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BAB III 

PRAKTEK JASA PERIKLANAN DI PERSEROAN TERBATAS RADIO 

SWARA PONOROGO 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Keberadaan Lokasi Penelitian 

Keberadaan PT. Radio Swara Ponorogo terletak di Desa Tonatan 

kecamatan Ponorogo Kabupaten ponorogo tepatnya berada 1 km dari 

kecamatan koata ponorogo. 

Adapun keberadaan Radio Swara Ponorogo bertempat di desa 

Tonatan Kecamatan Kota Ponorogo atau perempatan jeruksing ke timur 

sekitar 300 meter komplek dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo. 

Radio ini mempunyai posisi yang berbatasan dengan 

Sebelah utara    : Desa Patihan Wetan dan Desa Jenangan 

Sebelah selatan : Desa Patihan Kidul Dan Desa Pijeran 

Sebelah barat    : Desa Sumoroto  

Sebelah Timur  : Desa Tajung 

Dengan keberadaan radio yang strategis, kemungkinan maju dan 

berkemang sangatlah pesat. Hal ini di dukung dengan letak geografis yang 

berada di area pusat kota serta jalur strategis sehingga menunjang 

kemajuan Radio Swara Ponorogo. 
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B. Sejarah Radio Swara Ponorogo 

1. Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya 

Lembaga penyiaran swasta di Kabupaten Ponorogo berdiri sejak 

2007 ini di dirikan sebagai media msyarakat Ponorogo yang ingin maju 

dan memajukan Ponorogo di semua bidang melalui informasi audio. Radio 

Swara Ponorogo yang di dukung oleh tenaga muda yang berdedikasi tinggi 

dan berpengalaman di dunia broadcast.68  

Radio Swara Ponorogo dapat memberikan yang terbaik bagi semua 

mitra kerjanya. Makna Radio Swara Ponorogo (SONGGOLANGIT FM) 

mempunyai makna  keseriusan dan konsisten dalam berkarya serta serta 

menjadi penopang dan pendukung dalam pengembangan bisnis bagi 

masyarakat  Ponorogo dan sekitarnya.69 

Radio Swara Ponorogo sebagai media lembaga penyiaran swasta 

dengan motto: kebanggan ponorogo dan informasi dan solusi dengan 

segmentasi kalangan menengah menjadikan news, budaya dan berita lokal 

sebagai salah satu keunggulan daya tarik pendengar dikabupaten 

ponorogo. Jangkauan siar efektif dapat menjangkau hampir seluruh 

kawasan Ponorogo yang bisa di nikmati oleh pendengar.70 

2. Struktural Radio Swara Ponorogo 

Struktural Radio Swara Ponorogo dibuat untuk mencakupi seluruh 

aspek operasional serta adanya pemisahan yang jelas antara tugas dan 

tanggung jawab setiap bagian. Radio Swara Ponorogo telah melakukan 
                                                        

68 Porfile Company Brosur Radio Swara Ponorogo. 
69 Ibid., 
70 Ibid., 
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upaya penguatan dan penyesuaian  budaya perusahaan agar dapat 

mendorong terciptanya  kondisi kerja yang ideal yang sesui tuntutan dan 

arah bisnis. sehingga perusahaan ini terpercaya serta bonafit dan dapat di 

percayai oleh masyarat ponorogo sebagai sarana penyiaran serta 

periklanan yang dapat mendukung usaha para mitra-mitra kerjanya.71 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

C. Jenis-Jenis Iklan Di Radio Swara Ponorogo 

Terdapat beberapa jenis iklan yang di tawarkan di Radio Swara Ponorogo 

1. Iklan  lokal 

Pemasang iklan lokal atau yang di sebut iklan lokal adalah 

perusahaan penngecer atau atau perusahaan tingkat lokal. Iklan lokal 

bertjuan untuk mendorong konsumen untuk berbelanja pada toko-toko 

                                                        
71 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo,17 April 2016, 15.00 WIB). 
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tertentu atau menggunakan jasa lokal atau mengunjungi suatu tempat atau 

