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BAB III 

KEGIATAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN 

BRAND AWARENESS RADIO RADIKS 99 SEMARANG BEST 

FM 

 

Pada bab ini akan membahas lebih mendalam mengenai kegiatan komunikasi 

untuk meningkatkan brand awareness Radio Radiks 99 Semarang Best Fm. 

Pembahasan ini dilakukan dengan hasil penelitian menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara 

mendalam (Indepth Interview) dengan menggunakan panduan interview 

(Interview Guide) dan teori mengenai Brand Awareness Radio Radiks 99 

Semarang Best Fm. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai kegiatan 

komunikasi Radio Radiks 99 Semarang Best Fm, berdasarkan temuan penelitian : 

3.1 Program On Air 

Radiks 99 memiliki beberapa program on air baik di pagi hari sampai malam 

hari, seperti Radiks Tempo Dulu, Permata Hati, TPS, Golden Love Song, 

Hangout, Cafe Persada dan Rest & Relax. Berikut adalah beberapa kegiatan 

komunikasi radio Radiks 99 Semarang Best Fm dalam program on air : 
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a) Radiks Tempo Dulu 

Radiks Tempo Dulu, adalah program on air Radio Radiks 99 yang 

meng udara di pagi hari, dari jam 05.00 – 11.00, dalam program ini 

tentunya ada informasi yang di sampaikan seperti muatan berita yang 

sudah bekerja sama dengan Suara Merdeka. Untuk genre musik tetap sama 

yaitu musik 70 – 90 an. 

b) Permata Hati 

Program on air permata hati, jam udaranya sekitar pukul 11.00 – 

12.00, program ini adalah program bawaan dari pusat, jadi pihak Radio 

Radiks 99 dalam program ini tidak membuka sesi kirim-kirim pesan, 

karena ini dari pusat, jadi Radiks 99 hanya memutarkannya saja sampai 

pukul 11, dengan di tambahkan iklan yang masuk dan ids sebagai penjeda 

setiap program. Program Permata Hati biasanya menyampaikan informasi 

mengenai kesehtan. 

c) Teddy Penjol Show (TPS) 

Program TPS adalah program yang hampir sama dengan program 

Permata Hati, dimana program ini juga bawaan dari CPP Radio, namun 

yang berbeda adalah jenis penyampaian informasinya. Untuk TPS 

biasanya isinya berupa pantun pantun dari pendengar yang di bacakan oleh 

penyiar dengan di sertakan bercandaan -  candaan penyiar, TPS ini 

menyampaikan hiburan berbeda dengan Permata Hati yang seputar 

kesehatan. Program ini meng udara dari jam 12.00 – 13.00. 
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d) Golden Love Song 

Program ini adalah program yang secara langsung di bawakan 

penyiar. Jam siaranya dari pukul 13.00 – 16.00, dalam program ini untuk 

pendengar yang ingin request lagu, harus 2 manca negara, 1 Indonesia. 

Dalam format lagunya yang di putar adalah 3 lagu manca negara, dan 1 

lagu Indonesia di dalam playlist. Program ini juga memberikan 

kesempatan untuk request dan juga salam-salam bagi para pendengar. 

e) Hangout 

Hangout adalah sebuah program on air yang meng udara dari jam 

16.00 – 18.00. Hangout sendiri memiliki ciri khas yang berbeda yaitu 

dengan adanya program tambahan seperti Dunia Anak, dan juga Kumpul 

Komunitas. Dunia Anak dan Kumpul Komunitas adalah program on air 

yang melibatkan pihak luar untuk bergabung siaran. Seperti Dunia Anak, 

Dunia Anak ini adalah program on air Radiks 99 yang melibatkan seperti 

TK & SD untuk mereka bisa tampil di program Dunia Anak, baik dari 

nyanyi, pantun, dan lain – lain. Kupas sendiri adalah program on air yang 

melibatkan komunitas yang ada di Semarang untuk sharing mengenai 

komunitasnya, dan juga mempromosikan komunitasnya tersebut. Kedua 

program ini mengambil waktu di jam Hangout, untuk Dunia Anak di hari 

jum’at di jam 16.00 – 17.00, dan untuk Kupas di jam yang sama dengan 

Dunia Anak namun di hari sabtu. Untuk hari Senin – Kamis Hangout 

memiliki sistem 1 jam lagu hits A, 1 jam nya lagi lagu hits B. 
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f) Cafe Persada 

