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MOTTO 

 

· “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 

memberi kekuatan kepadaku” 

( Filipi 4 : 13 ) 

· “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” 

( Lukas 1 : 37 ) 

· “Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak 

akan hilang” 

( Amsal 23 : 18 ) 

· “Berjuang terus pantang menyerah” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Latar Belakang dilaksanakannya Kuliah Kerja Media 

Radio sebagai media komunikasi massa memegang peranan penting dalam 

penyebaran informasi kepada masyarakat. Kekhususan ciri yang dimilikinya 

menjadikan radio dapat menyebarkan informasi secara serentak dengan jangkauan 

wilayah yang luas. Disamping itu, harga pesawatnya yang relatif murah sehingga 

banyak khalayak yang memilikinya. Dengan kata lain, radio memiliki potensi yang 

besar dalam menyebarluaskan informasi. 

Sebagai media massa, radio memiliki kelebihan dalam kecepatan 

menyampaikan pesan dibanding media massa lain seperti televisi maupun surat kabar  

(Effendy, 1991). Pesan yang disampaikan melalui radio akan sampai kependengar 

sesaat setelah diudarakan, secara serentak dalam waktu yang bersamaan diberbagai 

penjuru. 

Salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan radio adalah berkaitan 

dengan program-program acara yang disiarkan (Janto, 1996). Setiap program radio 

mempunyai tujuan masing-masing. Dari keseluruhan program tersebut dapat dilihat 

bahwa dalam fungsinya sebagai media komunikasi, secara umum radio dapat 

berperan menjadi lembaga yang dapat memberitahukan, mendidik, menghibur dan 
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meningkatkan arus perdagangan (Sumarno, 2007). Persoalannya adalah bagaimana 

memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan yang dimiliki radio, agar setiap 

program yang disajikan memberikan manfaat. Untuk itu penulis memilih Radio 

Rama Metta Surakarta sebagai tempat praktek Kuliah Kerja Media (KKM), karena 

penulis ingin mengetahui bagaimana proses produksi siaran pada sebuah stasiun 

radio. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran ringkas dalam menyusun 

dan menyajikan program siaran yang mampu menarik minat khalayak. 

2. Kuliah Kerja Media di Radio 

Menurut Maryanto Ginting dalam bukunya “Media Komunikasi Radio”, kata 

design dapat diartikan sebagai rencana. Rencana itu sendiri berarti rancangan, yang 

berisi petunjuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara unsur-unsur 

terpenting dalam membuat suatu program acara sehingga akan mendapatkan hasil 

yang sudah ditargetkan radio siaran tersebut tidak lain adalah untuk menarik 

perhatian massa (Ginting, 1996 :102) 

Keberhasilan radio siaran atau radio broadcast selain itu ditentukan oleh 

kualitas perangkat siar, kualitas penyiar, juga kualitas program-program siarannya. 

Semuanya itu saling mempengaruhi, seorang penyiar yang paling berpengalaman 

sekalipun, akan kurang mendukung suksesnya dalam menarik perrhatian audiens 

ketika membacking suatu program acara yang sifatnya monoton dan kurang 
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berbobot. Sebuah radio yang baik adalah ketika radio tersebut mampu memberikan 

servis dan pelayanan yang terbaik bagi audiensnya. 

Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) atau lebih dikenal dengan Chart 

PEMUDA merupakan salah satu program musik di Radio Rama Metta Surakarta, 

yang menyajikan tangga lagu musik Indonesia, guna merespon perkembangan lagu-

lagu Indonesia khususnya di Kota Solo. 

Penulis mengangkat tema ini juga tidak mengabaikan sebagaimana saran 

yang diberikan oleh Station Manager Radio Rama Metta yakni Ibu Susan Una yang 

telah banyak menginformasikan kepada penulis selama melakukan Kuliah Kerja 

Media diRadio Rama Metta sampai dengan proses penyusunan laporan khususnya 

mengenai PEMUDA (Peringkat Musik Persada). 

Dengan latar belakang yang ada diatas itulah maka penulis tertarik untuk 

mengangkat Chart PEMUDA sebagai subjek untuk dibahas dalam laporan Kuliah 

Kerja Media dengan judul : “PRODUKSI ACARA PEMUDA (PERINGKAT 

MUSIK PERSADA)  DI RADIO METTA FM” 

 

B. Tujuan 

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

· Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
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Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Radio Rama Metta 

yaitu Radio Metta FM  yang beralamat di Jln. Abdulrahman Saleh No.17 

Banjarsari, Surakarta. 

· Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media selama satu bulan satu hari 

yaitu tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 17 April 2009. 

2. Posisi Selama Kuliah Kerja Media 

Selama melakukan Kuliah Kerja Media, penulis melakukan praktek dibagian 

Produksi, yaitu : Membuat Iklan, Membuat Script Acara, Take voice, 

Membuat pertanyaan dan lain sebagainya. 

3. Tujuan dan Kegunaan Kuliah Kerja Media 

· Bagi penulis 

a. Menambah pengetahuan tentang penerapan teori yang di dapat dari 

kuliah kedalam praktek yang sebenarnya. 

b. Menambah pengalaman dan ketrampilan sebagai bekal pada saatnya 

nanti terjun di dunia kerja dan di masyarakat. 

c. Sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh semasa kuliah. 
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d. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi 

Diploma III untuk memperoleh gelar ahli Madya Komunikasi.  

· Bagi Radio Rama Metta 

· Saran penulis atas kekurangan yang ada dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk prosedur kerja Program musik Chart PEMUDA yang 

akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ruang Lingkup Komunikasi 

Program-program radio siaran dalam unsur Komunikasi dapat digolongkan 

sebagai pesan (message). Program-program tersebut dibuat untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan yang diberikan oleh stasiun radio siaran kepada 

audience agar berpersepsi sesuai yang diinginkan radio siaran itu atau bisa juga 

dikatakan dengan program-program tersebut radio berkomunikasi kepada 

audiencenya. 

