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MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS  

PADA PERUSAHAAN MEDIA RADIO INDEPENDENT DAN GROUP 

 

 

Oleh: Eldining Wahyu Finarsih 

Dosen Pembimbing: Sigit Pramono, SE., M.Sc 

 

RINGKASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengambilan 

keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan media radio di Kota Malang 

secara umum. Yang dilakukan pada perusahaan radio grup dan radio independent, 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan model pengambilan keputusan 

strategis di masing-masing radio dan menghasilkan model pengambilan keputusan 

strategis baru hasil dari perpaduan antara kedua radio untuk menghasilkan model 

pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif. Penelitian ini termasuk 

kategori penelitian explorative, menurut Malhotra (2004) penelitian eksploratif 

bermaksut ingin menemukan faktor-faktor penyebab sesuatu itu terjadi, sifatnya 

meraba-raba masalah (rugi) dan peluangnya (untungnya). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, primer yaitu data dari 

perusahaan dan sekunder data yang berasal dari internet, buku literatur, jurnal, 

penelitian terhadulu dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan wawancara dan observasi dan dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. 

 Hasil dari penelitian ini yaitu model pengambilan keputusan strategis 

yang dilakukan oleh perusahaan radio independent dan group. Dan model 

pengambilan keputusan strategis pada perusahaan media radio berada di tahap 

perumusan strategi  dalam model menejemen strategis teori David (2011). Selain 

itu, ditemukan keunikan dalam proses pengambilan keputusan strategis pada 

perusahaan radio, yaitu semua karyawan pada perusahaan tersebut memiliki 

fungsi manajemen dan wewenang dalam proses pengambilan keputusan strategis. 

Jadi, seluruh karyawan pada perusahaan radio baik independent maupun group 

memiliki peran ganda, yaitu pengambil dan  pelaksana keputusan.  

 

Kata kunci: Screening, Desain solusi, Keputusan strategis 
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MODEL OF STRATEGIC DECISION MAKING OF INDEPENDENT AND 

GROUP RADIO MEDIA COMPANIES 
 

By Eldining Wahyu Finarsih 

Supervisor : Sigit Pramono, SE., M.Sc 

 

 

ABSTRACT 

 

 This thesis aims to determine the general model of strategic decision 

made by the radio media company in Malang. Performed on radio of company’s 

group and independent radio, to find out the similarities and differences in the 

strategic decision-making model of each radio and produce a new model of 

strategic decision making results from a combination of both to produce a model 

of strategic decision-making more effective. This thesis is using descriptive 

method of research that systematically describes the condition in accordance with 

the facts and phenomena that exist. The data used in this thesis are primary and 

secondary, namely primary and secondary data from enterprise data coming from 

the Internet, literature books, and other sources. Data collection techniques in this 

study used interview and documentation for qualitative analysis data method. 

 The results of this research is a model of strategic decision making of 

independent and group radio media companies. Therefore, model of strategic 

decision making in radio companies is in the stage of strategy formulation in the 

model of strategic management theory by David (2011). In addition, the 

uniqueness is found in the strategic decision making process in the radio 

companies in Malang, that all employees at the company has a management 

function and have contributed to the strategic decision making process. So, all 

employees at the radio company in Malang generally have a dual role of decision-

makers and implementers. 

 

Key Words: Screening, Solution Design, Strategic Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan di dunia pasti memiliki strategi, strategi yang 

dimaksud disini adalah, langkah-langkah perusahaan untuk mencapai 

tujuan perusahaan tersebut. Menurut David (2011:5) dalam buku Strategic 

Management, manajemen strategi adalah seni dan pegetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasi, serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional yang membuat sebuah organisasi mencapai 

tujuannya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

strategis bergantung pada  model keputusan yang diambil oleh pemimpin 

perusahaan pada level strategis atau Top Manajer.  

Dari sekian banyaknya perusahaan dagang dan jasa yang ada di 

dunia, terdapat perusahaan jasa yang saat ini sedang menjadi sorotan 

dunia, yaitu perusahaan media. Perusahaan media memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan perusahaan barang dan jasa pada umumnya, dalam 

perusahaan media terdapat dua jenis yaitu media massa dan media 

penyiaran. Media massa adalah perusahaan media cetak seperti koran, 

majalah, media online, dan lain-lain, sedangkan media penyiaran adalah 

media yang bergerak di bidang radio dan televisi. Dalam hal ini, media 

cetak terdapat dua bidang manajemen, yaitu bisnis dan redaksi. Hal 

tersebut tidak sama dengan media penyiaran sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Morrisan, terdapat 3 pilar vital yang diperlukan dalam 
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perusahaan media penyiaran yaitu teknis, program, dan pemasaran. 

Keduanya, perusahaan media massa dan media penyiaran sama-sama 

menuntut kreatifitas tiap individu untuk mengisi posisi tim redaksi dan 

program, hal ini yang membuat perusahaan media dikategotikan sebagai 

industri kreatif karena produk dari perusahaan media adalah kreatifitas 

karyawan. Hal itulah yang membuat perusahaan media menarik untuk 

dipelajari lebih lanjut mengenai sistem manajemen yang berbeda dengan 

perusahaan dagang dan jasa yang lainnya. 

Dalam hal persaingan, perusahaan media saling bersaing dengan 

perusahaan media lainnya dalam hal memproduksi berita dan informasi 

yang lebih cepat dan akurat. Media penyiaran seperti radio dan televisi 

juga bersaing dengan media massa seperti koran, majalah, dan media 

online terkait dengan eksistensi seiring perkembangan teknologi.  

Melihat dari perkembangan sejarah perusahaan media, peran dan 

jenis perusahaan media semakin beragam. Beberapa puluh tahun yang lalu, 

media hanya berbentuk tulisan atau cetak, yaitu koran atau surat kabar, 

lalu seiring perkembangan zaman, muncul media berbentuk audio, yaitu 

radio. Menurut Drs. M. Palapah dan Drs. Atang Syamsudin, pengertian 

Radio adalah “Keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari 

suatu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat dari rumah, mobil, kapal, 

dan sebagainya” (Palapah dan Atang, 1883 : 107). 

Di Indonesia sendiri, radio sudah ada sejak jaman kolonial 

Belanda, yaitu yang pertama berdiri bernama BRV yang dikelola oleh 

swasta, sejak itu muncul berbagai radio di seluruh Indonesia, yaitu 
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Nederlandsch Indische radio Omroep Mij ( NIROM) di jakarta, Bandung 

dan Medan, Solossche Radio Vereniging (SRV) di Surakarta, Mataramse 

Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di Jogjakarta, Verniging 

Oosterse Radio Luisteraars (VORO) di Bandung, Vereniging Voor 

Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chineese en Inheemse 

Radio Luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste 

Madiunse Radio Omroep (EMRO) di Madiun, Radio Semarang di 

Semarang, dan lain-lain. Saat itu radio digunakan sebagai alat propaganda 

untuk memenangkan perang, peran media radio sangat vital pada  era 

tersebut. Tidak hanya radio, saat itu juga ada media seperti majalah, surat 

kabar, kantor berita, film, dan lain-lain. Namun, radio saat itu dianggap 

media paling ampuh dalam penyebaran informasi. Pengguna awal radio 

kebanyakan dipergunakan oleh instansi maritim, untuk mengirimkan kode 

morse antara kapal dan darat. Setelah itu radio berkembang menjadi radio 

AM pada tahun 1900, yang mana tahun itu belum dipergunakan untuk 

kebutuhan komersial karena kualitas siaran yang masih buruk, setelah itu 

muncul radio FM yang ditemukan pada tahun 1933 oleh Armstrong, yang 

mendirikan stasiun radio pertama dengan biayanya sendiri. Sejak tahun 

1960-an radio FM sudah menjadi sistem yang benar-benar sempurna, dan 

mulai berkembang di seluruh dunia. 

Radio di Indonesia mencapai masa kejayaannya pada tahun 1980-

1990an, setelah terjadi pergantian dari amplitudo AM ke FM. Pada tahun 

2000, radio sudah tersebar di seluruh Amerika, begitu juga di Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi, di tahun 2010 



4 

 

 

ketenaran radio bersaing dengan televisi, namun radio masih tetap 

bertahan dengan teknologi streaming, dan tidak lagi memakai radio 

berbentuk besar. Menurut Markku Wilenius and Nando Malmelin (2009), 

dalam dua dekade terakhir industri media berkembang dengan sangat cepat 

dan mengalami perubahan yang sulit diprediksi.  

Seiring perkembangan zaman, fungsi radio bagi kehidupan 

manusia semakin beragam, dulu manusia memanfaatkan radio sebagai 

satu-satunya media untuk memperoleh informasi paling cepat sebelum ada 

televisi. Namun sekarang radio bukanlah pilihan utama, bahkan semakin 

banyaknya jenis media , fungsi utama radio yang awalnya menjadi sumber 

informasi sekarang bergeser menjadi pilihan media hiburan. 

Eksistensi media radio sampai saat ini masih bertahan dikarenakan 

meskipun media radio tidak mempunyai kemampuan visual seperti 

televisi, namun media radio memiliki beberapa kelebihan yang tidak bisa 

disajikan oleh media televisi. Menurut Jahi (1993), radio tidak menuntut 

masyarakat untuk memiliki kemampuan membaca melainkan hanya 

mendengar, dapat menembus segala penjuru negeri karena tidak mengenal 

batas geografi, radio termasuk media yang ekonomis bagi pelaku usaha 

maupun masyarakat, interaksi di media radio lebih personal, siaran dapat 

dilaksanakan sepanjang hari, praktis dan bisa didengarkan dimana saja, 

dapat dinikmati oleh siapapun dalam suasana apapun. Selain kelebihan 

diatas, menurut Shimp (2003) dari segi pelaku usaha, melakukan 

pengiklanan di radio juga relatif lebih ekonomis dibandingkan di televisi, 

pembuatan iklan juga cepat jadi bisa lebih mudah merubah konten iklan. 
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Radio juga dikateorikan sebagai media kedua terbaik setelah 

majalah dalam menjangkau masyarakat yang tersegmentasi, dikarenakan 

program yang dimiliki oleh media radio lebih beragam dan tersegmentasi. 

Menurut Shimp (2003) Program radio yang bervariasi memungkinkan para 

pengiklan untuk memilih format-format dan stasiun-stasiun khusus agar 

sesuai dengan komposisi khalayak sasaran dan strategi pesan kreatif 

mereka. 

Kota Malang adalah kota terbesar ke dua di Jawa Timur, setelah 

Surabaya, dan memiliki industri yang berkembang sangat pesat, terutama 

di bidang pariwisata. Seiring berkembangnya Kota Malang, maka 

industrinya juga semakin maju. Industri media juga tidak ketinggalan, 

dimana media memegang peran penting seiring majunya sebuah kota. 

Bentuk media bermacam-macam dari awalnya hanya surat kabar, radio, 

televisi, sekarang media identik dengan sosial media atau Internet. 

Semakin majunya kota, persaingan media akan semakin ketat, tidak hanya 

bersaing dengan media sejenis seperti radio dengan radio, tapi juga dengan 

media lain contohnya bagaimana radio bersaing dengan televisi bahkan 

internet.  

Namun keberadaan televisi dan internet tidak mematikan industri 

media radio, karena sampai saat ini di seluruh kota di Indonesia masih 

banyak terdapat stasiun radio dan bahkan  banyak bermunculan radio-radio 

baru yang mengusung teknologi terbaru dan kemasan yang lebih modern. 

Hal ini dikarenakan industri radio dapat cepat beradaptasi dengan 

kebutuhan masyarakat modern. 
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Tidak hanya di kota-kota besar yang masih menggunakan radio 

untuk media informasi, di Kota Malang sendiri radio masih tergolong 

media yang diperhitungkan, dengan persaingan ketat, maka radio di Kota 

Malang saat ini tidak hanya menawarkan jasa siar suara, namun merambah 

dunia internet terutama sosial media. Dengan menggunakan teknologi 

sosial media, radio tidak hanya memproduksi audio, namun juga visual 

seperti video di youtube dan instagram, posting informasi terkini lewat 

akun sosial media, dan sebagainya, yang membuat industri radio tidak 

kalah dengan media yang berbasis internet/online. Ditambah lagi dengan 

maraknya event di Kota Malang, dan radio dianggap mumpuni untuk 

membantu dalam promosi event, karena selain praktis, radio masih 

dianggap media yang diperhitungkan, ini lah yang menyebabkan 

perusahaan radio melakukan ekspansi dan berkembang menjadi media 

partner suatu event. 

Bukti dari makin ketatnya persaingan radio di Kota Malang terlihat 

dari masih banyaknya stasiun radio negeri maupun swasta dari berbagai 

segmen bahkan banyak bermunculan radio baru, setelah didaftar oleh 

Dinas Komunikasi dan Informasi ternyata ada 17 stasiun radio resmi di 

Kota Malang. Dengan adanya berbagai macam jenis segmentasi radio 

yang ada di Kota Malang, yang paling banyak disoroti dan melakukan 

banyak inovasi adalah radio dengan segmentasi anak muda yaitu antara 

usia 15-35 tahun. Masyarakat Kota Malang masih banyak menyoroti 

industri media terutama radio dengan banyaknya penelitian yang 

mengangkat perusahaan radio. Pada tahun 2002 Ali Muhyidin Amien 
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melakukan penelitian imlementasi segmentasi pasar pada radio Kalimaya 

Bhaskara, tahun 2006 Allan Galiano meneliti analisa kepuasan pendengar 

pada radio Kalimaya Bhaskara, dan tahun 2007 Aulia Kurniadewi 

melakukan analisis lingkungan pada radio Kalimaya Bhaskara. Hal 

tersebut menarik karena ditemukan beberapa fakta  yaitu program dan 

yang diputar di radio harus sesuai dengan segmentasi pasar, dalam 

meningkatkan kepuasan pendengar radio harus bisa menerima kritik dari 

pendengar, bisa memperbaiki kelemahan karyawan, dan gaya bahasa 

penyiar harus khas serta menarik. 

Berbicara mengenai radio, perusahaan radio merupakan industri 

kreatif. Industri kreatif adalah industri yang cukup menguntungkan 

dibanding industri bidang lainnya, hal itu disampaikan oleh Howkins 

(2001) dalam bukunya “The Creative Economy” menemukan kehadiran 

gelombang ekonomi kreatif dan menyadarinya pertama kali pada tahun 

1996, terkait ekspor karya hak cipta Amerika Serikat yang mempunyai 

nilai penjualan sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor 

sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Sebagai industri 

kreatif yang mengutamakan kreatifitas dan ide dari masing-masing 

individu sebagai produk perusahaan. Pentingnya ide dan kreativitas setiap 

individu dalam perusahaan media, berpengaruh juga pada model 

pengambilan keputusan strategi yang lebih fleksibel dan terbuka 

dibandingkan dengan industri lainnya. 

Selain karena alasan perusahaan media memiliki perbedaaan 

manajemen dibanding perusahaan dagang dan jasa lainnya dikarenakan 
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bergerak dalam bidang industri kreatif, penelitian ini menarik untuk 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara Manajer level strategis dapat 

membuat keputusan atas perbedaan kreativitas setiap individu yang tidak 

mempunyai tolak ukur benar atau salah, dan tidak adanya standar baku 

kualitas produk yang dihasilkan. Hal itu akan manjadikan model 

pengambilan keputusan strategis yang unik dalam tiap bentuk perusahaan 

terutama radio, yaitu industri media yang hanya menawarkan jasa audio 

namun tetap bisa bertahan di era milenial saat ini. Untuk lebih mengetahui 

model pengambilan keputusan strategis media radio secara umum, 

diperlukan penelitian lebih lanjut pada radio-radio yang ada di Kota 

Malang yang memiliki perbedaan dalam hal manajemen. Berkaitan dengan 

hal tersebut, penelitian dilakukan pada radio grup dan non grup 

(independent), dengan tujuan agar dapat  mengetahui Model 

Pengambilan Keputusan Strategis Pada Perusahaan Media Radio 

Independent dan Group, dengan meneliti perbedaan model manajemen 

dan struktur organisasi antara radio grup dan radio non grup terutama 

perbedaan pada peranan Top Manager di kedua radio.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan model 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua media radio dengan 

bentuk perusahaan yang berbeda, yaitu radio grup dan radio independent 

di era modern dan dengan persaingan yang ketat. Dari sekian banyak 

penelitian yang telah dilakukan tentang perusahaan radio, belum pernah 

ada penelitian mengenai bagaimana proses perusahaan dalam menentukan 

keputusan strategis, dan belum diketahui apakah semua radio memiliki 
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proses pengambilan keputusan yang relatif sama atau tidak. Hal inilah 

yang menarik, karena akan menjadi penelitian pertama yang akan 

memetakan proses bagaimana sebuah keputusan strategis dibuat dalam 

perusahaan radio independen dan grup. Penelitian ini bermanfaat bagi 

perusahaan dan akademisi yang ingin mempelajari lebih jauh tentang 

model pengambilan keputusan strategis pada industri kreatif khususnya 

radio. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui model 

pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan yang 

bergerak di bidang industri kreatif, khususnya perusahaan radio yang dapat 

bertahan selama lebih dari 100 tahun dan terus berkembang sampai saat 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana model pengambilan keputusan strategis pada radio 

grup? 

