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company profile

ONIX Radio
adalah
Radio merupakan salah satu media-massa yang dalam penyebaran
informasinya bersifat interaktif, cepat dan tidak memerlukan biaya mahal.
Sebagaimana media-massa lainnya, Radio selain sebagai media informasi,
edukatif dan hiburan juga dapat berfungsi sebagai faktor penggerak
pertumbuhan sosial, ekonomi, budaya dan sejarah suatu bangsa, yang dikelola
secara professional sehingga mendapat tempat dihati para pendengarnya.
Berangkat dari pemikiran tersebut maka sekumpulan insan muda
berbakat di Kota Balikpapan menggagas berdirinya sebuah perusahaan yang
bergerak dibidang media penyiaran swasta. PT. KEONY GITTA MAXIMUS,
itulah nama kami, yang secara resmi didirikan pada 1 Juni 2011.
Kami, PT.KEONY GITTA MAXIMUS atau singkatnya cukup disebut “Onix
Radio”, sadar sepenuhnya bahwa persaingan dalam dunia radio begitu
kompetitif dan ketat. Akan tetapi dengan segala usaha, semangat, pemikiran
yang inovatif dan ditunjang dengan pengelolaan yang professional kami
yakin bisa menjadi radio (penyiaran) yang bermanfaat dan ‘inspiratif’ bagi
pendengarnya.

4

company profile

DATA LEGALITAS
PT. KEONY GITTA MAXIMUS
Surat Persetujuan/Pengesahan dari Akte Pendirian Perusahaan
No.C-07200 HT.01.01 TH.2007 Tanggal: 18/12/2007
“Agrement Certificate of Article of Association”
Surat Ijin Usaha (SIUP / SIUJK)
No. 1706/17- 05/BPMP2T/SIUP/PK/ 2010 Tanggal: 08 /11 /2010
“Valid Certification Number (No. SIUP/SIUJK)”
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
No.37/MDAG/PER/9/2007 Tanggal: 04 / 09 / 2007
“Certificate of Companies Registration”
Surat Keterangan Domisili
No. 500/15/Kld.U/VI/2011 Tanggal: 10 / 06 / 2011
“Certification of Domicile”
Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) /
No. 02.724.125.6-271-000
“Tax Register “
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
No. PEM-612/WPJ.14- KP.1303/2011 Tanggal: 16 / 12 /2011
“Value added tax registration code”
IZIN STASIUN RADIO ( ISR )
CALL SIGN			

: 01460546-000SU/2020112014
: PM3FDZ
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Mengapa harus ONIX
ONIX RADIO berdiri sejak 1 Juni
2011, telah memiliki segmentasi
pendengar yang tepat yaitu, usia
produktif rentang 20 - 35 tahun
(50%), usia muda dengan gaya hidup
aktif rentang 17-20 tahun (25%),
golden age rentang 35 - 40 tahun
(25%).

ONIX RADIO memberikan
keleluasaan, anda dapat memilih
cara berpromosi sesuai keinginan
anda berdasarkan durasi waktu,
waktu tayang, creative backsound by
request, creative discussion.
ONIX RADIO adalah media promosi
tercepat yang ada, dengan
kendaraan OBVAN, kami membawa
studio radio kepada anda sehingga
mampu memberikan informasi
realtime, baik dalam bentuk
talkshow on the spot maupun live
report.

