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BAB III 

RANCANGAN KARYA 

 

3.1.  Tahapan Pembuatan 

Dalam membuat karya program radio BASO (Bincang Sore) penulis 

melalui tiga tahapan produksi radio yaitu, pra-produksi, produsi, dan pasca 

produksi. Berikut ini adalah penjelasannya dari tiga tahapan tersebut ; 

3.1.1. Membentuk ide 

Inspirasi merupakan suatu hal yang mendorong hati untuk 

menciptakan suatu hal yang kreatif. Inspirasi biasa hadir ketika ada 

rangsangan yang muncul setelah kita melihat, mendengar atau bahkan saat 

kita merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita. 

Hal ini yang mendorong penulis untuk membuat program talk show 

radio yang menghadirkan narasumber yang berhasil menghasilkan karya 

inspirasi untuk diceritakan pada pendengar. Penulis berharap pendengar 

dapat terdorong untuk menciptakan karya dalam hidup masing-masing yang 

pastinya dapat menginspirasi orang lain juga. 

Program talk show radio ini bernama BASO (Bincang Sore). Target 

pendengar dari program talk show radio yang akan penulis siarkan  usia 17-

35 tahun. Nama program talk show BASO (Bincang Sore) ini tentunya 

dipikirkan secara matang oleh penulis. Penulis ingin membuat nama 

program yang mudah diingat dan juga sesuai dengan format radionya yaitu 
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talk show dan disiarkan disore hari. Setelah perbincangan dan perdebatan, 

dari sekian nama-nama program yang dipikirkan tercetuslah nama BASO 

(Bincang Sore) ini. Nama BASO sendiri memiliki makna yaitu ketika 

berbincang dan mendengar kita dapat belajar banyak hal, karena hidup 

selalu belajar dan melalui proses yang panjang. Sama seperti singkatannya 

BASO saat kita makan, penyajiannya cepat dan enak tapi penulis ingin 

mengingatkan bahwa BASO tetap memiliki proses untuk menjadikannya 

makanan BASO yang enak.  

Menurut penulis, nama BASO ini akan memudahkan pendengarnya 

untuk mengingat program ini. Karena namanya yang unik dan juga mudah 

untuk diingat. Ketika para pendengar mendengarkan kata BASO, yang 

diingat bukan hanya bakso lezat yang ada dalam sebuah mangkok. Namun, 

BASO yang menghadirkan program inspirasi, serta menghadirkan 

narasumber-narasumber yang tepercaya dan menginspirasi. 

Gambar 3.1 Logo program radio BASO (Bincang Sore) 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

Warna yang ada dalam logo program talk show radio BASO 

(Bincang Sore) memiliki arti masing-masing, merah memiliki arti 
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kegembiraan dan energi, orange memiliki arti kreatif, kuning memiliki arti 

optimis, dan biru memiliki arti komunikatif. Menurut penulis kata BASO 

ini merupaan kata yang menarik dan mudah untuk diingat oleh para 

pendengarnya.  

Penulis berharap dengan adanya program talk show radio BASO 

(Bincang Sore) pendengar mendapatkan inspirasi dan lebih menyadarkan 

lagi kepada pendengar bahwa untuk mencapai sesuatu pasti melalui proses 

yang panjang, pastinya proses itu harus didukung dengan rasa bahagia, 

energi, kreativitas, optimis dan komunikasi yang baik. 

3.1.2. Melakukan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan radio yang akan 

digunakan pada saat siaran. Pastinya segmentasi dan juga karakternya cocok 

dengan program BASO (Bincang Sore). Sebelumnya penulis 

mendengarkan berbagai stasiun radio, yang juga merupakan program talk 

show seperti Radio Sonora, Prambors, Radio Heartline FM, Trijaya FM. 