2. Bagaimana model pengambilan keputusan strategis pada radio 

independen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pengambilan keputusan strategis pada radio 

 grup 

2. Mengetahui proses pengambilan keputusan strategis pada radio 

 independen 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat bagi penulis 
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a) Sebagai penerapan dan pengembangan iilmu yang telah didapat 

pada masa kuliah 

b) Menambah wawasan dan pengalaman apa yang ada di lapangan 

c) Mengetahui perbedaan teori di perkuliahan dan praktek di suatu 

perusahaan 

2. Manfaat bagi perusahaan yang diteliti 

a) Dapat mengetahui pengambilan keputusan strategis perusahaan 

radio di Kota Malang secara umum 

b) Bisa menjadi pertimbangan untuk evaluasi dalam pengambilan 

keputusan yang paling efektif 

c) Bisa menjadi rekomendasi dalam model pengambilan 

keputusan 

3. Manfaat bagi Industri Media Radio 

a) Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan strategi apa 

yang perlu dipertahankan untuk saat ini. 

b) Memberikan referensi terhadap strategi yang sudah tidak 

relefan   untuk dipertahankan saat ini. 

c) Sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana cara mengambilan 

keputusan secara efektif 

4. Manfaat bagi Akademisi dan Pihak Lain 

a) Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya 
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b) Untuk memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

wawasan 

c) Mengetahui praktek di lapangan dan sebagai bahan 

pembanding penelitian yang lain. 

5. Manfaat bagi masyarakat umum 

a) Dapat mengetahui perkembangan radio terutama yang ada di 

Kota Malang 

b) Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan. 

c) Tidak hanya sebagai pendengar, masyarakat juga mengetahui 

bagaimana industri media radio itu berjalan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Perusahaan Media/ Radio 

Penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang berkaitan dengan media radio. Dalam penelitian yang telah 

dilakukan di Radio Kalimaya Bhaskara, terdapat beberapa hasil yaitu, 

penelitian oleh Amien (2002), menjelaskan bahwa segmentasi dalam 

pemrograman acara berpengaruh pada iklan yang diputar dan materi iklan 

disesuaikan dengan program dan segmentasi radio. Galiano (2006), 

menjelaskan dalam perusahaan media radio untuk meingkatkan kepuasan 

pendengar, perusahaan harus bersedia menerika kritik, meningkatkan 

keramahan kru, memperbaiki gaya bahasa penyiar. Sedangkan Kurniadewi 

(2007), menunjukkan bahwa Radio Kalimaya Bhaskara berada di kuadran 

II, yang berarti strategi yang harus diakukan adalah penetrasi pasar dan 

pengembangan produk. Penelitian lain yang dilakukan di perusahaan radio 

yaitu penelitian oleh Vaccaro dan Kassaye (1997), yang mengungkapkan 

bahwa barter dapat membantu perusahaan radio untuk mendapatkan 

merchandise dan pelayanan tanpa mengeluatrkan dana, Pimpinan 

menggunakan barter untuk menguatkan penawarkan produk. 

Untuk penelitian yang dilakukan di perusahaan media yang lainnya 

adalah penelitian dari Sunarto dan Hasibuan (2007) yang menjelaskan 

Inovasi merupakan faktor strategis dalam meningkatkan keunggulan 

kompetitif, televisi Indonesia terjebak dalam persaingan rating program
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yang tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan, sebagai pengganti rating 

ada Ad-Impact Index. Lalu ada Wilenius dan Malmelin (2009) yang 

menjelaskan bahwa ada 5 prinsip agar industri media dapat bertahan di 

masa depan.  

Dari penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa keberhasilan 

perusahaan media radio untuk tetap bertahan di era modern dan dapat 

bersaing dengan media lainnya yaitu bergantung dari kualitas sumber daya 

manusianya dan inovasi yang dapat ditawarkan oleh perusahaan radio 

tersebut. 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu Yang Terkait 

NO PENULIS/ TAHUN KONTEKS METODE/ 

VARIABEL 

HASIL 

1 Adi Muhyidin Amien/ 

2002 

Implementasi 

Segmentasi 

Pasar Dalam 

Pemrograman 

Acara Pada PT. 

Radio Kalimaya 

Bhaskara FM 

Malang 

Deskriptif 

Kualitatif/ 

Implementasi 

Segmentasi 

Pasar Dalam 

Pemrograman 

Segmentasi dalam 

pemrograman acara 

berpengaruh pada iklan 

yang diputar. Materi 

iklan disesuaikan dengan 

program dan segmentasi 

yaitu menengah keatas 

dan usia 18-25 tahun. 

2 Allan Galiano/ 2006 Analisa 

Kepuasan 

Pendengar 

Terhadap 

Deskriptif 

Kuantitatif/ 

Kepuasan 

Pendengar 

Untuk dapat 

meningkatkan kepuasan 

pendengar item kuadran 

A yaitu kesediaan 
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Kualitas Siaran 

Radio Kalimaya 

Bhaskara FM 

Terhadap 

Kualitas 

Siaran 

menerima kritik, 

keramahan kru, dan gaya 

bahasa penyiar 

3 Aulia Kurniadewi/ 2007 Analisis 

Lingkungan 

Sebagai Dasar 

Perumusan 

Strategi Pada 

Radio Kalimaya 

Bhaskara 

Malang 

Studi kasus/ 

Analisis 

Lingkungan 

untuk 

Perumusan 

Strategi 

Matrix grand strategy 

menunjukkan perusahaan 

berada di kuadran II, 

yaitu yang harus 

dilakukan adalah 

penetrasi pasar dan 

pengambangan produk. 

Kemenarikan relati 

menunujukkan 

perusahaan harus fokus 

pada penetrasi pasar. 

4 Joseph P. Vaccaro W.W. 

Kassaye/ 1997 

Taking 

Advantages Of 

Barter In Radio 

Systematic 

Random 

Sampling, 

Kuantitatif/ 

Barter in Radio 

Barter dapat membantu 

radio dalam mendapatkan 

merchandise dan pelayanan 

tanpa mengeluarkan dana. 

Pimpinan menggunakan 

barter untuk menguatkan 

penawaran produk. 

5 Agus Sunarto & Zainal A 

Hasibuan/ 2007 

Model 

Perencanaan 

Strategis Sistem 

Informasi Pada 

Formulasi 

IS/IT Strategy 

dengan BOS 

Inovasi merupakan faktor 

strategis dalam 

meningkatkan 
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Industri 

Penyiaran 

Televisi Dengan 

Pendekatan Blue 

Ocean Strategy  

Dan Balance 

Score Card 

dan BSC/ 

Model 

Perencanaan 

Strategis 

keunggulan kompetitif, 

TV Indonesia terjebak 

dalam persaingan rating 

program yang tidak bisa 

menjadi tolak ukur 

keberhasilan. Sebagai 

pengganti rating ada Ad-

Impact Index. 

6 Markku Wilenius and 

Nando Malmelin/ 2009 

Towards 

sustainably 

managed media 

organizations: 

reflections on 

the future of 

responsible 

business in 

media industry 

Article case 

study/ The 

future of 

responsible 

business in 

media 

industry 

Ada 5 prinsip agar industri 

media dapat terus bertahan 

di masa depan 
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2.2  Manajemen Strategi 

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukkan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya (David, 2011:5).  

Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan manajemen strategi 

sebagai berikut: Menurut Pearce and Robinson (2008), Manajemen strategi 

adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan 

atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi dari rencana-rencana 

yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. 

Menurut Wheelen dan Hunger (2003), Manajemen strategi adalah 

serangakaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Menurut David (2011:5), Manajemen strategi dapat didefinisikan 

sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi 

mampu mencapai obyektifnya. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen strategis ialah, serangkaian keputusan untuk kegiatan 

perumusan, implementasi, dan evaluasi suatu perusahaan atau organisasi 

yang bertunjuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. 
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Terkait dengan tujuan yang akan dicapai melalui manajemen 

strategis (David, 2011;5) mengungkapkan bahwa tujuan manajemen 

strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang 

baru dan berbeda untuk esok  

2.2.2 Proses Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategis  menurut Hungger & Whellen (2003) 

meliputi empat elemen yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategis, 

implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. 

 

Sumber: Hunger, David K., Wheelen, Thomas L., 2003, Manajemen Strategis, 

Yogyakarta: Penerbit Andi 

 

  a. Pengamatan lingkungan adalah pengamatan variabel-variabel 

 (Peluang dan ancaman) yang berada di luar organisasi (eksternal) 

 dan variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada dalam 

 organisasi (internal)  

b.  Perumusan Strategi adalah rencana pengembangan jangka panjang 

 untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman 

 lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan.  
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c.  Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan  strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggran, dan prosedur.  

d.  Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya akan 

 dan aktivitas- aktivitas perusahaan dan hasil kinerja. 

2.3 Kerangka Analisis Perumusan Strategi 

Analisis dan pilihan strategi merupakan langkah dalam proses 

manajemen strategi yang dilakukan manajer untuk mempertimbangkan 

alternatif-alternatif strategi dan memilih mana yang akan digunakan 

perusahaan. Langkah ini biasanya berupa pemilihan bidang usaha (bisnis) 

yang akan diterjuni perusahaan di tingkat korporasi dan kemudian 

pemilihan strategi bersaing yang akan digunakan masing- masing bisnis.  

Teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam 

kerangka kerja pengambilan keputusan tiga tahap, seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 2.5. berikut (David, 2006: 282).  

1. Tahap pertama dalam kerangka kerja perumusan strategi terdiri 

atas Matriks EFE, Matriks IFE, dan Matriks Profil Kompetitif 

(Competitive Profile Matrix—CPM), disebut tahap input. Tahap 1 

ini meringkas informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan 

strategi.  

2. Tahap kedua disebut tahap pencocokan, berfokus pada 

menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan 

faktor eksternal dan internal kunci. Teknik tahap 2 mencakup 

Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths- 
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Weakness-Opportunities-Threats—SWOT), Matriks Evaluasi 

Tindakan dan Posisi Strategi (Strategic Position and Action 

Evaluation—SPACE), Matriks Boston Consulting Group (BCG), 

Matriks Internal-Eksternal (IE), dan Matriks Strategi Besar (Grand 

Strategy Matrix).  

3. Tahap ketiga disebut tahap keputusan, melibatkan strategi tunggal, 

yaitu Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (Quantitative 

Strategic Planning Matrix—QSPM). QSPM menggunakan input 

dari tahap 1 untuk mengevaluasi secara objektif alternatif-alternatif 

strategi yang layak dan dengan demikian memberikan dasar tujuan 

memilih strategi yang spesifik. 

Gambar 2.2 

Kerangka Analisis Untuk Perumusan Strategi 
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2.4 Model Manajemen Strategis Komprehensif 

Proses manajemen strategis dapat dengan mudah dipelajari dan 

diaplikasijan dengan menggunakan sebuah model, setiap model 

mempresentasikan proses tertentu (David,2011). 

Mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang dimiliki suatu 

organisasi saat ini merupakan awalan yang logis untuk manajemen 

strategis karena situasi dan kondisi perubahan saat ini memunkinkan 

adanya penghalang strategi tertentu bahkan mendikte langkah aksi khusus. 

Gambar 2.3 

Model Manajemen Strategis Komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fred R David, 2011, Strategic Manajemen. 

Menurut David (2011) Model ini tidak menjamin keberhasilan, 

namun ia mempresentasikan pendekatan yng jelas dan praktis untuk 

merumuskan, menetapkan, dan menilai strategi.  

Secara umum, ada proses timbal balik antarlevel hierarki dalam 

sebuah organisasi. Penerapan proses manajemen strategis umumnya lebih 

formal di organisasi-organisasi yang lebih besar dan mapan. Perusahaan 
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yang memiliki banyak divisi, produk, pasar, dan teknologi juga cenderung 

lebih formal dalam penerapan proses manajemen strategis. 

2.4.1 Hierarki Strategis 

Menurut Thompson & Strickland (1998), hierarki strategis dibagi 

menjadi 3  bagian, yaitu: 

a. Strategi Korporasi 

Menentukan bidang usaha atau serangkaian bidang usaha yang 

diminati dan bagaimana perusahaan merencanakan strategi secara 

mendasar untuk dapat memimpin pada bidang usaha tersebut Strategi 

korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian 

rupa guna mencapai tujuan organisasi. Memformulasikan strategi 

korporasi di dalam perusahaan besar akan sangat sulit sekali sebab banyak 

sekali strategi tingkat bisnis yang sangat  berbeda dan memerlukan 

koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Demikian 

model strategi yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Portofolio 

Strategi portofolio adalah tipe strategi tingkat perusahaan 

yang berhubungan dengan bauran antara unit-unit bisnis 

(UBS=SBU) dan lini-liniproduk yang sesuai satu sama lain dalam 

cara-cara yang masuk akal sehingga memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. UBS (Unit Bisnis Strategi) merupakan 

suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, lini produk, 

pesaing dan pasar berbeda terhadap UBS lain dalam organisasi 

yang sama. 
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2. Matriks BCG 

Matriks BCG (Boston Consulting Group) mengorganisir 

bisnis-bisnis dalam dua dimensiya itu pertumbuhan bisnis dan 

pangsa pasar (market share). Tingkat pertumbuhan bisnis (Business 

Growth Rate) berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami 

peningkatan. Pangsa pasar (market share) mendefinisikan apakah 

sebuah unit bisnis memiliki pangsa yang lebih kecil atau lebih 

besar dibandingkan dengan pesaingnya. 

b. Strategi Bisnis 

Merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan 

pada tingkat unit bisnis. Strategi bisnis merupakan istilah yang umum 

untuk menunjukkan bagaimana sebuah unit usaha merencanakan untuk 

bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang usaha yang 

sama. Di dalam strategi tingkat ini yang ditujukan adalah bagaimana cara 

bersaingnya. Pendekatan yang berguna di dalam merumuskan strategi 

bisnis sebaiknya didasarkan atas analisis persaingan yang dicetuskan oleh 

Michael Porter, lima analisis kekuatan kompetitif: 

1. Ancaman Pendatang Baru, perusahaan yang memasuki 

industri yang membawa kapasitas baru dan ingin 

memperoleh pangsa pasar yang baik dan laba, akan tetapi 

semua itu sangat tergantung kepada rintangan atau kendala 

yang mengitarinya. 

2. Daya Tawar Menawar Pemasok, pemasok dapat juga 

menjadi ancaman dalam suatu industry sebab pemasok 
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dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi 

kualitas produk. Jika harga produk pemasok naik maka 

harga pokok perusahaan juga naik sehingga akan 

menaikkan harga jual produk. Jika harga jual produk naik 

maka sesuai dengan hokum permintaan, permintaan produk 

akan menurun. Begitu pula jika pemasok menurunkan 

kualitas produk, maka kualitas produk penghasil juga akan 

turun, sehingga akan mengurangi kepuasan konsumen. 

3. Daya Tawar Menawar Pembeli, pembeli akan selalu 

berusaha mendapat produk dengan kualitas baik dan 

dengan harga yang murah. Sikap pembeli semacam ini 

berlaku universal dan memainkan peran yang cukup 

menentukan bagi perusahaan. Jika suatu produk dinilai 

harganya jauh lebih tinggi dari kualitas (harganya tidak 

mencerminkan yang sepantasnya) makapembeli 

(konsumen) tidak akan membeli produk perusahaan. 

4. Daya Tawar Produk Pengganti,  produk pengganti secara 

fungsional mempunyai manfaat yang serupa dengan produk 

utama (asli), namun memiliki kualitas produk dan harga 

yang lebih rendah. Umumnya, produk pengganti 

disenangioleh orang yang berpenghasilan rendah akan 

tetapi ingin tampil dengan status lebih tinggi dari keadaan 

sebenarnya. 
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5. Persaingan Antar Pesaing, persaingan konvensional selalu 

berusaha sekeras mungkin untuk merebut pangsa pasar 

perusahaan lain. Konsumen merupakan obyek persaingan 

dari perusahaan yang sejenis yang bermain di pasar. Siapa 

yang dapat memikat hati konsumen maka perusahaan akan 

dapat memenangkan persaingan. Untuk dapat memikat 

konsumen maka berbagai cara dilakukan mulai dari 

memberikan fasilitas khusus, pemberian kredit dengan 

syarat ringan, harga murah atau diskon. 

c. Strategi Fungsional 

Strategi fungsional adalah strategi yang lebih bersifat teknis yang 

merupakan rumusan arahan dan pedoman dan operasional. Berisi rencana 

untuk mencapai tingkat penggunaan sumber daya secara efisien, efektif 

dan optimal pada setiap fungsi guna mendukung strategi korporasi dan 

bisnis. Startegi tersebut terdiri dari 6 jenis, yaitu: 

1.  Strategi produksi, strategi ini untuk menetapkan apa yang 

menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru, 

sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. 

