
 

 

 

 

 

LAMPIRAN



 

 

 

 

Salah satu contoh berita progam saba kota di facebook 



 

 

 

 

Salah satu contoh berita progam saba kota di website 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

foto saat wawancara 

 

wawancara dengan redaktur sekaligus reporter saba kota dengan bapak hadi 

sunyoto 

 

wawancara dengan reporter sekaligus pengelolah media saba kota dengan ibu 

endang widiyati 



 

 

 

 

wawancara dengan netizen saba kota dengan fitriyani zahrotul mualifah 

 

wawancara dengan netizen saba kota dengan suwardi 

 

wawancara dengan netizen saba kota dengan ponco sujarwo



 

 

 

” PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPIHAK RADIO DUTA 

NUSANTARA” 

A. Identitas Informan 

Nama  : Hadi sunyoto 

Jenis Kelamin : laki – laki 

Usia                          : 47 

Jabatan  : Redaktur / reporter 

B. Pertanyaan 

1. Perhari mendapatkan berapa berita untuk progam Saba Kota Radio Duta 

Nusantara 92,1 fm?  

2. Bagaimana proses produksi berita dalam progam saba kota Radio Duta 

Nusantara 92,1 fm? 

3. Apakah bapak merangkup sebagai editing progam saba kota? 

4. Apa penulisan berita sehingga mudah di pahami netizen? 

5. Apakah ada ketentuan dalam mencari sebuah berita? 

6. Apakah progam saba kota dalam mencari berita ada batasan wilayah? 

 



 

 

 

Jawadan :  

1. Kita berita di progam saba kota ngak mesti ya kadang 2 kadang 3 kadang 

vidionya juga ada tapi kita target setiap hari di usahakan ada tentang news 

ntah pagi siang atau malam , jika kita mendapakatkan malam ya kita share 

malam itu juga di saba kota. 

2. Proses produksi ya setiap reporter punya android jadi mereka tau mereka 

kita beri kewenangan untuk bergabung di facebook, facebooknya Duta 

mereka dari tkp lasung share bisa kordinasi dengan kita  untuk 

ditayangkan saat itu juga nanti ambil fotonya nanti kita pilihkan yang 

bagus yang seperti ini ni satu aja fotonya atau vidionya yang pendek 

kemudian narasinya kita arahkan seperti ini nanti mereka tinggal bikin saja 

jika mereka tidak sempat dilapangan di berikan di studio sebagi pusat 

pengolahan media, karena kordinasi dilapangan dan sini belum tentu cepat 

di lapangan mereka juga butuh waktu juga untuk mencari data untuk 

wawancara jadi harus menunggu dan sebagainya mencari moment. 

3. Ya, jadi nanti ketika share nanti semua saling mengingatkan jadi reporter 

juga cek saya juga cek nanti apakah ada misalnya editorial tulisanya tidak 

cocok atau tidak sesuai dengan datanya pekerjaan nanti kita proses edit 

lagi. 

4. Ya, ini kan hampir sama dengan straits news jadi yang penting adalah 

kecepatan artinya kecepatan disini kita menyampingan 5W+1H semacam 

running teks kalo di televise running teks nanti lengkapnya di website atau 



 

 

 

di berita kota kita yang tayang di radio yang ada insert narasumbernya, 

saba kota hanya menampilkan gambar dan kilasan gambaran dari foto 

yang kita tampilkan disitu jadi anti detail yang penting adalah kecepatan 

karena kalo kita mengakses gambar di  sekitar kota lebih cepat disitu lebih 

bisa di ketahui oleh temen temen yang bergabung di facebooknya radio 

dan website. 

