARAN, pasal 46, hal 34, 2008 
5 Diktat Universitas Kristen Petra, Iklan dan Kontrofersinya, 2006, paragraph 3 hal 13 
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1. bahasa dalam bentuk dialog, misalnya bahasa dalam bentuk tanya 

jawab atau wawancara 

2. bahasa dalam bentuk tuturan sebagai penyampaian dari satu pihak 

kepada pihak lain (dari pembicara kepada si pendengar).6 

 

 

C. Jenis siaran iklan radio 

Ada beberapa jenis iklan menurut Prof. Drs. Onong Uchjana 

Effendy,M.A, antara lain : 

1. Adlips / iklan yang dibacakan 

Iklan jenis tersebut adalah iklan paling sederhana dan murah tarifnya. 

Iklan hanya diucapkan tanpa musik dan efek, serta dilakukan seperti 

biasa seorang penyiar berbicara. Dapat berbentuk dialog ataupun 

dibawakan seorang saja. Tergantung keperluan. 

 

2. Iklan yang diolah menggunakan musik dan efek suara 

Iklan jenis ini lebih menarik dari pada adlips, karena lebih 

mengandung unsur hiburan dan gambaran suasana. Sound efek (sfx) 

bisa disesuaikan dengan isi iklan. Untuk hal tersebut pemasang iklan 

dapat berhubungan dan mengadakan pembicaraan (negoisasi) dengan 

pembuat iklan di stasiun radio yang bersangkutan. Iklan tersebut harus 

diolah terlebih dahulu. Karena itu tarifnya jauh lebih mahal. 

  

3. Iklan dalam bentuk acara yang disponsori / sponsored programme 

Iklan jenis ini berbentuk sebuah acara yang di sponsori. Acara dapat 

berbentuk live musik oleh band terkenal, atau dapat juga interview 

programe mengenai produk yang ditawarkan. Untuk tarif iklan radio 

                                                 
6 Diktat kuliah 8, MEDIA IKLAN oleh Edwin Arif Sosiawan, www.edwias.com 
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jenis ini diIndonesia belum ada keseragaman. Ada yang menghitung 

per paket, ada juga yang permenit.7 

 

D. Klasifikasi iklan berdasar wilayah 

Di PTPN radio, klasifikasi wilayah dapat membedakan tarif iklan yang 

dibebankan kepada pemasang iklan8  

Ada kesamaan penggolongan iklan berdasar wilayah di PTPN radio 

dengan Prof Drs. Onong Uchjana Effendy,M.A ,  yaitu: 

1. pengiklan nasional (national advertising) 

2. pengiklan regional (regional advertising) / tingkat provinsi 

3. pengiklan local (local advertising)9 

 

E. Kelebihan & Kelemahan Radio Sebagai media advertising 

Menurut Kuspriyanto,S.Si,Apt iklan radio memeiliki beberapa kekuatan 

dan kelemahan, yang dapat disebutkan sebagai berikut. 

1. Kekuatan : 

a. Radio bersifat Audience Selective. Artinya radio mempunyai 

pendengar yang spesifik (pengiklan dapat memilih radio 

yang programnya cocok dengan pesan iklan yang 

disampaikan). 

b. Radio merupakan media intrusive. Artinya iklan dapat hadir 

ditengah siaran tanpa mengakibatkan orang beralih kesiaran 

lain. 

c. Biaya produksi yang rendah disbanding media lain. 

d. Radio dapat mendukung kampanye iklan di media lain. 

                                                 
7 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy,M.A , RADIO SIARAN teori dan praktek, Penerbit Bandar Maju, 
Bandung, 1990. hal 108 - 110 
8 Bucklet penggolongan tarif iklan PTPN radio 
9 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy,M.A , RADIO SIARAN teori dan praktek, Penerbit Bandar Maju, 
Bandung, 1990. hal 103-104 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 17 

e. Radio merupakan media yang fleksibel disbanding media 

cetak, karena dapat dinikmati sambil melakukan kegiatan 

apapun. 

f. Radio merupakan media yang tidak musiman. 

g. Radio menawarkan peluang kreatif yang unik bagi pembuat 

iklan karena tidak menyajikan gambar. Radio bermain dalam 

theater of mind (imajinatif). 

h. Radio bersifat mobile, artinya dapat dibawa dengan mudah. 

i. Radio memiliki jangkauan yang baik di kalangan pedesaan 

yang umumnya tidak dapat dijangkau oleh surat kabar. 