industri tertentu.72 

Terdapat dua startegi yang dilakukan Radio Swara Ponorogo dalam 

periklanan yaitu jemput bola dan buka pintu. Jemput bola artinya pihak 

radio atau tim marketing mencari iklan ke berbagai toko-toko atau tempat 

usaha lain yang berada di ponorogo dan luar daerah. Sedangkan buka pintu 

artinya pihak radio atau tim marketing membuka peluang bagi para 

pemilik usaha atau toko untuk meng iklankan usahanya di Radio Swara 

Ponorogo dengan mendatangi kantor secara langsung.73 

2. Iklan Nasional 

Pemasang iklan nasional atau iklan nasional adalah iklan sebuah 

perusahaan besar dengan prodouk yang tersebar secara nasional atau 

sebagian besar suatu wilayah Negara.74 

Iklan nasional dicari dengan cara 2 metode:75 

1) Pihak Radio Swara Ponorogo dengan mandiri melakukan penawaran 

iklan melalui e-mail atau melalui tawaran contact person.  

2) Dengan cara pihak perusahaan mendatangi langsung kantor radio 

untuk melakukan pemasangan iklan. 

 

 

                                                        
72 Morrisan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu( Jakart: Pernada Media, 

2010),20. 
73 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo,22 April 2016, 

10.00 WIB) 
74 Ibid., 
75 Ibid., 
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3. Spot 

Spot adalah iklan yang menggunakan narasi/dialog untk 

mempromosikan produk ataupun jasa. Iklan ini berudarsi anatara 30 

hingga 60 detik dengan backsond dan sond effect. Iklan Spot merupakan 

iklan yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan atau meng 

informasikan suatu kegiatan atau acara/event yang akan dilaksanakan, 

namun tidak jarang juga juga untuk mengiklankan suatu prodak atau 

jasa.76 

4. Adlibs 

Adlibs adalah iklan yang berupa teks yang dibacakan secara 

langsung oleh penyiar radio sendiri. Adlibs bisanya dibacakan beberapa 

kali dalam sehari selama periode waktu tertentu atau sesui dengan kontrak 

perjanjian yang telah di sepakati. Iklan jenis ini paling bayak digunakan 

untuk mempromosikan ataupun untuk menginformasikan suatu kegiatan 

acara/ event yang akan dilaksanakan, namun tidak jarang juga juga untuk 

mengiklankan suatu prodak atau jasa.77 

5. Insert Quiz / Non Quiz 

Insert Quiz/ Non Quiz yaitu suatu modal iklan yang menayangkan kuis 

dalam perbincangan atau rekaman iklan tersebut.78 

 

 

                                                        
76 http//www.witjaksana.com/jenis-jenis-iklan-radio/, 24 April pukul: 20:00 WIB. 
77 http//wadifm.blogspot.com/2012/sejarah-wadi-html, di akses pada 24 April pukul: 

20:00 WIB. 
78 Ibid,. 
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6. Blocking Time 

Iklan ini adalah iklan yang dapat membangun brand image / 

prodak jasa akan ternagkat karena karena identik dengan program radio 

yang di sponsori dan merupakan program favorit. Dalam segmen ini di 

sebuah program acara radio, di dominasi oleh prodak/jasa tertentu.79 

Dominasi iklan pada acara tertentu tersebut dapat berupa: 

a) Nama program memasukkan nama unsur prodak atau jasa yang di 

iklankan, contoh: campurasari bersama “UD. Siap Jaya” 

b) Peneyebutan nama sponsor oleh pembawa acara atau penyiar radio di 

setiap pembukaan acara dan akhir pembicaraan  

c) Penayangan beberapa spot iklan prodak/jasa iklan di promosikan 

selama acara brlangsung 

d) Kuis dengan hadiah dari sponsor program radio tersebut 

7. Loose Spot 

Iklan berdurasi 15, 30 atau 60 detik, bisa di tempatkan di hampir 

semua program kecuali program blocking time. Atau bisa juga Iklan yang 

dikemas dalam bentuk rekaman, divariasikan dengan musik / efek 

tertentu.80 

8. Time Signal 

Time signal adalah pemasangan iklan yang durasinya lebih singkat, 

pada umumnya di tempatkan pada waktu jam studio menunjukkan pukul 

                                                        
79 Ibid., 
80 Ibid., 
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atau waktu tertentu, dan iklan di tempatkan sebelum atau sesudah jam 