ONIX RADIO memiliki daya pancar
yang mencakup seluruh wilayah
Kota Balikpapan, dan Penajam
Paser Utara. Ditambah dengan
fasilitas digital streaming berupa
mobile apps, ONIX RADIO siap
mempromosikan bisnis anda dengan
“Tepat Sasaran”.
ONIX RADIO memiliki after sales
treatment bagi klien yang memiliki
kontrak jangka panjang, after sales
ONIX RADIO memiliki SDM
treatment berupa free publication di
professional yang berkompeten di
media sekunder ONIX (Media Digital,
bidang broadcasting, branding dan
Media Televisi, dan Media Cetak).
marketing, oleh karena itu ONIX
RADIO berkomitmen menjadi media
partner terbaik dengan memberikan ONIX RADIO melebarkan sayap
kontribusi berkualitas dalam promosi selain unggul dalam media
bisnis anda.
broadcasting, ONIX RADIO memiliki
department event organizer, yang
ONIX RADIO memilki beragam
mampu memenuhi kebutuhan
bentuk penyajian iklan yang memiliki pelaksanaan event Anda.
karakteristik tertentu sesuai dengan
kebutuhan bisnis anda.
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Radio
Advertising
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radio advertising

LOOSE SPOT

Produk Knowledge singkat
berupa audio dengan
durasi 1 (satu) menit yang
dikemas menarik untuk
memperkenalkan brand
sebuah perusahaan. Spot
iklan ini mengkolaborasikan
antara narasi yang berbentuk
monolog ataupun dialog
dengan sound effect serta
backsound yang sesuai
dengan perusahaan klien.
Kekuatan dari produk ini
adalah branding mindset
melalui audio karena di
tayangkan dengan konsep
padat berisi dan berulang ulang.

60 Detik [REGULER TIME]
60 Detik [PRIME TIME] 		
30 detik [REGULER TIME]
30 Detik [PRIME TIME] 		
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•

Time duration : 30 / 60
seconds

•

Creative backsound

•

Simple dialogue or
monologue (optional)

•

Extra slot time

: Rp. 235.000
: Rp. 260.000
: Rp. 165.000
: Rp. 200.000

radio advertising

ADLIBS

Kekuatan produk ini
merupakan salah satu
produk yang unik karena
kebanyakan dari pendengar,
selain mendengarkan
lagu, juga mendengarkan
apa yang dibawakan oleh
penyiar, adlibs adalah bentuk
penyajian iklan komersial
yang dibaca langsung oleh
penyiar di studio sesuai
naskah yang di improvisasi
oleh masing-masing penyiar.

60 Detik [REGULER TIME]
60 Detik [PRIME TIME] 		

•

Time duration : 60 seconds

•

Temporary advertise
branding

: Rp. 245.000
: Rp. 270.000
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radio advertising

INSERT

Insert merupakan sebuah
sisipan informasi berupa
monolog yang menjelaskan
tentang suatu produk. Insert
memiliki kelebihan berupa
penekanan pada detail
produk sehingga pendengar
secara imajinatif akan
mendapat gambaran dengan
jelas mengenai produk yang
diiklankan.

5 Menit
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: Rp. 500.000

•

Time duration max : 5
minutes

•

Special backsound

•

Monolog

•

Theme by request

•

Bumper in/out

radio advertising

TIME SIGNAL

Sebuah iklan yang diputar
pada jam-jam tertentu
seperti pada saat sebelum
dan sesudah adzan dan
berbuka puasa. Kekuatan
dari time signal adalah
sebagai reminder (pengingat
waktu) untuk sahabat Onix
Radio, time signal sangat
kuat saat reminder menjadi
prioritas.

2 Menit

•

Time duration max : 2
minutes

•

Increase brand awarnes

•

Simple theme

•

Prime time always

•

Bumper out

: Rp 800.000
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radio advertising

TALKSHOW

Suatu program acara bincang
santai antara penyiar dan
klien dengan durasi maximal
2 jam yang bertujuan untuk
menyampaikan berbagai
macam informasi ataupun
mengenalkan suatu produk
dari klien. Kekuatan dari
produk ini adalah klien dapat
mengedukasi secara rinci dan
jelas produk yang sedang di
promosikan.