2. Strategi pemasaran, strategi ini untuk menetapkan pasar 

mana yang akan digarap, kondisi pasar yang bagaimana 

yang akan diinginkan, dan lain sebagainya. 

3.  Strategi promosi, strategi ini merupakan kelanjutan dari 

pemasaran dan produksi, dimana dan promosi apa yang 
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hendak diluncurkan, media apa yang akan digunakan untuk 

promosi dan sebagainya. 

4. Strategi keuangan, dimana berkaitan dengan pendanaan 

serta ketersediaan dana baik untuk produksi, pemasaran dan 

bagian fungsional lainnya. Dari mana dana tersebut didapat 

dan bagaimana penggunaannya. 

5. Strategi sumberdaya manusia (SDM), merupakan strategi 

yang penting dan harus mencakup seluruh fungsi 

manajemen. Pemilihan SDM yang tepat dan berkompeten 

pada bidang yang tepat sangatlah diperlukan. 

6. Startegi fungsional lainnya, ini berkaitan dengan pihak luar 

seperti suplier, konsultan, agen dan lain sebagainya dengan 

memperhatikan transparansi, kejujuran, dan keterbukaan. 

2.5 Model Pengambilan Keputusan 

 2.5.1 Pengambilan Keputusan Bisnis 

Kehidupan perusahaan merupakan rangkaan pengambilan 

keputusan yang berkesinambungan sehingga diperlukan kesiagaan dan 

keandalan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengambilan 

keputusan. 

Menurut Prawirosentono dan Primasari (2014) Seorang pimpinan 

perusahaan yang dihadapkan oleh berbagai situasi di perusahaan haruslah 

mengetahui klasisfikasi umum kondisi pengambilan keputusan, yaitu 

antara lain : 
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1. Keputusan dalam Kondisi Pasti (KKP) / Decision Under Certainty, 

disini berlaku untuk seseorang yang akan memutuskan untuk 

membeli baju dengan corak, ukuran, kualitas,dan harga baju yang 

telah diketahui. Seorang manajer keuangan akan mengambil 

keputusan untuk meminjam modal, informasi pemdukung berupa 

tingkat bunga dan persyaratan lain sudah diketahuii dengan pasti. 

2. Keputusan dalam Kondisi Tidak Pasti (KKTP), yaitu informasi 

yang mempengaruhi keputusan tersebut tidak diketahui secara 

pasti, sebagai contoh manajer keuangan suatu perusahaan 

merencanakan untuk membeli saham. Contoh lainnya adalah ketika 

seorang manajer pemasaran tidak mempunyai data pasti tentang 

strategi pemasaran yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan 

lawan. 

3. Keputusan Berisiko / Under Risk, memang semua keputusan 

dipastikan memiliki resiko didalamnya, namun bila kondisinya 

seba pasti, artinya semua informasi dan faktor lain yang 

mempengaruhinya dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan 

maka keputusan tersebut pasti atau bisa dikatakan risikonya nol. 

Kondisi berisiko disini adalah ketika permasalahan yang timbul 

dan harus diputuskan menjadi serba tidak pasti. Bagi seorang 

manajer dalam kondisi ini yang harus dilakukannya adalah 

mengukur peluang dari setiap alternative keputusan yang diambil, 

artinya setiap alternative dihitung bobot kemungkinannya. 
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Pengalaman dan naluri pengambil keputusan menjadi dasar 

menentukan besarnya bobot kemungkinan. 

 Menurut Rachmadi Agus Triono (2012), Pengambilan keputusan 

terdapat  beberapa model, yaitu: 

1. Model Rasional  

Model Rasional mengasumsikan 4 hal, yaitu pengambil 

keputusan bersikap rasional, memiliki pengetahuan yang tak 

terbatas, dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan 

masalah, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-

masing alternative, serta memiliki sistem preferensi yang konsisten 

dalam memilih alternative terbaik.  

Namun menurut Herbert A. Simon, tidak semua manusia 

memiliki sistem yang konsisten, pengetahuan dan informasi yang 

mereka miliki terbatas, kecuali apabila dimensi waktu dibiarkan 

tidak berhingga sehingga sesungguhnya pemambil keputusan 

hanya mampu mengambil keputusan yang bersifat cukup 

memuaskan.keterbatasan rasional dalam pengambilan keputusan 

ini dinamakan bounded rationality. 

Teori Otak kiri dan otak kanan juga berpengaruh pada 

pengambilan keputusan rasional, orang yang memiliki 

kecenderungan lebih menggunakan otak kiri, maka ia cenderung 

memiliki keputusan yang rasional, sedangkan orang yang 

cenderung menggunakan otak kanan, dia akan cenderung 

mengambil keputusan secara intuitif. 
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2. Metode Kaleng Sampah 

Yaitu model pengambilan keputusan yang tidak 

memperdulikan diantara masalah yang terjadi, solusi, pelaku, dan 

alternatif, namun pengambilan keputusan model ini bersifat acak 

dan tidak sistematis. 

Model keputusan seperti ini di perusahaan Indonesia biasa 

dilakukan oleh eksekutif yang mengambil keputusan dengan 

bantuan para penasihat spiritualnya. 

3. Model Transenden 

Model pengambilan keputusan ini jarang ditemukan 

direferensi yang ada, namun dalam kenyataannya model ini banyak 

dilakukan oleg sebagian umat Bergama. Seseorang yang 

mengambil keputusan menggunakan model transenden dapat 

mengambil keputusan saat itu juga, berbeda dengan model kaleng 

sampah, transenden melakukan pengembangan alternatif dalam 

keterbatasan dirinya yangm menyerahkan keputusan atas alternatif 

yang ada kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi, yaitu 

Tuhan. 

4 Model Intuitif 

Dalam teori otak kanan dan otak kiri yang sudah 

disinggung diatas, model intuitif ini kebalikan dari model rasional, 

yang mana banyak digunakan oleh pengambil keputusan dengan 

kecenderungan menggunakan otak kanan. 
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Model intuitif  berlaku hukum “ketidakterbatasan di luar 

rasionalitas”, hal ini mendasarkan pada pengetahuan subsconsious 

yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini diluar kesadaran manusia 

terakumulasi sebagai pola-pola yang tersimpat di relung hati, 

kemampuan ini tidak terbatas karena berbagai simultan yang 

diterima oleh seluruh panca indra akan disimpan sebagai 

pengetahuan. 

 2.5.2 Unsur-Unsur Dalam Pengambilan Keputusan 

Menurut Prawirosentono dan Primasari (2014), dalam 

pengambilan keputusan terdapat 3 unsur, yaitu : 

1.  Available Alternatives, yaitu pengambil keputusan 

dihadapkan pada beberapa pilihan, dan keputusan diambil 

dengan memilih satu pilihan yang tentu saja 

menguntungkan perusahaan. 

2. State of Nature, adalah unsure-unsur yang berada di luar 

kekuasaan sang pengambil keputusan, contohnya dengan 

datangnya musim kemarau, peraturan pemerintah, pesaing, 

dll. 

3. Pay Off, yang merupakan kombinasi antara alternatives dan 

state of nature  dan mencerminkan hasil, sebagai contoh 

permintaan mobil jenis capung menurun sehingga pay off 

10 milliar, dan pay off sering disebut sebagai outcome.  
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2.5.3 Proses Model Pengambilan Keputusan Strategis 

Menurut Mintzberg dan Theoret (2006), proses dari pengambilan 

keputusan terbagi menjadi 3 fase yaitu, identifikasi, pengembangan, dan 

pemilihan. Setiap fase berkaitan dan membentuk suatu proses yang 

dinamakan model pengambilan keputusan strategis secara umum 

Gambar 2.4 

Model Umum Proses Pengambilan Keputusan Strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Henry Minzberg, Duru Raisinghani, Andre Theoret, The Structure of 

“Unstructured” Decision Processes, 2006 

 

Dalam setiap fase pengambilan keputusan strategis terdapat 

beberapa tahapan, berikut uraian tahapan dari tiap fase dalam model 

pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan: 

1. Fase Identifikasi, meliputi tahap recognition atau pengenalan dan 

diagnosa. 

a. Tahap recognition/ pengenalan, yaitu tahap kita mengenal 

terjadinya masalah, peluang, atau krisis. Pengambilan 

keputusan peluang seringkali berdasarkan ide seorang 
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individu berdasarkan rangsangan tunggal, mungkin ide itu 

hanya berhenti di fikiran saja sampai akhirnya orang 

tersebut berada di posisi yang tepat untuk melakukan 

tindakan atas ide tersebut. Keputusan terhadap krisis 

biasanya juga disebabkan oleh rangsangan tunggal yang 

hadir secara tiba-tiba dan mendesak, juga memerlukan 

tindakan yang segera, contohnya adalah kebakaran atau 

kebangkrutan. Sedangkan keputusan atas suatu masalah 

terjadi atas rangsangan berkali-kali dan pengambil 

keputusan biasanya melihat keadaan dahulu sebelum 

bertindak. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mintzberg 

(2006) fenomena yang menarik yaitu pengambil keputusan 

kemungkinan enggan untuk bertindak atas masalah ketika 

dia tidak melihat solusi yang jelas, sama seperti dia akan 

ragu menggunakan ide baru yang tidak berhubungan 

dengan masalah itu. Tapi ketika sebuah peluang sesuai 

dengan masalah yang terjadi, lebih menungkinkan seorang 

manajer untuk memulai tindakan pengambilan keputusan.  

b. Tahap Diagnosa, ini adalah tahap yang dilakukan setelah 

tahap pengenalan masalah, yaitu dengan cara 

mengumpulkan saluran informasi dari isu-sisu yang ada 

dan membuat hipotesa. Sebagian besar perusahaan 

melakukan tahap diagnosa dengan informal/implisit Dalam 
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penelitian yang dilakukan oleh Mintzberg (2006) dari 25 

kasus terdapat 11 kasus yang melakukan diagnosa secara 

informal/ implisit dalam kata lain tidak dilaporkan. Kehati-

hatian dalam membuat diagnosa adalah salah satu faktor 

orang jepang dikenal baik dalam hal ini oleh para 

pengambil keputusan dari Amerika. 

2. Fase Pengembangan, kunci dari proses pengambilan keputusan 

adalah segala aktivitas mengembangkan satu atau lebih solusi 

untuk menyelesaikan masalah dan krisis, atau untuk 

mengeksplorasi peluang. Fase pengembanan digambarkan dengan 

2 tahap umum yaitu mencari (search routine) dan merancang 

(design routine).  

a. Search routine, dalam proses pencarian terbagi ke dalam 4 

tipe, yaitu (1) memory search yaitu pencarian data 

perusahaan, data individu, dan data bentuk kertas (2) 

passive search, yaitu menunggu alternatif solusi spontan 

yang muncul (3) trap search, yaitu menggunakan para 

pencari solusi untuk memunculkan alternatif, seperti 

membiarkan pemasok tahu jika perusahaan mencari 

persediaan (4) active search, adalah pencarian alternatif 

secara langsung, baik mencari di area yang luas maupun 

lebih fokus ke area yang lebih sempit. 
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b. Design routine, ada 2 jenis, yaitu solusi yang dibuat dan 

solusi yang dimodifikasi. Yang mana proses pertama 

diawali dengan pencarian dari berbagai alternative yang 

ada, lalu design dilakukan untuk memodifikasi alternatif 

tersebut.  

3. Fase Pemilihan/ seleksi, yaitu dengan tiga cara pembentukan 

seleksi, yaitu dengan peilaian pembuat keputusan berdasarkan 

pengalaman/ intuisi bukan logika, dengan analisis alternative yang 

logis dan sistematis, dan dengan tawar menawar saat seleksi 

melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua maneuver 

politik yang ada. Lalu keputusan diterima secara formal dan 

ototisasi dapat dilakukan.    

a. Screening routine, skrining dilakukan untuk mencocokkan 

kesesuaian alternatif yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya dan untuk mengurangi beberapa pilihan 

alternatif yang dapat disimpan, yang nantinya akan diolah 

oleh pengambil keputusan saat mendesak. 

b. Evaluation routine, dibedakan menjadi 3 model, yaitu 

penilaian, tawar-menawar, dan analisis. Penilaian dilakukan 

oleh individu atas perkiraan secara pribadi sesuai dengan 

prosedur yang mungkin tidak bisa dia jelaskan. Sedangkan 

tawar-menawar dilakukan oleh keputusan kelompok untuk 

mencapai penyelesaian masalah, didasarkan dari masing-

masing penilaian individu. Lalu analisis adalah deskripsi 
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dari evaluasi atas fakta yang dilakukan oleh para pimpinan 

lalu diikuti oleh manajer bawah dengan melakukan 

penilaian atau tawar-menawar. 

 

c. Otorisasi, dilakukan oleh pimpinan ketika keputusan 

seorang individu tidak dapat menjalankan dan melakukan 

tindakan lbih lanjut untuk organisasi. Keputusan harus 

mengituki birokrasi dan disetujui di setiap hirarki yang ada 

dan mungkin juga pihak di lingkungan dapat memblokir 

keputusan tersebut. Biasanya, otorisasi dilakukan untuk 

solusi akhir, tapi penelitian terdahulu juga menemukan 

perusahaan yang melakukan otorisasi di awal atau saat 

proses pengembangan. 

2.6 Manajemen Media Penyiaran (Radio) 

 2.6.1. Prinsip Industri Media 

Prinsip industri media agar bisa menghadapi perubahan di masa 

depan menurut Wilenius and Malmelin (2009), ada 5 prinsip yaitu : 

1. Mereka harus berhenti mencari kaca spion dan harus mengubah 

pandangan mereka kedepan, fokus pikiran dan energi mereka 

haruslah untuk masa depan. Satu dari sekian banyak masalah bagi 

masa depan perusahaan media adalah bagaimana mereka 

mempertahankan pendapatan iklan dari surat kabar dan televisi 

ditengah pertumbuhan iklan online. Dalam kasus ini pihak 

manajemen media harus menghargai pandangan dan pengetahuan 
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orang yang bekerja diluar organisasi dan menempatkan pandangan 

mereka untuk mempersiapkan organisasi akan tantangan masa 

depan. 

2. Pengembangan produk dan layanan di industry media harus lebih 

memperhatikan kebutuhan pelanggan masa depan. Hal ini penting 

mngingat industry media mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan kebutuhan 

konsumen dan menciptakan hal baru. 

3. Dalam perubahan lingkungan bisnis global yang cepat, organisasi 

perlu untuk membiasakan diri membuat keputusan berdasarkan 

informasi yang tidak lengkap tentang perkembangan pasar dan 

teknologi juga perubahan perilaku konsumen. 

4. Perusahaan media harus belajar memprediksi hal yang tidak 

terduga. Masa depan selalu berbeda dari yang dibayangkan dan 

diantisipasi. Itulah sebabnya masa depan harus dilihat dari segi 

perbedaan peluang dan alternatif, satu atau lebih  tujuan yang 

terwujud tergantung dari usaha. Dalam kasus perusahaan media, ini 

berarti perlu untuk menciptakan skenario pengembangan bisnis 

online, misalnya pada saat yang sama, perusahaan harus memantau 

bagaimana proyeksi mereka keluar dan mempersiapkan untuk 

merevisi strategi mereka sesuai dengan perubahan situasi. 

5. Perusahaan media harus mengintegrasikan strategi jangka pendek 

dan strategi jangka panjang. Perusahaan sering dikelola untuk 

mencapai tujuan jangka pendek, namun prinsip-prinsip tanggung 
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jawab menyiratkan pandangan jangka panjang untuk menjalankan 

bisnis. Dalam industri medi situasi sering berubah sangat cepat dan 

mengejutkan di masa depan, penting memastikan customer dan 

pelaku usaha dapat merasa yakin akan keberlanjutan dan 

kelangsungan bisnis. 

  

2.6.2 Fungsi Manajemen Media (Radio) 

  a. Perencanaan (Planning) 

Menurut Morrisan (2008), Dalam menetapkan 

tujuan, pengelola media penyiaran harus mengacu pada 

pernyataan visi (mission statements) perusahaan. Dalam 

perumusan ini organisasi harus memberikan attitude dan 

jiwa pada perusahaan dalam berhubungan dengan 

karyawan, klien, masyarakat luas, dll. Misi perusahaan 

mencerminkan sikap perusahaan terhadap peraturan 

pemerintah atau terhadap isu-isu lingkungan. Pada 

umumnya, tujuan media penyiaran dapat dibagi ke dalam 

tiga hal yang terdiri atas tujuan ekonomi, pelayanan, dan 

personal. Maksud penetapan tujuan pada media penyiaran 

adalah agar adanya koordinasi dari berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh departemen dan individu sesuai dengan 

tujuan utama media penyiaran. Pada saat tujuan utama 

penyiaran diterapkan, maka tujuan dari berbagai 

departemen dan tujuan individu yang bekerja pada 
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departemen yang bersangkutan dapat direncakan dan 

dikembangkan. Tujuan individu harus memberikan 

kontribusinya pada pencapaian tujuan departemen, 

sedangkan tujuan departemen harus sesuai dengan tujuan 

departemen lainnya dan juga tujuan umum perusahaan 

media penyiaran. 

b. Pengorganisasian 

Menurut Morrisan (2008), Struktur organisasi 

stasiun penyiaran pada umumnya tidak memiliki standar 

baku dalam hal pembentukan struktur organisasi. Bentuk 

organisasi stasiun penyiaran berbeda-beda satu dengan 

lainnya, bahkan pada wilayah yang sama tidak miliki 

struktur organisasi yang persis sama. Perbedaan biasanya 

disebabkan oleh skala usaha atau besar kecilnya stasiun 

penyiaran. Pada stasiun kecil atau menengah 

memungkinkan adanya beberapa jabatan atau fungsi 

manajerial yang dipegang oleh satu orang. 

