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Abstract 

 The emergence of new media makes communication media such as radio 

increasingly marginalized. The intense competition makes radio stations continue 

to innovate. Therefore, Metta FM as one of the private radios in Surakarta 

continues to optimize the potential and marketing activities of the company to 

increase public awareness and listening to broadcast programs on Metta FM 

radio. This study aims to determine the marketing communication strategy on 

Metta FM Radio to maintain its existence. 

The type of research used is descriptive qualitative research. The theory 

used as a research reference is marketing communication theory by Soemanegara 

and Kennedy. The sampling method is done using purposive sampling, where 

researchers take samples by setting specific criteria according to research 

objectives in order to answer the problem. Data retrieval is done by in-depth 

interviews, observations and using company-owned documentation or research 

locations. Technical data analysis is done by reducing data, presenting data and 

drawing conclusions and verifications. 

The results of this study is that Metta FM Radio has implemented six 

stages of marketing communication strategy, namely : First, reviewing Metta 

FM's marketing activities in the previous year. Second, phase Metta FM prepares 

a budget plan, and prepares a plan of activities that is in line with company goals. 

Third, the selection of partners and media promotion. Fourth is executing 

marketing plan using three types of communication mix, namely: direct marketing 

and events. Fifth, the company monitors and analyzes the situation. Sixth, 

conducted research to determine consumer responses from marketing activities 

that have been executed.  

Keywords: marketing communication strategy, radio, existence. 
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A. Pendahuluan  

Industri penyiaran telah mengalami peningkatan yang pesat. Muculnya 

regulasi baru, adanya fenomena – fenomena baru di era globalisasi, 

mendorong perkembangan dan persaingan ketat di industri penyiaran. Hal 

ini  yang mendorong penggiat industri penyiaran untuk mejalankan strategi 

yang baik dalam menjalankan usahanya agar tetap ada dan dikenal 

masyarakat. Guna meningkatkan kualitas suatu media penyiaran, terdapat 

tiga pilar yang bisa menjadi pedoman keberhasilannya. Tiga pilar utama itu 

adalah program, pemasaran, dan teknik. Strategi pengelolaan yang baik dari 

tiga pilar tersebut dapat membantu media penyiaran agar lebih maju. 

Sesuai yang tercantum dalam buku Marketing Media Penyiaran, tujuan 

utama pemasaran media penyiaran sesungguhnya adalah memiliki pasar, 

tidak hanya menciptakan dan menjual program (Musman, 2011).  

Program siar yang dibuat secara menarik akan memiliki nilai jual. Hal 

ini yang akan menarik minat beli pihak lain untuk memasang iklan di sela – 

sela program siar. Guna memperoleh kesempatan itu, stasiun radio harus 

memiliki strategi komunikasi pemasaran yang baik agar dapat menguasai 

pasar.  

Radio merupakan media yang memiliki karakteristik imaginatif dimana 

radio adalah seni mengalikan pesan dengagn memainkan imaginasi 

pendengar melalui tata suara, atau biasa disebut “theater of mind”. Radio 

menjadi media yang cepat karena setelah pesan disiarkan bisa langsung 

didengarkan oleh pendengar. Selain itu yang juga menjadi karakteristiknya, 

radio juga menjadi media yang personal karena dalam siarannya penyiar 

akan berusaha menciptakan suasana yang intim dengan pendengarnya 

seolah – olah percakapan hanya terjadi antara dua orang saja.  

Di kota Surakarta stasiun radio masih cukup banyak, ada kurang lebih 

25 stasiun radio. Diantara radio – radio di Surakarta telah mengalami  

perubahan positif dan negatif.  Perubahan tersebut dapat dilihat dari 

managemen, program, maupun kualitas penyiarnya hingga naik turunnya 

tingkat pendengar setia. Semakin ketatnya persaingan industri radio di kota 
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Surakarta maka dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran  yang baik guna 

mendapatkan mendengar yang lebih luas sehingga radio tetap eksis. 

Pendengar radio merupakan salah satu komponen penting dalam 

jalannya sebuah stasiun radio. Pendengar adalah pihak yang membutuhkan 

radio. Tanpa adanya pendengar radio tidak akan bisa bertahan, karena 

mereka adalah kunci agar radio bisa tetap ada. Maka, sudah menjadi 

keharusan bagi suatu stasiun radio untuk mempertahan dan memperluas 

jangkauan pendengarnya. 