 

2. Kelemahan : 

a. Radio tidak dapat mendemonstrasikan produk yang 

diiklankan 

b. Radio menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar  

c. Radio bersifat terbagi (dalam satu wilayah terdapat banyak 

stasiun radio) sehingga mengalami tumpang tindih dalam 

jangkauan pasar 

d. Pengiklan sulit memperoleh bukti bahwa stasiun radio telah 

menyiarkan iklan sesuai pesanan10  

                                                 
10 Diambil dari makalah e-book  Iklan radio Aplikasi Pengembangan Media untuk Promosi Kesehatan 
oleh Kuspriyanto,S.Si,Apt , seorang Pokja Humas dan KIE KPAP Jawa Barat. 
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BAB III  

DESKRIPSI LEMBAGA /  INSTANSI 

 

A .  Po f i l  Pe ru sa ha an  PT PN  R adi o  
  

NAMA RADIO  PT RADIO PTPN RASITANIA 

AKTA NOTARIS  23/14 Agustus 1971/Maria Theresia Budi Santoso,SH/Surakarta 

NOMOR ANGGOTA 254-IX/1978 

NAMA UDARA  PTPN Radio 

FREKUENSI FM 99,60 MHz 

CALL SIGN  PM4FHY 

NOMOR IZIN  00028325-000SU/ 202006 

NOMOR KLIEN  5493 

DIRUT/PENJAB Constantinus Budhioko 

ALAMAT KANTOR  Jl. Kebalen (Saharjo) No. 2 

KABUPATEN/KOTA KOTA SURAKARTA  

PROPINSI JAWA TENGAH 

KODE POS  57111 

TELEPON  0271-643663 

FAX 645819 

WEBSITE www.ptpnradio.com 

EMAIL radioptpn@hotmail.com 
D a t a  d i a m b i l  d a r i  d a t a  l e g a l  P R S S N I 11 

                                                 
11 Diambil dari situs resmi PRSSNI mengenai radio siaran swasta niaga PTPN, www.radioprssni.com 
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MEDIA DATA PTPN RASITANIA 
 

 
 
 
DAERAH JANGKAUAN 
PTPN FM secara rutin mengudara 20 jam sehari dengan 
radius pancar siaran menjangkau Purwodadi, Ungaran, 
Ambarawa, Yogyakarta, Gunung kidul, Ngawi, Pacitan 
dan Salatiga.Selain Kodya Surakarta, Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten 
Wonogiri. 
 

RATE IKLAN 

Durasi     Reguler Prime 
Spot  60 detik     Rp. 175.000 Rp. 200.000 
  30 detik     Rp. 120.000 Rp. 150.000 
Adlips  30 detik     Rp.   75.000 
Time signal 30 detik     Rp. 200.000 
OBB & CBB 10 detik     Rp.   50.000 
Radio Expose 7   detik     Rp.   50.000 
 

SPONSOR PROGRAME 

Durasi    Rate 
s.d  25 menit   Rp. 1.125.000 
s.d  55 menit   Rp. 2.000.000 
s.d  90 menit   Rp. 3.350.000 
Fasility : 
· Loose spot    Tittle programe 
· Radio ekspose   Interactive programe 
· OBB & CBB 
 
Covered with FUNK CYBER (ob van) 
Durasi    Rate 
s.d  10 menit   Rp. 1.500.000 
s.d  30 menit   Rp. 2.000.000 
Live music 
(s.d. 90 menit)   Rp. 6.000.000 
Fasilitas : 
· Radio ekspose Host & reporter 
· Loose spot  On air airtime  
· OBB & CBB  Public address 

 
 
 

 
 
MENURUT S.E.S. 
(Social Economic Status) + Ribu Rp 
 
A.1. > 2.000      4,4 % 
A.2. 1.500 - 2.000    17,6 % 
B. 1.000 - 1.500    29,3 % 
C.1.   750 - 1.000       23,8 % 
C.2.    500  - 750    13,2 % 
D.    250  - 500      7,3 % 
E. < 250       4,4 % 
 
 
KOMPOSISI MUSIK     
Pop Indonesia (terseleksi)          46 %  
Pop barat / Top 40 (terseleksi)       52 % 
Etnik / daerah           2 % 
Dangdut                  0 % 
 

GENDER 

Laki – laki    49,56 %  

Perempuan    50,44 % 

 
PENDIDIKAN        UMUR  
  
Tidak tamat SD& SD   7 %     < 16           13 % 
SLTP         16 %     17 – 23       34 % 
SLTA         45 %     24 – 35       31 % 
SM & Sarjana        32 %     > 36           22 % 
  
Discount  Jumlah spot 
  0 %   < 30 
10 %   30 
20 %   30 s.d 60 
25 %   60 s.d 100 
30 %   > 100 
(Discount tidak berlaku untuk adlips) 
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B .   Sejarah PTPN RADIO 

Siaran  pertama kalo pada tanggal  12 maret 

1968, dipelopori oleh 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Perguruan iggi Pembangunan Nasional (FK-PTPN), 

Supadiyono Harjosuwito, Otto Lesiputy dan C 

Budiyoko. Format masih radio amatir. Beberapa kali 

pindah lokasi, dan akhirnya menetap di Jl Kebalen no 2 

Solo pada tahun 1975-an. Pada tahun 70an, 

perkembangan radio sangat pesat, dan pada akhirnya 

muncul PP no 55 tahun 1970 yang memuat ketentuan 

bahwa penyelenggaraan radio siaran harus dalam bentuk 

hukum.  