Menurut Willias dan Aldridge (1991) stasiun 

penyiaran umumnya memiliki empat fungsi dasar (areas of 

operation) dalam struktur organisasinya, yaitu : 

1. Teknik 

2. Program 

3. Pemasaran 
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4. Administrasi 

Fungsi pertama hingga ketiga tersebut menjadi pilar 

utama stasiun penyiaran. Sebagaimana sebuah bangunan , 

maka ketiga fungsi tersebut merupakan tiang atau pilar 

yang menopang bangunan stasiun penyiaran, jika salah satu 

tidak ada atau roboh, maka robohlah stasiun penyiaran itu. 

dengan kata lain, tanpa ketiga tersebut tidak mungkin suatu 

stasiun penyiaran dapat berdiri dan bertahan. Sedangkan 

fungsi administasi adalah fungsi pendukung guna 

memperlancar tugas dari ketiga sebelumnya. 

  c. Pengawasan 

Menurut Morissan (2008), Proses pengawasan dan 

evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan 

tujuan sudah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun 

penyiaran, departemen dan karyawan. Kegiatan evaluasi 

secara periodik terhadap masing-masing individu dan 

departemen masing-masing dan departemen 

memungkinkan manajer umum membandingkan kinerja 

sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan. Jika kedua 

kinerja tersebut tidak sama, maka diperlukan langkah-

langkah perbaikan. Dua konsepsi utama untuk mengukur 

prestasi kerja (performance) manajemen stasiun penyiaran 

adalah efisiensi dan efektifitas.  
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2.7 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.5 

Kerangka Berpikir Penelitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena 

tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari pihak yang diteliti.  

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2011), adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksploratif, menurut Malhotra (2004) penelitian eksploratif 

bermaksut ingin menemukan faktor-faktor penyebab sesuatu itu terjadi, 

sifatnya meraba-raba masalah (rugi) dan peluangnya (untungnya), ciri-

cirinya adalah: 

1. Tujuan utamanya memperoleh pandangan mendalam dan 

menyeluruh tentang masalah dan peluang yang sebenarnya. 

2. Relatif tidak terstruktur, fleksibel, dan informasi yang dicari 

ditetapkan dengan longgar, jumlah sample kecil sehingga 

cenderung tidak representative, analisis data cenderung kualitatif
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3. Data yang diperoleh sekunder, diskusi grup terfokus, pendapat ahli, 

wawancara mendalam, teknik proyektif. 

4. Hasil temuan bersifat tentative (secara garis besar dan sementara). 

3.2 Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 3.2.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua radio dengan segmentasi 

yang sama di  Kota Malang, yaitu pendengar menengah keatas 

dengan usia muda dan dewasa, namun dengan jenis perusahaan 

yang berbeda, yaitu perusahaan grup dan perusahaan independent. 

Radio pertama yaitu Kalimaya Bhaskara sebagai radio perusahaan 

grup dan radio kedua adalah Radio Kencana sebagai perusahaan 

independent.  

Peneliti memilih obyek penelitan pada dua radio tersebut 

karena kedua radio memiliki segmentasi dan target pasar yang 

sama, namun dengan bentuk perusahaan yang berbeda. Selain itu, 

keduanya juga bukan perusahaan milik pemerintah, jadi 

memunginkan model pengambilan keputusan strategis yang lebih 

fleksibel. Selain itu, meninjau dari daftar radio dari Dinas 

Komunikasi dan Informasi Kota Malang, Radio Kalimaya 

Bhaskara dan Radio Kencana adalah radio dengan segmentasi 

pasar yang paling luas, yaitu usia 17-40 menengah keatas, dan 

bukan radio dengan program acara khusus seperti religi, wanita, 

berita, namun universal, jadi semua konten bisa masuk di kedua 

radio. Selain segmentasi pasar, bentuk perusahaan dari kedua radio 
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berbeda, yaitu Radio Kalimaya Bhaskara yang merupakan Grup 

Kompas Gramedia, dan Radio Kencana yang merupakan 

perusahaan keluarga (independen), dengan bentuk yang berbeda 

tersebut bisa diketahui perbedaan-perbedaan yang lebih signifikan 

tentang model pengambilan keputusan di masing-masing 

perusahaan. 

Tabel 3.1 

Daftar Radio Yang Diteliti 

Nama 

Radio 

Nama 

Perusahaan 

Frekue

nsi 
Website Slogan Genre 

Kalimaya 

Bhaskara 

PT. Radio 

Kalimaya 

Bhaskara 

FM 

102.1 
www.radiokalimaya.com  

The New 

Hits 

Power 

Lagu Manca 70%, 

Indonesia 30%, 

Non Dangdut 

Radio 

Kencana 

PT. Total Prima 

Sukses 

FM 

91.9 
www.kencanafm.com 

Radio 

Musik 

Terpilih 

Top40, Barat 

(30%), Indonesia 

(70%), Non 

Dangdut 

Sumber: Data Diolah, 2016 

 3.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Menurut David (2004), manajemen strategi adalah seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, melaksanakan/ implementasi, dan 

evaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi 

mampu mencapai objektifnya. Dalam proses tersebut, penelitian ini 

berada dalam proses perumusan strategi, salah satunya dengan 

pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan perusahaan. Dalam 

pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan perusahaan 

http://www.radiokalimaya.com/
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tersebut akan dipetakan dan menghasilkan model pengambilan 

keputusan strategis yang berbeda di masing-masing perusahaan. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 2 Radio Musik terpilih di Kota 

Malang, yaitu Radio Kalimaya Bhaskara dan Radio Kencana. 

1. Radio Kalimaya Bhaskara, Jl. Banten 1 Malang 

2. Radio Kencana, Jl. Candi Panggung 2 Malang 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan yaitu 15 

September 2016 – 15 Desember 2016, dengan metode wawancara 

secara berulang-ulang pada maisng-masing narasumber dalam 

waktu dan kondisi yang berbeda-beda dengan pertanyaan yang 

sama, untuk menguji validitas jawaban. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan sumber data data primer dan data sekunder. 

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti, sumber data yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu berupa: 

1. Data Primer 

a) Wawancara Pimpinan Perusahaan/ Manajer dan Penyiar. 

b) Observasi 
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2. Data sekunder, melalui penelitian terdahulu yaitu skripsi/thesis 

yang terkait, jurnal nasional dan internasional, dan lain-lain. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Anselm Strauss & Juliet Corbin (2013) menyebutkan sarana untuk 

mengumpulkan data-data penelitian kualitatif dapat berupa pengamatan 

(observasi) dan wawancara, dan bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset 

video, dan bahwa bisa melalui sensus. 

Sedangkan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah wawancara antara peneliti dan informan, menurut 

Kuncoro (2003:139)  wawancara adalah kegiatan pencarian informasi 

yang dilakukan antar peneliti (pewawancara) dengan responden (yang 

diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan.  

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan secara personal dengan 

Pimpinan Perusahaan/ Manajer dan penyiar masing-masing perusahaan, 

dalam frekuensi yang berulang-ulang. Wawancara dilakukan dengan tatap 

muka secara langsung bertempat di kantor radio masing-masing, dan lewat 

chat/ tulisan.  

Sedangkan observasi menurut Arikunto (2002:196) observasi 

adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis, dengan prosedur yang terstrandar. Observasi yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah dengan melihat secara langsung proses 

pengambilan keputusan dalam kegiatan rapat rutin di setiap radio.  
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3.5.1 Narasumber Penelitian 

  1. Karakteristik Narasumber 

 Pemilihan responden dalam penelitian ini 

didasarkan pada posisi narasumber dalam perusahaan yang 

diteliti, yaitu mewakili dari seluruh struktur organisasi di 

perusahaan media radio, yaitu penyiar, Office, dan 

Pimpinan. Disini penyiar diambil satu orang dari Radio 

Kencana karena sudah mempunyai waktu kerja yang lebih 

lama daripada seluruh penyiar di Radio Kalimaya 

Bhaskara, Office diambil 2 orang yaitu Office Produser dari 

Radio Kencana, yaitu yang mengetahui alur pengambilan 

keputusan strategis secara general dan yang mempunyai 

hubungan langsung dengan penyiar dan Office bagian 

keuangan dari Radio Kalimaya Bhaskara yang berhubungan 

langsung dengan Pimpinan. Produser diambil dari Radio 

Kencana karena di Radio Kalimya Bhaskara sedang tidak 

memiliki Produser/ Program Director, yang berhubungan 

langsung dengan Penyiar, dan Office Bagian Keuangan 

diambil dari Radio Kalimaya Bhaskara karena memiliki 

tanggung jawab yang lebih complex yaitu pada Pimpinan 

(SM) dan pada pihak korporasi (Kompas Gramedia). 

Sedangkan Pimpinan diambil dari Asisten Station Manager 

di Radio Kalimaya Bhaskara karena Asisten SM di Radio 

Kalimaya Bhaskara dahulu adalah SM yang digantikan oleh 
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SM baru (belum satu tahun periode) yang masih dalam 

tahap adaptasi, dan Radio Kencana sedang tidak memiliki 

posisi SM atau kosongan jabatan. 

 Alasan diambil narasumber dengan karakteristik 

diatas yaitu dengan keberagaman jenis narasumber maka 

hasil penelitian akan lebih valid dengan informasi dan 

tanggapan yang lebih lengkap dari tiap narasumber. 

  2. Jumlah Narasumber Penelitian 

Dalam penentuan jumlah narasumber pada 

penelitian kualitatif menurut Patton (1990), desain kualitatif 

memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan 

yang pasti dalam jumlah sampel yang harus diambil untuk 

penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini diambil 2 narasumber dari 

masing-masing radio, jadi total ada 4 narasumber, 

narasumber tersebut adalah: 

1. Amalia Khoirunnisa, S.E (Asisten SM Radio 

Kalimaya Bhaskara) 

2. Liliz Nurinda Sari (Bagian Keuangan Radio 

Kalimaya Bhaskara) 

3. Fafa Faisal (Produser Radio Kencana) 

4. Justine Viddy (Penyiar Radio Kencana) 
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. Alasan pengambilan narasumber tersebut karena 

dianggap sudah mewakili dan adanya keterbatasan waktu 

dan akses di masing-masing radio. 

 3.5.2 Alat Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

wawancara untuk mengumpulkan data, menurut Poerwandari 

(2001), dalam metode wawancara, alat yang terpenting adalah 

peneliti sendiri. Disamping peneliti harus mempersiapkan 

wawancara, juga harus ada alat pendukung agar penelitian tersebut 

lebih valid. Alat-alat yang digunakan dalam penelitan ini berupa: 

  1. Alat Dokumentasi 

 Alat dokumentasi yang digunakan adalah kamera 

dan alat perekam suara, untuk mengambil bukti fisik dari 

aktifitas wawancara dengan narasumber di masing-masing 

radio. 

  2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara adalah dokumen yang berisi 

daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan ke 

masing-masing narasumber. Hal itu dilakukan agar 

pertanyaan benar-benar terfokus dan bisa sesuai dengan 

tujuan awal penelitan. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Menurut Poerwandari (2001), penelitian kualitatif tidak memiliki 

rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. 
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Tahapan-tahapan analisis data yang diungkapkan oleh Poerwandari (2001) 

sebagai berikut: 

  

1. Organisasi Data 

Pengaturan data secara rapi dan sistematis, mulai dari rekaman 

wawancara, dokumentasi umum, dan pencatatan data.  

 2. Coding dan analisis 

Coding yang dilakukan adalah memberi kode-kode untuk 

memudahkan dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini 

coding yang dilakukan yaitu dengan cara memberi kode yang 

berbeda pada tiap divisi, permasalahan, dan pengambil keputusan., 

lalu akan dihubungkan kode-kode tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dan analisis, yang menghasilkan data yang lengkap 

 3. Pengujian terhadap dugaan 

Dugaan adalah kesimpulan wawancara, dan dengan mempelajari 

data yang didapat dari wawancara dapa dikembangkan dugaan-

dugaan sementara. Dugaan tersebut dipertajam dengan melakukan 

wawancara secara berulang dengan metode, waktu, dan tempat 

yang berbeda, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-

benar valid. 

4. Strategi analisis 

Proses analisis dapat melibatkan konsep-konsep yang muncul dari 

jawaban-jawaban atau kata-kata responden sendiri (indegenous 
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concept) maupun konsep-konsep yang dikembangkan atau dipilih 

peneliti untuk menjelaskan yang dianalisis (sensitizing concept).  

 

 

 

5. Tahap interpretasi 

Interpretasi adalah upaya untuk memahami data secara lebih 

ekstensif sekaligus mendalam. Peneliti memiliki pespektif 

mengenai apa yang sedang diteliti dan menginterpretasikan data 

melalui perspektif tersebut. 

3.7 Prosedur Penelitan 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mengacu pada  

fenomena yang ada. Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan penelitian 

mengenai Model Pengambilan Keputusan Perusahaan Media Radio 

Independent dan Group ini adalah sebagai berikut: 

 1. Tahap persiapan penelitian 

 a. Melakukan identifikasi isu-isu terkait manajamen strategis 

 dan mencari data-data perusahaan yang akan diteliti.  

b. Pencarian teori dan penelitian terdahulu tentang proses 

pengambilan keputusan dan penelitian pada 

perusahaanmedia radio. Pencarian data sekunder berupa 

penelitian terdahulu tentang kedua radio, buku-buku yang 

berkaitan dengan teori penelitian, dan sumber sekunder 

lainnya. 
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c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan 

pemilihan perusahaan yang sesuai dengan pencarian daftar 

radio dan penyaringan/ pemilihan sample yang sesuai 

dengan judul penelitian, setelah memperoleh beberapa 

sample radio, proses selanjutnya untuk kebutuhan data 

primer, dibutuhkan wawancara pada masing-masing radio. 

Sebelum wawancara, dilakukan proses kesepakatan dengan 

pihak perusahaan agar bersedia menjadi obyek penelitian, 

hasilnya ada 2 radio yang paling sesuai sebagai obyek 

penelitian dan kedua instansi tersebut setuju.  

d. Pencarian sumber data primer melalui wawancara yang 

dilakukan dengan penyiar dan Pimpinan Perusahaan/ 

Manajer untuk kali pertama dengan tatap muka di kantor/ 

instansi masing-masing. Namun sebelum dilakukan 

wawancara, akan dilakukan pembangunan rapport, 

Menurut Moleong (2011), rapport adalah hubungan antara 

peneliti dengan subjek penelitian yang sudah melebur 

sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah 

diantara keduanya, jadi informan akan akan dapat 

menjawab  dengan sukarela pada peneliti.  

e. Menyusun pedoman wawancara yang didasari oleh 

kerangka teori yang ada, agar terhindar dari penyimpangan 

tujuan penelitian yang dilakukan. Pedoman penelitian 

berupa daftar pertanyaan untuk wawancara. 
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f. Penentuan jadwal dan tempat wawancara dan meminta 

responden untuk bertemu.  

 2. Tahap penelitian 

a. Melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara 

yang telah disiapkan sebelumnya agar jawaban responden 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

b.  Melakukan kegiatan observasi dengan cara meminta izin 

untuk datang dan melihat secara langsung proses 

pengambilan keputusan strategis di setiap radio 

3. Tahap analisis penelitian 

Dalam analisis penelitian sesuai denan metode penelitian 

yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, yaitu mencocokkan hasil 

wawancara dan observasi, apakah data sekunder yang telah 

diperoleh sebelumnya benar-benar sesuai dengan keadaan 

perusahaan. Setelah informasi primer yang pertama diperoleh maka 

dilakukan pencarian data primer selanjutnya melalui wawancara di 

dunia maya (chat) dengan beberapa pertanyaan baru dan beberapa 

pertanyaan serupa yang pernah ditanyakan sebelumnya, apakah 

jawaban lisan dan tulisan sama, jika sama, maka data dapat segera 

diolah.  