5. Saba kota yang menjadi acuan adalah kecepatan dan updateting news jadi 

yang kita tampilkan di saba kota adalah  berita berita update jadi yang 

terbaru jadi apapun itu ntah itu politik ntah itu ekonomi. Kalo itu berita 

baru ya kita segera kita tayangkan karena kita mengutamakan adalah 

kejadian itu cepat di akses cepat di publics cepat diketahui oleh mitra 

temen temen kita yang ada di facebook nya radio Duta Nusantara, jadi 

kejadian yang sudah lama otomatis tidak kita tampilkan tapi jika itu ada 

runningan dari kejadian hari ini kita running ada perkembangan 

perkembangan baru itu yang kita tampilkan disitu jadi yang penting itu 

kejadian baru menarik yang penting dan itu adalah konsumsi publik untuk 

kepentingan masyarakat banyak. 

6. Yang jelas kita tidak ada batasan wilayah Cuma kita focus di ponorogo 

sekitarnya yang bisa kita jangkau artinya apa sesuai dengan apa ini ruang 

lingkup pemberitaan kita kan focus di lokal ponorogo jadi untuk pencarian 

berita kita yang kita tayangkan di saba kota atau radio focus di ponorogo. 

Tapi kalo kita kebetulan sedang ada temen temen ada yang  kejadian di 

luar kota ya kita akan akses itu karena kadang berita luar dari kota juga 



 

 

 

ada kaitanya dengan warga ponorogo misalnya ada kecelakaan di wilayah 

madiun atau di pacitan itu yang menjadi korban kemungkinan juga orang 

dari ponorogo jadi kita perluh publics juga apalagi yang jadi temen kita di 

facebook tidak terbatas geografis ponorogo tapi ada yang diluar negeri 

atau luar kota dan sebagainya. Jadi harapanya setiap publikasi yang 

penting kita beritakan dengan cara yang benar dari sumber yang kita bisa 

percaya bisa dipertanggung jawadkan nanti kita akses di saba kota yang 

penting publis itu ada kaitanyan dengan pihak masyarakat yang luas .



 

 

 

 

” PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPIHAK RADIO DUTA 

NUSANTARA” 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : Endang widiyati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia                          : 42 

Jabatan  : pengelolah media dan reporter 

B. Pertanyaan  

1. Apakah progam Saba Kota untuk informasi berita lokal diperluhkan 

masyarakat ponorogo? 

2. Siapa yang menjadi progam target progam Saba Kota Radio Duta 

Nusantara 92,1 fm? 

3. Apa penghambat progam Saba Kota Radio Duta Nusantara 92,1 fm? 

4. Di media online apa saja progam Saba Kota Radio Duta Nusantara 

92,1 fm? 

5. Bagaimana cara pengelolahan media dalam memberitakan berita lokal 

sehingga dapat menarik perhatian netizen? 



 

 

 

Jawadan : 

1. Kedepanya memang sangat diperluhkan karena kecepatan update karena 

saba kota ini beda dengan informasi lainya, meskipun dia cepat tapi 

dipastikan keakuratannya dan tidak hoak gitu, jadi sebenarnya untuk salah 

satu cara untuk menangkis berita berita di media sosial yang banyak 

sekarang bermunculan tapi ndak jelas keakuratannya. 

2. Masyarakat secara umum karena masyrakat sekarang melek informasi 

semua jadi kemaren petani ndak mungkin jadi segmen kita tapi sekarang 

petani sudah pakai gadget sudah android semua jadi segmen targetnya 

adalah semuanya. 

3. Hambatanya mungkin sinyal tidak terlalu ya penghambatanya adalah 

keterbatasan personil ya kalo seluruh ponorogo,  karena untuk sebuah 

informasi kita harus melacak informasi itu benar benar akurat kadang kita 

dapat informasi dari masyarakat tapi kita harus crosscek bener itu benar 

atau tidak  terus waktunya bener atau tidak berita update atau tidak seperti 

itu. 