Salah satu cara guna mempertahankan eksistensi suatu radio adalah 

menjalankan strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

merupakan kegiatan yang penting bagi suatu instansi penyedia layanan jasa, 

sehingga instansi tersebut bisa terus berkembang. Komunikasi pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (172 : 2008) adalah : sarana dimana perusahaan 

berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik 

secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang 

dijual. Strategi komunikasi pemasaran menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu perusahaan.  Dengan strategi komunikasi pemasaran yang baik maka 

segala informasi mengenai Metta FM akan tersampaikan dengan baik 

kepada khalayak, dengan  begitu efek komunikasi yang ditimbulkan oleh 

Metta FM selaku komunikator dapat berhasil.  

Hasil temuan Nielsen Radio Audience Measurement pada kuartal ketiga 

tahun 2016 menunjukkan bahwa 57 persen dari total pendengar radio 

berasal dari Generasi Z dan Millenials atau para konsumen masa depan. 

Saat ini 4 dari 10 orang pendengar radio mendengarkan radio melalui 

perangkat yang lebih personal yaitu mobile phone. 

Nielsen Radio Audience Measurement mencatat bahwa meskipun 

internet tumbuh pesat pada kuartal ini, tidak berarti bahwa jangkauan akan 

pendengar radio menjadi rendah. Kendati penetrasi media televisi (96%), 

Media Luar Ruang (52%) dan Internet (40%) masih tinggi namun media 

radio masih terbilang cukup baik di angka 38 persen pada kuartal ketiga 

2016. (Lubis, 2016) 
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Berdasar data Nielsen dalam Kompas.com di kuartal ke III tahun 2017 

pendengar radio di Indonesia mencapai 62,3 juta orang. Dari total tersebut 

41,9 juta pendengar berasal dari Jawa. Selain itu didapat data bahwa 59 

persen pendengar radio saat ini didominasi oleh anak muda. Sedangkan 44 

persen lainnya merupakan pendengar dari kalangan dewasa yang memiliki 

minat di bidang musik, olahraga, kuliner bahkan pecinta kopi. 

Dari riset yang sama, didapat bahwa rata – rata orang Indonesia 

mendengarkan radio selama 2,5 jam per hari. Dan alasan pada umumnya 

orang mendengarkan radio dikarenakan merasa kesepian. Hal ini sejalan 

dengan salah satu hal yang membedakan radio dengan media lain adalah 

karena dapat membangun kedekatan dengan pendengarnya, sehingga 

pendengar bisa merasa mendapatkan teman ketika mendengarkan radio.  

Salah satu radio di Kota Solo yang masih eksis  hingga saat adalah 

Radio Metta FM. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengelolaan 

managemen dan sosial media yang lebih aktif serta informatif. Melalui 

sosial media Metta FM menunjukkan adanya konten – konten yang terus 

diperbaharui serta adanya peningkatan jumlah pengikut baik sosial 

medianya. Selain itu Metta FM juga giat mengadakan kegiatan – kegiatan 

bersifat off air guna mendekatkan diri dengan target pendengarnya.  

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui apakah 

strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan Metta FM dapat menunjang 

keberadaan perusahaannya di tengah persaingan radio di Surakarta.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Radio Metta FM untuk 

mempertahankan eksistensi?”  
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C. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Latin, yaitu 

communicatus yang artinya adalah berbagi atau menjadi milik 

bersama. Dari istilah tersebut maka dapat diartikan bahwa komunikasi 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kebersaman (Fajar, 

2009). 

Sedangkan Berelson dan Steiner mendefinisikan komunikasi sebagai 

proses penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan 

seterusnya, melalui penggunaan simbol – kata, gambar, angka, grafik, 

dan lain – lain melalui penggunaan simbool kata, gambar, angka, 

grafik dan sebagainya (Subiakto & Ida, 2012). 

Berdasarkan pengertian ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan berupa ide atau 

gagasan yang diolah menjadi simbol yang dimengerti kepada orang 

lain guna mencapai sebuah kesepahaman pemikiran.   