Setelah mendengarkan beberapa program yang ada diradio-radio 

tersebut, penulis akhirnya memilih Radio Heartline FM untuk dijadikan 

tempat program BASO mengudara. Pada awalnya penulis mengunjungi 

Radio Heartline dan bertemu dengan Riama Silitonga selaku program 

director Heartline FM  dan penulis menjelaskan mengenai program BASO 

ini. Kemudian setelah berbincang-bincang, program BASO disetujui oleh 

Heartline FM. Pihak Heartline memberikan slot untuk program BASO di 

hari Minggu sore. Kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian 
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kerja sama antara program BASO dan juga Heartline FM. Yang 

ditandatangani oleh Riama Silitonga selaku program director dan juga 

tanda tangan dari penulis serta tim yang lainnya. 

Pada hari Minggu biasanya Radio Heartline diisi dengan pemutaran 

lagu-lagu dan juga re-run dari program-program yang ada di Heartline. 

Segmentasi di Radio Heartline FM setiap hari minggu merupakan segmen 

khusus milenial dan anak muda. Segmentasi ini cocok dengan program 

BASO. Hal ini yang membuat penulis memilih Radio Heartline FM untuk 

dijadikan lokasi bersiaran. 

Gambar 3.2 Logo Heartline 

 

 

 

 

Sumber : Heartline FM 

Radio Heartline berdiri sejak tahun1998 dan berdiri dibawah PT Radio 

Jati Yaski Mandiri. Jangkauan siaran radio ini lebih dari tiga juga orang 

pendengar yang tersebar di kawasan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, 

Bekasi, dan Serang. Radio Heartline dirancang sebagai radio keluarga dengan 

target pendengar usia muda dan dewasa yang selalu dinamis dan menyukai 

informasi aktual.  

Saat ini Heartline FM mengudara dari Gedung Heartline Center di Jl. 

Permatasari No. 1000, Villa Permata, Lippo Village, Karawaci Tangerang 
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15810. Radio Heartline memiliki slogan “Keep on Growing and Never Give 

Up”. Tidak hanya radio Terestrial, Heartline juga mengembangkan diri di 

dunia Internet, dengan siaran streaming melalui website (www.heartline.co.id) 

ataupun Apps di Android, Soundcloud dan Youtube Channel. (Heartline FM 

Tangerang)  

Program BASO (Bincang Sore) adalah program bincang-bincang 

bersama tokoh-tokoh yang akan memberikan inspirasi pada pendengar. 

Program ini dibagi menjadi tiga pembahasan, yakni Sosok Inspirasi, Karya 

Inspirasi dan Pariwisata Inspirasi. Dalam program ini penulis akan menggali 

informasi dari narasumber yang diundang, untuk memberikan informasi 

kepada pendengar.  

Program BASO (Bincang Sore) memiliki format one on one talk. 

Program ini akan ditayangkan secara live. Dominasi dengan perbincangan 

antara penyiar dan narasumber mengenai informasi yang menginspirasi 

narasumber akan terasa disini. Namun sebelum memulai talk show akan 

ditambah feature profile narasumber dan segmen interaktif. Selain itu program 

ini akan diselingi dengan musik agar pendengar tidak terlalu bosan, serta akan 

ada iklan yang sudah disediakan dari Radio Heartline.  

3.1.3. Menentukan Penyiar 

Penyiar yang dibutuhkan oleh penulis adalah dua orang. Penyiar 

nantinya akan membawakan keseluruhan program acara talk show yang 

sudah disusun. Penyiar bertugas untuk menyampaikan informasi kepada 
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pendengarnya. Penyiar yang dibutuhkan pada program ini terdiri satu pria 

dan satu wanita. Penulis juga mencari penyiar yang sudah memiliki 

pengalaman sebagai penyiar radio sebelumnya. Pembawaan penyiar yang 

seru, menyesuaikan dengan pendengar milenial,  namun tetap tertata. 