Menyesuaikan dengan peraturan pemerintah itu maka radio PTPN yang 

semula bernama Radio Riset Fakultas Kedokteran PTPN dan dikelola secara 

amatiran mengambil langkah mendirikan Perseroan Terbatas dengan Nama PT Radio 

Pembangunan Nasional (PTPN), ijin call sign YAD7-E5. Perusahaan ini berdiri 

dengan Akte Notaris Maria Theresia Budi Santosa, SH No. 23 tertanggal 14 Agustus 

1971.   Untuk nama radio siarnya sendrii ditetapkan memakai nama yang sudah awal 

digunakan dan dikenal masyarakat luas, yaitu Radio PTPN dengan pimpinannya 

dipegang oleh dr. Djoko Hardiman, hingga tahun 90-an. 

Beberapa  perubahan struktur organisasi perusahaanpun terjadi. Perubahan 

dan pelimpahan ini disahkan pada pergantian akte notaris nomor 112 tertanggal 25 

Mei 1978. Nama perusahaannya mengalami sedikit perubahan dari PT Radio 

Pembangunan Nasional menjadi PT Radio PE – EN Rasitania. Kemudian pada tahun 

1986 diadakan perubahan lagi yang ditetapkan dengan AKTA No. 13 / 5 Mei 1986 

sebagai berikut : 

1. C. Boedhioko sebagai Direktur 

2. Sarwanto sebagai Komisaris 
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3. Didit Hariadi sebagai Komisaris 

4. Ig. Hananta Sumarno sebagai Komisaris 

 

C. Tujuan Pendirian : 

Tidak jauh berbeda dengan sejarah perkembanganya ,tujuan didirikannya intitusi ini 

juga mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Secara garis besar 

perbedaan/perubahan tujuan ini dapat dibagi dua : 

1. Sebelum menjadi Perseroan Terbatas tujuan dari keberadaanya tidak lebih 

dari sekedar hobby dibidang elektronika keradioan ditambah dengan 

idealisme untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dunia 

kedokteran melalui sarana media radio. 

2. Setelah menjadi Perseroan Terbatas yang profesional dan arah tujuannya 

menjadi: 

a. Mengadakan siaran radio yang berisi dan membantu pemerintah di 

bidang pendidikan, penerangan dan hiburan. 

b. Bersifat komersial, khususnya dalam bidang periklanan Radio. 

Rumusan tujuan setelah menjadi perseroan terbatas di atas juga 

merupakan penyesuaian terhadap isi Surat Direktorat Jendral Radio 

Televisi dan Film No.97/RSNP/HUK/1977 tertanggal 17 Mei 1977. 

c. Tidak melakukan usaha-usaha lain kecuali sebagaimana yang 

tercantum dalam poin 1 diatas. 

D. Penggunaan Gelombang Radio 

 

Dalam sejarah keradioanya, Radio PTPN sampai saat ini tercatat sudah tiga 

kali melakukan perubahan gelombang radio. Siarannya yang pertama menggunakan 

gelombang pendek(SW) pada 68,5 m dan 123,5m hingga tahun 1971. Setelah itu 

gelombangnya dipindah pada gelombang menengah (MW) pada 219,78m dengan 
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frekwensi 1365 Khz, kemudian dirubah lagi menjadi 245,10m dengan frekwensi 

1224 Khz.  

Pemindahan gelombang yang pertama dan kedua ini merupakan penyesuaian 

pula terhadap peraturan pemerintah di atas. Sejalan dengan laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi yang menemukan tehnik-tenik yang lebih baik dan lebih 

berkualitas di bidang keradioan, ditambah lagi dengan semakin padatnya jalur 

gelombang AM maka pemerintah mengambil kebijakan untuk pindah ke jalur FM. 

Oleh karena itulah Radio PTPN memberanikan diri untuk memprakarsai pindah ke 

jalur FM yang lebih menjanjikan kwalitas audionya. 

Beberapa alasan pemindahan gelombang dari AM ke FM secara rincinya 

adalah sebagai berikut: 

1. Ketatnya persaingan di jalur AM. Pada waktu itu saja untuk Kota madya 

Surakarta telah berdiri stasiun radio swasta niaga. Ini memaksa setiap 

radio tersebut memiliki keunggulan komperatif agar bisa survive. 