Sebuah program acara dapat dikatakan berhasil apabila audiencenya 

mmenyukai program tersebut. Menurut Drs. Onong Uchyana Effendy dalam 

bukunya, Radio Siaran Teori dan Praktek, Komunikasi dapat dikatakan efektif 

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Komunikator 

2. Pesan 

3. Media 

4. Komunikan 

5. Efek 
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Dari unsur-unsur tersebut diharapkan terjadi Komunikasi yang hasilnya 

positif. Dalam hal ini terjalin kesamaan pengertian antara stasiun radio dengan 

pendengarnya terhadap pesan yang disampaikan. Dalam mendukung suksesnya suatu 

Komunikasi terdapat beberapa teknik-teknik untuk melakukan Komunikasi tersebut, 

yaitu : 

v Komunikasi Informatif 

Komunikasi yang bertujuan untuk member informasi atau memberii 

tahu : dapat dilakukan melalui Komunikasi tatap muka 

(interpersonal, kelompok) maupun pada umumnya yakni melalui 

media massa. 

v Komunikasi Persuasif 

Komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau mengubah sikap, 

pendapat, atau opini, perilaku orang atau kelompok dengan cara 

halus atau mempengaruhi unsur psikologis. Istilah persuasi 

(persuasion) bersumber pada perkataan. 

v Komunikasi Instruktif / Koersif 

Komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau 

opini, perilaku dengan cara ancaman kekerasan atau pemberian 

sanksi. Komunikasi instruktif dapat terjadi karena ketidaksetaraan 
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(perbedaan) kedudukan antara komunikator-komunikator dan ikatan 

atau kedudukan itu merupakan nilai yang disepakati. 

v Hubungan Manusiawi 

Batasan Dalam Arti Luas : 

Interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan 

dalam semua bidang kehidupan. Hubungan dapat dibedakan menurut 

Tonnies (dalam Effendy, 1997 : 141) menjadi dua : Gemeinschaft 

(akrab – kekurangan), Gesellchaft (rasional – kontraktual).  

Batasan Dalam Arti Sempit :  

Interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan 

dalam organisasi kekaryaan (Work Organization), (Muntaha ; 2001) 

B. Siaran Radio 

 Pendengar radio selektif memilih acara. Hanya acara yang menurut penilaiannya 

baik yang diminati, sementara acara yang menurutnya tidak baik akan dilewatkan 

begitu saja. Perlu diketahui, begitu banyak acara yang ditawarkan dalam waktu yang 

bersamaan. Setiap stasiun berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih 

sebanyak mungkin pendengar. Sambil terus membina hubungan baik dengan 

pendengar setia, satu stasiun juga berusaha merebut pendengar stasiun lain. Inilah 

perang stasiun radio, yang hanya dibekali oleh acara senjatanya. 
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 Salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan radio adalah berkaitan 

dengan program-program acara yang disiarkan. Acara yang tidak menarik akan 

ditinggalkan pendengar. Lebih jauh lagi, acara yang tidak menarik ini akan dijauhi 

oleh pemasang iklan. Sebab acara seperti itu tidak mengundang perhatian dari orang-

orang biro iklan. Sebaliknya, program acara yang menarik akan mendongkrak nilai 

jual, selain menempatkan posisi stasiun yang bersangkutan pada tempat yang 

terhormat. 

 Rangkaian acara yang menarik itu kemudian diformulasikan ke dalam program 

yang meliputi waktu pagi, siang, sore, malam dan dini hari. Program tersebut 

merupakan suatu rangkaian yang dikemas dalam suatu format. Setiap stasiun pada 

dasarnya harus mempunyai format yang jelas. Format setiap stasiun dapat menjadi 

cirri khas dari stasiun radio yang bersangkutan. Hal ini juga dapat menunjukkan 

spesialisasi bagi pemancar-pemancar radio yang semakin banyak. 

 Jika dalam media massa cetak seperti surat kabar, pembagian ruangan untuk 

berita disebut “editing” dan dianggap sebagai hal yang penting, maka dalam radio 

siaran adalah pendistribusian waktu yang dinamakan “programming” dan ini 

dianggap sebagai hal yang sangat penting. 

 Programming atau “penataan acara siaran” ini tidak mempunyai pola yang baku. 

Ini banyak tergantung dari sistem pemerintahan dimana badan radio siaran tersebut 

berada dan tergantung dari bentuk organisasi badan radio siaran tersebut. Jadi sistem 
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radio siaran yang ditentukan oleh sistem pemerintahan itu menentukan jenis 

pembagian bahan siaran. 

 Berdasarkan unsur acara siaran, bahan siaran dibagi menjadi : 

1. Siaran Kata 

Yang dimaksud Siaran Kata adalah siaran yang pokok isinya 

dilukiskan dengan kata-kata (spoken words) (Effendy,1983; 

Sumarno,2007). Penyiar modern tidak lagi sekedar announce tetapi 

menghibur, menyampaikan informasi dan menjadi teman. Peranan 

komunikator atau broadcaster sekarang ialah menjadi katalisator pesan. 

Tugas komunikator adalah menterjemahkan komunikasi antara pemberi 

pesan dan pendengar sehingga si penyiar menjadi penerjemah yang akrab 

dan hangat. Siaran tersebut biasanya lebih menitikberatkan kepada kata-

kata, sehingga pendengar dapat terhibur dan informasinya tersampaikan. 

Penyiar yang berpredikat komunikator, mengkomunikasikan pesan 

tidak lagi sekedar membacakan pesan apalagi jika berita. Untuk itu 

pengertian terhadap pesan dan pengetahuan mengenai penyampaian 

menjadi yang utama. Untuk penyampaian itu harus menguasai : 

· Phraising adalah memenggal kalimat secara benar sesuai 

dengan pengertian salah memenggal kalimat bisa 

menimbulkan pengertian yang salah. 

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



· Ritme / Intonasi  

Irama dan alunan kalimat harus sangat diperhatikan oleh 

penyiar jangan sampai membosankan khalayak. Perlu variasi 

perhatian dimana harus koma, tempat menarik nafas sejenak 

dan dimana harus titik atau menarik nafas penuh. Intonasi atau 

naik turunnya suara harus tepat pada kata attau suku kata mana 

nada naik, nada turun diberikan. 