Berdasarkan kriteria yang sudah dituliskan, penulis mendapatkan 

beberapa orang yang pas dengan karakteristik tersebut. Antara lain adalah, 

Yubi, Saraswening, dan juga Bella Vio. Setelah penulis berkomunikasi 

dengan mereka, di tanggal yang sudah ditentukan hanya Yubi yang paling 

cocok dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Maka dari itu, penulis 

harus mencari pasangan penyiar wanita lainnya. Dibantu oleh tim, penulis 

menemukan satu orang yang kriterianya cocok dengan ketentuan penulis 

dan program BASO. 

Shania Trisha atau yang kerap disapa Shania ini tergabung dalam 

media kampus UMN Radio selama setahun. Ia menjadi penyiar di UMN 

Radio pada program BILIK (Dibalik Komunitas). Karakteristiknya yang 

tenang namun talkative ini membuat Shania terlihat menarik. 

Kemudian penyiar prianya Shalahuddin Al Ayyubi atau yang akrab 

disapa Yubi ini tergabung di media kampus yaitu UMN RADIO sejak tahun 

2015 dan mengakhiri jabatan di UMN Radio tahun 2018. Yubi juga 

memiliki pengalaman di radio selama tiga tahun. Dan pernah menjadi 

penyiar di beberapa radio yaitu, Radio 99ers Bandung, Radio Republik 

Indonesia (RRI) Bandung, dan juga Radio Trax FM. 
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Karena berada didalam komunitas yang sama yaitu UMN RADIO, 

Yubi dan Shania sudah mengenal karakteristik suara satu sama lain. 

Kemudian kedua penyiar ini juga dapat mengikuti semua arahan yang 

diberikan oleh penulis dan juga tim. Dalam episode kali ini Yubi bertugas 

menjadi lead, dimana Yubi akan menjadi penyiar utama, sedangkan Shania 

menjadi co-host yang bertuhas untuk mengikuti alur dan juga membantu 

Yubi untuk membuat suasana menjadi lebih cair. 

3.1.4. Menentukan Narasumber 

Dalam menentukan narasumber yang sesuai dengan tema penulis 

yaitu, sosok inspirasi. Sosok yang menginspirasi tidak hanya mengubah 

persepsi dan cara berpikir orang disekitarnya tapi juga dunia. Orang yang 

menginspirasi seolah bisa masuk dan menghipnotis pikiran seseorang, 

sehingga kata-katanya bisa teringat terus (Kompas.com, 2011, para 5).  

Penulis dibantu dengan tim, mencari sosok yang cocok dengan tema. 

Banyak sekali sosok-sosok inspirasi yang ada di Indonesia, berbagai cerita 

dan karya yang dapat diangkat dari sosok-sosok tersebut. Penulis 

mendapatkan sosok yang tergolong sebagai sosok inspirasi. Salah satunya 

adalah seorang wanita yang mampu melestarikan kebudayaan Indonesia 

yaitu tradisi anyaman. Ia bernama Hanna Keraf, ia juga sangat  peduli 

dengan kaum perempuan. Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas di 

siaran program BASO episode sosok inspirasi. Membahas mengenai 

kepeduliannya terhadap anyaman dan juga perempuan, karena tidak semua 
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orang punya kesadaran yang sama seperti Hanna. Namun, karena masalah 

waktu yang tidak sesuai, maka penulis harus mencari narasumber lainnya. 

Setelah mencari-cari sosok yang cocok untuk program BASO ini, 

terpilihlah Ryan Sucipto, dia adalah sosok yang menurut penulis dapat 

menginspirasi melalui ceritnya. Ia juga merupakan mahasiswa yang peduli 

dengan kegiatan-kegiatan sosial dan juga terhadap anak-anak kecil. 

Ryan Sucipto adalah CEO & Founder dari Social Designee. Ia 

bergerak dibidang sosial. Social Designee adalah sebuah komunitas sosial 

yang memanfaatkan desain untuk menyinari masyakat luas. Penulis 

memilih Ryan Sucipto sebagai narasumber di program BASO mengenai 

sosok inspirasi karena Ryan Sucipto mampu merubah dirinya dari seorang 

yang introvert, dan tidak bisa bergaul serta tidak percaya diri. Sekarang 

menjadi sosok yang berbeda, dan berdampak bagi banyak orang. 