penunjuk waktu tersebut.81 

9. Live Report 

Iklan live report adalah laporan Langsung (Reportase) oleh reporter 

atau pemasang iklan dari tempat acara atau kegiatan. Durasi Live Report 

biasanya 1 menit sampai 5 menit. Biasnya live report merupakan suatu 

acara atau kegiatan sebuah event-event sebuah perusahaan atau lembaga 

yang bertujuan agar perusahhan itu di kenal serta menegetahi kegiatan 

yang berlangsung serta menawarkan prodak prodak yang ada.82 

10. Tips 

Iklan tips adalah iklan yang didalamnya (penyiar radio) 

membacakan tips-tips kesehatan gaya hidup atau sejenisnya kemudian 

pada akhir pembacaan penyiar radio mencantumkan sebuah prodak atau 

jasa yang di iklankan.83 

 

D. Program Acara Radio Swara Ponorogo 

1. Matahari Ponorogo 

Matahari hari ponorogo adalah salah satu program acara andalan 

yang ada di radio swara ponorogo. Program ini merupakan program yang 

mengudara dari pukul 06.00-08.00 dan pukul 08.00-09.00. dalam program 

matahari ponorogo ini penyiar radio memberikan informasi-informasi 

hangat yang terjadi di daerah ponorogo serta sekitarnya yang ter up date 
                                                        

81 Ibid., 
82 Ibid., 
83 Ibid., 
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serta terkini. Selain itu pendengar radio juga bisa memberikan informasi 

yang terjadi di daerah sekitarnya atau yang di ketahui oleh pendengar 

dengan melalui Sms atau thelphone ke nomor radio.84 

2. Drama Tutur Tinular 

Merupakan acara yang menayangkan sembuh drama atau kisah 

kolosal yang berada di tanah jawa yaitu tutur tinular. Drama ini 

menrupakan visualisasi dari efek suara serta pengisi suara yang berbentuk 

rekaman yang menimbulkan seperti efek nyata bagi para pendengarnya.85 

3. Gemintang  

Gemintang merupakan program acara yang di siarkan atau 

mengudara mulai pukul 10.00-12.00. Program acara gemintang sendiri 

berisi lagu lagu kenangan atau biasa yang di sebut dengan tembang 

kenangan yang jaya serta buming di era 80 sampai 90 an.  Selain itu 

pendengar radio juga bisa bergabung melalui nomor interaktif radio yang 

pada umum nya request lagu, kirim kirim salam atau sekedar mengingat 

atau bernostalgia dengan kenanagan masa.86 

4. Seruling  

Seruling merupakan program yang mengudara mulai pukul  12.00-

14.00. Acara yang di dalamnya menyajikan lagu-lagu dangdut original 

yang ada di Indonesia. Selaian itu pendengar juga bisa request lagu serta 

                                                        
84 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo,22 April 2016, 

10.00 WIB). 
85 Ibid., 
86 Iid., 
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kirim kirim salam melalui sms atau telephone ke nomor interkatif yang 