2. Hasil studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan 

bahwa gambaran masa depan radio dengan sistem FM amat 

menggembirakan. Hal ini terutama dalam masalah peralihan pendengar 

atau audiensnya yang justru menghendaki siaran radio dengan kualitas 

audio radio FM.Salah satu penyebab hal tersebut adalah adanya kemajuan 

dibidang sosial ekonomi masyarakat Surakarta yang dengan itu pula 

semakin menigkatkan tuntutan kualitas hidup yang lebih baik lagi. 

3. Masalah perijinan dari pemerintah .ini menjadi hal yang perlu 

dipertimbangkan karena pada prinsipnya ijin radio pemancar yang 

menggunakan sistem FM hanya diberikan kepada radio-radio yang sudah 

mapan, dimulai dari yang berada di daerah ibukota propinsi saja. Namun 

pada kenyataanya lain untuk Kota Surakarta,yang dari sejarah dan 

perkembangan keradioannya memang memiliki beberapa keistimewaan 

dibandingkan dengan sejarah dan perkembangan di daerah lain. 
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Kenyataan ini mungkin jadi salah satu pertimbangan Direktorat Jendral 

Radio,Televisi dan Film sehingga memberikan ijin kepada Radio PT. PE-

EN untuk pindah ke jalur FM. 

Ijin untuk pindah gelombang ini keluar pada tanggal 12 januari 1990 

sehingga dengan demikian mulailah Radio PTPN menjadi radio dengan gelombang 

FM yang pertama di Surakarta pada frekwensi 100,2 Mhz. Seiring dengan hal itu 

dilakukan pula penarikan kembali frekwensi 1224 Khz.(gelombang lama) oleh 

Pemerintah, namun Radio PT PE-EN masih di ijinkan menggunakan gelombang 

lama selama 3 bulan yang meruoakan masa siaran percobaan. Jadi selama 3 bulan itu 

Radio PE-EN siaran pada 2 gelombang frekwensi ( AM dan FM ). 

Dalam melakukan pemindahan gelombang ini ada beberapa hal yang harus 

dipersiapkan adalah : 

1. Persiapan perencanaan program 

Jalur FM berbeda dengan jalur AM, terutama dalam hal target sasaran 

pendengar. Dalam hal ini Radio PT PE-EN semakin menegaskan dan 

mengkhususkan sasaran pendengarnya yang dalam hal ini dipilih audiens dari 

golongan muda dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Pemilihan 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendengar radio yang paling potensial 

adalah dari kalangan tersebut. Untuk itu prosentase acara musik pun 

ditingkatkan karena acara musik merupakam acara yang paling diminati oleh 

kalangan kelompok ini . Selain itu selektifitas jenis musik pun dilakukan 

sehingga musik yang diudarakan hanyalah jenis musik untuk selera kalangan 

menengah ke atas. Dalam pelaksanaanya,pelaksanaan pembenahan program 

dan acara ini dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk menghindari kesan 

perubahan dratis. 
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2. Persiapan peralatan 

 

Yang paling utama dalam persiapan peralatan ini adalah yang berupa 

alat siar, pemancar dan antena. untuk  pengadaan itu membutuhkan cukup 

biaya. Semua ini ( a + b ) adalah sebagai langkah preventif untuk 

mengantisipasi kemungkinan tidak berhasilnya pemindahan ke jalur FM 

tersebut.Yang paling utama dalam persiapan peralatan ini adalah yang berupa 

alat siar, pemancar dan antena. untuk pengadaan itu membutuhkan cukup 

biaya. Semua ini ( a + b ) adalah sebagai langkah preventif untuk 

mengantisipasi kemungkinan tidak berhasilnya pemindahan ke jalur FM 

tersebut. 

 

E. Lokasi Radio PTPN 

Berdasarkan sejarah, maka lokasi Radio PTPN pernah berada di beberapa tempat, 

yaitu di : 

1. Kepatihan Wetan No.6 Surakarta ( Pinjaman ) 

2. Singosaren Utara No.69 Surakarta ( Pinjaman ) 

3. Jl.Notodiningratan160 Surakarta ( Pinjaman ) 

4. Kampus FK Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional depan Tirtomoyo 

5. Jl.Kol.Sutarto Surakarta ( Asrama Bremoro ) 

6. Jl.Kebalen 2 Surakarta, 

Lokasi yang terahkir (Jl Kebalen 2 Surakarta) merupakan lokasi tengah kota 

kemudian dilakukan pemugaran (selesai tahun 1987) sehingga menjadi sebuah 

gedung berlantai tiga yang dilengkapi berbagai macam fasilitas. Fasilitas- fasilitas itu 

misalnya :ruangan ber-ac, komputer dan mesin fotocpy. Untuk ruanganya sendiri 

cukup lengkap ,meliputi ruang direksi, ruang siaran, Ruang operator, ruang 

administrasi, ruang perpustakaan dan sebagainya. Luas tanah hanya 500m, Luas 
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Bangunan 1000m. Pada atap gedung ini juga didirikan tiang pemancar radio tersebut. 