· Melodi 

Suatu naskah dapat diperlakukan sebagai lagu atau musik, 

penulisnya seolah mempunyai gagasan melodi didalamnya, si 

penyiar yang harus menghayati dan menuangkan melodi 

kepada khalayak supaya enak didengar kemudian mudah 

dicerna. 

2. Siaran Musik / Hiburan 

Siaran Musik atau Hiburan adalah segala bentuk kesenian yang 

pokok isinya dilukiskan dengan musik. Pemilihan sebuah format musik 

sebuah Radio Station hendaknya diikuti dengan penebalan terhadap 

pengertian musik yang diperdengarkan. Pengertian musik yang diputar 

dalam siaran meliputi :  
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- Musik chart 

- Discografi artis 

- Pengetahuan musik, anatomi dan anatoa 

Pemanfaatan musik dalam siaran sering kita dengar dalam acara 

Dee Jay, musik chart, feature artis, informasi new release, memory song, 

radio games.  

Faktor kunci mengapa Musik menjadi Menu Acara : 

· Format musik lebih banyak dipakai oleh Radio Station di 

Indonesia untuk strategi menjaring audience baik usia muda, 

lebih dewasa maupun usia lanjut. 

· Ada kecenderungan bahwa format musik berarti menyajikan 

musik-musik terbaru. 

· Penetapan format musik oleh Radio Station banyak yang tidak 

diikuti oleh peningkatan kualitas komunikasi tentang musiknya. 

· Belum banyak penyiar yang musical serta tidak mengetahui 

pengetahuan musik. 

· Musik barat lebih deras arus penyiarannya daripada musik 

Indonesia. 
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· Orientasi musik barat lebih banyak dikenal jenis TOP 40 

daripada musik lain. 

· Kenyataan masyarakat terhadap musik umumnya masih tipis. 

· Musik Pop tradisional / daerah lebih sedikit suplaynya. 

· Untuk musik Indonesia Radio Station belum bisa menjadi media 

trend center. 

· Jalur FM lebih mempunyai kualitas audio daripada AM. 

 

Musik merupakan cabang dari seni yang merupakan hasil ungkapan 

perasaan dan pikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk bunyi atau 

suara. Musik dalam radio lebih banyak dipakai untuk menjaring target 

audience dari berbagai strata. 

1. Fungsi Musik : 

v Membuat suatu program acara menjadi lebih menarik, 

lebih hidup dan lebih jelas. 

v Memberi corak tertentu pada sebuah program. 

v Menciptakan suasana tertentu (suasana sedih, gembira, 

romantic) 
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2. Fungsi Sound Effect : 

v Membantu menciptakan suasana yang dikehendaki. 

v Membuat program lebih menarik. 

v Membantu menciptakan suasana dramatis. 

v Memberi tekanan pada suatu adegan. 

3. Macam-macam Format Musik 

v Adult Compemporary (A/C) = Soft Rock 

- Populer sekitar tahun 80an 

- Demografi : 25-40 tahun, kebanyakan wanita 

- Sangat menarik pengiklan karena demografinya sudah  

mapan 

v CHR (Comtemporary Hit Radio) = Format Musik Top 

Fourty 

- Demografi : 12 – 18 tahun (anak muda) 

- Hanya memutar musik-musik yang terlaris dan terbaru 
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- Mempunyai siaran tangga lagu (Indonesia dan barat) 

- Penyajiannya radio DJ 

v Country 

- Tenar sejak tahun 70an. 

- Demografi : 25—54 tahun, kalangan menengah bawah 

v Beautiful Musik = Easy Listening 

- (tahun 60an) (tahun 90an) 

- Demografi : >50 tahun 

- Musiknya enak didengar 

v AOR = Rock berorientasi Album 

- Lahir pada pertengahan tahun 60an karena adanya 

guncangan top fourty 

- Demografi : 18-34 tahun, kebanyakan pria 

v Klasik / Oldies / Nostalgia 

- Populer tahun 70an 

- Demografi : > 50 tahun 
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- Fokus pada lagu-lagu 50an s.d 60an (lagu-lagu Elvis) 

v Urban Comtemporer 

- Lahir tahun 80an 

- Demografi : 18-34 tahun 

- Musik campuran untuk orang-orang latin, kulit putih 

dan kulit hitam 

- Keturunan musik disco 

- Mencakup pada daerah yang heterogen 

v Klasik 

- Demografi : 25-49 tahun, pendidikan dan penghasilan 

tinggi 

- Musik : Bethoven, Mozart 

- Rating lemah >> hasil tinggi 

v MOR (Middle of  The Road) 

- Lahir tahun 50an s.d 70an 

- Demografi : > 40tahun 
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- Beatnya stabil 

Format musik fleksibel sekali, bisa berubah, tergantung pada 

demand pendengar. 

Tentu bisa dipahami jika musik menjadi salah satu program utama 

suatu radio, entah radio komersial, ataupun non komersial. Dan untuk 

membuat program musik., broadcaster harus setia kepada format station 

yang telah dipilih. 

· Pilihan Pendengar 

Hampir setiap format station yang mengacu pada musik, 

memiliki program ini. Perencanaan dan penyelenggaraan 

sederhana. Cukup pendengar memesan dan penyiar 

memutarnya. Ada pula yang membuat program ini secara lebih 

terbatas, misalnya pilihan pendengar (pilpen) lagu -lagu 

keroncong, pilpenlagu pop saja, Katon Program, Beatles time 

dan lain-lain. Sedangkan nama/judul programnya bisa apa saja 

tentu harus menarik pendengar. 

 

 

· Tangga lagu/Chart 

Program ini pun banyak dijumpai di banyak radio. Program ini 

mengembangkan popularitas suatu lagu, berdasarkan data 
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pemesanan pendengar. Sayang banyak pula yang diproduksi 

asal jadi berdasarkan asumsi produsen ataupun pesanan 

perusahaan rekaman (kolusi). 