telah di sediakan oleh radio.87 

5. Campursari Sigrak 

Campursari program yang tayang pukul 14.00-16.00, program ini 

menyajikan lagu lagu campursari atau lagu khas yang ada di jawa. Selaian 

lagu campursari dalam program ini juga di suguhkan lagu dangdut dengan 

arasemen campur sari dan sejenisnya. Para pendengar radio dalam 

program ini bisa request lagu serta telephone interaktif, selain itu 

pendengar juga bisa berkaraoke bersama, bernyanyi bersama dengan 

penyiar radio yang ada.88 

6. Langit Musik Songgolangit 

Langit musik songgolangit mengudara mulai pukul 16.00-18.00, 

program acara ini berisi lagu lagu yang bertemakan anak muda yaitu lagu 

yang berjenis pop. Lagu lagu pop yang di putar pada program ini 

merupakan lagu mulai dari tahun 2008-2012 para pendengar bisa request 

atau bisa telephone interkatif untuk mendengarkan lagu.89 

7. Ekspresi  

Eksprsi mengudara mulai pukul 19.00-21.00, eksprsi merupakan 

program acara yang di dalamnya memutarkan lagu lagu pop terbaru serta 

ter up to date yang di dengarkan pada mitra songgolangit. Ekspresi 

merupakan program acara yang lebih condong untuk menarik pendengar 

                                                        
87 Wawancara dengan Tedjo, Andi  (Tim Penyiar Radio Swara Ponorogo,22 April 2016, 

10.00 WIB) 
88 Ibid., 
89 Ibid., 
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kalangan anak muda atau remaja. Selain memutar lagu-lagu pop terbaru 

program ini juga memberikan tips-tips yang hangat serta kabar-kabar baru 

yang sedang buming dengan penyajian yang ringan serta mudah di 

mengerti kaula muda serta remaja.90 

8. Angkringan  

Angkringan acara yang mengudara mualai pukul 21.00-23.00, 

program siar acara angkringan menyuguhkan lagu lagu koplo serta 

sejenisnya. Pendengar bisa request lagu atau kirim slalam dengan cara 

Sms.91 

9. Pojok – perkoro 

Pojok perkoro merupakan program acara yang hanya mengudara 

pada hari minggu yaitu mulai pukul 21.00-23.00. pojok perkoro 

menyajikan program acara curhat yang biasanya di minati kaula muda 

tetapi di kemas dengan gaya bahasa serta penyampaianya bergaya humor. 

Biasanya para pendengar mengirimkan sms lalau penyiar radio 

membacakanya serta menanggapinya dengan gaya bahasa humor.92 

10. Saur service 

Merupakan program acara yang tayang hanya pada bulan 

ramadhan. Program ini dibuat khusus untuk untuk menemani para mitra 

songgolangit pada jam makan sahur yaitu mulai pukul 0.2.00-04.00. dalam 

program ini penyiar memutar lagu lagu pop tentu saja lagu lagu pop yang 

bertemakan serta bernada semangat sehingga membuat efek pendengar 
                                                        

90 Ibid., 
91 Ibid., 
92 Ibid., 
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lebih bersemangat. Selain itu bisanya dalam program sahur service ini 

juaga diadakan kuis berhadiah yang telah di persemabhkan oleh sponsor 

dan pihak radio. Selain itu kuis ini juga bertujuan un tuk menarik para 

pendengar radio pada jam-jam sahur.93 

Dalam strategi penyiaran serta target pendengar radio Swara 

Ponorogo mempunyai format siaran yaitu meliputi: 

Jenis kelamin Persen Usia Persen 

Pria 40% <20 10% 

Wanita 60% 21-35 70% 

  >35 20% 

 

E. Akad Jasa Iklan Di  PT. Radio Swara Ponorogo 

Dalam sistem jasa iklan yang ada di PT. Radio Swara Ponorogo tim 

marketing mencari iklan dengan cara mendatangi satu persatu perusahaan 

lokal atau mitra mitra kerja yang potensial untuk memasang iklan di radio. 

Selain itu ada juga perusahaan atau pihak yang langsung datang sendiri 

kekantor untuk mengunakan jasa iklan.94 

Apabila iklan nasional pihak radio melakukan transaksi dan negosiasi 

atau kesepakatan dengan e-mail atau telphon dengan memberikan bukti 

pembuatan iklan dan konsep iklan fia e-mail serta meberikan list harga pada 

pihak perusahaan. 