Dari kegiatan sosialnya Ryan Sucipto memberi branding pada 

dirinya dengan sebutan #MahasiswaSosial. Ryan berfokus untuk 

melakukan kegiatan sosial dengan membina anak-anak kecil di daerah 

perkampungan yang ada di Tangerang. Hingga sekarang Ryan memiliki 

kurang lebih 1.400 orang relawan, sudah melakukan sekitar 274 kunjungan 

sosial, dan juga sekitar 18 Kampung binaan yang ada dibawah naungan 

Social Designee. 

Hal ini juga yang membawa nama Ryan Sucipto semakin 

melambung dan dikenal banyak orang. Kemudian, pada tahun 2018 ia 

diundang ke acara MiSK Global Forum di Arab Saudi, dan mewakili 
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Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Ryan Sucipto 

sebagai narasumber, penulis akan membahas bagaimana perjalanan Ryan 

Sucipto dari awal sampai sekarang, hingga membahas pergaulan, 

lingkungan keluarga dan juga pertemanannya. 

3.1.5. Melakukan Riset 

Penulis melakukan riset melalui media sosial Instagram dan juga 

website dari socialdesignee.org. Riset ini dilakukan untuk mencari 

informasi yang lebih mengenai narasumber. Ryan Sucipto adalah founder 

dari komunitas sosial Social Designee. Social Designee ini bergerak di 

bidang sosial dan berfokus untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak 

di daerah Tangerang. Komunitas ini didirikan pada 19 Desember 2015, dan 

menyediakan wadah bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja.Social 

Designee memberikan edukasi dan pemberlajaran terhadap anak-anak 

melalui kreatifitas. Dan saat ini sudah memiliki sekitar 1.300 orang relawan, 

18 kampung binaan, dan 300 kunjungan sosial. 

Gambar 3.3 Social Designee 

 

 

 

 

Sumber : Website Socialdesignee.org 

Ryan Sucipto  ini sangat aktif di media sosial khususnya di Instagram. 

Maka lebih mudah untuk penulis menggali informasi mengenai pribadi 
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Ryan. Dari postingan-postingan di feeds dan juga instastor, Ryan seringkali 

membagikan cerita dan pengalamannya. Seperti pribadinya yang dahulu 

kala adalah seorang yang introvert dan tidak menyangka saat ini sudah 

menjadi mahasiswa aktif pada bidang sosial. Ryan juga menceritakan 

pengalamannya diundang di acara MiSK Global Forum di Arab Saudi, saat 

itu ia menjadi pembicara mewakili Indonesia.  

Gambar 3.4 Ryan Sucipto menjadi pembicara di Arab 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram  @RyanSucipto 

Instagram Ryan Sucipto memang memberikan gambaran mengenai 

kegiatan-kegiatan yang ia lakukan khususnya di komunitas Social 

Designee ini. Ia sangat peduli akan kreatifitas dan juga pendidikan 

terhadap anak, maka dari itu ia juga sering diundang di berbagai acara 

dan kampus sebagai pembicara. Seperti seminar Creating Creative 

Social Impact di Universitas Matana, Product Design for Social di 

Binus ASO, dan beberapa acara lainnya. 

3.1.6. Membuat Kerangka Waktu 

Berdasarkan kesepakatan antara pihak Radio Heartline yang 

diwakili oleh Riama Silitonga selaku Program Director Heartline FM 
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dan penulis program talk show radio BASO (Bincang Sore), akhirnya 

disepakati waktu siaran satu jam, dari pukul 15.00-16.00. Penulis 

menulis kerangka waktu ini berdasarkan mata kuliah yang pernah 

penulis pelajari yaitu Produksi Radio.  