· New Release 

Program yang menampilkan produk lagu-lagu baru. Biasanya 

diproduksi perusahaan rekaman, untuk memperkenalkan 

produk rekaman terbarunya. 

· Legenda 

Program yang menampilkan profil dan karya penyanyi atau 

group yang pernah (sangat) terkenal. Bisa pula digolongkan 

pada jenis musiknya, misalnya Slow  Rock legenda, jazz 

legenda, country, dan lain-lain. 

· Sejak bersama 

Program yang menampilkan satu penyanyi/group saja, lengkap 

dengan profilnya. Masih banyak lagi program musik yang bisa 

dibuat sesuai kebutuhan pendengar anda. 

3. Siaran Berita 

Pengertian Siaran Berita adalah siaran yang pokok isinya 

pembahasan sebuah berita berupa informasi yang penting untuk 

diketahui, actual, factual, yang diperlukan untuk mempengaruhi 
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masyarakat. Pemahaman tentang berita bisa juga dilakukan dengan 

pendekatan konsep. Sedikitnya ada 8 konsep yang bisa dipakai untuk 

memahami berita : 

· Sebagai laporan tercepat 

· Sebagai rekaman 

· Sebagai fakta objektif 

· Sebagai interpretasi 

· Sebagai sensasi 

· Sebagai minat insane 

· Sebagai ramalan 

· Sebagai gambar 

Adapun Kriteria Berita untuk Radio yaitu : 

v Baru 

Sama seperti media lainnya, radio menuntut berita yang sungguh-

sungguh baru. Untuk radio peluang menyampaikan sesuatu yang terbaru. 

Karena radio membutuhkan waktu atau proses yang relatif cepat untuk 

menyampaikan informasi terlebih dahulu daripada cetak dan TV. Jadi, 
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walaupun radio, media cetak dan TV mendapat informasi dalam waktu 

yang sama, radiolah yang berpeluang menyampaikan terlebih dahulu.  

Karena itu pemahaman baru dalam kapasitas kecepatan radio 

menurut Paul D. Massener : 

- Berita adalah apa yang terjadi saat ini 

- Berita adalah apa yang segera terjadi 

- Berita adalah apa yang akan terjadi 

v Berarti atau Signifikan 

Harus berarti bagi kahalayak pendengar karena ini adalah dasar 

dari nilai berita yang disampaikan. Dan untuk mengukur berita punya arti 

atau tidak berikut pertanyaan-pertanyaan : 

- Berita penting atau tidak 

- Peristiwa besar atau hebatkah 

- Apakah masyarakkat hirau terhadap peristiwa ini ? 

Merasa jadi bagian peristiwa itu? 

v Interest 

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



Berita menjadi berarti bagi khalayak pendengar jika isinya 

menyangkut kebutuhan dan interest mereka. Info seputar kebutuhan 

merupakan daya tarik,  

karena itu menganggap info yang hendak disiarkan disarankan 

pengamatnya mengamati sisi atau angel manakah yang paling menarik 

dari sebuah peristiwa. Panduannya meliputi : 

- Peristiwa itu sendiri 

- Pernyataan yang timbul dari peristiwa itu 

- Hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa 

- Kisah dibalik peristiwa 

-  

v Bersangkut-paut Karakter khalayak atau Relevan 

Hendak menjelaskan cara dan penjelasan bagaimana yang harus 

dipakai supaya berita itu terasa langsung menyangkut-paut dengan 

khalayak. 

- Pilihlah gaya atau style yang sesuai dengan khalayak 

pendengar (berhubungan dengan selera, citra dan 

pendekatan terhadap khalayak) 
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- Pakai bahasa pengantar yang cocok dan disukai khalayak 

Dengan begitu bisa disimpulkan, memuat berita bukan sekedar 

paham bentuk dan aturan mainnya tapi yang lebih penting adalah 

bagaimana memahami berita dalam konteks isi. 

 

C. Umpan Balik dan Evaluasi Program Radio 

1. Umpan Balik dan Kegunaannya 

Dalam tindak komunikasi, khususnya melalui media komunikasi massa (baik 

media cetak maupun elektronik), pada dasarnya komunikator mengharapkan reaksi 

dari komunikan / khalayak. Mengenai kegunaan dan terjadinya reaksi atau  

respon ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi komunikator dan komunikan. 

Komunikator baik surat kabar maupun stasiun siaran akan memperhatikan reaksi dari 

audiensnya, yang disebut sebagai umpan balik. Sedangkan umpan balik adalah reaksi 

yang diberikan oleh komunikan dimana reaksi tersebut dapat positif atau negatif. 

Poerbojopoetro dkk (1975 : 195) mengatakan, kegunaan umpan balik / 

tanggapan dipahami pendengar, kedua – sumber otentik mendapatkan gambaran 

mengenai masalah yang dihadapi pendengar serta kkeinginan mereka, sehingga acara 

dapat dapat disusun sesuai kepentingan dan kebutuhan pendengar; ketiga-saluran 

mengikut sertakan pendengar, serta memelihara dan menumbuhkan keakraban (sense 

of belonging). 
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Umpan balik / respon sangat berguna untuk merencanakkan program siaran 

radio. Disamping itu juga berguna untuk menyempurnakan program selanjutnya. Jadi 

berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi program siaran yang telah dilaksanakan. 