                                                        
93 Ibid., 
94 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo, 1 Mei 2016, 

0.9.00 WIB). 
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Kepada calon client tim marketing menjelaskan tentang jenis-jenis 

iklan yang ada di radio swara ponorogo. Selain menjelaskan secara langsung 

tim marketing juga membawa profile company perusahaan beserta daftar 

harga serta  pilihan pilihan iklan yang di tawarkan, setelah melakukan 

penejelasan tim marketing client biasanya menayakan dab ada juga yang tidak 

menanyakan “ Mba, apakah haga iklan memang sesui dengan daftar yang 

anda berikan”. Setelah client mengajukan pertanyan seperti itu tim marketing 

radio menjelaskan bahwa “Memang di daftar iklan tertera harga beserta 

fasilitas nya”, tetapi sebenarnya  masih bisa din nego dengan kedua belah 

pihak untuk mencapai kesepakatan. Setelah melakukan nego atau tawar 

menawar biasanya client mengatakan ‘’Ia mba, saya mau pasang iklan di 

radio” atau biasanya client meminta waktu untuk memikirkan tentang tawaran 

iklan tersebut kemudian hari menelphon atau sms mengatakan “Ia mba, Saya 

jadi pasang iklan di radio” setelah ada konfirmasi tim marketing baru 

menemui client di tempat yang telah di sepakati. Sedangkan yang dating 

langsung ke radio kurang lebih sama bedanya hanya mitra atau client 

mendatangi langsung tanpa harus di datangi oleh marketing.95 

Setelah di amati pada penelitian sistem jasa iklan yang di gunakan di 

radio swara ponorogo sama pada jasa iklan umumnya dengan menawarkan 

dari pintu ke pintu atau client dating sendiri ke kantor radio untuk memasang 

iklan. pada kesepakatan awal akad yang di gunakan menggunakan akad lisan 

                                                        
95 Ibid., 
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dengan kata kata dari pihak client “Ia mba, saya mau pasang iklan di radio” 

kemudian pihak radio mengatankan “Ia pak/bu”. 

Setelah melaukan kesepakatan maka tim marketing dan MD (music 

dairectur) membuat konsep yang di inginkan oleh pelanggan lalu melakukan 

pembuatan iklan di dapur rekaman mislanya seperti iklan RM Aji Nikmat  

A: Siang-siang kaya gini enaknya makan sambil  karaokean bareng, tapi 

dimana yaa,,,,,,,,,! 

B : Udah ngak usah di fikir mendingan ikut aku aja di RM Aji nikmat, disana 

bisa makan dan karaokean gratissss lagi. 

A : Waaahh,,,,, beneran itu, tapi gimana harganya 

B  : Tenang aja jiman mmuurraahhh,,,,,,,! 

B :  Bbbeerranngkkaattt,,,,,,,,,,,,! 

Narasi: 

Rumah makan Aji Nikmat menyedikan Indonesian food, Chinese food Europan 

food selain itu rumah makan aji nikmat juga menerima pesanan nasi kotak 

dan prasmanan di dukung dengan tempat yang nyaman serta representatif 

dijamin pasti murah. 

Setelah proses pembuatan iklan di dapur rekaman jadi maka tim 

marketing dan music director memasukkan iklan pada fd berupa soft copy atau 

kepingan VCD untuk di berikan kepada calon pemasang iklan. setelah calon 

pemasang iklan setuju dengan iklan yang di buat maka maka tim marketing 

memberikan atau menyodorkan surat bukti pemasangan iklan yang di radio 
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dengan tanda tangan kedua belah pihak yang saling sepakat dan setuju dengan 

perjanjian yang ada.96 

Setelah di amati dalam penelitian untuk memaksimalkan terhadap 

iklan yang di pesan maka tim radio membuat iklan dengan sebaik mungkin 

dan semaksimal mungkin hal ini di lakukan untuk memberikan pelayanan 

yang sempurna bagi client agar client merasa puas dan senang. Setelah adanya 

kesepakatan kedua belah pihak maka dilakukan ijab kabul dengan client 

menandatangani bukti pembuatan iklan beserta list pembayaran yang di 

ketahui atau di tanda tangani dari pihak radio dan client.   

Apabila iklan yang yang di buat radio di rasa kurang puas atau tidak 

sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pemesan atau client maka pihak radio 

akan memperbaiki lagi iklan yang di pesan sesuai dengan konsep serta ke 

inginan client. 