Berikut ini mnerupakan kerangka waktu yang telah penulis 

buat agar siaran program talk show radio BASO (Bincang Sore) 

dengan tema sosok inspirasi Bersama narasumber Ryan Sucipto yang 

membahas mengenai “Cerita Dibalik Tawa Anak-Anak” selama satu 

jam ini berjalan dengan lancar. 

Tabel 3.1 Kerangka Waktu Program yang digunakan pada saat siaran 

Waktu Isi Keterangan Dura
si 

SEGMEN 1 
15:00:00 - 
15:00:10 

ID Program  
Tapping 

Sekarang kamu lagi ngedengerin  
baso (bincang sore) hanya di  
100.6 heartline fm radio 

10’’ 

15:00:10 - 
15:03:10 

Opening 
Program 

Penyiar perkenalan dan menyapa 
pendengar.  
bincang sedikit tentang suasana lebaran. 
Mudik dsb 
menjelaskan tema dari episode kali ini.  
(temanya adalah “cerita dibalik tawa 
anak-anak” mengenai sosok inspiratif, 
yang gemar melakukan aktivitas sosial 
terhadap anak-anak khususnya di daerah 
Tangerang) 
Bikin kepo tentang narasumbernya ke 
pendengar 

3’’ 

15:03:10 - 
15:04:10 

Iklan 1 
Dari Heartline 

1’ 

SEGMEN 2 

15:04:10 - 
15:04:15 

ID RADIO Bummper BASO 5’’ 

15:04:15 - 
15:04:20 

KUAH Kupas Kisah Narasumber 5’’ 
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15:04:20 - 
15:10:20 

OPENING 
TALKSHOW 
#1 

Memperkenalkan narasumber 
 Narasumber kenalan 
Pertanyaan: 
awal mula kenapa mau terjun menjadi 
seorang aktivis sosial. 
Apa itu social designee? Gimana 
terbentuknya ? bergerak dibidang apa ? 
Tujuan Dari gerakan social yang kaka 
bangun? 

6’ 

15:10:20  - 
15:13:23 

Lagu 1 Tulus – Manusia Kuat 3’03’
’ 

15:13:23  - 
15:14:23 

Iklan 2 
Dari Heartline 

1’ 

SEGMEN 3 
15:14:23 – 
15:14:28 

ID RADIO Bumper Baso 5’’ 

15:14:28 - 
15:20:28 

TALKSHOW 
#2 

Masuk ke pertanyaan tentang sosok. Jadi 
social designeenya gausah d bahas terlalu 
dalam lagi. 
Pertanyaan : 
Bagaimana lika-liku perjalanan kaka 
selama menjadi seorang mahasiswa sosial ? 
Pernah di remehin atau dikatain sma 
orang ga ? 
Pernah ngeras down, capek, bosen, terus 
kaka merasa sedang ada di posisi paling 
bawah dalam hidup ini ? 

6’ 

15:20:28 - 
15:24:20 

Lagu 2 Tulus – Gajah 3’52’
’ 

SEGMEN 4 
15:24:20 - 
15:24:25 

ID RADIO Bumper Baso 5’’ 

15:24:25 - 
15:30:25 

TALKSHOW 
#3 

Pertanyaan : 
Waktu itu pernah diundang jadi 
perwakilan Indonesia ke arab di MiSK 
Global Forum dengan membawa nama 
sosial designee . gimana ceritanya, dan 
gimana tanggepan orang tua mengenai hal 
itu?  
Siapa orang yang paling berpengaruh dan 
menginspirasi kaka? 
Didikan dari orang tua kaka seperti apa, 
sehingga kaka ada seperti sekarang ini ? 
 

6’ 

15:30:25 - 
15:31:15  

Tips mudik A : Romadon tiba, Romadon tiba ! 
B : hey! Seneng banget sih yang mau lebaran! 
A : Iya dong, bentar lagi pulang kampung ! 
B : udah siap semua barang-barangnya ? 