Peresmian gedung baru ini dilakukan oleh Dirjen RTF ( Radio,Televisi dan Film) 

Bp. Subroto pada tanggal 20 Agustus 1987. 

 

F. Visi Dan Misi Radio PTPN Rasitania 

Visi :  

1. Menjunjung Tinggi persatuan dan kesatuan berorganisasi dan berkarya 

2. Mendayagunakan karya, kreatifitas dan kejujuran 

3. Balancing profit dan service 

4. Berwirausaha dengan tertib administrasi 

Misi : 

1. Memberikan informasi yang jujur, adil dan beradap 

2. Mencerdaskan (positif) bangsa 

3. Menghibur sehat masyarakat12 

BAB IV 

DESKRIPSI KEGIATAN DAN HASIL MAGANG 

 

A. Gambaran iklan di PTPN Radio 

Siaran iklan di radio jika didengarkan begitu saja nampak menarik 

serta dapat menarik minat para pendengar. Namun jika melihat proses serta 

pengkonsepan sebuah iklan dibutuhkan sebuah kejelian dan tehnik untuk 

                                                 
12 Company Profile perusahaan diambil dari www.ptpnradio.com 
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menarik minat pendengar sebanyak mungkin. Karena harus disusun dengan 

kalimat-kalimat singkat dan dengan kata-kata yang sederhana dan umum 

serta yang dapat menimbulkan kesan yang tidak mudah hilang dari ingatan 

pendengar. 

 

B. Proses Pembuatan iklan di PTPN Radio 

1. Tahap Pra Produksi 

a. Penuangan Ide atau Gagasan 

Dalam perencanaan iklan dibutuhkan ide yang creative untuk 

menarik minat pendengar. Dalam bab ini dicontohkan 2 

bentuk iklan, yaitu Adlips (advertising lips) dan iklan yang 

menggunakan musik sebagai background.  

Untuk adlips biasanya format maupun kata-kata sudah dipesan 

dan tinggal melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan 

format siaran radio.  

b. Pengumpulan materi 

i. Grand Soba Hotel 

Ada point penting yang klient minta untuk pembuatan 

iklan tersebut, yaitu penyebutan: 

1. Grand Soba Hotel, Business Hotel 

2. Hotel bintang dua pertama di Solo Baru 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

3. Fasilitas : spa, café n resto, mini market, 

meetingroom, free hotspot, fasilitas antar jemput 

bandara dan stasiun. 

4. Penawaran member 

5. No telephone dengan spelling terpisah dan 

dibacakan 2 kali 

6. Grand Soba Hotel – Stay to Conmfort (semboyan) 

ii. Adlips Promo Coca Cola 

Untuk adlips, klient dari Coca-Cola ingin menawarkan 

program Tenda Segar Coca-Cola. Dalam adlips ini klien 

menawarkan : 

1. product Coca-Cola corp. dengan harga 18ribu 

untuk 3 botol besar Coca-Cola, Sprite dan Fanta 

dengan kombinasi apapun. 

2. Free 1 gelas Coca-Cola setiap pembelian 3 botol 1 

liter 

3. Tempat yang strategis tanpa harus parker untuk 

membeli product 

c. Pembuatan Script 

Script atau naskah dibuat sesuai dengan format PTPN, yaitu 

untuk kelas menengah keatas serta anak muda. Sehingga script 
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dibua dengan bahasa seringan mungkin. Selain itu 

penyesuaian waktu juga diperhitungkan, karena iklan radio 

hanya efektif selama 30 dan 60 detik133. Untuk iklan Grand 

Soba Hotel dan Adlips Coca-Cola, kami sesuaikan dengan 

permintaan pengiklan, yaitu 60 detik. 

script iklan Grand Soba Hotel : 

terlampir 

script adlips promo Coca-Cola: 

terlampir 

dalam tahap ini pengumpulan materi yang telah disiapkan 

akan di konsep sedemikian rupa serta disesuaikan dengan jenis 

iklan nya.  

Untuk iklan Grand Soba Hotel di konsep dengan dialog ringan 

antara 2 pengembara yang telah menempuh perjalanan jauh 

dan ingin segera beristirahat. Dan disaat itu mereka sedang 

berada di Solo, maka pengembara 1 mempunyai ide untuk 

menginap di Grand Soba Hotel. 

