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 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Simpulan 

 

Mengelola media  penyiaran jauh berbeda dengan mengelola bisnis lainnya. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Pringle (1991:2) tidak banyak posisi 

manajemen yang memberikan tantangan yang setara dengan mengelolaa suatu 

stasiun radio. Pernyataan ini menunjukkan mengelola suatu media penyiaran itu 

sangat menantang. Satu sisi media penyiaran harus mampu memenuhi 

kepentingan masyarakat, tetapi di sisi lainnya dalam kegiatan operasionalnya 

media penyiaran harus memenuhi harapan pemilik atau pemegang saham. Selain 

itu, tantangan lain adalah berasal dari persaingan dengan radio lainnya ataupun 

media-media lainnya. Oleh karena itu dibutuhkannya manajemen media penyiaran 

yang mencakup strategi programming sebagai jawaban dari tantangan-tantangan 

tersebut. 

Sebelum sebuah radio mengudara, perusahaan radio tersebut harus 

menentukan tujuan (goal) yang ingin dicapai oleh radio tersebut. Tujuan tersebut 

dapat meliputi penentuan segmentasi, targeting, dan  juga positioning yang ingin 

ditanamkan di radionya. Salah satu upaya untuk pemenuhan visi dan  misi, Radio 

Heartline menentukan segmentasinya, yaitu: pendengar berusia 20-45 tahun yang 

terdiri dari perempuan 55% dan pria 45%, dimana strata sosial ekonominya 
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menengah. Ada beberapa alasan mengapaa Radio Heartline memilih segmentasi 

demografis tersebut. Alasan Radio Heartline memilih segmentasi dengan 

masyarakat kelas menengah karena melihat hampir 90% bertempat tinggal di 

wilayah kota-kota satelit, seperti BSD, Lippo, Summarecon Serpong, kemudian 

Alam Sutera.  

Selain itu, Radio Heartline ingin menciptakan perubahan sosial dimana 

impian itu hanya dapat terjadi jika pendidikan masyarakat minimal S1 dan 

perekonomian mereka sudah cukup mapan. Secara gender Radio Heartline juga 

lebih memilih perempuan, selain memang populasi prempuan lebih banyak dari 

pada pria, kenyataan bahwa radio keluarga lebih banyak didengarkan oleh 

perempuan juga menjadi alasan Radio Heartline memilih segmentasi tersebut. 

Selain itu baik dari sisi idealisme Radio Heartline ataupun sisi bisnis, perempuan 

memang lebih banyak mengurus keperluan keluarga. Baik itu dalam hal mendidik 

anak ataupun  dalam hal keuangan keluarga. Jika dilihat populasinya, sepuluh dua 

puluh tahun ke depan, populasi usia produktif yang berusia 20-45 itu akan 

membludak. Jika generasi-generasi dengan usia produktif ini tidak dididik dengan 

konten-konten program yang baik, maka perubahan sosial itu tidak akan terjadi. 

Dari segmentasi yang cukup luas itu juga, Radio Heartline mentargetkan 

(mensasar) Keluarga. Hal itu disebabkan oleh visi dan misi Radio Heartline 

sebagai agen perubahan. Keluarga merupakan lembaga atau institusi terkecil yang 

menentukan langkah suatu kemajuan bangsa, jika keluarga itu sejahtera maka 

begitu pula dengan keluarga. 
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Berdasarkan visi dan misi, segmentasi, dan targeting yang dilakukan maka 

Radio Heartline memutuskan untuk memposisikan dirinya sebagai Radio 

Keluarga dengan nilai-nilai Kristen. Dengan tagline “Your Family Station” Radio 

Heartline mendeklarasikan dirinya sebagai radio yang family oriented dan 

mengutamakan keintiman antara pendengar dan Radio Heartline. 

Setelah menentukan positioning tersebut, untuk dapat membangun 

positioning tersebut Radio Heartline menggunakan strategi programming yang 

memiliki nilai-nilai Kristen. Pada penyusunan perencanaan dibutuhkan format 

siaran yang akan menjadi ciri khas radio tersebut. Radio Heartline memakai 

format siaran Keluarga, dimana lagu-lagu yang diputarkan easy listening dan 

manis didengar. Selain itu, format siaran keluarga ini juga terpancar dari 

personalitas penyiar yang ramah, interaktif, serta tidak berjarak dengan 

pendengar-pendengarnya. 

Strategi programming  Radio Heartline juga melibatkan perencanaan, dimana 

melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan 

materi siaran. Program Radio Heartline pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: 

Program  dengan materi siaran sekuler dengan target audien Keluarga akan 

ditempatkan pada jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam dan jam satu pagi 

sampai jam empat pagi. Sedangkan program dengan materi Rohani (Kristen) akan 

ditempatkan pada jam tujuh malam sampai jam satu pagi, lalu jam empat pagi 

sampai tujuh pagi. 