50’’ 
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A: udah dong, nih sekalian aku kasih tips 
mudik ala mahasiswa ! 
bawa barang secukupnya.  
Bawa makanan dan minuman, biar ga 
kelaparan dan  kehausan dijalan 
Untuk membawa obat-obatan seperlunya. 
agar pada saat liburan kamu tidak  jatuh 
sakit.  
B : wah ! bermanfaat sekali tipsnya 
A : pastinya dong!  
 

15:31:15 - 
15:32:15 

Iklan 3 
Dari Heartline 

1’’ 

SEGMEN 5 
15:32:15 - 
15:32:20 

ID RADIO Bumper Baso 5’’ 

15:32:20 - 
15:38:20 

TALKSHOW 
#4 

Pertanyaan : 
Selama menjadi seorang mahasiswa sosial 
dibidang sosial ini, adakah pengalaman 
yang berkesan untuk kaka. Atau 
pengalaman yang mengharukan? Dan 
tidak terlupakan? 
Perasaan kaka setelah mencapai semua ini 
? 
Pesan untuk anak muda Indonesia  
 

6’ 

15:38:20 - 
15:42:37 

Lagu 3 RAN – Hari Baru 4’17’
’ 

15:42:37 - 
15:43:37 

Iklan 4 
Dari Heartline 

1’ 

SEGMEN 6 
15:43:37 - 
15:43:42 

ID Radio Bumper Baso 5’’ 

15:43:42 - 
15:48:42 

QnA QnA dengan narasumber pertanyaan dari 
Instagram. Nanti akan dibuka 
instagramnya baso. Dan membaca 
pertanyaan-pertannyaan dari netizen. 5 
pertanyaan aja  

5’ 

15:48:42 -15:52:24 Lagu 4 Ari Lasso – Mengejar Matahari 3’42’
’ 

SEGMEN 7 
15:52:24 - 
15:52:29 

ID Radio Bumper Baso 5’’ 

15:52:29 - 
15:54:29 

Telephone 
Interaktive 

2 pertanyaan dari telepon.  2’ 

15:54:29 - 
15:55:29 

QUOTES Quotes dari narasumber,  1’ 

15:55:29 - 
15:56:29 

CLOSING   2’ 
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15:56:29 - 
15:56:39 

Terimakasih  Terimaksih sudah mendengarkan baso 
(bincang sore )pada hari ini. Stay tune terus di 
100.6 heartline fm radip 

10’’ 

15:56:39 - 
15:56:44 

ID PROGRAM Bumper Baso 5’’ 

15:56:44-16:57:44 Iklan 5 
Dari Heartline 

1’ 

15:57:44 - 
16:00:00 

Lagu 5 J rocks – meraih mimpi 3’10’’ 

 

 

3.1.7. Melalukan Perekaman 

Sebelum melakukan siaran di Heartline FM. Penulis membuat 

rekaman mendukung siaran. Semua rekaman dilangsungkan menggunakan 

telepon genggam. Kemudian diedit melalui softeware Adobe Premiere. 

Rekaman-rekaman pendukung yang dibuat antara lain; 

a. Jingle BASO 

Jingle adalah klip audio pendek dalam siaran radio yang 

digunakan untuk promosi, biasanya berupa suara dan efek suara untuk 

engage para pendengar (romeltea.com, 2018, para 16) 

Jingle BASO 

(suara ketukan mangkok baso)/ BASO/ BINCANG SORE/// 

b. Station ID 

Station ID adalah penyebutan identitas radio dengan 

perkataan saja tanpa ada lagu nyanyian (jingle). (Kuncara, 2017, 

para. 3). Siaran BASO episode ini, isi dari Station ID adalah  suara 

dengan sound effect yang menyebutkan nama udara radio dan juga 

frekuensi radio. 
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Station ID 