Perbaikan iklan yang di lakukan oleh pihak radio sama sekali tidak ada 

tambahan harga dan sebagainya, apa bila client setuju dengan perbaikan iklan 

yang di lakukan maka pihak radio siap menayangkan iklan yang telah di buat 

dan di pesan. Setelah itu maka di lakukan pembayran yang telah di sepakatai 

anatara kedua belah pihak dengan nominal yang telah di setujui.97 

Dilihat pada penelitian pihak radio memberikan iktikad baik apabila 

clinet tidak puas dengan konsep iklan yang di buat pihak radio siap 

memperbaiki dan membuat iklan lagi sehingga sesui dengan yang di inginkan 

oleh client dengan sama sekali tidak di pungut biaya atau tambahan biaya. 

                                                        
96 Ibid., 
97 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo, 1 Mei 2016, 0.9.00 WIB). 
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Sehingga dalam akad ini tidak ada unsure paksaan dari pihak radio mengeani 

pembuatan iklan serta juga adanya rasa saling suka sama suka dalam 

melakukan perjanjian pembuatan iklan. 

Setelah pembayaran bulan pertama maka pihak client wajib membayar 

pada awal bulan atau minggu pertama pada awal bulan sesui yang tertera pada 

brosur list iklan yang telah di berikan. “Ia memang yang di brosur tertulis 

harus membayar pada awal bulan atau minggu pertama” tetapi pada 

kenyataan client banyak yang membayar pada pertengahan atau akhir bulan 

“Masalah pembayaran yang tidak di awal kami memaklumi dengan 

pertimbangan beberapa hal dan kami juga tidak mempermasalahkan selagi 

membayar”.98 pihak radio menjelaskan banyak factor yang melatar belakangi 

mengapa biasanya client tidak membayar tepat waktu pada bulan awal atau 

minggu yang pertama di antaranya 

a. pihak radio juga tidak mau kehilangan mitra kerja serta client yang pasang 

iklan di radio. 

b. pihak radio mengerti bagaimana keadaan client yang terkadang usaha itu 

juga lancer terkadang juga macet. 

c. pihak radio menyadari serta dan ikhlas memberikan kelonggaran waktu 

kepada client untuk melakukan pembayaran selagi masih ada iktikad baik. 

d. selagi pihak radio tidak di rugikan oleh client pihak radio tidak 

mempermasalahkan 

                                                        
98 Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo,1 Mei 2016, 10.00 WIB 
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Dilihat dari pengamatan penelitian bahwasanya memang benar di profile 

company radio mengatakan pembayaran harus di lakukan di awal bulan 

seblum penayangan iklan tetapi pada dasarnya itu semua bisa di bicaraka atau 

nego serta bihak radio memahami karena adanya faktor-faktor tertentu serta 

pihak radio ber iktikad baik dengan memberikan kelonggaran waktu dalam 

masalah pembayaran. Selagi tidak merugikan pihak radio atau kedua belah 

pihak maka tidak di permasalahkan. 

 

F. Wanprerstasi Dan Pertanggung Jawaban Yang Terjadi Di Radio Swara 

Ponorogo 

Setiap orang itu pasti tidak ada yang selalu  baik dan sempurna dalam 

setiap tindakan dan pekerjaan. Terkadang tanpa disadari seorang itu 

melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak di sengaja. tidak terkecuali  

jasa iklan di PT. Radio Swara Ponorogo, juga mungkin melakukan kekeliruan 

atau kesalahan. Dengan menyadari itu pihak radio meminimalisir kesalahan 

yang dapat timbul serta memaksimalkan kerja agar resiko menjadi sedikit 

kemungkinan terjadi. Diawal akad tidak di menyinggung atau di jelaskan apa 

bila terjadi wanprestasi atau pertanggung jawaban jika melakukan kesalahan 

kecuali apa bila pihak client menanyakan dan menyuruh untuk di 

menjelasakan.99 

“Ia, pasti ada kesalahan maklum kami juga manusia biasa yang 

kadang juga melakukan kesalahan,” biasanya kita lebih condong kepada 

                                                        
99 Ibid., 
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penyiar radio” karena pada dasarnya yang memutar iklan atau yang bertugas 

pada jam siar adalah penyiar radio “Ia Mas, maklum namanya juga manusia 

dan juga terkadang saking banyaknya pekerejaan yang harus di seleasaikan, 

tapi kami juga bersikap professional serta bertanggung jawab dan bekerja 

semaksimal mungkin”. 100 Diantaranya wanprestasi yang biasanya di lakukan 

oleh penyiar radio yaitu:  

a) iklan tidak di putarkan oleh penyiar radio di jam-jam yang telah di 

tentukan  

b) penyir juga salah memutar iklan pada menit yang telah di tentukan. karena 

di radio kami iklan akan di putar pada menit menit tertentu yaitu pada 

menit ke 15 kemudian pada menit ke 35 dan pada menit ke 50 pada setiap 

programnya.  