Full blocking time
Semi blocking time
Production cost 		
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•

Time duration : 30 - 60
minutes

•

Creative dialogue

•

Briefing setup

•

Intense client’s product/
program detail

: Rp. 5.000.000
: Rp. 4.750.000
: Rp. 1.000.000

radio advertising

LIVE ON AIR

Siaran radio yang diadakan
langsung di lokasi (on the
spot) menggunakan OB VAN
ONIX dan disiarkan secara
langsung dengan durasi
maximal 1 jam. Kekuatan
dari produk ini adalah dapat
mengedukasi secara rinci dan
jelas dari produk yang sedang
dipromosikan langsung di
tempat tanpa perlu ke studio
siaran. Live On Air sangat
membantu sekali untuk
acara peluncuran produk

MAX. 120 Menit

•

Time duration : 30 - 60
minutes

•

Event branding

•

Realtime talkshow intens

•

Record documentation on air

•

Free digital marketing
publishing via online

: Rp. 7.500.000
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radio advertising

LIVE REPORT

Laporan aktivitas event yang
dilakukan langsung di tempat
(on the spot) menggunakan
telepon yang terhubung
dengan grand studio Onix
Radio dengan durasi maximal
5 menit. Kekuatan dari
produk ini adalah berita atau
informasi yang dilaporkan
secara langsung sehingga
pendengar (sahabat) Onix
Radio bisa mengetahui berita
terkini saat itu juga.

5 Menit
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: Rp. 500.000

•

Time duration : 5 minutes

•

Special backsound by request

•

Realtime report

•

Bumper in/out

radio advertising

QUIZ

PRODUCT KNOWLEDGE

Program acara interaktif
untuk mengenalkan suatu
produk / klien dengan
adanya evaluasi di akhir
berupa tanya jawab antara
penyiar dan pendengar yang
berhadiah souvenir atau
gimmick dari produk/klien
yang mensponsori acara.
Kekuatan produk adalah
pengenalan produk lewat
interaksi langsung dengan
pendengar yang membuat
kesan melekat karena adanya
hadiah yang diberikan.

5 Menit

•

Time duration : 5 minutes

•

Creative Branding
(communicative branding)

•

Special backsound by request

•

Bumper in/out

: Rp. 550.000
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16

Digital Media
Branding
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WEBSITE

Kumpulan informasi yang
dibuat secara modern dari
onix radio dalam bentuk
suatu halaman digital.
Kekuatan dari website adalah
adanya fitur streaming
yang dapat diakses dimana
dan kapanpun saja melalui
internet.
•

Time duration : 30 - 60 minutes

•

Creative dialogue

•

Briefing setup

•

Intense client’s product/program detail
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digital media branding

SOCIAL MEDIA

Salah satu sarana media
promosi dari Onix Radio yang
berupa akun sosial media
baik instagram, facebook,
dan lainnya, yang berguna
untuk menyampaikan
berbagai macam informasi
secara narasi, audio dan
visual. Kekuatan dari sosial
media adalah sebagai
media informasi dengan
pendekatan segmentasi dan
interaksi secara langsung.

•

Time duration : 30 - 60 minutes

•

Creative dialogue

•

Briefing setup

•

Intense client’s product/program detail
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digital media branding

APPLICATION

Sarana Radio yang berbasis
online dari Onix Radio yang
dapat diunduh melalui
Google Playstore. Sehingga
para pendengar dapat
mendengarkan meskipun
tidak dalam jangkauan dari
Onix Radio. Kekuatan dari
produk ini adalah dapat
didengarnya Onix Radio
secara streaming di seluruh
dunia bagi siapa saja yang
telah mengunduh aplikasi
Onix Radio.
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digital media branding

ONIX CHANNEL

Bagian dari Onix Radio yang
berfokus pada produksi
visual dari Onix Radio dan
juga produksi lainnya seperti
: video company profile,
TVC , dan sebagainya, guna
memenuhi kebutuhan
klien dalam bentuk visual
advertising.
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Portofolio
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portofolio
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portofolio
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CONTACT US

JL. ARS Muhammad RT.31 NO.59, KlandasanUlu, Balikpapan 76112
+62 821 5874 6768

+62 542 - 739180

onix887fm@yahoo.com