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dari seluruh proses komunikasi 

maka hasil akhir yang didapat adalah respons yang ditunjukkan oleh 

komunikan. Dari efek yang ditunjukkan itu maka dapat diketahui 

berhasil atau tidaknya proses komunikasi. Sejalan dengan unsur 

komunikasi yang sudah dipaparkan oleh Lasswel, penelitian ini 

menitik beratkan pada efek yang ditimbulkan dari strategi komunikasi 

pemasaran Metta FM. Kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  

Surakarta mengenai keberadaan Metta FM.  

 

2. Radio  

Awalnya radio tidak digunakan sebagai media massa yang dapat 

menyebarluaskan informasi seperti sekarang ini. Radio diakui dan 

digunakan secara resmi sebagai media penyampai pesan sejak tahun 

1909. Saat itu radio menjadi media yang tercepat dalam mengirimkan 
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pesan, sehingga media tersebut semakin diminati dan berkembang 

pesat. Pertengahan tahun 1930, Edwin Howard Armstrong berhasil 

menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi atau biasa 

disebut FM. Radio FM memiliki kualitas suara yang lebih bagus, 

jernih dan bebas dari gangguan siaran (Morissan, 2008). 

Radio memiliki kekuatan yang membedakan dari media lainnya, yaitu 

dapat membangun kedekatan dengan pendengarnya. Meski hanya 

mengandalakan suara, karena sifatya yang privat membuat radio 

mesih memiliki pendengar setia hingga saat ini. Radio seperti halnya 

televisi merupakan media sekilas dengar, artinya hanya dinikmati 

sekali dengar dan tidak dapat dikonsumsi berulang – ulang kali. Radio 

juga televisi dapat dikategorikan dalam media yang menguasai ruang 

tapi tidak menguasai waktu. Maksutnya adalah media penyiaran dapat 

menjangkau khalayak secara luas, namun karena sifatnya yang sekali 

dengar menjadikannya tidak dapat diputar kembali.  

Radio memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan 

media massa lainnya, Milton berpendapat dalam Dunia Penyiaran   

Prospek dan Tantangannya bahwa radio mampunyai kekuatan untuk 

memilah – milah khalayaknya dalam segemen – segmen yang kecil 

berdasarkan segmen kelompok umur, keanggotaan keluarga, 

perolehan pendapatan maupun pendidikan radio juga memiliki 

karakter yang disebut dengan half ears media, dengan kata lain radio 

bisa didengarkan sambil melakukan aktifitas lain pada waktu yang 

bersamaan. Karakter radio ini banyak dimanfaatkan oleh para 

pengendara di kota – kota besar yang sering mengalami kemacetan 

dan membutuhkan teman ketika berkendara. (SK, 1999). 

 

3. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang 

melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat – alat 
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yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film 

(Cangara, 2012).  

Dalam komunikasi massa, media penyiaran adalah yang paling efektif 

digunakan untuk mencapai audiensnya. Media penyiaran terdiri dari 

radio dan televisi, dapat menjangkau khalayak yang lebih luas 

dibanding media lainnya. Oleh karenanya, media penyiaran dianggap 

penting dalam ilmu komunikasi massa.  

Terdapat beberapa teori komunikasi massa yang dikembangkan oleh 

para ahli, namun pada penelitian ini model komunikasi yang paling 

relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini adalah 

Model Komunikasi DeFleur. DeFleur menyatakan bahwa dalam 

komunikasi massa tidak bersifat satu arah saja, namun juga 

menunjukkan adanya timbal balik dari khalayak. Meski begitu, umpan 

balik yang diterima dalam komunikasi massa masih bersifat terbatas 

dan datang terlambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

program – program siaran di media massa seperti radio mengadakan 

hubungan interaktif dengan pendengarnya. Komunikasi dua arah bisa 

terjalin antara komunikator dengan komunikan melalui beberapa 

media komunikasi lainnya, seperti telfon, sms, email, ataupun media 

sosial. 

Oleh karena itu bisa dikatakan komunikasi massa juga bersifat 

transaksional yaitu tindakan pihak – pihak yang berkomunikasi secara 

serempak menyampaikan dan menerima pesan.  