Sedangkan untuk promo Coca-Cola, karena konsep awal 

merupakan adlips, maka penggagasan ide tidak terlalu sulit, 

                                                 
13 Media Data PTPN Rasitania, mengenai rate dan durasi iklan 
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karena hanya bersifat informasi dan ajakan untuk merkunjung 

ke Tenda Segar Coca-Cola. 

 

2. Tahap Produksi 

Tahap produksi ini diambil beberapa voice DJ untuk mengisi 

iklan Grand Soba Hotel, serta adlips promo Coca-Cola. Untuk iklan 

Grand Soba Hotel, diambil 3 suara, 2 suaran pria untuk memerankan Y 

dan announcer (yang kami beri tanda +) , dan suara perempuan untuk X.  

Untuk adlips Coca-Cola diambil suara yang berkarakter riang 

dan gembira, untuk lebih menarik, diambil suara perempuan agar daya 

tarik lebih tinggi, karena hanya mengandalkan karakter periang tanpa ada 

musik sedikitpun. 

Pembuatan iklan dilakukan di studio B PTPN radio, yang 

biasa digunakan untuk produksi iklan, wawancara artis yang lebih dari 4 

orang,  serta rekaman acara regular PTPN radio. 

Program yang digunakan adalah Cooledit Pro 2.0, dengan 

menggunakan 1 komputer Pentium 3 terintegrasi, Mixer, serta standart 

microphone dalam studio. 
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Mixer yang digunakan    computer operator dg cooledit pro 2.0 

Tidak perlu memakan waktu yang lama untuk pembuatan 

iklan tersebut, karena dibantu oleh operator produksi yang bertugas di 

tempat tersebut. Setelah penataan voice dan sound, pemberian sound efex 

(sfx), dan didengarkan berulang ulang agar tau mana yang perlu dibenahi, 

maka hal utama yang harus dilakukan adalah mixdown atau 

menggabungkan beberapa unsur voice dan sound agar lebih menarik dan 

menyatu. Setelah penggabungan berhasil,  dilakukan finishing, 

penyesuaian batas suara (hard limiting), serta penyimpanan file berbentuk 

.mp3 dengan penyesuaian suara 128 Kbps dan 44100 Hz Stereo agar 

output jernih serta file tidak terlalu besar.  

 

 

 

 

 

            Operator yang mengerjakan iklan             pengarahan kepada operator 
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3. Tahap Pasca Produksi 

  Setelah semua terselesaikan, iklan yang sudah jadi di 

perdegnarkan kepada pengiklan, apabila pengiklan merasa puas dengan 

iklan yang dibuat, selanjutnya iklan tersebut dibuat playlist untuk diputar 

oleh DJ yang bertugas siaran. Playlist disiapkan per jam. Dan disediakan 

traffic iklan untuk DJ untuk menghindari kekeliruan pemutaran iklan. 

Pembagian iklan disesuaikan dengan order maupun penyesuaian dengan 

acara yang berlangsung. 

  Iklan yang telah diputar akan di catat dalam computer iklan 

yang telah di sediakan di ruang siar sebagai bukti otentik untuk pengiklan 

dan file dapat diprint out, sehingga pengiklan mengetahui apakah iklan 

diputar sesuai dengan waktu yang diminta. 

 

Studio B untuk rekaman iklan serta interview artis 
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Kegiatan siaran DJ tugas PTPN Radio 
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C. Kegiatan Magang di PTPN Radio 

Selain mengerjakan produksi iklan, kegiatan yang dilakukan selama 

praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Minggu pertama : 

Belajar mengenai bagaimana mengisi semua administrasi siaran kata, 

mulai dari logbook (paduan siaran dan iklan) , surat2 masuk dari kepolisian 

ataupun intansi lain yang akan disiarkan dalam information, serta merekap 

semua jenis kegiatan siaran kata seperti mimbar agama, information, bahan 

siar yayasan Kakak,dsb. 

Tanggal 2 February   

a. mengisi logbook ( lembaran paduan siaran DJ ketika siaran. 