c) penyiar juga salah memutar iklan pada program acara yang telah di 

tentukan atau iklan yang telah di blocking time. 

d) Penyiar radio juga terkadang tidak membaca iklan adlibs (iklan yang di 

bacakan) pada menit menit yang telah di tentukan.101 

Dilihat dari pengamatan penelitian memang terjadi wanprestasi dalam jasa 

iklan di radio swara ponorogo tetapi wanprestasi yang di lakukan melupakan 

kehendak di luar kesengajaan atau hal yang tidak di sengaja. Karena pada 

dasarnya pihak radio memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan 

seprofessional mungkin serta selalu berusaha meminimalisir kesalahan atau 

wanprestasi. 
                                                        
100 Wawancara dengan Tedjo Andy, (Tim Penyiar Radio Swara Ponorogo, 8 Mei 2016, 15.00 
WIB). 
101  Wawancara dengan Rizkya, (Tim Marketing Radio Swara Ponorogo, 8 Mei 2016, 15.00 WIB). 
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Meskipun pihak radio melakukan wanprestasi tetapi bukan berarti radio 

lepas tanggung jawab “walau dari pihak kami melakukan kesalahan kami ada 

tanggung jawab tetapi jika akibat bencana alam dan matinya listrik itu di luar 

kuasa kami”. Jadi apabila wanprestasi tersebut bukan di sebabkan oleh pihak 

radio yaitu karena faktor tertentu mislanya bencana alam, listrik padam, hal 

yang tidak terduga maka radio tidak bertanggung jawan melakukan ganti rugi. 

Biasanya tanggung jawab radio dilakukan dengan memutar iklan kembali pada 

menit yang lain sehingga iklan full kembali mengudara, melakukan 

penayangan iklan ganda apabila pihak client tetap menginginkan  pada menit 

menit tertentu. Memberikan potongan harga apabila client menghendakinya 

dengan potongan yang sewajarnya.  

Di tinjau pada penelitian ternyata pihak radio tidak lepas tangan apabila 

melakukan kesalahan. Pihak radio juga memberikan solusi serta pertanggung 

jawaban yang tidak memberatkan pihak sebelah bisa diartikan sama sama adil. 

“Saya tidak mempermaslahkan mas, yang penting ada buktinya 

penayangan iklan  dari radio sudah cukup dan ada ganti ruginya”.102 Pihak 

client sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan selagi masih ada bukti 

penayanagan iklan yang di berikan kepada pihak client karena dengan bukti 

penayangan tersebut mereka sudah cukup untuk laporan pribadi ataun laporan 

sebuah perusahaan yang menggunakan jasa periklanan.  

                                                        
102 Wawancara dengan Aziz (Client Pemasang Iklan Radio Swara Ponorogo, 10 Mei 

2016, 15.00 WIB).  
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“Bagi saya ganti rugi dari radio baik itu bentuk apapun itu sangat penting 

Mas yang penting ada kesepakatan, karena jika iklan saya tidak di tayangkan 

saya di rugikan karena saya sudah membayar”.103 

Di sisi lain client juga merasa di rugikan apabila iklanya tidak di putarkan 

oleh pihak radio karena mereka sudah membayar dan merasa salah satu 

majunya perusahaanya dengan iklan radio tersebut, tetapi apabila ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak tentang ganti rugi maka itu tidak di 

permasalahkan.  

 

                                                        
103 Wawancara dengan Huda (Client Pemasang Iklan Radio Swara Ponorogo, 10 Mei 

2016, 15.00 WIB). 