 

4. Strategi  

Strategi merupakan hal yang penting untuk ditentukan oleh suatu 

instansi dalam menjalankan aktivitasnya guna tercapainya tujuan yang 

sudah ditetapkan. Stoner dan Freeman mendefinisikan strategi sebagai 

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya (Tjiptono, 2008).  
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Sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup  segala sesuatu 

yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan 

khalayak sasaran. Strategi komunikasi mendefinisikan khalayak 

sasaran, berbagai tindakan yang akan dilakukan, mengatakan 

bagaimana khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan 

sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar 

dapat dijangkau secara lebih efektif. 

Dalam strategi komunikasi perlu mempertimbangkan komponen - 

komponen komunikasi guna mendukung jalannya proses komunikasi 

agar sesuai yang diharapkan.  

 

5. Komunikasi Pemasaran  

American Marketing Association (AMA) dalam Manajemen 

Pemasaran oleh Kotler dan Keller menyatakan definisi formal dari 

pemasaran adalah sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya.  

Pada intinya, komunikasi pemasaran adalah proses menyampaikan 

pesan dari pemasar kepada target pasar dengan saluran tertentu guna 

menjalin hubungan timbal balik yang berkesinambungan. 

Sutisna dalam Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Amir Purba dkk 

(2006, hal. 126 : 127) mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran 

merupakan usaha untuk meyampaikan pesan kepada publik terutama 

konsumen saran mengenai perbedaaan produk di pasar. Kegiatan 

komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan suatu produk, jasa, ide, dengan menggunakan bauran 

pemasaran (marketing mix) yaitu iklan (advertising), penjualan tatap 

muka (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), 
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hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and publicity) 

serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Bauran pemasaran merupakan bagian yang penting dalam kegiatan 

komunikasi pemasaran. Salah satu bagian dari bauran pemasaran 

adalah promosi. Promosi merupakan semua kegiatan yang 

dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu 

produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi tentang 

keunggulan, manfaat dan yang terpenting adalah keberadaannya, 

dengan tujuan untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong 

orang lain untuk bertindak.  

Jika komunikasi pemasaran lebih menitik beratkan kepada penguatan 

brand image perusahaan lewat jalinan komunikasi dengan 

pelanggan, maka IMC (Integrated Marketing Communications) 

menggabungkan semua elemen komunikasi pemasaran untuk 

memperoleh tujuan baik branding maupun penjualan.  

Kegiatan pemasaran tidak sebatas di sektor industri yang 

menghasilkan barang, tetapi juga usaha yang menghasilkan jasa. 

Radio dapat dikatakan sebagai badan usaha yang menyediakan jasa. 

Sama halnya dengan hasil industri berupa barang, radio juga harus 

mempromosikan dirinya agar masyarakat mau menggunakan jasanya 

sebagai media penyampai pesan. Sehingga masyarakat tertarik untuk 

mendengarkan program yang disiarkan dan pihak pengiklan bersedia 

untuk memasang iklan di radio tersebut. Dengan cara tersebut radio 

bisa terus hidup dan bersaing. 

Soemanagara dan Kennedy (2006) menyatakan bahwa dalam proses 

perencanaan dan aplikasi komunikasi pemasaran, proses tersebut 

dibagi melalui enam tahapan, yaitu : 

Tahap 1 : Pengkajian 

Dalam meninjau ulang perencanaan komunikasi pemasaran 

dilakukan secara internal dan eksternal.  

Tahap 2 : Pengembangan dan perencanaan kegiatan  
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Dilakukan dengan menentuan biaya (Budget plan) dan perencanaan 

dan persiapan eksekusi kegiatan komunikasi pemasaran  

Tahap 3 : Persiapan dan pengembangan media promosi dan 

periklanan  

Dilakukan dengan memilih agensi (mitra kerja), menawaran besar 

biaya untuk perancangan pesan dan media yang digunakan, distribusi 

budget untuk perencanaan media dan pesan, persetujuan terhadap 

hasil kerjasama dengan mitra usaha, kemudian produksi media, 

persetujuan bentuk, jenis dan frekuensi kegiatan.  