Berisi tentang bulan dan hari siaran, jam, acara, iklan yang 

harus diputar, tambahan atau keterangan-keterangan lain dan 

nama DJ yang bertugas siaran) bulan februari mulai tanggal 3 

hingga 28 feb 2009 

b. membaca information 

c. belajar bagaimana cara menulis information. Bagaimana dan apa 

saja yang perlu disampaikan dalam information 

d. menulis information 

  

 

Tanggal 3 February 

a. mengecek logbook hari kemarin (senin, 2/2), apakah ada DJ 

tugas yang tidak tertib administrasi. 

b. Mempersiapkan bahan interview artist 

c. Mempersiapkan dan menunggu rekaman mimbar agama, 

menyiapkan minum dsb 
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Tanggal 4 February 

a. Membuat information, disusun dari bahan mentah, seperti surat-

surat masuk dari kantor pengadilan agama seperti surat cerai dan 

surat dari kantor kepolisian dan ada juga surat pemberitahuan 

b. Membaca information 

Tanggal 5 February 

a. Merencanakan acara off air valentine pada tanggal 14 feb 09 

b. Melampirkan bahan siar yayasan Kakak untuk DJ siar jam 10 

c. Membuat dan membaca information, namun salah, akhirnya 

diulang dari awal dan dibaca kembali 

d. Mempersiapkan dan menunggu rekaman mimbar agama 

Tanggal 6 February 

a. Rewrite  information untuk hari jumat dan sabtu 

b. Membacakan information 

 

2. Minggu kedua : 

Dalam minggu ini lebih terfokus pada mengerjakan dan diberi 

kepercayaan untuk mengkonsep acara, memilih tempat pelaksanaan , 

mencari sponsor, melaksanakan acara dan mengevaluasi sebuah acara off 

air untuk acara valentine. Dalam acara tersebut pada finalnya mengusung 

tema “Miracle of Love”.  

 

Acara terfokus pada candle light dinner di sebuah café dengan 

hiburan solo keyboard , film pendek mengenai keajaiban cinta, dan acara 

puncaknya adalah pertunjukan magic. 
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Selain sebagai pengkonsep acara, juga dipercaya untuk 

mengisi acara dalam bentuk magic. 

 

3. Minggu ketiga: 

Dalam minggu ini ditempatkan dalam defisi siaran berita. Dalam kegiatan 

1 minggu diajak untuk bisa membuat berita serta me-rewrite berita dari 

situs-situs berita, antara lain adalah kompas.com, antara.com, 

detiknews.com 

Tanggal 16 February 

a. Meminta maaf pada kepala defisi siaran berita, karena ada 

beberapa miss comunication yang menyebabkan magang tidak 

sesuai dengan apa yang kepala devisi rencanakan. 

b. Tidak ada kegiatan, karena kepala devisi siaran berita pergi 

menemui klient dan liputan. 
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Tanggal 17 February 

a. Mengamati bagaimana memilah berita, berita mana yang pantas 

diudarakan di radio, mana yang sekiranya pantas didengarkan 

sesuai dengan karakter posisioning radio.  

b. Belajar mengubah bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Karena 

dalam berita yang diambil adalah dari website berita 

menggunakan bahasa media cetak. 

c. Belajar  mebuat berita dg tekhnik rewrite dari situs berita 

Tanggal 18 February 

a. hunting berita di situs internet dan mendapatkan bahan berita di 

kompas.com 

b. Belajar  mebuat berita dg tekhnik rewrite dari situs berita 

Tanggal 19 February 

a. download lagu celine dion sesuai tugas dari kepala devisi siaran 

berita, di situs airmp3.net 

b. Membuat berita dengan tekhnik rewrite dari situs 

www.kompas.com dan www.antara.com 

c. Belajar membaca berita yang baik 

Tanggal 20 February 

a. Membuat berita dengan tekhnik rewrite dari situs 

www.kompas.com dan www.antara.com  

b. Membaca berita 

 

4. Minggu keempat: 

Dalam minggu ini diajak untuk mendalami bagaimana bekerja di 

divisi siaran musik.  

Tanggal 23 February 
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a. Belajar, apa se divisi siaran musik itu? Apa saja yang harus 

dikerjakan, apa saja yang ada dalam siaran musik dan mengapa 

harus ada siaran musik 

b. Tidak ada tugas yang diberikan karena kepala divisi siaran 

musik sedang menemui klient manager artis untuk menjalin 

kerjasama 

Tanggal 24 February 

Mendapat tugas membersihkan dan menata almari koleksi kaset 

di radio PTPN Rasitania 

Tanggal 25 February 

Mendapat tugas membersihkan dan menata almari koleksi CD di 

radio PTPN Rasitania 

Tanggal 26 February 

a. Mendapat tugas memilah serta menggolongkan CD musik dan 

menata almari koleksi CD di radio PTPN Rasitania 

b. Menyiapkan pres release untuk bahan siar 

Tanggal 27 February 

Mendapat tugas mencari info serta mempersiapkan playlist 

untuk DJ tugas dalam acara “Be Fresh” (sebuah acara siaran 

yang menyajikan 2 lagu yang sama, namun dengan musisi yang 

berbeda. Lagu yang diangkat adalah lagu recycle, baik manca 

maupun domestic ) 

 