Tahap analisis penelitian harus terdapat 4 syarat validitas 

dan realibilitas, yaitu: 
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a. Kredibilitas 

Untuk memperoleh validitas internal/ kreadibilitas yang 

tinggi terhadap data yang dihasilkan, peneliti harus 

melakukan aktivitas-aktivitas antara lain  membina 

hubungan/ rapport yang mendalam, mengakrabkan diri 

dengan setting penelitian, dan memiliki sensitivitas yang 

kuat terhadap bahasa dan gaya hidup para partisipasinya.   

b. Transferabilitas 

Menurut Bungin (2003), transferabilitas penelitian kualitatif 

tidak dapat dinilai sendiri oleh penelitinya, melainkan oleh 

para pembaca, jika pembaca memperoleh gambaran dan 

pemahaman jelas tentang laporan penelitian, maka dapat 

dikatakan penelitian itu memiliki transferabilitas tinggi. 

  c. Dependabilitas 

Menurut Streubert & Carpenter (2003), tingkat 

dependabilitas yang tinggi pada penelitian kualitatif dapat 

diperolah dengan melakukan suatu analisis data yang 

tersruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil 

penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan dapat 

membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan 

perspektif, data mentah, dan dokumen analisis penelitian 

yang sedang dilakukan. 

  d. Konfirmabilitas 
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Dijelaskan oleh Streubert & Carpenter (2003), 

konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria 

pemeriksaan, yaitu cara/ langkah peneliti melakukan 

konfirmasi hasil-hasil temuannya. Bisa dengan cara 

membandingkan dengan jurnal terdahulu, konsultasi 

dengan peneliti ahli, dan mempresentasikan hasil 

penelitiannya pada suatu konferensi untuk mendapatkan 

masukan guna menyempurnakan hasil penelitiannya. 

4. Penulisan laporan penelitian 

Dalam penulisan laporan, peneliti melakukan konsultasi 

dengan dosen pembimbing terkait susunan laporan penelitan, 

penentuan kelengkapan dan keabsahan data. Dalam penulisan 

laporan penelitian diharuskan ada bukti yang dapat dipertanggung 

jawabkan terkait pengambilan data yang valid, dan dalam 

penelitian ini bukti tersebut berupa surat pernyataan persetujuan 

dari pihak perusahaan yang menunjukkan bahwa peneliti sudah 

benar-benar melakukan penelitian di perusahaan tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Radio Kalimaya Bhaskara (Radio Grup) 

4.1.1 Gambaran Umum Radio Kalimaya Bhaskara (Radio Grup) 

a. Logo Radio Kalimaya Bhaskara 

Gambar 4.1 

Logo Radio Kalimaya Bhaskara 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Radio Kalimaya Bhaskara, 2016 

b. Sejarah Radio Kalimaya Bhaskara 

Awalnya Radio Kalimaya Bhaskara yang memiliki nama 

perusahaan PT. Radio Kalimaya Bhaskara berdiri pada 21 Mei 1968 oleh 

Bapak Jo Luksamana bersama teman-temannya saat masih mahasiswa dan 

diberi nama Radio B45, yang berlokasi di Buring no 45 dengan frekuensi 

1240 KHz. saat itu radio-radio amatir di Kota Malang masih belum 

mempunyai ijin siar, begitu juga dengan Radio Kalimaya Bhaskara. 

Selanjutnya, Radio Kalimaya Bhaskara pindah lagi ke Jl. Banten no 1 

yang menjadi alamat tetap sampai saat ini. Pada tanggal 8 Agustus 1988, 

Radio Kalimaya Bhaskara resmi menjadi radio komersil dengan merubah
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 segmen pendengarnya menjadi remaja terpelajar. Dari segi musik pun 

berubah, dari yang awalnya ada musik-musik daerah, mulai ditinggalkan 

dengan memasukkan musik-musik remaja terkini. Perubahan ini juga 

diikuti dengan berubahnya gelombang radio dari AM ke FM, dengan 

alasan untuk meningkatkan mutu produk suara yang lebih baik. Selain itu, 

Radio Kalimaya Bhaskara juga mulai menggencarkan promosinya dari 

segi on air dan off air. Promosi On air dengan meningkatkan kualitas 

siaran, dan promosi off air dengan memberikan sponsor untuk kegiatan-

kegiatan mahasiswa. 

Sebagai radio komersial segmentasi remaja/ anak muda yang 

pertama di Kota Malang, Radio Kalimaya Bhaskara dapat dikenal dengan 

cepat di kalangan anak remaja dan menjadi satu-satunya radio anak muda 

kala itu.  

Seiring berkembangnya Radio Kalimaya Bhaskara sebagai radio 

anak muda satu-satunya di Kota Malang yang paling diminati, 

berkembang pula industri radio di Kota Malang, sejak tahun 2005 banyak 

bermunculan radio-radio baru dengan segmentasi anak muda yang 

mencoba bersaing dengan radio Kalimaya Bhaskara. Berdasarkan 

wawancara dengan karyawan radio Kalimaya Bhaskara Liliz  (2016) pada 

tahun 2012 Kompas Gramedia membeli seluruh saham perusahaan dan 

menjadikan Radio Kalimaya menjadi milik Kompas Gramedia Grup 

dibawah Radio Sonora yang merupakan bidang usaha radio milik Kompas 

Gramedia. Sejak saat itu, Radio Kalimaya Bhaskara resmi menjadi anak 

perusahaan Kompas Gramedia.  



56 

 

 

c. Struktur Organisasi Radio Kalimaya Bhaskara 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Radio Kalimaya Bhaskara 

 

Sumber: Data Diolah, 2016 

Radio Kalimaya Bhaskara adalah Radio grup yang memiliki 

pimpinan paling atas yaitu Radio Sonora sebagai bidang usaha radio milik 

Kompas Gramedia. Sebagai radio anak perusahaan, Radio Kalimaya 

Bhaskara memiliki sistem manajemen yang sedikit berbeda dari radio 

independen. Perbedaannya terlihat pada fungsi manajemen selain penyiar 

disebut sebagai office, yaitu: 

1. Station Manager pada radio Kalimaya Bhaskara ditentukan oleh 

pusat, bahkan saat ini posisi SM diisi oleh orang dari pusat (Radio 

Sonora). Yang artinya, segala keputusan yang dilakukan oleh 

Radio Kalimaya Bhaskara diharapkan sesuai dengan segmentasi 

pusat. 

2. Fungsi Produksi dan teknis pada Radio Kalimaya Bhaskara diisi 

oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab ganda yaitu pada 

Kompas 
Gramedia Group 
(Radio Sonora)

Station Manager 
(SM)

Marketing
Produksi dan 

Teknis
Keungan

Program 
Director

Penyiar

Admin Traffic

Asst. Station 
Manager
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produksi di tiap kebutuhan program, seperti rekaman iklan, jeda, 

jingle, dan lain-lain, dan pada teknis adalah menjaga dan 

melakukan controlling pada alat-alat di Radio Kalimaya Bahakara. 

Dalam melakukan produksi program, Radio Kalimaya Bhaskara 

memiliki wewenang untuk mengatur program sendiri, namun ada 

beberapa slot program yang wajib diisi dari pusat (Radio Sonora). 

Sebagai radio jaringan, Radio Kalimaya Bhaskara memiliki 

keuntungan yaitu dapat meminta beberapa kapsul (materi siaran) 

dari jaringan Radio Sonora yang lainnya yang sesuai dengan 

segmentasi Radio Kalimaya Bhaskara, yang selama ini telah 

dilakukan yaitu meminta kapsul lagu-lagu EDM ke Radio Motion 

Jakarta yang merupakan jaringan Radio Sonora juga. Hal itu 

menjadi tanggung jawab bagian produksi untuk melakukan edit 

agar bisa disiarkan di radio Kalimaya Bhaskara dengan kualitas 

yang baik. 

3. Fungsi Keuangan, Radio Kalimaya Bhaskara mempunyai 

karyawan bidang keuangan yang mengurus gaji, bonus, dan 

seluruh pendapatan. Gaji karyawan tetap di Radio Kalimaya 

Bhaskara secara keseluruhan ditanggung oleh Kompas Gramedia, 

namun gaji penyiar diatur oleh bagian keuangan di Radio Kalimaya 

Bhaskara sendiri atas persetujuan SM. Selama posisi Program 

Director kosong, maka bagian keuangan menggantikan salah satu 

fungsinya sebagai perantara antara office dan penyiar. 
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4. Fungsi Pemasaran, dilakukan oleh bagian pemasaran yang terdiri 

dari satu orang, bagian admin traffic yang memiliki tugas ganda 

sebagai pemasar juga, lalu asisten SM yang mempunyai tugas 

ganda sebagai pemasar juga, jadi total ada 3 karyawan yang 

bekerja sebagai marketing di Radio Kalimaya Bhaskara. 

5. Fungsi Program Director, setiap radio pasti memiliki program 

director atau PD, namun saat ini (November 2016) posisi PD pada 

radio Kalimaya Bhaskara sedang kosong. Dengan begitu, tugas-

tugas yang seharusnya dilakukan oleh PD yaitu mengatur program, 

siaran, iklan yang boleh masuk di tiap program, dan sebagainya 

diatur oleh penyiar yang siaran di tiap program, namun slot iklan 

diatur oleh admin traffic. 

6.  Admin Traffic, berfungsi mengatur jadwal iklan baik berupa spot 

(rekaman) maupun adlibs (langsung dibacakan oleh penyiar), dan 

jadwal segala promosi secara on air diatur oleh admin traffic. 

Admin traffic di Radio Kalimaya Bhaskara memiliki tugas ganda 

sebagai marketing juga. 

d. Visi, Misi, dan Tujuan Radio Kalimaya Bhaskara 

Visi perusahaan adalah, Sebagai radio anak muda terdepan di Kota 

Malang yang selalu dinamis, kreatif, dan inovatif dalam 

memberikan informasi dan hiburan yang dapat meningkatkan 

kualitas generasi muda Kota Malang agar bisa bersaing mengikuti 

perkembangan jaman. 



59 

 

 

Misi perusahaan tercantum pada tagline “The New Hitz 

Power”, yang membuat perusahaan terus berupaya agar senantiasa 

menjad stasiun radio yang terdepan dan menjadi nomor satu dalam 

hal pengadaan dan penyajian lagu. 

Tujuan PT. Radio Kalimaya Bhaskara sebagai radio 

komersil secara umum yang hendak dicapai dalam jangka panjang 

yaitu memaksimalkan keuntungan dengan kualitas siaran yang 

memuaskan. 

4.1.2 Pembagian Wewenang dalam Pengambilan Keputusan 

 Strategis di Radio Kalimaya Bhaskara 

Pembagian wewenang dalam pengambilan keputusan 

strategis di Radio Kalimaya Bhaskara Malang memiliki banyak 

peranan dari Top Manager, rinciannya sebagai berikut: 

- Visi dan Misi : SM bersama CEO Kompas Gramedia Grup 

melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 

- Tujuan Jangka Panjang : SM bersama CEO Kompas 

Gramedia Grup melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham) (Keuangan) dan Direktur Utama GOR (Group Of 

Radio) melalui Raker (Rapat Kerja).  

- Tujuan Jangka Pendek : SM, Office, Penyiar  

- Kebijakan : Kompas Gramedia dan SM (Internal)  



60 

 

 

- Target dan Sasaran : SM dan CEO Kompas Gramedia Grup 

melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 

(Keuangan)  

Model pengambilan menurut Mintzberg (1976) terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu yang sudah dijelaskan pada BAB II ada 

identifikasi, pengembangan, dan pemilihan/ seleksi.  

Sesuai penelitian yang sudah dilakukan di Radio Kalimaya 

Bhaskara dengan menggunakan metode wawancara dengan Asisten 

SM sebagai pemegang wewenang bidang SDM, Program, dan 

Pemasaran, dan Office Bagian Keuangan sebagai pemegang 

wewenang bidang keuangan secara tunggal yang langsung 

bertanggung jawab pada SM, diperoleh informasi bahwa 

pembagian wewenang fungsional dalam proses pengambilan 

keputusan strategis oleh Radio Kalimaya Bhaskara adalah sebagai 

berikut: 
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•Pengenalan masalah -
Oleh: penyiar, office, 
SM - Lewat: induvidu, 
informal

•Diagnosis - Oleh: 
Office, penyiar, SM -
Lewat: individu, 
informal

Identifikasi

•Pencarian solusi - Oleh 
: Penyiar & Office 
(Internal), SM 
(Eksternal) - Lewat : 
rapat tiap Sabtu & 
Morning Briefing

•Design solusi - Oleh : 
Penyiar Office, SM 
(Event Off Air). Penyiar, 
Bag. Keuangan, Asst. 
SM (On Air)

Pengembangan •Screening - oleh: SM & 
Asst. SM - Lewat : 
Langsung, informal -
Porsi : 70% SM, 30% 
oOfice & Penyiar

•Evaluasi - Lewat: 
Rapat evaluasi internal 
per 3 bulan (SM, 
Penyiar, Office), RUPS 
Oleh CEO KG per 
Ferbruari (SM tiap 
radio grup, Jajaran 
Direksi, Pemegang 
Saham), Raker per 3 
bulan oleh GOR ( SM 
tiap radio grup),  Mini 
Report tiap minggu ke 
GOR (SM dan Bag. 
Keuangan)

•Otorisasi - Oleh: GOR 
terkait SDM, Induk 
Perusahaan/ Sonora 
terkait program, SM 
terkait internal 
perusahaan

Seleksi

Gambar 4.3 

Pembagian Wewenang Dalam Pengambilan Keputusan Strategis di Radio 

Kalimaya Bhaskara 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

  1. Fase identifikasi 

a. Pengenalan Masalah, Radio Kalimaya Bhaskara melakukan 

pengenalan masalah terkait program, event, kualitas siaran, bahkan 

konten siaran. Pengenalan masalah ini dilakukan oleh seluruh 

penyiar dan office radio Kalimaya Bhaskara secara informal dan 

spontan. Tidak ada jadwal dan sistem khusus terkait proses 
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pengenalan masalah. Dalam tahap pengenalan masalah, seringkali 

para penyiar hanya membicarakan di kalangan penyiar saja, dan 

seringkali tidak sampai ke office. Namun, jika permasalahan terjadi 

berkali-kali atau informasi terkait masalah sudah banyak masuk ke 

penyiar, baru akan disampaikan pada Office. Office yang menerima 

informasi masalah dari penyiar ini biasanya adalah PD dan Asisten 

SM, namun karena posisi PD kosong maka rapat informal/ diskusi 

mengenai pengenalan masalah dilakukan oleh bagian keuangan dan 

penyiar sebagai pengganti PD. Setelah masalah diketahui, baru 

disampaikan ke Asisten SM untuk dilaporkan ke SM. Namun jika 

permasalahan terkait dengan fungsi radio yang lain seperti 

pemasaran, teknis, dll maka akan diadakan rapat juga dengan 

manajemen yang bersangkutan. Selain penyiar, pengenalan 

masalah juga dilakukan oleh SM, Asisten SM, dan jajaran Office, 

dengan informal dan secara individu tanpa didiskusikan. 

b. Diagnosa, untuk proses diagnosa Radio Kalimaya Bhaskara 

termasuk dari sebagian perusahaan yang melakukan diagnosa 

secara informal/ implisit. Tahap diagnosa ini dilakukan saat rapat 

non-formal yang tidak terjadwal. Rapat ini terjadi spontan dan  

biasanya dilakukan setelah penyiar melakukan siaran dan ada 

beberapa penyiar yang ada disitu juga, maka salah satu pihak 

Office (biasanya PD atau sekarang digantikan oleh bagian 

keuangan) akan masuk ke studio dan berbicara terkait dengan 

permasalahan yang ada dan dihasilkan diagnosa sementara, 
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sebelum dibawa ke rapat formal, sesuai dengan haril wawancara 

dengan Asisten SM, Amalia, 2016: 

“Jadi setiap ada masalah yang muncul misalnya terkait 

deadline recording untuk program dan iklan, terkait evaluasi 

penyiar missal siarannya kurang bagus, langsung kita omongin 

setelah dia siaran.” 

 

2.  Fase Pengembangan 

Tahap ini adalah merupakan kunci dari proses pengambilan 

keputusan, yaitu dengan segala aktivitas mengembangkan berbagai 

solusi untuk menyelesaikan masalah dan krisis atau bisa dengan 

mengeksplorasi peluang. Dalam tahap pengembangan ada 2 

tahapan umum yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya, yaitu 

search routine atau pencarian dan desain solusi. 

a. Pencarian solusi,  dalam hal ini Radio Kalimaya Bhaskara lebih 

sering menggunakan tipe passive search dan active search, jika 

masalah yang timbul berkaitan dengan pengembangan kreatifitas 

maka akan menggunakan passive search karena kreatifitas 

dianggap hal yang tidak bisa dipaksakan dan akan muncul begitu 

saja. Namun jika masalah yang muncul adalah mendesak dan butuh 

solusi segera, maka akan digunakan active search dengan cara 

mengadakan rapat dengan seluruh Office dan Penyiar, namun rapat 

yang dilakukan tidak terjadwal, yaitu rapat yang dilakukan secara 

spontan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Untuk tipe 

active search, Radio Kalimaya Bhaskara akan melakukan rapat tiap 

hari Sabtu untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Dalam 



64 

 

 

pencarian solusi yang dilakukan setiap hari Sabtu yang diikuti oleh 

seluruh penyiar dan office bagian keuangan selaku pengganti PD 

hanya berhak mencari solusi seputar program, sedangkan 

pembahasan seputar penyiar hanya dalam taraf ringan, sedangkan 

untuk pencarian solusi keuangan, pemasaran, dan produksi adalah 

wewenang Office dan SM dengan tanggung jawab divisi masing-

masing lewat rapat pagi yang bernama Morning Briefing. 

b. Desain solusi, setelah melakukan pencarian solusi, maka dilakukan 

design alternatif solusi yang diperoleh dari hasil rapat yang telah 

dilakukan setap hari Sabtu maupun lewat Morning Briefing. Desain 

tersebut biasanya berbentuk pembagian jobdesk untuk masing-

masing penyiar jika itu berkaitan dengan masalah program on air, 

namun jika masalahnya berhubungan dengan event off air, maka 

jobdesk akan dibagikan pada seluruh Office, dan penyiar hanya 

diminta ide solusi atas masalah. Pihak yang bertanggung jawab 

atas proses design solusi adalah pemimpin rapat setiap hari Sabtu, 

yaitu Asisten SM, jika asisten SM tidak hadir maka proses desain 

solusi menjadi tanggung jawab pihak keuangan selaku pemimpin 

rapat pengganti posisi PD yang masih kosong. 