Tahap 4 : Eksekusi media dan aplikasi komunikasi pemasaran  

Eksekusi media merupakan kegiatan penentuan jenis media, waktu 

dan biaya tayang yang proporsional. Artinya media penyampaian 

iklan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan. 

Tahap 5 : Monitoring dan analisis situasi  

Monitoring dan analisis situasi dilakukan karena perkembangan dan 

kondisi pasar yang berubah- ubah dan sulit untuk diprediksi. Tujuan 

ini dilakukan untuk membuat perusahaan tetap memilki citra dan 

posisi produk terbaik di masyarakat atau konsumen. 

Tahap 6 : Respon konsumen  

Respon konsumen merupakan sebuah gambaran dari hasil kegiatan  

komunikasi pemasaran secara keseluruhan dan merupakan informasi 

yang penting bagi penentuan strategi komunikasi pemasaran 

selanjutnya. 

 

D. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif karena inign mengeksplore lebih 

dalam mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Radio 

Metta FM dalam mempertahankan eksistensi.  
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Lokasi penelitian dilakukan di Radio Metta FM, yang terletak di Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah 

teori komunikasi pemasaran oleh Soemanegara dan Kennedy.  Metode 

penarikan sampel dilakukan menggunakan purposive  sampling, dimana 

peneliti mengambil sampel dengan menetapkan kriteria khusus sesuai tujuan 

penelitian guna menjawab permasalahan. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah staff marketing communication 

Radio Metta FM, general manager Radio Metta FM, pendengar, serta klien 

yang pernah menjalin kerjasama dengan Radio Metta FM. Selanjutnya data 

sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen, arsip dari 

radio Metta FM. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara 

mendalam, observasi dan menggunakan dokumentasi milik perusahaan atau 

lokasi penelitian. Teknis analisis data dilakukan dengan mereduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya.  

 

E. Sajian dan Analisis Data 

Beberapa strategi komunikasi pemasaran telah dijalankan oleh Metta 

FM, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan tertarik mendengarkan 

radio Metta FM. Berikut temuan sajian mengenai strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh Radio Metta FM : 

1. Pengkajian 

Sebelum memulai perencanaan strategi komunikasi pemasaran dilakukan 

peninjauan ulang perencanaan strategi komunikasi pemasaran yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Baik dari rencana pemasaran yang telah 

disepakati seluruh staff serta apa saja pencapaian yang telah diperoleh 

perusahaan, serta kendala yang dialami sehingga menghambat kegiatan 

yang sudah direncanakan sebelumnya.  



12 
 

Selain itu, guna menunjang persiapan program kerja yang akan 

dilaksanakan, Metta FM juga melakukan analisis terhadap kompetitor 

disekitarnya. Dengan melakukan pengamatan dan analisis kompetitor, 

perusahaan dapat mengambil contoh dari keberhasilan yang dilakukan 

oleh kompetitornya. Hal ini dilakukan agar rencana strategi komunikasi 

pemasaran yang akan dilaksanakan nanti bisa sukses dan mencapai 

tujuan – tujuan yang diharapkan. Selain itu analisis kompetitor dilakukan 

guna mempelajari apa hal – hal yang menghambat kegiatan dari 

perusahaan lain, sehingga Metta FM bisa meminimalisir kesalahan dan 

menghindari kesalahan serupa yang pernah dilakukan oleh 

kompetitornya.  

Usaha yang tak kalah penting dilakukan FM sebelum proses perencanaan 

strategi komunikasi pemasaran ialah, mengukur kinerja karyawan agar 

dapat mengoptimalkan kinerja mereka maka selalu diadakan evaluasi dan 

briefing. Hal itu menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh tim 

pemasaran dan komunikasi Metta FM setiap pagi. Melalui evaluasi, GM 

dan coordinator timdapat mengukur pencapaian dari usaha – usaha yang 

dilakukan demi mencapai target yang sudah ditetapkan. Briefing yang 

dilaksanakan setiap pagi tersebut juga berfungsi mendiskusikan halangan 

– halangan apa saja yang dapat menghambat program kerja tim 

pemasaran Metta FM. Sehingga ketika menemui hambatan, dapat segera 

didiskusikan, kemudian diselesaikan agar tidak menghabat kelanjutan 

program yang dijalankan. Tidak hanya melakukan tinjauan secara 

internal saja, melainkan Metta FM juga melakukan tinjauan ulang secara 

eksternal. Beberapa waktu lalu Metta FM mengadakan tinjauan terhadap 

respon masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan melalui 

penyebaran form pertanyaan guna mengetahui pendapat pendengar Metta 

FM mengenai  program siar yang sudah dijalankan.  
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2. Pengembangan dan Perencanaan Kegiatan  

Memasuki proses pengembangan dan perencanaan kegiatan, perusahaan 

melakukan persiapan berupa penentuan biaya kegiatan terlebih dahulu. 

