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I. PENDAHULUAN  

 Radio sebagai media massa terus mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Dimulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, dan zaman 

orde baru. Mulai dari radio yang segmentasinya luas, sampai yang mempersempit 

diri dalam segmentasi. Sehingga radio yang dulunya bersifat umum, sekarang 

dikenal dengan radio wanita, radio untuk anak muda, radio untuk remaja, radio 

khusus berita, radio budaya dan lain sebagainya. 

Radio merupakan salah satu media massa yang berkaitan erat dengan 

kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan berbagai macam informasi, hiburan, 

dan pendidikan. Radio sebagai media massa yang efektif dalam penyebaran 

informasi, berbagai macam informasi bisa disampaikan dengan audio yang jelas dan 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Radio juga 

menyebabkan ketergantungan terhadap masyarakat karena tidak dapat dipisahkan 

dengan kebiasaan mendengarkan radio karena Radio memberikan kepuasan 

tersendiri terhadap pendengarnya dengan adanya radio tersebut sangat praktis 

sehingga masyarakat dapat mendengarkan radio dimana saja dan kapan saja. 

Didalam radio sangat diperhatikan bagaimana cara berkomunikasi terhadap 

masyarakat, maka beberapa stasiun radio memiliki khas sendiri-sendiri dalam 

bersiaran atau berkomunikasi agar dapat menarik minat dengar masyarakat 

sebanyak mungkin. 

Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar dewasa ini cukup tinggi 

dalam merebut perhatian audience. Salah satu usaha yang dilakukan yakni dengan 

membawakan acara yang sesuai dengan segmentasi yang dituju sesuai dengan visi 

dan misi radio itu sendiri dengan pola penyiaran yang menarik. Sehingga banyak 

diminati oleh audience untuk mendengarkan siaran dari stasiun radio tersebut. 
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II. TUJUAN 

1. Informing (memberi informasi) 

Periklanan dapat memberitahukan pasar tentang suatu produk baru dan 

perubahan harga, menyusulkan kegunaan suatu produk baru menjelaskan cara 

kerja, dan membangun citra perusahaan. 

2. Persuading (membujuk) 

Periklanan dapat membentuk preferensi merek, mengubah persepsi konsumen 

tentang atribut produk, mengajak konsumen untuk mencoba produk atau jasa 

yang diiklankan dan membujuk konsumen untuk membeli sekarang. 

3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen 

dan meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada.  

4. Adding Value (memberikan nilai tambah) 

Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

persepsi konsumen, sehingga seringkali merek dipandang sebagai lebih elegen, 

lebih bergaya,dan biasa lebih unggul dari tawaran pesaing. 
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III. VISI  

• Menjadi radio streaming dengan siaran yang unggul, terpercaya dan 

profesional, dalam menyajikan hiburan serta informasi terbaik. 

 

IV. MISI 

 

• Menyelenggarakan siaran yang bernilai edukatif, informatif, dan menghibur 

masyarakat. 

• Mengembangkan program untuk mengedukasi masyarakat dengan dilandasi 

nilai-nilai sosial budaya sesuai dengan tuntutan jaman untuk pendengar 

segmen anak muda/ remaja. 

• Menjalin kemitraan bisnis yang sinergis terpercaya dan saling 

menguntungkan. 

• Meningkatkan profesionalisme dalam manajemen radio. 

• Mengikuti perkembangan teknologi secara terus menerus untuk mendukung 

penyelenggaraan siaran. 

• Senantiasa membina SDM sesuai tuntutan profesional di bidangnya. 

• Menciptakan nilai tambah yang menguntungkan bagi pemilik, karyawan, dan 

para mitra. 
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V. PROFILE RADIO KITA 

NAMA RADIO  :  RADIO KITA JAKARTA 

TAQLINE   :  RADIONYA KITA KITA 

FREKUENSI   :  STREAMING / DIGITAL / INTERNET 

 STREAMING   :  APLIKASI PLAYSTORE, WEBSITE 

WEBSITE RADIO  :  www.radiokita.net 

WEBSITE STREAMING :  www.radiokita.net/streaming 

APLIKASI ANDROID  : Radio Kita (Play Store) 

SOSIAL MEDIA PROMOSI 

Instagram :  @radiokitanet 

Facebook :  Radio Kita Jakarta  

Twitter  :  @radiokitanet_  

ALAMAT STUDIO :  Jln Lorong 102 No.85 Koja,  

  Jakarta Utara -14220 

 

 

“ JANGKAUAN SIAR  MELIPUTI SELURUH WILAYAH INDONESIA YANG 

TERAKSES DENGAN MEDIA INTERNET ” 

 

 

http://www.radiokita.net/
http://www.radiokita.net/streaming
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VI. SEJARAH RADIO KITA 

RADIO KITA, merupakan salah satu media penyiaran Radio pada chanel Streaming 

yang berada di wilayah  Jakarta, yang dimana program siarannya dapat didengarkan 

pada website official www.radiokita.net dan aplikasi smartphone yang saat ini sudah bisa 

diakses dan di unduh pada play store, dengan jangkauan pendengar lebih luas se-

Indonesia yang dapat diakses di lokasi yang terjangkau dengan internet. 