(transisi)/SEKARANG KAMU LAGI NGEDENGERIN BASO 

BINCANG SORE / HANYA DI SERATUS KOMA ENAM 

HEARTLINE FM RADIO/// (fade out) 

c. Bumper 

Bumper ini untuk menjelaskan segmen-segmen yang akan 

dibahas, seperti segmen KUAH dan juga SOSOK INSPIRASI 

Bumper KUAH 

(suara sedang meminum kuah)/KUAH/ KUPAS KISAH 

NARASUMBER/// 

Bumper SOSOK INSPIRASI 

(melodi piano)/SOSOK INSPIRASI/// 

d. PSA (Public Service Announcement) 

PSA ini biasa disebut juga dengan iklan layanan masyarakat. 

Iklan ini biasanya dibuat bukan bertujuan untuk komersil tetapi 

sosial ekonomis. (Mutiara, 2019, para.3).  

Penulis ingin membuat PSA mengenai tips-tips mudik ala 

mahasiswa . Hal tersebut dikarenakan jadwal siaran penulis 

berdekatan dengan hari raya Lebaran dan ingin memberikan 

tipsnya khususnya untuk mahasiswa. 
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PSA  

A       :  ROMADON TIBA/ROMADON TIBA/ROMADON    

TIBA// 

(suara transisi) 

B      :   HEY/ SENENG BANGET SIH YANG MAU  

LEBARAN// 

A     :    IYA DONG/BENTAR LAGI PULANG KAMPUNG// 

B     :   WAH/UDAH SIAP SEMUA BARANG 

BARANGNYA?// 

A     :   UDAH DONG/NIH SEKALIAN AKU MAU KASIH 

TIPS MUDIK ALA MAHASISWA// 

(intro lagu “Ramadhan Tiba) 

A      :    SATU/BAWA BARANG SECUKUPNYA/JANGAN 

SATU KAMAR YA//KEDUA BAWA MAKANAN DAN 

MINUMAN BIAR GA KELAPARAN DAN 

KEHAUSAN DI JALAN//KETIGA UNTUK 

MEMBAWA OBAT-OBATAN SEPERLUNYA AGAR 

PADA SAAT LIBURAN KAMU GA JATUH SAKIT// 

B      :   WAHH/ BERMANFAAT SEKALI 

TIPSNYA/MAKASIH YA// 

A     :     IYA DONG/SAMA-SAMA/// 

(fade out) 
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e. Ucapan Terimakasih 

Ucapan terimakasih ini terletak disegmen terakhir. Bertujuan 

untuk memberikan rasa terimaksih kepada seluruh pendengan 

karena telah mendengarkan program BASO, dan mengingatkan 

pendengar untuk selalu mendengarkan BASO. Hal ini juga 

berguna untuk meningkatkan awareness atau kesadaran 

pendengar akan program BASO. 

Ucapan Terimakasih 

(lagu)TERIMAKASIH SUDAH MENDENGARKAN BASO 

BINCANG SORE PADA HARI INI/STAY TUNED TERUS DI 

SERATUS KOMA ENAM HEARTLINE FM RADIO/// 

3.1.8. Promosi di Media Sosial 

Untuk mencari perhatian audiens, penulis melakukan promosi di 

Instagram @basoheartline100.6. Unggahan edukasi mengenai sosok 

inspirasi yang ada di Indonesia seperti Maudy Ayunda, Najwa Shihab, Andy 

F Noya.  

Gambar 3.5 Postingan mengenai Najwa Shihab 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @basoheartline100.6 
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Gambar 3.6 Postingan mengenai Maudy Ayunda 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @basoheartline100.6 

 
Gambar 3.7 Postingan mengenai Andy.F.Noya 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @basoheartline100.6 

 

Penulis melakukan promosi Instagram @basoheartline100.6 ini 

melalui media sosial lainnya seperti Line, Whatsapp, dan akun Instagram 

pribadi milik penulis. Penulis bekerja sama dengan tim untuk melakukan 

promosi ini dengan mempromosikan Instagram @basoheartline100.6 

kepada seluruh teman-teman penulis dan juga tim melalui pesan pribadi. 