3. Fase Seleksi, dalam fase seleksi ada 3 tahapan yaitu screening, 

evaluasi, dan otorisasi. Yang pertama adalah screening, yaitu 

pencocokan berbagai alternatif yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Sebelum memasuki tahapan evaluasi, data yang 

didapat dari proses pencarian/ search routine harus malalui proses 
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screening, setelah itu dilakukan evaluasi dan otorisasi bila 

diperlukan. 

a. Screening, dalam tahapan ini Radio Kalimaya Bhaskara melalukan 

proses screening dari data alternatif yang diperoleh dari para 

penyiar, lalu bagian PD yang saat ini digantikan sementara oleh 

bagian keuangan akan menulis berbagai alternatif itu, selanjutnya 

SM langsung yang akan melakukan proses screening dengan 

bantuan dari assistant SM. Setelah dilakukan proses screening, 

maka alternatif yang sesuai akan dicatat untuk digunakan pada saat 

ada masalah yang mendesak. dalam wawancara yang dilakukan 

dengan Assisten SM Anisa, 2016, keputusan SM dalam proses 

screening memiliki porsi 70 persen, yang 30 persen adalah 

pendapat dari penyiar dan Office. 

b. Evaluasi, sedangkan model evaluasi yang dilakukan oleh Radio 

Kalimaya Bhaskara mencakup semua model evaluasi yang 

dikemukakan oleh Mintzberg (2006), yaitu penilaian, tawar-

menawar, dan analisis. Evaluasi pengambilan keputusan lokal, 

yaitu yang dilakukan di Kantor Radio Kalimaya Bhaskara  

dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk para penyiar berupa rapat 

evaluasi terkait kualitas siararan tiap individu, kebersihan kantor, 

dan evaluasi event yang telah dilakukan jika ada, rapat tersebut 

dipmpin langsung oleh SM. Namun, diluar rapat, jika ada 

kesalahan penyiar yang harus segera terselesaikan, maka assisten 

SM akan menemui penyiar secara pribadi untuk memberikan 
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evaluasi. Selain itu, setiap pagi ada Morning Briefing yang diikuti 

oleh seluruh Office dan SM untuk membahas permasalahan yang 

ada agar bisa segera terselesaikan sebelum memulai hari, dan 

menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan setiap harinya, 

sistematikanya yaitu dipimpin langsung oleh SM dengan usulan 

dan ide dari seluruh Office dan keputusan akhir tetap pada SM, 

sesuai dengan hasil wawancara dengan Asisten SM, Amalia 

(2016): 

“Tiap pagi kita selalu ada Morning Briefing biar masalah 

yang ada itu tidak menumpuk dan berlarut-larut jadi biar cepat 

selesai”. 

 

Sedangkan untuk penyiar baru yang masih training ada 

istilah evaluasi bulanan yang dilakukan setiap hari Sabtu minggu 

ke 4 di bulan pertama, minggu ke 8 di bulan kedua, dan minggu ke 

12 di bulan ketiga sesuai durasi training penyiar baru. Tiap 

bulannya, evaluasi berkaitan dengan kualitas siaran, etika, 

pengetahuan berita dan lagu, kreatifitas, kepekaan sosial, dan 

penentuan mereka akan lanjut di bulan selanjutnya atau tidak, 

sampai 3 bulan dan pengangkatan menjadi announcer/ penyiar 

tetap dengan sebutan Hitzmaker. 

Rapat evaluasi yang diperuntukkan bagi penyiar melibatkan 

seluruh karyawan yang ada di Radio Kalimaya Bhaskara, dari 

penyiar sampai SM ikut dalam rapat tersebut. Namun berbeda 

dengan rapat evaluasi yang diperuntukkan bagi office, maka hanya 
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office atau hanya SM yang hadir, bahkan bisa saja hanya SM yang 

mendatangi Office secara pribadi untuk memberikan evaluasi. 

Untuk evaluasi tawar-menawar, hal ini berkaitan dengan 

event off air dan program on air, untuk program biasanya terjadi 

tawar-menawar jika akan membuat program baru terkait konten, 

nama program, dan jam siar program, maka akan ada tawar 

menawar antara Office dan Penyiar. Begitu pula jika akan 

mengadakan event baru, maka aka nada tawar-menawar terkait 

waktu, susunan acara, pengisi acara, dan lain-lain. Sedangkan 

untuk evaluasi analisis, biasanya hal ini dilakukan langsung oleh 

SM dengan meminta pendapat para Office. Bentuk evaluasi lainnya 

menurut hasil wawancara dengan Assisten SM, Amalia (2016) 

mengatakan: 

 “Setiap 3 bulan sekali ada yang namanya Raker (Rapat 

Kerja) yang diikuti seluruh radio grup”.  

 

Organsasi perkumpulan seluruh Radio Grup milik Kompas 

Gramedia ini bernama GOR (Group Of Radio) yang memiliki 

Direktur Utama bernama Yohanes Yudistira. Raker dilakukan di 

Jakarta dan dihadiri oleh SM seluruh radio grup, raker ini 

membahas tentang program, pemasaran, dan SDM. Pembahasan 

mengenai program berkaitan dengan evaluasi program yang telah 

berjalan, rencana program kedepan, dan sharing mengenai 

kebutuhan program tiap radio, dalam hal ini masing-masing radio 

dalam GOR bisa saling bertukar program yang dimiliki antar radio 

di tiap kota, jadi program yang ditawarkan bisa lebih beragam di 
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tiap kota dari hasil sharing program dengan radio-radio di GOR. 

Pembahasan SDM berkaitan dengan evaluasi SDM yang sudah 

ada, dan sharing tentang kebutuhan SDM, Amalia, 2016 berkata: 

“Misal kita butuh tenaga kerja di posisi PD, kita boleh 

mengutarakan dalam raker dengan tujuan jika radio lain dalam 

GOR ada yang kelebihan tenaga kerja bisa dipindah/ mutasi pada 

radio lain yang membutuhkan, atau jika radio tersebut bisa mencari 

tenaga kerja sendiri, maka bisa melakukan open recruitment sendiri 

tanpa diutarakan dalam raker”. 

  

Sedangkan pembahasan dalam bidang pemasaran 

menyangkut klien, kata Asisten SM, Amalia, 2016 mengatakan: 

“Mengenai klien juga dibahas misalkan client radio di 

Surabaya mau memasarkan di Malang nah itu bisa dibahas di 

raker”.  

 

Selain Rapat Kerja, Amalia juga mengatakan, “Selain raker, 

juga ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang 

diagendakan pada bulan Februari tiap tahunnya. RUPS diikuti oleh 

seluruh SM tiap radio, jajaran direksi, dan para pemengang saham 

dan dipimpin langsung oleh CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama. 

Dalam RUPS membahas tentang keuangan tiap radio, yaitu omzet 

tiap radio dilaporkan dan disaksikan oleh radio lainnya, selain 

persentasi omzet perusahaan, juga dilakukan meeting antara SM 

dan para pemegang saham terkait perkembangan investasi, namun 

kegitan meeting SM dan pemegang saham dalam RUPS hanya 

sebatas perkenalan dengan pemegang saham baru jika ada dan 

menjalin hubungan dengan pemegang saham yang lama, kata, 

Amalia, 2016: 
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“Kita tahu siapa yang invest ke Kalimaya, tapi yang 

memilihkan pemegang sahamnya siapa untuk Kalimaya ya pusat, 

kita hanya menjalin komunikasi”.  

 

Selain persentasi mengenai omzet, SM tiap radio juga 

melaporkan Bussiness Plan terkait keuangan yaitu target omzet, 

anggaran dana kegiatan/ event, dan lain-lain yang berkatian dengan 

keuangan tiap perusahaan untuk tahun depan. 

Selain itu, SM juga mengirimkan mini report tiap 

minggunya kepada Direktur Utama dari GOR, bagian keuangan 

GOR, bagian IT/ produksi, dan bagian SDM. 

c. Otorisasi, dimana dalam hal ini Radio Kalimaya Bhaskara 

mempunyai induk perusahaan yang berhak melakukan otorisasi. 

Otorisasi seringkali dilakukan di perusahaan ini mengingat 

perusahaan ini adalah perusahaan grup, yang mana perintah dari 

perusahaan induk harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan. Bentuk 

dari otorisasi terlihat pada beberapa program Radio Kalimaya 

Bhaskara yang harus memasukkan program radio pusat (Sonora), 

salah satunya adalah program berita pagi (Morning Drive) yang 

harus memasukkan konten dari Radio Sonora selama satu jam 

setiap harinya. Selanjutnya adalah penggunaan seragam yang harus 

ada logo Radio Sonora dan Kompas Gramedia.  

Selain program, otorisasi di Radio Kalimaya Bhaskara oleh 

pusat juga terkait denga pemilihan SM, dalam hal ini SM tidak bisa 

dipilih oleh internal perusahaan Radio Kalimaya Bhaskara, namun 

ditunjuk langsung oleh GOR dalam Raker, SM juga bisa dimutasi 



70 

 

 

ke radio lain, bahkan bisa dimutasi ke bidang usaha lain seperti 

koran maupun TV. 

Otorisasi juga bisa dilakukan oleh SM sebagai pimpinan 

tertinggi di kantor Radio Kalimaya Bhaskara. Sebagai contoh, 

menurut wawancara yang dilakukan dengan bagian keuangan Lilis, 

2016: 

“Sejak SMnya Mas Bambang, udah nggak ngeluarin 

sertifikat El, diganti sama surat keterangan kerja” 

 

Jawaban itu menerangkan bahwa pergantian SM berarti 

juga pergantian kebijakan. Pada kebijakan SM yang lama, jika 

penyiar sudah bekerja pada radio Kalimaya Bhaskara selama satu 

tahun maka akan diberikan sertifikat, namun berbeda dengan 

kepemimpinan yang saat ini yang tidak mengeluarkan sertifikat 

namun surat keterangan kerja. Hal ini dikategorikan otorisasi 

karena kebijakan tersebut adalah keputusan SM tanpa adanya 

koordinasi lebih lanjut dengan Office maupun Penyiar. 
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4.2 Radio Kencana (Radio Independent) 

 4.2.1 Gambaran Umum Radio Kencana (Radio Independent) 

 a. Logo Radio Kencana Malang 

Gambar 4.4 

Logo Radio Kencana Malang 

 

  

 

 

Sumber: Google+ Radio Kencana 91.9 FM, 2016 

b. Sejarah Radio Kencana Malang  

Radio Kencana Malang adalah perusahaan keluarga yang 

berdiri sejak 11 Maret 2007, yang artinya pada tahun ini Radio 

Kencana sudah mengudara selama 9 tahun. Pada awal berdirinya, 

Radio Kencana berada pada frekuensi 98.6 dengan tagline “Radio 

Musik Indonesia”. Dari tahun 2007-2009 segmentasi Radio 

Kencana belum menengah keatas, namun di tahun 2009 ada 

perubahan segmentasi menjadi middle up, yaitu usia dewasa 20-35 

tahun dengan kondisi ekonomi menengah keatas. 

Pada tahun 2012, Radio Kencana Malang merubah tagline 

menjadi “Radio Musik Terpilih” yang menjadi identitas Radio 

Kencana sampai saat ini.  

Lalu pada tahun 2015, terjadi perubahan frekuensi radio 

pada Radio kencana dikarenakan ada regulasi pemerintah yang 

mengharuskan adanya perubahan pada beberapa stasiun radio di 
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Kota Malang, dan Radio Kencana adalah salah satu radio yang 

memindahkan frekuensinya dari 98.6 FM ke 91.9 FM dan diikuti 

dengan perubahan logo yang dipakai sampai saat ini. 

Bentuk dari Radio Kencana ini adalah perusahaan keluarga. 

Disebut perusahaan kerluarga karena pendiri dan pemilik Radio 

Kencana sampai saat ini yaitu Ivo Kristiana, adalah anak dari 

pendiri Hotel Montana Malang yang merupakan tempat dari kantor 

dan studio Radio Kencana berada hingga saat ini. Dikarenakan 

pemilik Hotel Montana Malang adalah ayah dari pemilik Radio 

Kencana Malang, maka kantor Radio Kencana Malang berada di 

dalam Hotel Montana di lantai satu, sedangkan studionya berada di 

lantai dua, keuntungan yang didapat dari perusahaan Radio 

Kencana adalah tidak perlu memiliki kantor baru karena sudah ada 

kantor dari Hotel Montana.  

c. Struktur Organisasi Radio Kencana Malang 

Radio Kencana adalah radio keluarga yang memiliki Owner 

tunggal yaitu Ivo Kristiana, sebagai Owner Ivo juga sekaligus 

berperan sebagai pimpinan tertinggi dari Radio Kencana Malang.  
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Gambar 4.5 

Struktur Organisasi Radio Kencana Malang 

Sumber: Data Diolah, 2016 

Sebagai radio independen, Radio Kencana mempunyai 

struktur organisasi yang fleksibel. Saat ini Radio Kencana 

memiliki kekosongan posisi pada Station Manager. Sistem 

perekrutan Station Manager (SM) disini menggunakan open 

recruitment, rekomendasi, bahkan bisa dengan jenjang karir. 

Dalam pemilihan Station Manager, hal yang perlu 

diperhatikan adalah calon SM harus bisa adaptasi dengan mudah, 

serta memiliki dan mengetahui karakter yang dimiliki oleh Radio 

Kencana. 

Selama tidak memiliki Station Manager, semua elemen di 

Radio Kencana bekerja bersama-sama dengan peraturan dan SOP 

yang sudah ada sebelumnya. Dan semua elemen bertenggung 

Owner 

(Ivo Kristiana)

Marketing

Off Air dan On 
Air

Online Support

Keungan dan 
Admin Traffic

Produser 

(PJ Program)

Music Director

Asst MD

Penyiar
Bagian 

Produksi dan 
Iklan
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jawab kepada Owner. Dan dengan tidak adanya SM , fungsi Owner 

pada Radio Kencana merangkap menjadi SM. 

“Owner tuh sekaligus ngerangkep jadi SM sementara waktu 

sampai ada SM yang kepilih”, kata Fafa, Office Radio Kencana, 

2016. 

 

Owner disini menciptakan budaya organisasi yang 

kekeluargaan, dengan sistem punishment yang longgar, yaitu bila 

ada kesalahan dari karyawan maka akan diselesaikan dengan 

kekeluargaan. 

Sistem pengambilan keputusan di Radio Kencana melalui 

tahap perundingan yaitu rapat dengan semua elemen yang dipimpin 

oleh Station Manager, lalu keputusan mutlak tetap berada pada 

Owner.  

Dalam struktur organisasi tersebut terdapat total 15 orang 

karyawan yang terdiri dari 9 orang penyiar. Yang mana penyiar 

bisa memiliki pekerjaan ganda dengan merangkap menjadi 

karyawan. Penyiar yang menjadi karyawan akan memiliki jabatan 

ganda di struktur organisasi dan juga memiliki gaji ganda. 

Kondisi saat ini, Radio Kencana sedang memiliki 

kekosongan jabatan pada Station Manager, jadi keseluruhan 

dipegang oleh 3 orang yang memiliki jabatan langsung dibawah 

Station Manager dan bertanggung jawab langsung kepada Owner. 

Beberapa fungsi yang diberlakukan oleh Radio Kencana, antara 

lain: 
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1. Fungsi Marketing 

Marketing dalam Radio Kencana diisi oleh seorang 

Marketer yang berfungsi untuk menjual program 

yang telah dibuat oleh Produser ke klien.  

2. Fungsi Keuangan dan Admin Traffic 

Keuangan dan admin setiap bulan sekali akan 

melakukan pelaporan langsung kepada Owner, 

karena Owner berada di luar kota. 