2. Evaluasi  keefektifan Program 

Mengevaluasi suatu program siaran merupakan upaya yang objektif untuk 

mengukur sampai dimana keefektifan program yang disiarkan. Dengan evaluasi, kita 

akan mengetahui dimana kegagalan dan keberhasilan kita dan mengapa, sehingga 

kita dapat menentukan langkah lebih lanjut dalam menyempurnakannya. 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengevaluasi program : 

v Evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur / menilai sampai 

dimana program yang disiarkan telah berhasil mencapai sasaran. 

v Dalam hal evaluasi, tujuan tiap program siaran radio yang telah 

ditetapkan menjadi ukuran / kriteria penilaian. Hasil evaluasi 

dijadikan bahan perencanaan dan perbaikan mutu program siaran. 

v Ciri program yang dievaluasi dapat berupa kualitas program, 

kesesuaian program, efektivitas program, efesiensi program, dan 

pentingnya program siaran. Untuk itu, evaluasi yang dilakukan 

mencakup unsur kata, musik dan efek suara. Disamping itu juga 
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berkaitan dengan jadwal siaran, waktu, mata acara siaran, komposisi, 

kesinambungan (kontinuitasnya). 

v Umpan balik / respon dari pendengar, atau lembaga-lembaga lain baik 

yang langsung maupun tidak langsung menjadi bahan masukan untuk 

mengevaluasi program siaran radio. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI 

 

A. Sejarah Radio Metta 

Awal gagasan didirikannya Radio Metta FM dimulai dari adanya pertemuan 

atau perjumpaan beberapa personil awam Katolik yang sangat komit terhadap 

keinginan untuk adanya sarana komunikasi antara umat Katolik di kevikepan 

Surakarta. Dari ide itulah lalu diadakan pertemuan pertama pada tanggal 9 April 

2003 di kediaman Bapak FX Sumartono Hadinoto, yang dihadiri oleh : Romo Mardi 

Widayat SJ, FX Sumartono Hadinoto, FX Sarwono, SH.MM, MJ.Tri Prasetyo, SH, 

Ign. Hananto Sumarno, B. Bul Hartomo, Kroda Kalantara, J Soejitno. 

Dari rapat-rapat pertama tersebut disepakati : 

a. Sangat perlu untuk mendirikan Radio Swasta yang bernafaskan Iman 

Katolik. 

b. Menugaskan kepada semua yang hadir agar mendekati dan merangkul 

beberapa teman Katolik lain yang dapat menjadi rekanan sekaligus 

donator dengan prinsip “terbeban namun tidak membebani” artinya 

merasa terpanggil namun dengan sukarela ingin ikut mensukseskan 

usaha yang sedang diperjuangkan ini. 

c. Dibentuk Panitia yaitu : 

Ketua    : FX Sumartono Hadinoto 

Sekretaris    : J Soejitno  
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Bendahara   : Kroda Kalantara 

Urusan Teknik   : Ign. Hananto Sumarno dan B. Bul 

Hartomo 

Urusan Hukum dan Ijin : MJ. Tri Prasetyo dan FX Sarwono, SH.            

MM. 

Urusan Perkumpulan Dana  : Ibu Oeke Purnadi 

Pembimbing Rohani   : Romo Mardi  Widayat SJ. 

Setelah melalui proses yang panjang disepakati bahwa nama Radio yang akan 

didirikan adalah RADIO METTA FM. Metta dalam bahasa Palli ( India ) adalah 

“Kasih“, sedang kata METTA sendiri mempunyai akronim / singkatan dari “ 

MARSUDI ENDAH TATA TENTREMING ATI “ dengan condro sengkolo “ Wani 

suwung luhur panembah “atau 2003. 

Untuk menyesuaikan bentuk yuridis dari usaha Radio ini, maka dibentuk dalam 

wujud Perseroan Terbatas atau PT, yang bernama “ PT RADIO RAMA METTA “ 

yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Wahyu Nugroho, SH No.116 tanggal 11 

Juli 2003 berkedudukan di Surakarta. 

 

B. Lokasi Radio Metta 

PT RADIO RAMA METTA ( Radio Metta ) 

Jl. Abdul Rahman Saleh No.17 

Banjarsari, Surakarta 
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C. Profil Radio Metta 

· Company Name  : PT Radio Rama Metta Station Name  

· Station Name  : Metta FM 

· Call Sign   : Your Inspiring Family 

· Frekuensi    : 104,7 FM 

· No. Ijin Siar  : 482/1007/2003 

· Sapaan Pendengar  : Metta Miarsa 

· Tagline   : Love, Peace, and Happy Family 

· Alamat   : Jl. Abdul Rahman Saleh 17, Surakarta  

       57133 

· Phone Bussines  : 0271-665065 

· Phone On Air  : 0271-666400-666500 

· Fax    : 0271-665062 

· E-mail   : mettafm@yahoo.com 

· Daya Pancar  : Maksimal sesuai ijin 

· Coverage Area  :+50 Kilometer. Efektif meliputi Solo eks          

Karesidenan Surakarta, Klaten, Boyolali, 

Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. 

· Board Of Commissioner : Ir. Budi Laksana 

· Director   : Sumartono Hadinoto 

· General Manager  : Ariston Hendro Saputro, S.Kom 
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· Station Manager  : Lipuring Tyas W.A, S.Sos ( Susan Una ) 

· Sekretaris dan GA manager: Etty Isworo 

·  Bisnis Manager  : Domaschita Aryhandi ( Tita ) 

· No. Account  : PT. Radio Rama Metta 120-010-55677-2 

 

D. Visi dan Misi 

Sebagai suatu bentuk radio keluarga, maka Radio Rama Metta memiliki Visi 

dan Misi menjadi penyatu keluarga. Dimana dalam pelaksanaannya Radio Rama 

Metta ingin membawa pada suatu kedamaian hati, mendorong keluarga untuk 

menjadi lebih menyadari dan menjabarkan Cinta dalam keluarga, berperan dalam 

peningkatan dan pendewasaan iman dalam keluarga, dan terutama menjadi suatu 

radio yang mampu memberikan informasi dan hiburan yang praktis. 

 

E. Manajemen 

Komisaris 

Radio Rama Metta dipegang oleh para Komisaris yang terdiri dari para putra-

putra Solo yang merupakan pengusaha tangguh di bidangnya dan memiliki jaringan 

kerja yang luas dan diakui Solo, sebagai pemegang saham atau pun juga sebagai 

partner kerja. 

Operasional dan Manajemen 
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 Radio Rama Metta dikelola dan dioperasi oleh anak muda Solo, yang direkrut 

melalui proses perekrutan yang ketat dan professional. Mereka memiliki semangat 

dan cara kerja yang khas anak muda dan dipimpin oleh mereka-mereka yang juga 

memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang manajemen dan broadcast. 