4. Minggu kelima: 

Minggu terakhir ini mempelajari mengenai pembuatan iklan  

dan apa yang harus dilakukan setelah produksi iklan 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Tanggal 2 Maret: 

a. Belajar mengenai jenis-jenis iklan yang diputar di ptpn radio dan 

diperlihatkan contoh-contoh iklan yang ada 

b. Mencoba menganalisis unsur apa saja yang ada dalam iklan 

yang diberikan sebagai contoh  

Tanggal 3 Maret: 

a. Belajar membuat script iklan dialog dan adlips 

b. Belajar dan Menyiapkan playlist iklan tanggal 4-6 feb 09 

Tanggal 4 Maret: 

a. Belajar membuat print out iklan yang akan diputar esok hari 

b. Mengecek iklan yang telah diputar kemarin 

 

D. Hambatan atau Kendala Selama KKM 

1. Hambatan Internal 

Terkadang merasa bingung dengan apa yang akan dikerjakan dan 

selalu ingin tahu hal lain, padahal pekerjaan belum diselesaikan. 

 2. Hambatan Eksternal 

Kurangnya komunikasi membuat salah paham antara apa yang harus 

dikerjakan dengan apa yang di ingini peserta magang. Solusinya 

mengerjakan apa yang diperintahkan,setelah itu baru menanyakan apa 

yang ingin diketahui. 

 

E. Hasil Magang 

  Selama satu bulan melakukan Kuliah Kerja Media atau 

Magang di Stasiun Radio PTPN Rasitania, Penulis mendapatkan banyak 

pengalaman baru tentang dunia radio. Penulis jadi lebih memahami, 

mengenai apa sajakah yang dibahas dalam produksi sebuah acara, iklan, 

berita maupun siaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Sesuai dengan perkembangan iklan di Indonesia, banyak 

pengiklan yang mulai melirik radio sebagaim media promosi yang dapat 

dikategorikan murah serta efektif. Murah dalam produksi maupun 

pengkonsepan, karena tidak terlalu rumit namun bisa dibuat semenarik 

mungkin sesuai budget yang tersedia. Dalam hal ini efektif dilihat dari 

bagaimana kita menawarkan iklan yang akan diputar sesuai dengan 

posisioning dan format radio siaran. Masuk dalam semua golongan serta 

fleksibel karena hampir setiap aktivitas bisa dilakukan secara bersamaan 

dengan kegiatan mendengarkan radio.  

  Dan setelah menjalani KKM, membandingkan antara hasil 

pembelajaran, teori serta melihat praktek pembuatan iklan di PTPN radio, 

ternyata banyak kecocokan serta pembuktian bahwa teori tersebut benar 

adanya.  

  Membuat iklan radio dibutuhkan daya konsentrasi dan 

imajinasi yang tinggi, karena kita menggambarkan sesuatu yang orang 

lain tidak melihat, namun orang lain bisa mengerti tentang apa yang kita 
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tawarkan. Membangun atmosfer yang kuat untuk menarik pendengar 

dengan cara pembawaan, artikulasi penyampai iklan, serta backsound 

yang pas, membuat setiap orang semakin penasaran. untuk mencoba 

mengetahui produk yang ditawarkan. Setelah pendegnar tau, maka 

ketertarikan itupun muncul dengan sendirinya.  

  Proses produksi iklan di PTPN radio semakin membuat apa 

yang dipelajari dapat dipraktekkan dalam kehidupan kerja serta 

pengetahuan yang didapat membuat semakin mengerti apa yang 

dimaksudkan dalam setiap teori yang muncul di dunia pendidikan, 

khususnya mengenai periklanan di dunia keradioan. 

 

B. Saran 

1. Untuk PTPN : 

a. Peningkatan daya imajinasi serta kreatifitas sangat diperlukan 

dalam persaingan mendapatkan pendengar lebih banyak lagi. 

b. Semakin meningkatkan kinerja semaksimal mungkin untuk 

sumber daya manusia serta sarana prasarananya. 

2. Untuk D3 Penyiaran FISIP UNS : 

a. Perlu lebih ditingkatkan kerjasama dengan instansi-instansi 

penyiaran mengenai kegiatan KKM. 
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b. Hendaknya pihak dari fakultas melakukan kunjungan ke 

instansi-instansi tempat para mahasiswa dan mahasiswinya 

sedang melakukan KKM, agar instansi juga mengetahui 

dengan baik anak didik dari universitas mana yang mereka 

beri kesempatan untuk melakukan KKM. Selain itu para 

mahasiswa dan mahasiswinya juga akan merasa diperhatikan 

dari pihak fakultas, tidak hanya diiamkan seperti itu saja. 

c. Jika perlu dilakukan sidak bagi mahasiswa / mahasiswi, 

apakah mereka magang seperti apa yang dilaporkan. 
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