   3. Fungsi Operasional (Produser/ program) 

Produser disini jika di perusahaan maka sama 

dengan manajer operasional, yang mana mengatur 

jenis, jam tayang, dan keseluruhan program yang 

mana merupakan produk dari perusahaan jasa siar/ 

radio. 

d. Tujuan Radio Kencana 

Visi dan Misi dari Radio Kencana adalah Radio Kencana 

untuk Kota Malang, dan tujuan yang diharapkan adalah seluruh 

warga Malang mendengarkan Radio Kencana, dan orang luar kota 

yang datang ke Kota Malang agar mendengarkan Radio Kencana 

sebagai pilihan utama. Sesuai dengan tagline Radio Kencana yaitu 

“Radio Musik Terpilih”, yang mana seluruh warga Kota Malang 

dan luar Kota Malang yang sesuai dengan segmentasi menengah 

keatas usia 20-35 untuk mendengarkan Radio Kencana sebagai 

pilihan utama.   
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4.2.2 Pembagian Wewenang dalam Pengambilan Keputusan 

Strategis di Radio Kencana Malang 

  Pembagian wewenang dalam pengambilan keputusan 

strategis di Radio kencana Malang, didominasi oleh Owner, 

rinciannya sebagai berikut: 

- Visi dan Misi : Owner  

- Tujuan Jangka Panjang : Owner 

- Tujuan Jangka Pendek : Owner, Office, Penyiar (melalui 

rapat akhir dan awal tahun) 

- Kebijakan : Owner, Office 

- Target dan Sasaran : Owner 

Dan menurut wawancara dengan karyawan Radio Kencana 

Fafa (2016), diperoleh beberapa informasi mengenai pembagian 

wewenang fungsional dalam proses model pengambilan keputusan 

pada Radio Kencana, hal itu dijabarkan pada gambaran alur 

sebagai berikut: 
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•Pengenalan masalah -
Oleh: Penyiar dan office 
secara individu dan 
informal

•Diagnosa - Oleh :Penyiar 
dan office (Program, 
pemasaran), Owner &Bag. 
Keuangan (Keuangan)

Identifikasi

•Pencarian solusi - Oleh 
:Penyiar dan office 
(Program, Pemasaran), 
owner & Bagian 
keuangan(keuangan) 
Lewat:

•Design solusi - Oleh : 
Penyiar, office, dan Owner 
- Lewat : rapat awal tahun 
pada Januari 

Pengembangan •Screening - Oleh : Office 
tiap divisi

•Evaluasi - Oleh : Penyiar 
dan Office(Program, 
Pemasaran) , Owner 
(keuangan, SDM, 
Pemasaran) - Lewat : 
rapat2x per bulan tiap 
Jumat (Penyiar& Office), 
rapat akhir tahun bulan 
Desember(Penyiar, Office, 
Owner)

•Otorisasi  - Oleh : Owner 
(Keuangan, Pemasaran, 
Program)

Seleksi

Gambar 4.6 

Pembagian Wewenang Dalam Pengambilan Keputusan Strategis di Radio 

Kencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

1. Fase Identifikasi  

a. Pengenalan Masalah, yang diterapkan pada Radio Kencana yaitu 

berkaitan dengan masalah yang dialami dilapangan (off air) 

maupun pada program (on air). Proses identifikasi dilakukan oleh 

seluruh Office dan Penyiar Radio Kencana. Dalam hal pengenalan 

masalah, baik Penyiar maupun Office mempunyai hak yang sama 

dalam melakukan pengenalan masalah yang terjadi. Dalam proses 

pengenalan masalah tidak harus diutarakan dalam rapat maupun 

kepada atasan, biasanya hanya dalam pikiran masing-masing 

individu. Dengan adanya pembagian divisi yang ada pada Radio 
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Kencana, maka tiap divisi memiliki jobdesk masing-masing, dan 

dalam tahap pengenalan masalah, divisi program dan pemasaran 

melakukan pengenalan masalah yang sesuai dengan divisi masing-

masing, namun diperbolehkan untuk melakukan pengenalan 

masalah yang terkait dengan divisi lain, namun tanggung jawab 

tetap berada pada divisi masing-masing. Sedangkan divisi 

keuangan akan langsung melaporkan pada Owner jika terjadi 

permasalahan terkait keuangan perusahaan, tanpa dibahas melalui 

rapat rutin dan tanpa berdiskusi dengan divisi lain. 

b. Diagnosa, sama halnya dengan tahap pengenalan masalah, dalam 

tahap diagnosis Office dan Penyiar memiliki hak yang sama dalam 

melakukan diagnosis masalah terkait program dan pemasaran, dan 

hanya dilakukan secara informal, tanpa melalui rapat rutin dan 

dilakukan tiap individu tanpa diutarakan pada atasan. Namun, 

permasalahan terkait keuangan akan dilakukan diagnosis oleh 

office bagian keuangan sepanjang tahun yang nanti akan dilakukan 

evaluasi di akhir tahun dan design solusi di awal tahun bersama 

owner. 

2. Fase Pengembangan  

a. Pencarian solusi, dilakukan oleh seluruh Penyiar dan Office dengan 

hak yang sama melalui rapat rutin satu bulan dua kali yang 

dilakukan setiap hari Jumat, namun jika ada event terdekat maka 

rapat bisa dilakukan tiap minggu atau setiap dibutuhkan. Selain 

dalam rapat rutin yang dihadiri oleh seluruh Office dan Penyiar, 
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juga ada rapat awal tahun yang membahas tentang masalah besar 

yang telah melewati fase pengenalan masalah dan diagnosis oleh 

Office dan seluruh penyiar, yang akan dibahas dan diutaran di rapat 

akhir tahun bersama seluruh Penyiar dan Office untuk mencari 

solusi yang tepat terkait permasalahan selama satu tahun. Metode 

pencarian solusi disini adalah dengan berdiskusi oleh seluruh office 

dan penyiar. Dalam rapat akhir tahun, Office dan Penyiar memiliki 

hak yang sama untuk mengutarakan ide solusi atas masalah terkait 

program, dan pemasaran, yang nantinya akan dibawa ke rapat awal 

tahun untuk melakukan desain solusi bersama dengan owner 

sebagai penentu solusi-solusi dan target-target yang tepat untuk 

setahun kedepan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan 

Fafa, selaku Office Radio Kencana, 2016: 

 “Tiap awal tahun, Owner selalu ada di rapat buat 

menentukan target-target yang harus dilakukan setahun kedepan, 

kayak target iklan, program apa aja yang harus diperbaiki, dan lain-

lain”.  

 

b. Design solusi, pada saat rapat awal tahun itulah dilakukan design 

solusi dari hasil diskusi pencarian solusi antara seluruh office dan 

penyiar, namun jika design solusi terkait keuangan tetap 

kewenangan owner secara penuh. Menurut wawancara dengan 

Penyiar Radio Kencana, Justin, 2016: 

“Jadi kita kalau ada event terdekat atau kalau ada masalah 

gitu selalu rapat, jadi semuanya kebanyakan diselesaikan dengan 

kekeluargaan, jarang ada sanksi, kalau pelanggarannya kecil”.  

 

Lewat wawancara juga diketahui jika permasalahan hanya 

seputar penyiar atau office, program, kritik pendengar, kritik dari 
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klien, dan sebagainya akan diselesaikan melalui rapat tiap Jumat 

tidak sampai ada laporan langsung ke owner.  

“Tapi kalau masalahnya udah menyangkut kriminal, 

merugikan perusahaan, dan lain-lain ya kita harus lapor ke owner”, 

kata Fafa, Office Radio kencana, 2016. 

 

3. Fase Seleksi 

Pada fase ini juga dilakukan oleh Office dan Penyiar 

dengan metode diskusi dalam rapat setiap hari Jumat. Semua office 

dan penyiar memiliki porsi yang sama dalam melakukan seleksi 

pilihan alternatif keputusan, namun tetap tanggung jawab tetap 

berada di office masing-masing divisi.  

a. Screening, yaitu proses memilah dan memilih pilihan alternatif 

yang tepat untuk suatu masalah dilakukan oleh office tiap divisi di 

Radio Kencana. Setelah proses design solusi maka akan dilakukan 

proses screening oleh office tiap divisi untuk menentukan apa 

pilihan alternatif yang sesuai, kapan pilihan alternatif harus 

dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaannya semua tanggung 

jawab bagian divisi masing-masing atas usul dari seluruh office 

dan penyiar. 

b. Evaluasi, setelah dilakukan proses screening maka akan dilakukan 

evaluasi pilihan alternatif yang dilakukan oleh owner atas laporan 

dari bagian divisi masing-masing atau pemimpin rapat rutin yang 

dilaksanakan tiap hari Jumat. Menurut wawancara dengan office 

Radio Kencana, Fafa, 2016: 
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“Setiap selesai rapat tidak harus selalu dilaporin ke owner, 

kalau kita bisa menyelesaikan sendiri ya diselesaikan sendiri, jadi 

nggak semua masalah atau solusi harus dilaporin ke owner”. 

 

Jadi bisa diketahui jika tidak semua hasil di rapat rutin akan 

dilaporkan langsung kepada owner, jika masalah menyangkut 

program dan pemasaran dan bisa diselesaikan oleh offeice dan 

penyiar, maka akan diselesaikan saat rapat atas tanggung jawab 

office divisi masing-masing. Selain evaluasi keputusan yang 

dilakukan di rapat rutin, evaluasi rutin tiap akhir tahun juga 

dilakukan. Evaluasi akhir tahun membahas tetang dampak selama 

satu tahun terkait keputusan-keputusan yang telah diambil pada 

rapat awal tahun dengan owner,  rapat akhir tahun dilakukan setiap 

akhir tahun yaitu pada bulan Desember oleh seluruh penyiar dan 

office. 

c. Otorisasi, yaitu keputusan mutlak yang dilakukan oleh owner. 

Dalam hal ini owner selalu melakukan otorisasi terkait dengan 

masalah keuangan, tidak ada diskusi dengan office lainnya dan 

penyiar terkait keuangan, hanya antara divisi keuangan dan owner, 

sedangkan dalam hal pemasaran dan program, owner akan 

melakukan otoriasasi jika diperlukan. Otorisasi owner diperlukan 

jika permasalahan dianggap parah, penting, dan melibatkan pihak 

eksternal. Dalam hal pengambilan keputusan perusahaan sehari-

hari diserahkan oleh owner kepada seluruh office di divisi masing-

masing dikarenakan posisi SM masih kosong dan owner berada di 

luar kota, untuk koordinasi terkait masalah penting office akan 



82 

 

 

menghubungi owner via telfon dan bila masalah parah akan datang 

langsung ke owner atau owner yang datang ke kantor Radio 

Kencana di Malang.  

4.3 Model Pengambilan Keputusan Strategis Pada Perusahaan Media 

Radio  Independent dan Group 

Dalam menentukan model pengambilan keputusan strategis, 

penelitian ini mengacu pada teori Mintzberg (1976), yaitu ada 7 langkah 

umum dalam proses  pengambilan keputusan strategis. Ketujuh langkah 

tersebut berhasil ditemukan di 25 perusahaan yang telah diteliti oleh 

Mintzberg (1976). Langkah umum yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut yaitu pengenalan masalah, diagnosa, pencarian solusi, design 

solusi, screening, evaluasi dan otorisasi.  

Perusahaan media radio di Kota Malang memiliki model 

pengambilan keputusan strategi yang unik. Keunikan kedua perusahaan 

media radio tersebut terletak pada pembagian hak dan wewenang dalam 

pengambilan keputusan strategis, dikedua radio baik grup maupun 

independent memiliki penyiar yang sama-sama ikut andil dalam 

pengambilan keputusan strategis, namun perbedaannya di Radio kalimaya 

Bhaskara, Penyiar hanya memiliki wewenang dalam hal program dan 

pembahasan yang menyangkut dengan penyiar. Sedangkan di Radio 

Kencana, Penyiar memiliki hak yang sama dengan Office dalam hal 

menyelesaikan masalah, yaitu masalah pemasaran dan program. 

Persamaan kedua radio yang lainnya yaitu, dalam hal keuangan, penyiar 

dan office dikedua Radio tidak memiliki andil dalam penyelesaiaan 
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masalah keuangan, yang mana keuangan hanya diserahkan kepada Office 

Bagian Keuangan dan Pimpinan. Dalam hal ini, Pimpinan di kedua radio 

juga berbeda mengingat bentuk perusahaannya juga berbeda. 

Untuk radio Grup keuangan tidak hanya sampai pada pimpinan 

tertinggi perusahaan di Kota Malang, melainkan ada pertanggung jawaban 

ke pusat, bahkan ada otorisasi dari pusat terkait target omzet di tahun 

selanjutnya dan jumlah investasi modal yang masuk. Untuk pengalokasian 

dana di perusahaan Radio Kalimaya Bhaskara dilakukan oleh SM dan 

dilaksanakan oleh Office Bagian Keuangan. 

Sedangkan untuk radio Independent yaitu Radio Kencana, 

pengalokasian dana, jumlah pendapatan, evaluasi, dan otorisasi untuk 

keuangan semuanya diatur oleh Owner dan dilaksanakan oleh Office 

Bagian Keuangan. Jadi, posisi Owner pada radio Kencana mempunyai 

peran yang sama dengan SM di Radio kalimaya Bhaskara di bidang 

keuangan.  

Untuk dapat melihat perbedaan dan persamaan yang lebih jelas 

terkait pengambilan keputusan masing-masing radio, maka dijelaskan pada 

bagan proses pengambilan keputusan strategis masing-masing radio. 
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Gambar 4.7 

Model Pengambilan Keputusan Strategis Radio Kalimaya Bhaskara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2016 
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Gambar 4.8 

Model Pengambilan Keputusan Strategis Radio Kencana 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2016  

Pada kedua gambar tersebut, dapat diketahui perbedaan model 

pada kedua radio terletak pada proses screening, yang mana radio Kencana 

tidak melakukan proses screening seperti pada radio Kalimaya Bhaskara 

yang melakukan screening solusi alternatif sebelum dilakukan evaluasi. 

Otorisasi 

Owner 

 Keuangan 

 SDM, 
Pemasaran, 
Program 
(Bila 
diperlukan) 
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Perbedaan lainnya terdapat pada proses otorisasi. Tidak hanya SM, 

yaitu Bapak Bambang Widjanarko, Radio Kalimaya Bhaskara juga 

memiliki top manajer yang berada diatas SM, yaitu Direktur Utama GOR 

(Group Of Radio), yaitu Bapak Yohanes Yudistira yang melakukan 

otorisasi di bidang program, SDM, dan pemasaran jika diperlukan, dan 

CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, yang melakukan otorisasi 

keputusan strategis bidang keuangan. Sedangkan Top Manager di radio 

Kencana hanya dipegang oleh satu orang saja yaitu Owner Radio Kencana, 

Ivo Kristiana. Otorisasi di semua bidang manajemen pada radio kencana 

secara keseluruhan dilakukan oleh Owner. 

Di kedua model pengambilan keputusan strategis tersebut, juga 

dapat diketahui perbedaan keterlibatan penyiar di kedua radio untuk ikut 

andil dalam proses pengambilan keputusan. Untuk radio grup yaitu radio 

Kalimaya Bhaskara, penyiar banyak terlibat dalam program, bahkan 

sampai proses screening dan evaluasi ada andil penyiar dalam 

pengambilan keputusan, karena tidak adanya Program Director pada radio 

Kalimaya Bhaskara. Untuk bidang lainnya, Penyiar tidak memiliki hak 

untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pemasaran 

dan SDM yang hanya menjadi tanggung jawab Office dan SM, kecuali jika 

ada penerimaan penyiar baru, maka penyiar lama akan ikut dalam proses 

pengambilan keputusan, selebihnya pengambilan keputusan tentang 

program ada pada penyiar atas persetujuan Asisten SM dan SM. Dan 

untuk radio independent yaitu radio Kencana, Penyiar memiliki peran 

yang sama dengan Office dalam penyampaian ide dan desain solusi di 



87 

 

 

semua bidang kecuali keuangan, yang hanya dilakukan oleh Office bidang 

keuangan.  

4.4. Implikasi Penelitian 

Setelah dilakukan komparasi antara model pengambilan keputusan 

oleh Mintzberg (1976) dan model manajemen strategis oleh David (2011) 

yang diterapkan pada di radio independen dan radio grup. Dari analaisis 

yang dilakukan diperoleh persamaan dan perbedaan di dalam proses 

pengambilan keputusan strategis antara radio independen dan  grup. Dari 

persamaan dan perbedaan tersebut dapat dibuat model pengambilan 

keputusan strategis yang lengkap dan mencakup proses pengambilan 

keputusan strategis di kedua jenis perusahaan independen dan grup.  

Penelitian ini menghasilkan model pengambilan keputusan 

strategis di perusahaan media radio yang berupa alur/ proses yang 

berpedoman pada teori Mintzberg (1976). 
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Gambar 4.9 

Model Pengambilan Keputusan Strategi Media Radio 

 

 

 

 Perumusan Strategi 

Sumber: Data diolah, 2016 

Model diatas merupakan implikasi penelitian yaitu model baru dari 

pengambilan keputusan strategis di perusahaan media radio. Model 

pengambilan keputusan strategis di perusahaan media radio menunjukkan 

bahwa letak proses pengambilan keputusan strategis berada di  dalam 

proses perumusan strategi model menajemen strategis teori David (2011). 