Cafe Persada merupakan program yang masuk ke dalam jam prime 

time, di dalam program ini seperti program yang lainya, dapat request lagu 

dan juga salam – salam. Program ini meng udara dari jam 18.00 – 20.00, 

untuk di jam 19.00 – 19.30, terdapat informasi berita yang di berikan dari 

Suara Merdeka. Dalam program ini Sobat Radiks yang request harus 2 

lagu manca negara & 2 Indonesia. 

g) Rest & Relax 

Rest & Relax adalah program terakhir Radiks 99 atau program 

penutup. Dimana program ini memutarkan genre musik seperti musik 70 – 

90 an yang sama dengan program lain. Rest & Relax sendiri meng udara 

mulai dari jam 20.00 – 00.00. semua program on air Radiks 99 rata – rata 

memiliki kurun waktu 4 jam per setiap segmen. 
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3.2 Program Off Air 

Dalam program Off Air yang di miliki Radiks 99 Semarang Best Fm antara 

lain, Beranda Wanita & Nobar. Berikut adalah penjelasan dari program off air 

Radio Radiks 99 Semarang Best Fm antara lain : 

a) Beranda Wanita 

Program off air, Beranda Wanita adalah program rutin bulanan 

yang di lakukan Radio Radiks 99 Semarang Best Fm. Program ini di 

laksanakan biasanya adalah di akhir bulan. Beranda Wanita adalah 

program yang target pesertanya adalah wanita atau lebih ke ibu – ibu. 

Beranda Wanita memiliki kegiatan berbeda beda di setiap bulannya, ada 

membuat pudding, ada cara membuat pemebersih muka yang alami, 

memasak, ataupun kecantikan yang lainya. Walaupun program ini rutin di 

setiap bulannya, namun sangat di sayangkan, untuk peserta yang 

berpatisipasi dalam program ini jumlahnya tidak teralu banyak. 

 Menurut informan 5 terkadang suka khawatir apabila tidak hadir 

dalam program off air seperti Beranda Wanita ini karena apabila tidak 

hadir, maka jumlah peserta menjadi lebih sedikit. Walaupun program ini 

adalah program Radio Radiks 99 yang konsisten di setiap bulanya, namun 

masih banyak perbaikan dari segi sosialisasi dan promosi untuk 

meningkatkan jumlah peserta yang hadir. 
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b) Nobar 

Program off air selain Beranda Wanita adalah Nonton Bareng 

(nobar) dimana kegiatan ini adalah bentuk kerja sama dari CPP Radio 

kepada Falcon Pictures, dalam management CPP Radio untuk radio di 

Semarang yang mendapatkan kesempatan untuk Nobar adalah Radio 

Radiks 99 & Rct Fm. 

Nobar ini melibatkan para pendengar radio Radiks 99, para 

pendengar yang bisa mendaftar untuk mengikuti kegiatan Nobar, dan 

biasanya untuk mengejar target masing masing dari pegawai Radio Radiks 

99 mengajak teman atau mencari buat yang dapat hadir di kegiatan Nobar 

sehingga kuota terpenuhi. 

Dalam program Nobar ini adalah program yang tidak rutin, jadi 

program ini tergantung dari pihak falcon pictures, yang memberikan 

kesempatan untuk ada Nobar atau tidak. Jadi tidak semuanya film yang di 

keluarkan oleh falcon pictures ini Radiks 99 mendapatkan kuota untuk 

Nobar. 
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