Strategi Programming..., Evinna Grace Kurnia, FIKOM UMN, 2015



 

Dalam proses perencanaan biasanya bagian program akan menganalisis 

dan memilih-milih setiap bagian waktu siaran untuk mendapatkan audien yang 

akan disasarnya. Dalam menyusun jadwal acara, harus mempertimbangkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi kebiasaan audien. Baik itu mobilitas audien, 

jenis pekerjaan, kebutuhan, dan ketertarikan audien kepada hal-hal tertentu dapat 

menjadi faktor penempatan sebuah program. Radio Heartline memilki Program 

Coffee Morning yang berisi current issue, dalam program tersebut Radio 

Heartline memang menyasar pendengar yang berpendidikan dan berprofesi 

sehingga Program Director memutuskan untuk menyiarkan program itu jam tujuh 

sampai sepuluh pagi, dimana pendengar masih di mobil hendak pergi ke kantor 

atau kampus. Bahkan Radio Heartline mendefinisikan Prime Time-nya sendiri, 

yaitu ketika pendengar berangkat ataupun pulang dari kantor/kampus. Karena 

pada saat itu adalah drive-time dimana banyak yang berada di kendaraannya 

sendiri dan pasti mendengarkan radio. Prime Time Radio Heartline sekitar jam 

tujuh pagi sampai jam sepuluh siang, serta jam lima sore sampai jam tujuh malam. 

Pengelola program idealnya akan berusaha agar audien dapat terus 

menerus setia mendengarkan siaran radio. Namun kenyataannya tidak ada media 

yang dapat mempertahankan pendengar untuk setia terus mendengarkan siaran 

radio. Salah satu strategi yang dilakukan Radio Heartline agar pendengar tidak 

merasa bosan, maka Radio Heartline menyusun agar dalam satu jam pendengar 

tidak hanya mendengar perbincangan yang dibawakan oleh penyiar saja, tetapi 

juga ada lagu, interaktif, feature-feature berdurasi lima sampai sepuluh menitan, 

dan setiap menit ke-30 maka akan ada info-info singkat. 
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Setelah melaksanakan strategi programming yang telah dipaparkan di atas, 

maka Radio Heartline akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Proses 

pengawasan dan evaluasi seminggu sekali dalam sebuah rapat redaksi yang 

diadakan pada hari Kamis dari jam sepuluh pagi. Biasanya dalam rapat tersebut 

selain mendiskusikan tentang topik-topik dan narasumber yang akan disiarkan 

minggu depan, evaluasi program juga dilakukan ketika rapat redaksi berjalan. 

 Radio Heartline memang kental dengan nilai-nilai Kristen. Nilai-nilai yang 

dianut Radio Heartline adalah nilai-nilai Kristen yang universal. Nilai-nilai 

tersebut ditanamkan kepada setiap staff Radio Heartline dengan cara  

menempelkan core value dan visi-mis Radio Heartline di ruangan kantor dan 

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan; seperti Pendalaman Alkitab setiap 

Rabu, persekutuan doa setiap Kamis, dan Setiap Jumat akan diadakannya Ibadah. 

Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan agar nilai-nilai Kristiani itu dapat tertanam 

dalam diri setiap pekerja media di Radio Heartline. Selain itu nilai-nilai tersebut 

juga dapat ditanamkan dalam strategi programming Radio Heartline dengan cara 

melakukan pengamatan Alkitabiah, yaitu ujilah terlebih dahulu segala sesuatunya 

dari kacamata rohani dan ketajaman yang profesional.  

 

b. Saran 

 

i. Saran Akademik 

Penulis berharap melalui penemuan dari penelitian ini dapat mendorong 

peneliti lain untuk  melaksanakan penelitian kuantitatif mengenai keefektifan 
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strategi programming Radio Heartline untuk membangun positioning sebagai 

radio keluarga bernilai Kristen. 

 

ii. Saran Praktis 

Perbedaan visi dan misi antara Radio Heartline dengan YASKI sebaiknya 

dapat diselesaikan dengan keputusan tertulis yang jelas. Keberadaan visi dan misi 

perusahaan sangat penting karena dari visi dan misi itulah manajemen media 

beserta strategi programming terlahirkan. 

Radio Heartline memang lebih kental dikenal sebagai radio kristen, hal ini 

menunjukkan strategi programming yang dilakukan termasuk tidak berhasil. Ada 

baiknya materi siaran bertema keluarga bernilai Kristen harus lebih banyak 

dibandingkan dengan materi siaran dengan tema agama.  

Pihak manajemen Radio Heartline harus mengadakan riset untuk lebih 

memahami selera audien, sehingga dapat terciptanya inovasi program-program 

siaran. 
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