Di Metta FM, penentuan biaya anggaran di tentukan oleh GM berdiskusi 

dengan tim marcomm, dan finance. Dari yang sudah rutin dilakukan, tim 

keuangan atau finance sudah memiliki rancangan anggaran yang berlaku 

setiap bulannya. Rencana anggaran itu berupa biaya yang akan 

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau untuk 

melaksanakan program kerja yang telah direncanakan bersama. 

Penentuan anggaran ini kemudian menjadi tolak ukur tim marcomm 

untuk mencari klien yang bisa diajak bekerjasama guna menambah 

pemasukan dana perusahaan. Dari sinilah tim marcomm baru 

menentukan terget – target yang harus dicapai setiap bulannya.  

Terhitung sejak awal didirikan, Radio Metta FM memiliki tujuan sebagai 

radio sosial, dimana seluruh keuntungan yang diperoleh dari para 

pemegang sahamnya digunakan untuk mengadakan kegiatan sosial di 

sekitar area Surakarta. Penetapan tujuan oleh perusahaan menjadi penting 

karena akan membantu perusahaan untuk membuat kegiatan yang 

menguntungkan perusahaan namun masih selaras dengan tujuan yang 

ingin diperoleh.   

Tujuan perusahaan menjadi acuan dalam tahap menetapkan strategi 

pesan dan visual. Ide pokok yang selalu menjadi dasar pembuatan 

program kerjanya adalah tujuan Radio Metta FM sendiri sebagai radio 

sosial, dimana mereka mengedepankan kegiatan yang bersifat 

kemasyarakatan dan memperhatikan kepentingan umum.  

 

3. Persiapan Dan Pengembangan Media Promosi Dan Periklanan  

Guna lebih memperluas kesadaran masyarakat di Kota Surakarta 

terhadap Metta FM, maka perusahaan giat melakukan kerjasama bersama 

penyelenggara event – event di sekitar perusahaan. Selain itu juga bekerja 

sama dengan beberapa dinas pemerintahan Kota Surakarta baik dalam 
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pelaksanaan program siar hingga pengadaan acara perusahaan.  Dari 

adanya kerjasama acara tersebut diharapkan Metta FM bisa lebih 

mengenalkan perusahaannya ke target pasarnya. Tujuan tersebut dapat 

diwujudkan dengan cara pencantuman logo perusahaan, serta penyebutan 

nama stasiun radio Metta FM, atau juga pengenalan secara verbal dari 

penyelenggara  selama penyelenggaraan acara. 

4. Eksekusi Media Dan Aplikasi Komunikasi Pemasaran  

Selama ini Metta FM belum memanfaatkan banyak media promosi lain. 

Dari yang selama ini sudah dilakukan adalah penggunaan promosi 

melalui personal selling berupa door to door. Jadi tim marcomm dari 

Metta FM mendatangi target pasar untuk kemudian ditawarkan produk 

jasa dari Radio Metta FM yang bisa menarik minat klien menjalin 

kerjasama.  Metta FM juga memanfaatkan media digital untuk 

memperluas pemasarannya. Media digital yang dipilih adalah beberapa 

website radio streaming seperti jogjastreamers.com, indostreamers.com. 

Metta FM memanfaatkan beberapa media sosial yang banyak digunakan 

masyarakat sebagai sarana untuk melakukan direct marketing guna 

mempermudah penyebaran informasi yang berkaitan dengan Metta FM. 

Media sosial yang digunakan diantaranya : Facebook, Twitter, dan 

Instagram. Selain menggunakan sosial media, Metta FM juga 

menggunakan beberapa digital platfrom seperti : youtube, soundcloud, 

website perusahaan yagn saat ini masih dalam perbaikan, serta bergabung 

dalam aplikasi mobile Star Phone.  