Saat ini @basoheartline sudah memiliki 607 orang followers aktif. 

Inspirasi : pengembangan program..., Grace Kartika Rosalin Sitorus, FIK UMN, 2019



 

 
34 

Gambar 3.8 Instagram BASO (Bincang Sore) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @basoheartline100.6 

3.1.9. Produksi siaran 

Produksi siaran di sini merupakan tahapan radio menuju On Air atau 

mengudara dan akan di dengar oleh pendengar. Siaran On air ini dilakukan 

di dalam studio Heartiline FM. Proses siaran sesuai dengan rundown yang 

sudah disiapkan. Dan tim sudah berada di posisi masing-masing.  

3.1.10. Pra-Produksi siaran 

Pada tahapan ini, penulis melakukan evaluasi bersama dengan tim 

program BASO (Bincang Sore) yang dilakukan diluar gedung Heartline 

FM. Penulis juga melakukan penghitungan  seluruh pengeluaran yang sudah 

dikeluarkan pada hari itu dan juga seluruh rangkaian produsi program 

BASO (Bincang Sore) 

3.2. Anggaran 

Dalam mendunkung proses pelaksanaan produksi radio program BASO 

(Bincang Sore), penulis tentunya membutuhkan biaya. Berikut ini adalah 
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keseluruhan anggaran yang dibutuhkan oleh penulis selama proses pembuatan 

program radio BASO ini ; 

Tabel 3.2 Anggaran 

NO KETERANGAN BANYAK ANGGARAN 

1. Narasumber 1 Orang Rp. 1.000.000.- 

2. Penyiar 2 Orang Rp. 400.000,- 

3. Konsumsi 1 Hari Rp. 200.000,- 

4. Transportasi 1 Hari Rp. 200.000,- 

5. Biaya Tak Terduga  RP. 200.000,- 

TOTAL RENCANA ANGGARAN Rp. 2.000.000,- 

 

3.3. Target Luaran / Publikasi 

Format radio yang akan dibuat oleh penulis adalah program talk 

show. Dengan mengangkat tema sosok inspiratif dari seorang mahasiswa 

sosial yaitu Ryan Sucipto. Sasaran pendengar dari program ini adalah 

kaum anak muuda dan milenial kisaran usia 17-35 tahun. 

Dengan adanya program yang membahas mengenai sosok 

inspirasi, penulis berharap pendengar mendapatkan motivasi untuk selalu 

bekerja keras dan melakukan hal-hal baik terhadap lingkungan. Selain itu 

para pendengar selalu bekerja keras dan tidak patah semangat untuk 

menggapai cita-cita. 

Heartline FM radio merupakan radio radio keluarga. Jadi dapat 

dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dengan kisaran usia dari 20-45 
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tahun. “The Family Station” merupakan slogan dari radio ini. Tentunya 

penyiarnya membawakan program-program acara dengan santai, ramah, 

dan juga dewasa sesuao dengan karakterikstik radio Heartline FM. 

Pada tanggal 6 Maret 2019 penulis mengunjungi radio Heartline 

FM dan bertemu dengan Riama Silitonga selaku program director, dan 

berdiskusi mengenai produksi radio yang akan dilakukan oleh penulis. 

Kemudian dengan disetujui oleh Riama, program BASO ditempatkan di 

hari Minggu pukul 15.00-16.00. Serta penulis meminta kurun waktu dari 

bulan Maret hingga bulan Juli untuk menetapkan jadwal siaran dan juga 

mengimbanginya dengan jadwal narasumber.  

Hasil dari program siaran BASO nantinya semua akan di unggah 

ke media sosial SoundCloud yang akan dibuat akunnya bernama BASO 

HEARTLINE FM. Sehingga masih dapat didengarkan oleh pendengar 

dikemudian hari. 
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