Model tersebut merupakan proses pengambilan keputusan dari awal 

hingga menghasilkan keputusan strategis, siapa yang berperan dalam 

pengambilan keputusan di tiap tahapan, dan bagaimana sistematika dari 

tiap tahapan dilakukan. Jadi model pengambilan keputusan strategis 

tersbut menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan Manajer 

untuk mengembangkan visi misi, menjalankan audit eksternal, 
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menjalankan audit internal, menetapkan tujuan-tujuan jangka panjang, dan 

menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi. 

 Tingkatan manajemen dalam perusahaan radio secara umum terdiri 

dari SM (Top Management); Office (Middle Management) yang terdiri 

dari Bagian Pemasaran, Program Director, Bagian Produksi/ Teknis, 

Bagian Keuangan; dan Penyiar (Low Management). Bagian paling bawah 

adalah penyiar sebagai Low Manajer, karena Penyiar tidak hanya bekerja 

dibawah perintah atasan, namun juga memiliki hak untuk melakukan 

proses pengambilan keputusan strategis. 

Di setiap manajemen perusahaan radio memiliki  pembagian 

manajemen yang berbeda-beda sesuai dengan struktur organisasi yang 

berlaku di tiap radio. Namun, secara umum radio memiliki pembagian 

manajemen keuangan, pemasaran, produksi (program dan teknis), SDM 

(penyiar dan program director). Untuk bidang keuangan di perusahaan 

radio secara umum hanya dilaksanakan oleh Bagian keuangan dan 

Pimpinan, sedangkan untuk produksi biasanya dilakukan PD (Program 

Director) yang mengatur program sekaligus sebagai Manajer SDM untuk 

penyiar, dan ada bagian teknis yang memiliki tugas memproduksi 

rekaman-rekaman yang ada di radio dan sebagai quality control pada alat-

alat yang ada di radio. Untuk bagian pemasaran biasanya dilakukan oleh 

Marketer yang khusus menangani pemasaran.  

Dalam penelitian ini ditemukan sesuatu yang unik, dikarenakan 

proses pengambilan keputusan di perusahaan radio tidak terstruktur dan 

tidak bisa dilakukan penentuan bentuk model keputusan strategis yang 
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terstrukturisasi seperti model umum pengambilan keputusan strategis yang 

diuangkapkan oleh Minztberg (1976). Dikarekan dalam media radio tidak 

adanya tim yang hanya khusus berada di tiap bidang manajemen, namun 

tiap bidang manajemen hanya dijabat oleh satu orang tanpa adanya 

bawahan, jadi koordinasi mengenai permasalahan akan dibahas dalam 

rapat oleh semua office dengan bidang manajemen yang berbeda. Jadi 

proses recognition sampai evaluasi terkecuali screening akan dilakukan 

oleh seluruh office tanpa memandang bidang menajemen yang dijabat. 

Selain itu, keunikan pada perusahaan media radio di Kota Malang adalah 

semua karyawan memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis. 

Setelah semua proses selesai termasuk proses otoriasi. 

Dari hasil penelitian model keputusan strtaegis yang dilakukan 

oleh media radio dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan dalam 

perusahaan media radio memiliki komponen sama dengan yang diteliti 

oleh Mintzberg (1976), namun dengan bentuk model keputusan yang 

berbeda yaitu proses screening berada setelah design solusi, dan hasil 

screening lah yang akan dipertanggung jawabkan pada proses evaluasi, 

sedangkan pada teori Mintzberg (1976) “General Model of The Strategic 

Decision Process” proses screening berada setelah pencarian solusi. Dan 

ditemukan juga dalam penelitian bahwa proses screening tidak selalu 

dilakukan pada proses pengambilan keputusan di media radio, dikarenakan 

Station Manager sebagai satu-satunya pihak yang melakukan screening 

sudah ikut serta dalam proses desain solusi, maka dari proses desain solusi 

bisa langsung diaplikasikan di lapangan dan jika telah selesai bisa 
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langsung berlanjut ke proses evaluasi tanpa melalui screening. Dan untuk 

tahapan otorisasi dalam proses pengambilan keputusan strategis menurut 

hasil penelitian tidak harus selalu dilakukan, karena secara umum radio di 

Kota Malang mempercayakan penuh tanggung jawab di tiap bidang ke 

masing-masing Office atau Middle Manager yang bertanggung jawab, dan 

Pimpinan akan mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan 

dari bawahan, kecuali masalah bidang keuangan akan selalu ada otorisasi 

dari Pimpinan perusahaan.  

Implikasi penelitian yang berupa model pengambilan keputusan 

strategis perusahaan radio ini dapat dijadikan refererensi untuk para 

Manajer di perusahaan media khususnya radio dalam proses pengambilan 

keputusan strategis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Menurut hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi yang dilaksanakan di Radio Kalimaya Bhaskara dan Radio 

Kencana Malang tentang Model Pengambilan Keputusan Strategis Pada 

Perusahaan Media Radio di Kota Malang, dapat diambil beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan strategis yang dilakukan dalam Radio 

Grup lebih kompleks, karena perusahaan grup memiliki Top 

Manajer yang jamak. Sehingga pertanggung jawaban dari bawahan 

lebih kompleks.  

2.  Untuk pengambilan keputusan strategis yang dilakukan pada radio 

Independent, semua pertanggung jawaban akhir berada pada 

Owner. Dalam perusahaan radio independent secara umum, 

penyiar memiliki lebih banyak porsi dalam penentuan keputusan 

strategis dibandingkan radio grup, karena selain terkait produksi 

secara keseluruhan dan SDM, penyiar juga memiliki porsi dalam 

pengambilan keputusan strategis bidang pemasaran. 

3. Dan dari kedua contoh bentuk radio grup dan independent, dapat 

disimpulkan bahwa model pengambilan keputusan strategis yang 

dilaksanakan oleh perusahaan media radio terdapat 3 level 

manajemen yaitu Penyiar, Office, dan SM. Di tiap level terdapat
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 hak dan tanggung jawab yang berbeda untuk melakukan 

pengambilan keputusan strategis. Untuk level penyiar, hanya 

mempunyai hak untuk ikut adil dalam proses pengambilan 

keputusan stategis terkait SDM penyiar dan program. Untuk Office 

mempunyai hak dan kewajiban yang lebih luas, yaitu pemasaran, 

SDM, dan produksi, namun lain halnya pengambilan keputusan 

strategis untuk bidang keuangan di perusahaan radio secara umum 

yaitu dari Office Bagian Keuangan akan langsung berkoordinasi 

dengan SM atau Owner. Sedangkan untuk level SM, memiliki 

andil paling besar, yaitu berhak dan bertanggung jawab atas semua 

bidang.  Untuk tahap proses model keputusan strategis yang tidak 

harus selalu dilakukan pada perusahaan media radio di Kota 

Malang adalah tahap screening dan otorisasi melainkan disesuailan 

dengan keadaan dan jenis permasalahan. 

4. Penelitian menunjukkan bahwa, model pengambilan keputusan 

strategis pada perusahaan media radio berada di tahap perumusan 

strategi  dalam model menejemen strategis teori David (2011). 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa saran untuk 

kedua radio, independent dan grup. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Sebagai radio grup, peranan SM di Radio kalimaya Bhaskara 

sangat penting dalam tahap screening, evaluasi, dan otorisasi. 

Sehingga harus dapat menyampaikan target-target yang akan 

dicapai setiap tahun dan program-program yang akan dilaksanakan 
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selama satu tahun kepada Office dan Penyiar secara jelas dan 

komunikatif, mengingat Office dan Penyiar juga memiliki porsi 

yang cukup banyak dalam proses pengambilan keputusan strategis. 

Penyampaian target dan program dengan jelas dan komunikatif 

akan membuat koordinasi yang baik antara SM dengan bawahan 

yaitu Office dan Penyiar maupun antara SM dengan atasan yaitu 

Direktur Utama Grup Of Radio dan CEO Kompas Gramedia. 

2. Sebagai radio independent yang memiliki Owner sebagai atasan 

tertinggi dengan semua aktifitas pemasaran, SDM, dan Produksi 

diatur oleh Office dan penyiar. Kegiatan controlling untuk 

memastikan semuanya berjalan sesuai target yang akan dicapai tiap 

tahunnya sangatlah penting. Mengingat di Radio Kencana posisi 

Owner berada di luar kota dari perusahaan. Tidak hanya keuangan, 

namun juga target pemasaran, kualitas SDM, dan kualitas program 

harus dikontrol dengan baik dikarenakan posisi Owner pada Radio 

Kencana adalah sebagai SM juga. 

3. Dalam pengambilan keputusan strategis, perusahaan media yang 

memberlakukan proses dan alur yang fleksibel harus memiliki 

batasan-batasan wewenang untuk tiap bidang. Meskipun semua 

elemen dalam perusahaan memiliki andil dalam pengambilan 

keputusan strategis, namun otorisasi dari Pimpinan tetap perlu 

dilakukan dalam kasus tertentu.  

4. Untuk radio independen dan grup yang memiliki proses 

pengambilan keputusan strategis yang sangat fleksibel, terutama 
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untuk perusahaan radio independen, harus tetap memegang prinsip 

industri media yaitu terus mengubah pandangan kedepan, 

memperhatikan kebutuhan pelanggan di masa depan, membiasakan 

diri membuat keputusan dengan informasi yang tidak lengkap, 

dapat memprediksi hal tidak terduga, dan mengintegerasikan 

strategi jangka pendek dan jangka panjang. 
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Lampiran 1 : Daftar Radio Swasta/ Negeri di Kota Malang dari Dinas 

Komunikasi  dan Informasi Kota Malang 

 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang, 2016 
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Lampiran 2 : Skrip Wawancara (Pertanyaan dan Jawaban) 

1. Skrip wawancara Radio Kalimaya Bhaskara – Amalia Khoirunnisa, 

Asisten Station Manajer 

Peneliti : “Di Kalimaya ini ada divisi apa aja 

sih yang melakukan recognition atau 

pengenalan masalah,apakah Pimpinan ikut 

dan metodenya bagaimana?” 

Narasumber : “Kan masalah itu ada internal dan 

eksternal ya, kalau internal menyangkut 

prolem tiap divisi tapi kalau eksternal 

itu yang menyangkut klien, tapi 

centernya tetap Mas Bambang, tiap 

individu terutama yang menyangkut 

penyiar mereka berhak untuk 

mengungkapkan pendapatnya, setelah 

diketahui pendapat dari kita semua, 

baru Mas Bambang akan memberikan opsi 

sesuai pandangannya Mas Bambang, tapi 

tidak langsung diputuskan, tapi di 

share lagi, jadi manajemennya Fair, 

kalau ada yang tidak setuju harus 

dikasi pengertian dulu, kalau ada yang 

belum puas harus musyawarah untuk 

mufakat.” 

Peneliti : “Misal penyiar uda mengenali masalah, 

nah itu diungkapkannya itu gimana? Apa 

harus rapat atau informal?” 

Narasumber : “Nah kan semuanya udah masuk grup ya, 

kayak Agasa kemarin tanpa nunggu rapat 

dia uda kasih masukan di line grup, 

karena kelamaan kalau nunggu rapat, 

kalau Office itu kan ada morning 
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briefing, nah dari grup itu dibicarain 

di morning briefing.” 

Peneliti : “Kalau kita uda punya solusi banyak, 

nah yang melakukan screening itu SM?” 

Narasumber : “Iya Mas Bambang, tapi juga atas 

kesepakatan bersama, jadi dicari solusi 

paling baik atas persetujuan bersama.” 

Peneliti : “Kalau Penyiar lebih berperan ke 

permasalahan apa aja?” 

Narasumber : “Kalau penyiar itu bisa kasih masukan 

soal hal-hal yang lagi happening, isu-

isu SDM seperti perekrutan gitu bisa, 

missal pemilihan dan kualifikasi 

reqruitment, kalau regulasi peraturan 

visi misi itu langsung dari pusat 

diturunkan oleh SM, dan SM menurunkan 

ke kita, jadi itu udah final dan 

mandate dari pusat.” 

Peneliti : “Nah kalau evaluasi itu dilaksanakan 

awal dan akhir tahun ya mbak?” 

Narasumber : “Kalau keputusan peraturan harga 

mati,bisa dievaluasi tapi bagaimana 

kita mantaince peraturan itu uda 

dijalankan dengan baik apa nggak, 

bahkan tiap hari evaluasi peraturan 

dari pusat di review tiap hari,tapi 

review keseluruhan setidaknya 6 bulan.” 

Peneliti : “Nah itu kan berarti otorisasi pusat 

ya mbak, ada nggak otorisasi yang 

dilakukan sama internal, misal SM?” 
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Narasumber : “Kita nyebutnya sentraliasi, 

sebenarnya dari Jakarta tidak otoriter 

tapi melihat keadaan di radio local 

misalnya program dan software, bisa 

untuk tidak menggunakan otorisasi dari 

pusat,tapi harus ada input dan alaasan 

kuat dari local, nah untuk otonomi 

lokal biasanya mengenai kebijakan harga 

di daerah, jadi fleksibel program dan 

stategi harga.” 

Peneliti : “Tapi kalau keuangan itu udah fix ya 

dari pusat?” 

Narasumber : “Iya kalau keuangan uda fix, jadi 

Mbak lilis itu uda punya template nih, 

tapi dari di Jakarta pasti di update, 

terutama soal update pajak di tiap 

daerah jadi persti disesuaikan.” 

 

2. Skrip wawancara Radio Kencana Malang – Fafa Faisal, Produser dan 

Penyiar 

 

Peneliti : “Pengenalan masalah di radio kencana 

ini lewat individu aja atau di 

rapatin?” 

Narasumber  : “Biasanya kita awalnya individu dulu 

masalahnya ada dimana nih, missal 

masalahnya di program, yaudah ngobrol 

dulu bagian program dan penyiar, itu 

pun biasanya masing ke penyiar yang 

bersangkutan dulu, nah kalau misalnya 

masih ribet baru diobrolin ke sesama 

penyiar nggak ke office, kalau 
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masalahnya di perkara peng-adminan atau 

ke yang lainnya, kita ngobrolnya ke 

yang bersangkutan dulu, baru kalau uda 

nggak bisa selesai baru dimongin 

bareng-bareng.” 

Peneliti : “Ooo jadi diomonginnya per divisi 

dulu gitu ya mbak, kalau uda ditetapkan 

kalau itu masalah gitu apa langsung ke 

office apa penyiar dulu nih mbak?” 

Narasumber : “Jadi kita disini kita tergantung, 

kalau masalahnya di penyiar dan bisa 

diselesaikan di penyiar ya nggak sampai 

ke office, jadi sampai selesai di 

penyiar, karena permasalahannya kan 

beda, karena kalau office kan 

masalahnya keuangan, klien, nah gitu 

kan uda beda, gitu.” 

Peneliti : “Jadi solusinya gitu per divisi gitu 

juga ya.” 

Narasumber : “Iya karena balik lagi disini orang-

orangnya sudah dewasa dan udah bisa 

diajak komunikasi tentang masalah yang 

ada, kita kan kerja di bidang 

komunikasi masak gabisa diajak 

komunikasim gitu sih.” 

Peneliti : “Kalau missalnya rapat per Jumat, 

kalau masalahnya uda dibahas per divisi 

nah apa di rapat itu ngebahas hal yang 

lebih luaskah?” 
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Narasumber : “Biasanya sih gitu, per Jumat kalau 

masalahnya nggak terlalu banyak, 

biasanya di Jumat itu Cuma update-

update info, jadi sifatnya sharing 

bukan meeting yang serius.” 

Peneliti : “Biasanya yang di sharing di rapat 

hari Jumat itu apa mbak?” 

Narasumber : “Apa aja, perkara absen lah, perkara 

pendengar, apa aja bisa, kalau misalnya 

nggak terlalu begitu banyak yang 

dibahas jadi bercanda-bercanda aja.” 

Peneliti : “Gitu itu owner ikut memutuskan nggak 

sih kalau ada masalah?” 

Narasumber : “Kalau masalahnya sepele menurut kami 

Owner nggak sampe ikut, tapi kalau 

misalnya ada keputusan dari SM yang 

kita ngggak cocok bahkan keputusan 

Owner yang kita nggak cocok jadi Owner 

itu pasti ikut, kalau tentang office 

gitu nggak sampai ke Owner, kalau 

target pemasaran dan keuangan tetep 

Owner.” 

Peneliti : “Kalau evaluasi gitu Owner ikut ya?” 

Narasumber : “Evaluasi, di awal tahun sama akhir 

tahun sih, kalau per Jumat kadang ikut, 

tapi sifatnya sharing, tapi jarang.” 

Peneliti : “Selain keuangan, Owner ikut andil ke 

masalah apa sih mbak?” 

 

 

 

 



105 

 

 

 

Narasumber : “Kebijakan, perekrutan itu juga 

Owner, biasanya Owner yang menentukan 

spesifikasinya, tapi khusus yang 

office, tapi kalau penyiar gitu Program 

yang menentukan spesifikasi, tapi tetap 

minta ijin ke Owner, tapi kalau 

keuangan pemasaran itu harus bener-

bener Owner yang nentuin.” 

 

 

 