Media promosi yang dimiliki Metta FM juga berupa pengadaan acara off 

air. Pengadaan acara off air ini bertujuan untuk menarik kesadaran yang 

lebih besar dari masyarakat tentang Metta FM dan juga lebih 

mengenalkan lagi identitas yang dimiliki oleh Metta FM sendiri. 

Kegiatan off air yang diadakan seperti : Festival Rebana, Chrismast Gift, 

Festival Kartini, dan juga mengadakan kompetisi dalam rangka perayaan 

ulang tahun perusahaan.  
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 Penyelenggaraan kegiatan diluar siaran, Metta FM memiliki divisi 

tersendiri dinamankan Metta EO. Metta EO ini adalah divisi baru yang 

bertugas menangani acara off air dari Metta sendiri dan juga 

menyediakan jasa menyelenggarakan kegiatan milik pihak lain. Sudah 

beberapa kali Metta EO dipercaya menangani acara – acara  besar di 

Surakarta dan sekitarnya, seperti Bogasari Expo, Festival Timus, dan 

acara lainnya.  

5. Monitoring Dan Analisis Situasi  

Guna menjaga kualitas kinerja perusahaan staff marketing 

communication Metta FM giat melakukan evaluasi dan juga briefing. 

Dari yang sudah biasa dilakukan, GM dan staff marcom akan melakukan 

morning briefing sebelum memulai pekerjaan setiap paginya. Hal ini 

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja hari sebelumnya serta 

mempersiapkan capaian kerja yang akan dilakukan pada hari itu.  

Tak hanya briefing saja, tim marcomm juga mengadakan evaluasi setiap 

bulannya dan juga setelah menyelesaikan suatu kegiatan perusahaan. 

Evaluasi dilakukan guna membahas hal – hal yang dikira menjadi 

hambatan ketika program kerja berlangsung sehingga akan ditemukan 

kunci permasalahan dan juga ditemukan solusi terbaik agar nantinya bisa 

meminimalisir kesalahan.  

Dengan adanya evaluasi maka akan membantu perusahaan dalam 

menjaga keseimbangan kinerja perusahaan. Agar kedepannya tidak 

terjadi hambatan yang dapat menurunkan kualitas perusahaan. 

 

6. Respon Konsumen  

Berkaca dari kegiatan yang telah dilakukan, Metta FM mengukur 

keberhasilan kegiatan pemasarannya dengan melihat insight pengguna 

media sosial terutama instagram. Saat ini sudah ada fitur di instagram 

yang memudahkan penggunanya untuk memantau tinggi rendahnya 

akun instagram yang mengunjungi dan berinteraksi dengan akun 

instagram Metta FM. 
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Selain itu cara lain yang dilakukan Metta FM untuk mengukur tinggi 

rendahnya respon masyarakat terhadap Metta FM adalah dengan 

melihat pemasukan pengiklan di Metta FM. Apabila terdapat 

peningkatan iklan yang masuk ke perusahaan maka dapat disimpulkan 

kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Metta FM sudah 

sesuai tujuan. Selama ini pemasangan iklan dirasa meningkat setelah 

pengadaan event off air oleh Metta FM. Karena ketika diadakan event, 

staf perusahaan dapat berinteraksi secara langsung dengan para 

pengunjung event. Dari situ tim marketing bisa menjelaskan lebih jelas 

mengenai perusahaan guna menarik minat masyarakat untuk 

mendengarkan Metta FM atau juga menjalin kerjasama.  

Metta FM juga melakukan riset kepada pendengar setianya guna 

melihat program mana saja yang digemari dan kurang digemari. Cara 

ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada pendengar Metta 

FM yang nomor telefonnya telah tersimpan di database perusahaan. 