Operasional Kerja 

 Selain kegiatan On Air yang ada dalam program siaran, Radio Rama Metta 

juga mengadakan kegiatan Off Air yang berbentuk Community Entertaiment and 

Education, yang mendorong pengembangan kreatifitas dan segaligus memberikan 

suatu bentuk hiburan kepada masyarakat Solo. 

 

F. Spesifikasi Teknik 

· Pesawat Pemancar  : VJ 4000 

· Sistem Antena   : MS-1,6 Bays Guadrapole Circulair 

· Peralatan Audio   : - 16 Channel AEV Automatic 

  - Tascam MK 11450 

  - Orban 8400 

          - Senheizer 

  - Bose 

  - Akai Tunner 

  - Tascam 112 MK II 
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Selain itu Radio Rama Metta juga mempunyai personil-personil teknik yang 

sangat ahli dan menjadi tulang punggung dalam bidangnya, dan keahliannya juga 

digunakan oleh banyak radio lain di Solo. 

 

G. Musik dan Informasi 

Target Audience  

- Young Adult 

- Executive 

- Keluarga Muda usia 25 tahun – 45 tahun  

Musik 

Format Easy Listening, segmennya meliputi 60% Hits Internasional, 40% 

Hits Lokal. 

- Pop 

- Rock 

- Country 

- Asia – Mandarin 

- Jazz 

Informasi 

Radio Rama Metta memberikan Informasi berupa Light News dengan 

segmen berita : 

- Entertaiment 

- Religi 
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- Ekonomi dan Bisnis 

- Polotik dan Hukum 

- Pendidikan Seni dan Budaya 

- Olahraga dan Kesehatan 

- Berita Internasional 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

Perkembangan dunia radio di Indonesia belakangan ini cukup pesat, 

dikarenakan radio yang telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama 

sebelum menjadi media komunikasi massa seperti dewasa ini. Dengan mengudaranya 

stasiun-stasiun radio swasta baru, Radio Rama Metta Surakarta masih konsisten 

dalam dunia penyiaran dan mampu bersaing dengan stasiun-stasiun radio swasta 

lainnya. Ini dikarenakan Radio Rama Metta mampu menyuguhkan acara yang 

menarik hati pendengarnya, demikian juga dengan hadirnya stasiun Radio Rama 

Metta Surakarta. 

Penulis, selama melakukan Kuliah Kerja Media telah melakukan banyak 

kegiatan seperti : 

· Listening and Script 

· Membuat PSA Hari Kartini versi Monolog dan Dialog 

· Membuat PSA Hari Pendidikan versi Monolog dan Dialog 

· Pengamatan siaran Solo Grand Mall Executive Zone 

· Membuat Rencana Siar untuk acara SGM Ezone 

· Membuat Script acara SGM Ezone 

· Mencari dan mengumpulkan 100 pertanyaan seputar kesehatan, dan 

diklasifikasikan 

· Membuat Script Hits of The Week Indo dan Barat 
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· VO acara Hits Of The Week 

· VO Iklan Solo Grand Mall untuk Bulan April 

· VO Iklan Sekolah Santo Yosep 

· Mencari materi untuk membuat script acara PEMUDA (Peringkat Musik 

Persada ) 

· Membuat Script Acara Pemuda 

· VO untuk acara Chart PEMUDA 

Hanya saja, keterlibatan yang cukup intenst adalah dengan acara PEMUDA 

dan membuat penulis merasa tertarik untuk mengambil proses produksi acara ini 

sebagai bahan Tugas Akhir. 

Fokus utama dari program musik PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

yang disiarkan oleh Radio Rama Metta adalah perkembangan tangga lagu Indonesia 

yang ngetop khususnya di Kota Solo, dimana acara musik yang banyak diminati oleh 

masyarakat  kota Solo. 

 

A. Sejarah Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

Ide awal Radio Rama Metta membuat acara musik chart PEMUDA, guna 

untuk merespon lagu-lagu Indonesia yang khususnya di Kota Solo. Dapat dijadikan 

tolak ukur dan bisa diketahui peredaran lagu-lagu tersebut, sekaligus sebagai brand 

image Radio Rama Metta. Untuk itu dibuat acara chart PEMUDA di Radio Rama 

Metta, sehingga radio tersebut mengetahui terutama METTA FM sendiri dimana 
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lagu-lagu yang digemari oleh pendengar radio dan tentunya disesuaikan dengan 

format musik METTA FM. 

 Adapun maksud dari pembuatan program tersebut adalah, untuk 

mengeksplorasi lagu-lagu Indonesia dalam kategori new and fresh. Lagu-lagu yang 

bisa masuk dalam chart PEMUDA yaitu lagu-lagu baru, dimaksudkan METTA FM 

atau radio-radio tersebut mempunyai lagu-lagu yang sedang hits atau trend dimana 

akan dikelompokkan pada tangga lagu sehingga bisa memonitor perkembangan 

musik di Indonesia. Bagi mayor lebel sendiri dapat memperoleh keuntungan dengan 

dibuatnya program tangga lagu tersebut, yang mana mayor lebel dapat mengetahui 

perkembangan lagu di suatu daerah.   

 

B. Materi Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

Materi yang disajikan dalam chart PEMUDA disesuaikan dengan media dan 

sasaran khalayak. METTA FM bekerjasama dengan perusahaan rekaman, jadi setiap 

artis mengeluarkan album / single dalam 1 bulan selain itu pihak mayor label dapat 

juga mengirim release, berupa proses produksi lagu, pemilihan pencipta lagu dengan 

artis yang bersangkutan. Sebelum lagu tersebut beredar di pasaran pihak METTA 

FM sudah mendapatkan sample dari mayor label tersebut, METTA FM kemudian 

mengeksplor ke chart PEMUDA sehingga pendengar tahu lagu tersebut baru dan 

dapat menjadi calon lagu yang bisa digemari dengan memberi dukungan lewat 

request lagu dan setelah lagu tersebut beredar dipasaran pendengar sudah akrab. Dan 

mungkin lagu tersebut sudah menjadi puncak di Chart PEMUDA. 
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 Adapun segmen-segmen penyajian acara Chart PEMUDA yaitu : 

· Segmen Pertama : Opening dilanjutkan dengan pemutaran lagu 

yang minggu sebelumnya menjadi peringkat pertama. 

