
 

 

HASIL WAWANCARA 

1. Ada berapa program siar yang dimiliki oleh radio songgolangit FM 

sampai saat ini? 

Endang Milda (Kepala Studio) Jawab : Gemintang Berisi lagu-lagu 

Indonesia yang sudah tidak asing ditelinga masyarakat. Gayeng Marem 

Berisi lagu - lagu campursari dan gending-gending jawa asli yang dapat 

menemani pendengar untuk melakukan aktifitasnya. Goro-Goro adalah 

program baru yang menyiarkan beberapa informasi seputaran ponorogo, 

program ini berupa diskusi langsung dengan salah organisasi social 

masyarakat. Graha Warta, program siar yang menghadirkan informasi 

seputar ponorogo. 

2. Sebagai radio swasta yang mengudara diponorogo, bagaimana 

segmentasi pendengar yang diterapkan di Radio Songgolangit FM 

ini? 

Aris Sutikno (Divisi Berita) Jawab : Dengan semakin berkembangnya 

radio yang ada di Ponorogo, kamni sebagai salah satu radio yang paling 

banyak memuat tentang informasi tentu harus menentukan segmentasi 

guna meningkatkan strategi dalam memperoleh pendengar. Adapun 

segmentasi yang kami tentukan ada dua yaitu usia dan tingkatan ekonomi. 

Untuk segmentasi usia segmentasi yang kami tuju antara umur 20-50 

tahun, sedangkan untuk tingkatan ekonomi yang kami tuju adalah 

menengah kebawah. 



 

 

3. Bagaimana strategi radio songgolangit FM dalam mengontrol arus 

pendengar? 

Lulu Azizah  (Penyiar) Jawab : Semua program itu memiliki masanya 

masing-masing, saya membawakan program-program siar dengan hangat 

dan menarik, soalnya jam-jam siang  orang banyak bekerja, dan ngantuk, 

saya harus bisa membawakan acara yang fresh, biar pendengar tidak 

ngantuk, pada saat jeda acara kami memberikan hiburan yang menarik 

kepada pendengar. Contohnya berupa lagu yang sedang hits sehingga 

kebanyakan dari pendengar tidak akan ke chanel lain 

4. Bagaimana strategi yang digunakan oleh radio Songgolangit FM 

dalam memberikan informasi seputar ponorogo? 

Aris Sutikno (Divisi Berita) Jawab : Program siar Graha Warta 

merupakan program siar yang menampilkan informasi seputar wilayah 

Ponorogo dan sekitarnya, program siar ini hadir dalam setiap sela sela 

program acara Radio Songgolangit FM. Ada dua penggolongamn berita 

dalam program siar graham warta yaitu Hard News ( pukul 06-21)dan Soft 

News (Pukul 21-00). Adapun strategi yang dilakukan oleh Radio 

songgolangit dalam Program Siar Graha Warta adalah dengan 

mengundang netizen journalism. Hal ini memungkinkan pendengar yang 

pasif menjadi aktif. Hal ini dengan memberikan keleluasaan pendengar 

dalam menyampaikan informasi melalui sms dan wa sehingga peran 

pendengar sangat dibutuhkan oleh program siar Graha Warta ini. Kegiatan 

social juga kami lakukan guna mendekatkan diri kepada khalayak 



 

 

sehingga jarak antara pendengar dan radio tidak ada. Pendengar juga kami 

ajak berbagi dengan melakukan penggalangan dana dan santunan kepada 

anak yatim piatu. 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program siar 

Graha Warta yang mengaplikasikan Citizen Journalism? 

Aris Sutikno (Divisi Berita) Jawab : Masyarakat menanggapi program 

ini dengan sangat positif. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya 

program siar Graha Warta ini. Dengan adanya hal ini masyarakat diberikan 

kemudahan dalam penyebaran informasi kepada pendengar lain. 

6. Seberapa penting radio menurut anda dan program apa yang sering 

anda ikuti? 

Reiner Junge (Pendengar) Jawab : Radio merupakan salah satu media 

masa yang penyebaranya melalui frekwensi dan diterima dalam bentuk 

audio. Radio menurut saya cukup penting karena di wilayah Ponorogo 

media yang cukup berkembang adalah radio. Dengan program program 

radio yang dapat menyalurkan informasi untuk masyarakat Ponorogo 

tenmtu akan disukai oleh masyarakat termasuk saya sendiri. program siar 

yang sering saya ikuti adalah program siar berita karena disamping sayan 

membutuhkan informasi saya juga aktif dalam sebuah organisasi social 

yang berhubungan dengan informasi. 

Ikhwan Firdaus (Pendengar) Jawab : Sebagai media massa yang cukup 

popular, tentu radio mempunyai tempat tersendiri buat saya, selain media 

radio adalah media pertama yang saya kenal, radio juga merupakan media 



 

 

yang cukup aktual, karena informasi yang disuguhkan oleh radio disiarkan 

secara langsung dan terbatas. Kebutuhan saya akan informasi 

memungkinkan saya untuk mendengarkan program siar yang 

menayangkan berita. Informasi yang saya peroleh dari radio juga cukup 

memuaskan. 

 Rudi Nurcahyo (Pendengar) Jawab : Sedikit waktu yang saya habiskan 

dalam mendengarkan radio sehingga radio menurut saya belum menarik 

minat saya untuk mendengarkan radio dalam waktu yang lama. Program 

siar yang saya ikuti rata rata adalah music, jadi selain acara tersebut jarang 

sekali saya mendengarkan radio. 

7. Bagaimana dengan adanya penerapan citizen journalism yang 

dilakukan oleh program Graha Warta menurut anda? 

Ikhwan Firdaus (Pendengar) Jawab : Pengaplikasian Citizen 

Journalism dalam program acara Graha Warta menurut saya cukup 

menarik. Hal ini tentu menjadi alternatif bagi pendengar, sehingga peran 

serta mereka dalam berbagi informasi dapat disalurkan kepada masyarakat 

lain melalui Radio Songgolangit FM dalam Program Siar Graha Warta. 

 