Dari situlah, staff marcom menyebarkan daftar pertanyaan dan 

melakukan riset respon pendengar. Melalui riset yang dilakukan Metta 

FM dapat menganalisis program yang banyak disukai pendengar, 

mengetahui waktu ketika banyak orang mendengarkan Metta FM, dan 

juga program siar yang kurang peminatnya hingga harus digantikan 

dengan program siar yang lebih segar. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan perusahaan dari respon orang - 

prang melalui cara – cara diatas, maka Metta FM dapat mengetahui 

program kerja mana saja yang efektif meningkatkan kesadaran 

masyarakat, dan juga program siar mana saja yang digemari dan banyak 

menarik orang untuk mendengarkan Metta FM. Hasilnya, Radio Metta 

FM bisa tetap stabil bahkan mengalami peningkatan kualitas.  Apabila 

banyak orang yang mengetahui Radio Metta FM maka semakin 

meningkatkan pendengarnya juga. Dari situlah Metta FM bisa terus 

hidup dan berdiri sebagai media radio di Kota Surakarta.  
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Dari wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa respon yang 

berbeda dari pendengar siaran Radio Metta FM maupun dari beberapa 

pihak yang menjalin kerjasama. Menurut beberapa responden yang 

pernah menjalin kerjasama dengan Metta FM, alasan mereka menunjuk 

Metta FM sebagai media partner adalah karena kemudahan dan 

kesanggupannya dalam diajak kerja sama.Selain itu, menurut beberapa 

orang Metta FM dinilai sebagai radio yang cukup dikenal sehingga 

dirasa tepat untuk diajak menjalin kerjasama.  

Setelah terjalin kerjasama dengan Metta FM sebagai media partner, ada 

juga orang yang merasa puas dan tidak puas dengan kerjasama yang 

terjalin. Ada yang merasa cukup puas dengan Metta FM karena cukup 

tanggap dan kooperatif ketika berkerjasama. Namun ada juga pihak 

yang merasa kecewa karena tidak memenuhi keinginan klien sebagai 

media infomasi. 

 

F. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Radio Metta FM merupakan 

salah satu  radio aktif di Kota Surakarta yang menerapkan strategi 

komunikasi pemasaran guna mempertahakankan eksistensinya.  

Radio Metta FM menggunakan personal selling, direct marketing dan 

event sebagai strategi penyampaian pesan kepada khalayak.  Personal 

selling dilakukan dengan mendirikan booth Metta FM pada beberapa event 

tertentu, seperti yang pernah dilakukan lewat CFD di Slamet Riyadi. 

Melalui kegiatan ini Metta FM dapat berinteraksi dan bisa memperkenalkan 

lebih dalam mengenai program siarnya serta kegiatan – kegiatan stasiun 

radionya kepada khalayak. Selain dengan personal selling, Metta FM 

banyak mengadakan event – event guna menarik perhatian khalayak. Event 

yang telah diadakan oleh Metta FM diantaranya : Festival Rebana, 

Chirsmast Gift, Short Movie Competition, dan Festival Kartini. Selain itu, 

Metta FM juga mempermudah aksesnya untuk mengadakan kerjasama 
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dalam bentuk media partner bersama penyelenggara event dari luar 

perusahaan. Metta FM juga menggunakan sosial media sebagai sarana 

melaksanakan direct marketing. Hal ini dapat diwujudkan melalui sosial 

media, tim marcomm Metta FM dapat beinteraksi dengan khalayak. Melalui 

sosial media, dapat diketahui juga feedback juga minat khalayak. 

Pemanfaatan internet juga merambah ke digital platform seperti Youtube 

dan Soundcloud. Media digital lain yang dipergunakan ialah aplikasi 

komunikasi bernama Star Phone, disini Metta FM menyediakan layanan 

informasi seputar perusahaan, layanan streaming, juga layanan live chat. 

Metta FM telah memiliki website resmi, namun saat ini website milik Metta 

FM sedang mengalami perbaikan sehingga tidak dapat diakses.  

Meski begitu terdapat respon positif maupun respon negatif dari 

khalayak. Terdapat respon yang baik mengenai siaran maupun kerjasama 

yang terjalin. Namun masih ada pihak yang belum merasakan kepuasan 

setelah menjalin kerjasama atau mendengarkan siaran Metta FM. Kegiatan – 

kegiatan tersebut terbukti dapat mempertahankan eksistensi Radio Metta 

FM, dengan bertahannya pendengar setia dan kerjasama yang terjalin 

dengan berbagai pihak.  
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