· Segmen kedua  : Ada 9 peringkat lagu-Setiap lagu yang akan 

diputar diberikan info terbaru yang berhubungan dengan lagu tersebut. 

· Segmen ketiga  : Pembacaan review lagu dari peringkat 9 

sampai 2, kemudian info tentang lagu yang menduduki peringkat 

pertama dan kemudian diputar. 

· Segmen keempat : Pemberian info tentang lagu terbaru dan 

cuplikannya. 

 

C. Desain Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

1. Segmentasi 

Spesifikasi program Chart PEMUDA adalah : 

- Usia    : 17-25 tahun 

- Status Ekonomi Sosial : Menengah keatas 

- Pendidikan   : SMA, Mahasiswa 

- Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

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



Memastikan siapa yang dituju penting untuk memudahkan dalam 

mengelola bahan siaran. Usia 17-25 tahun dengan latar belakang 

pendidikan SMA, Mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan lain adalah 

para karyawan, staf hingga para eksekutif muda yang ada di kota Solo. 

2. Durasi 

Chart PEMUDA bertotal durasi 60 menit (satu jam) yang terbagi 

empat segmen yang meliputi tune pembuka / penutup, salam pembuka / 

penutup, flash back lagu yang menjadi peringkat pertama minggu lalu, 

penyampaian materi lagu dan info, cuplikan lagu terbaru. Sebelum lagu 

dari diputar, dibacakan terlebih dahulu info,dimana total tangga lagu Chart 

PEMUDA yaitu 9 lagu Indonesia paling gress. 

3. Bahasa 

Bahasa pengantar yang digunakan dalam Chart PEMUDA adalah 

bahasa Indonesia yang santai. Bahasa tersebut dirasa efektif selain untuk 

menjaga agar suasana tidak membosankan atau monoton, juga disesuaikan 

dengan segmentasi sasarannya yaitu anak muda yang bergaya hidup 

trendy, suka musik, canda, cerdas, dan selalu berpandangan ke depan, 

tergolong income group “menengah keatas”. 

 

D. Format Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

1. Konsep acara Chart PEMUDA 
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Chart PEMUDA merupakan program musik yang berisi tangga lagu 

Indonesia yang baru dan sedang trend. Diradio-radio lain biasanya ada 10 

tangga lagu, METTA FM membuat sesuatu yang berbeda yaitu 9 tangga 

lagu dengan menambahkan info-info terbaru dan  juga menghadirkan 

cuplikan lagu terbaru. 

2. Visi dan Misi acara Chart PEMUDA 

- Visi : Membantu artis dalam promo album (artis yang lagu-lagunya 

/ musiknya sesuai dengan format dari METTA FM). Sehingga ada 

timbal balik antara artis tersebut dengan media radio itu sendiri. 

- Misi : Untuk memperkenalkan pendengar bahwa lagu-lagu 

Indonesia tidak kalah dengan lagu / musik manca. Dan lebih 

mengenalkan jenis-jenis musik di Indonesia dan untuk lebih 

menghargai musik negeri sendiri. 

3. Kategori pemilihan lagu untuk Chart PEMUDA 

Lagu-lagu Indonesia yang terpilih tetapi tidak semua lagu-lagu 

Indonesia bisa masuk ke dalam tangga lagu, selain harus disesuaikan 

dengan format radio tersebut juga berlandaskan pada musik pop tetapi 

tidak menutup kemungkinan akan variasi dari musik pop itu sendiri, 

seperti musik pop alternative; pop rock; rap dan lain-lain. 

4. Teknik penyampaian 

Penyampaian bahasa tidak formal karena merupakan segmen acara 

anak muda, dan walaupun menggunakan bahasa anak muda tetapi lebih 
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ditekankan pada intonasi dan penekanan suara dikarenakan untuk 

membedakan dengan siaran yang biasa dimana tidak ada penekanan 

suara, sehingga dapat mendongkrak lagu yang disiarkan.  

5. Info yang disampaikan  

Dalam penyampaian info tiap minggu dibuat berbeda sehingga para 

pendengar tidak bosan. Info lebih keprospek lagu dan artis yang 

membawakan, namun tidak menutup kemungkinan info tersebut 

mengulas berita terbaru dari artis lama. 

 

E. Waktu Penyajian Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

Chart PEMUDA disiarkan setiap hari Minggu, pukul 16.00 – 17.00 WIB. 

Karena pada jam-jam tersebut merupakan jam santai, sehingga kebanyakan 

pendengarnya adalah anak muda. 

 

F. Data Organisasi Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

Yang terlibat dalam produksi acara Chart PEMUDA : 

1. Produser 

Bertugas dan bertanggung jawab dengan hasil jadi dan hasil 

mentahnya, bertanggung jawab juga akan mixing lagu. 

2. Music Director 

Bertanggung jawab terhadap rencana acara baik kemasan acara 

maupun pelaksanaan acara yang bekerjasama dengan divisi-divisi 
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terkait, mengklasifikasi tangga lagu yang akan disiarkan, mengecek 

jikalau ada kesalahan. 

 

 

3. Tim Kreatif 

Mencari info-info yang digunakan untuk membuat script, membuat 

script acara. 

4. Host / pembawa acara 

Dalam membawakan acara harus dapat menguasai materi lagu, 

penyampaian yang baik dan dapat menghidupkan suasana acara 

tersebut.   

5. Tehnik 

Mempersiapkan setting alat-alat baik untuk produksi, editing maupun 

siaran yang mendukung acara Chart PEMUDA. 