Berawal dari keinginan berperan di dunia entertaiment, pada bulan november 2012 

server radio streaming dibuat dan dimulai siaran percobaan dikalangan musisi indie 

terdekat di wilayah jakarta, hingga pada tanggal 13 januari 2013 Radio Streaming Jakarta 

ini mulai diresmikan dan dikenalkan dengan nama Radio KiTA (Radio Komunitas Indie 

Jakarta) terbentuk berada pada link website radiokita.hol.es, hingga sampai saatnya 

terhenti penyiaran di pertengahan tahun 2016 dikarenakan biaya yang kurang memadai 

untuk membayar hosting dan lain sebagainya. Akan tetapi karena keinginan yang kuat 

untuk terus berkembang dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya, di awal tahun 2018 

Radio Kita kembali memulai siaran streaming dengan nama domain baru di 

www.radiokita.net. 

Dan menjelang akhir tahun 2018 tepatnya di bulan September Dede bertemu 

dengan Santo yang sama menyukai dunia musik dan ingin berperan sama di dunia 

entertaiment, dan melibatkan Rudi dan Mentari sebagai spesial host di radio / penyiar di 

Radio Kita. Dengan visi misi yang sama serta dengan terbentuknya Tim dengan 4 orang 

Radio KiTA sepakat sedikit merubah nama menjadi Radio Kita Jakarta dengan Jargon 

andalan “Radio Kita Kita” pada bulan Januari 2019. 

Dengan membuat tampilan web baru dengan desain lebih mengedepankan berita 

maupun artikel serta slot iklan untuk brand perusahaan tentunya radio kita berharap 

dapat membantu musisi junior, senior maupun pro dan perusahaan-perusahaan untuk 

bisa menjadi media partner untuk promosinya. 

 

http://radiokita.net/
http://www.radiokita.net/
http://radiokita.net/
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VII. POTENSI PENDENGAR 

 

VIII. SUMBER MATERI DAN BENTUK  MATERI 

Sumber materi setiap program acara Radio Kita di peroleh dari : 

• Pendengar  setia Radio Kita / Sahabat RK 

• Internet / Media Online 

• Di kutip dari Buku, Koran, Tabloid, Majalah serta media cetak lainnya. 

• Ekskul Pelajar / Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, serta Event Organizer  

( yang bekerjasama dengan Radio Kita ). 

Bentuk materi setiap program acara Radio Kita : 

• Naskah Tertulis yang akan disiarkan (Script Radio) 

• Media Online 

• Rekaman Audio 

• Telp Interaktif 



  
 
 

Radio Kita Jakarta 
Jalan Lorong 102 No.85 Koja, Jakarta Utara 14220 

Email : info@radiokita.net 

IX. PRODUK DAN LAYANAN 

Dalam melakukan perancangan promosi dan komunikasi pada suatu produk 

yang sangat dibutuhkan masyarakat, kami memberikan pelayanan jasa berupa audio 

yang dapat di dengarkan oleh masyarakat melalui penyiaran radio. 

Apabila ada masyarakat yang ingin mempromosikan produk yang dimiliki 

melalui penyiaran radio berupa audio, kami memberikan pelayanan berapa promosi 

pemutaran spot iklan/ adlibs, dengan tujuan menyentuh pangsa pasar yang  

diinginkan dengan selling/ sampling produk, dengan harapan dapat menyentuh 

konsumen secara langsung sehinggga dapat meningkatkan arus penjualan. 

Dalam pembuatan produk tersebut, kami akan berusaha mewujudkan 

keinginan para konsumen dengan imajinasi dan kreativitas  yang dimiliki untuk hasil 

yang sangat memuaskan. Tetapi kami juga tidak membatasi atau menghalagi 

keinginan konsumen, mereka juga bebas menentukannya.  

 

X. ASUMSI PRODUK 

Prosedur pelayanan kepada client : 

• Memberikan pelayanan On Air berupa promosi pemutaran spot iklan/ adlibs, 

dengan tujuan menyentuh pangsa pasar yang diinginkan. 

• Memberikan pelayanan Off Air berupa promosi melalui event-event besar/ 

kecil, dengan selling/ sampling produk, dengan harapan dapat menyentuh 

konsumen secara langsung sehinggga dapat meningkatkan arus penjualan. 

• Radio Kita Jakarta siap membantu memproduksi spot untuk kebutuhan iklan 

dengan menggunakan Recording Digital System dan Master dengan bentuk 

Audio File atau CD. 
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XI. PENUTUP 

Demikian proposal penawaran ini kami buat, besar harapan Kami agar terjalin 

kerjasama antara Perusahaan Bapak/Ibu dengan kami dan mempercayakan kepada 

kami perihal promosi yang diperlukan. Semoga kita dapat menjalin hubungan 

kerjasama yang lebih baik di saat ini dan masa yang akan datang, yang lebih maju 

dan berkembang lagi, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin canggih. 

Jika terdapat pertanyaan dan info yang ingin diketahui dari pihak Perusahaan 

Bapak/Ibu, mohon menghubungi contact person kami sebagai berikut :  

Handpone & Whatsapp : 

➢ Deksa   :  0852-1140-3009 Call Only / 0895-3333-009-40 Whatsapp 

➢ Santo   :  0838-7027-3323 

Email :  info@radiokita.net 

   radiokitajakarta@gmail.com 

Terima kasih. 

 

        Hormat kami, 

 

 

    D e k s a  D e e 

--------------------------

RADIO KITA JAKARTA 
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