 

G. Proses Produksi Program Acara PEMUDA (Peringkat Musik Persada) 

1. Pra Produksi  

· Penetapan lagu-lagu yang akan masuk dalam tangga lagu Chart 

PEMUDA, dalam hal ini yang bertugas adalah Tim Kreatif dan juga 

dibantu oleh Musik Director. Tim kreatif harus mempunyai referensi 

lagu-lagu terbaru dan layak untuk masuk dalam tangga lagu yaitu 
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dengan cara mendengarkan program acara radio lainnya yang 

berhubungan dengan musik, melalui request lagu, infotaiment, media-

media lain yang mendukung pencarian info terbaru dunia musik. 

· Dalam tahap pembuatan script Tim kreatif harus mengetahui 

perkembangan musik di tanah air sehingga memudahkan dalam 

membuat script. Info yang diberikan haruslah up to date, sehingga 

acara tersebut menjadi menarik. Sebelum masuk dalam produksi 

script yang sudah jadi diperiksa lagi, untuk diperhitungkan apakah 

script tersebut layak atau tidak untuk diproduksi. 

2. Produksi  

Host / pembawa acara datang sebelum produksi dimulai sesuai 

dengam jadwal yang ditentukan bersama dan biasanya produksi 

dilakukan dua hari sebelum acara tersebut disiarkan, dikarenakan 

untuk menghindari kalau ada kesalahan pada saat produksi. Selama 

itu, host atau pembawa acara harus bisa menguasai materi lagu, info 

yang disampaikan dan dapat menghidupkan suasana. Sehingga 

pendengar berniat untuk mengikuti acara tersebut hingga akhir. 

3. Pasca Produksi 

Setelah produksi tersebut selesai dilakukan crew acara tersebut 

mengadakan evaluasi ulang terhadap acara tersebut. Karena proses produksi 
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itu dilakukan dua hari sebelum masa siarannya, sehingga dapat diketahui 

apabila ada kesalahan pada waktu proses produksi berlangsung. 

 

H. Kendala Selama Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

· Penggunaan bahasa dalam pembuatan iklan. 

Hal ini dikarenakan format stasiun METTA FM untuk keluarga, bahasa 

yang digunakan haruslah umum. Dalam hal ini penulis mengalami 

kesulitan dalam penggunaan bahasa, karena bahasa yang sering digunakan 

masih bargaya anak muda sehingga tidak sesuai dengan format station 

METTA FM. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengalaman yang penulis peroleh melalui Kuliah Kerja Media 

di Radio Rama Metta Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PEMUDA (Peringkat Musik Persada) adalah program musik yang 

disajikan lewat tangga lagu Indonesia. Materi yang dibahas dalam Chart 

PEMUDA berupa contoh kaset dari artis yang mengeluarkan album baru 

sebelum beredar dipasaran. Segmentasi Chart PEMUDA mulai dari usia 

17 sampai dengan 25 tahun. Chart PEMUDA disiarkan selama satu jam, 

setiap hari Minggu pukul 16.00 – 17.00. Bahasa pengantar yang 

digunakan dalam Chart PEMUDA adalah bahasa Indonesia, yang 

disampaikan dengan gaya anak muda. Konsep program Chart PEMUDA 

adalah program musik yang berisi tangga lagu Indonesia yang baru dan 

sedang trend. Program musik Chart PEMUDA mempunyai visi dan misi 

membantu artis dalam promo album dan lebih mengenalkan pendengar 

terhadap lagu-lagu Indonesia. Kategori pemilihan lagu dalam Chart 

PEMUDA yaitu berupa lagu-lagu yang terpilih dan disesuaikan dengan 

format dari radio METTA FM. Teknik penyampaian dengan 

mengunakan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan segmen anak 

muda, tetapi lebih ditekankan pada intonasi dan penekanan suara. Info 
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yang disampaikan dalam Chart PEMUDA adalah info tentang prospek 

lagu dan artis yang membawakan, namun tidak menutup kemungkinan 

info tersebut mengulas berita terbaru dari artis lama. 

2. Dalam proses produksi acara chart PEMUDA banyak pihak yang terlibat 

yaitu Produser, Musik Director, Tim kreatif, Host/ pembawa Acara, 

Teknik. Dari pihak - pihak tersebut bekerjasama untuk menyuguhkan 

suatu acara yang dapat menarik perhatian pendengar. 

3. Banyak tahapan yang dilakukan dalam menyiarkan program acara Chart 

PEMUDA yang dimulai dari Pra Produksi, kemudian Produksi sampai 

dengan Pasca Produksi. 

 

B. SARAN 

Saran yang ingin penulis sampaikan untuk Radio Rama Metta Surakarta 

agar lebih meningkatkan kinerjanya antara lain : 

a. Mempertahankan kualitas program siaran baik dari segi penyiarannya 

maupun audionya. Tidak hanya itu, dengan meningkatkan mutu materi 

siaran mulai dari isinya dan penyiarnya akan membuat suatu acara 

menjadi lebih menarik lagi. Perlu juga menambah beberapa peralatan dan 

fasilitas keradioan untuk efisiensi dan efektifitas kerja daripada para 

pelaku produksi penyiaran.  

b. Untuk selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat pada umumnya 

dan pendengar setia Radio Rama Metta Surakarta, misalnya dengan 
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mengadakan event-event off air yang mengacu pada kebutuhan 

pendengar agar radio lebih dikenal oleh berbagai kalangan. 

c. Sebaiknya tetap menjalin komunikasi atau hubungan antara instansi 

dengan mahasiswa yang pernah melaksanakan Kuliah Kerja Media agar 

tetap merasakan kebersamaan yang telah dijalani. 

d. Melakukan berbagai evaluasi pada setiap divisi untuk mengetahui 

keberhasilan dari program acara yang disiarkan. Khususnya untuk acara 

PEMUDA, sangat perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah 

target audiens yang ditargetkan tercapai atau tidak. Dalam menetapkan 

suatu tangga lagu sebaiknya digunakan tolak ukur, sehingga mengetahui 

lagu-lagu apa sajakah yang layak untuk menempati ditangga lagu dalam 

Chart PEMUDA.                                 
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