4. Di saba kota itu, online kita itu di duta nusantara terus juga ada diFB nya 

duta nusantara dan ada juga di webnya, tapi kalo saba kota itu lebih 

kepokoknya saja informasinya belom, maksudnya kronologis secara rinci 

dan jelas belum ada disaba kota misalnya kita ada kejadian ini gitu ya, 

hanaya identitas lokasi hanaya 5W + 1H itu tok ya tapi nanti latar 

belakang dari sebuah kejadian itu belum dirinci di saba kota tapi ada di 



 

 

 

kabar kota kita masyarakat bisa mengakses saba kota yang tadi di 

informasikan sekilas lebih detail lebih rinci di kabar kota kita. 

5. Menarik netizen kita dengan cara sudut pandangnya berbeda, karena kita 

backgroundnya jurnalis kita sudut pandanng kita dengan sudut pandang 

masyarakat dengan memberitakan di fbnya kan berbeda jadi sudah ada 

cara padang wartawan itu berbeda dengan masyrakat secara umum.  

 



 

 

 

” PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPIHAK NETIZEN RADIO 

DUTA NUSANTARA” 

A. Identitas Informan 

Nama  : fitriyani zahroatul mualifah 

Jenis Kelamin : perempuan 

Usia                          : 21 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

B. Pertanyaan  

1. Apakah pernah tahu progam Saba Kota Radio Duta Nusantara 92,1 fm 

di media online? 

2. Jika tahu, progam saba kota apakah informasi dapat mudah di pahami? 

3. Bagaimana informasi saba kota di media online, sehingga dapat 

menjadi informasi yang baik dan pengetahuan baru terkait berita lokal 

ponorogo? 

4. Apakah progam Saba Kota di media online diperluhkan? 

5. Bagaimana pendapat anda terkait progam saba kota jelaskan dan 

berikan masukan? 

 

 



 

 

 

Jawadan : 

1.  Ya, saya tahu. Itu adalah sebuah progam acara berita yang dipublikasikan 

tak hanya via gelombang elektronik radio duta tetapi juga via media sosial 

FB milik Radio Duta. 

2. mudah dipahami mas, setiap berita ditulis dengan singkat, jelas, padat dan 

memakai bahasa penulisan yang familiar di kalangan pembaca masyarakat 

biasa mas 

3.  Progam saba kota ini menyajikan sebuah informasi berita yang sangat jelas, 

cepat dan akurat, sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas dan 

menjadikan sebuah informasi sekaligus pengetahuan baru tentang hal apa 

yang terjadi di wilayah Ponorogo ini. 

4. Sangat diperlukan, pada masa milenial seperti ini hampir 3/4 bagian 

populasi kehidupan adalah pengguna media online, terkhusus di wilayah 

ponorogo ini . Jadi itulah alasan knp progam saba kota diperlukan. 

5.  Patut di apresiasi progam seperti saba kota ini. 



 

 

 

” PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPIHAK NETIZEN RADIO 

DUTA NUSANTARA” 

A. Identitas Informan 

Nama  : Suwardi  

Jenis Kelamin : laki - laki 

Usia                          : 37 

Pekerjaan   : swasta 

B. Pertanyaan  

1. Apakah pernah tahu progam Saba Kota Radio Duta Nusantara 92,1 fm 

di media online? 

2. Jika tahu, progam saba kota apakah informasi dapat mudah di pahami? 

3. Bagaimana informasi saba kota di media online, sehingga dapat 

menjadi informasi yang baik dan pengetahuan baru terkait berita lokal 

ponorogo? 

4. Apakah progam Saba Kota di media online diperluhkan? 

5. Bagaimana pendapat anda terkait progam saba kota jelaskan dan 

berikan masukan? 



 

 

 

Jawaban : 

1. Sudah tahu, menurut saya Saba kota adalah sebuah program dari pihak 

radio duta nusantara untuk menyampaikan/menginformasikan suatu berita 

melalui sebuah media masa seperti pada FB.  

2. Iya, karena beritanya mudah di pahami dan selalu update. 

3. Menurut saya dengan adanya Saba kota informasi berita di daerah wilayah 

Ponorogo  cukup membantu bagi warga Ponorogo dalam mencari sebuah 

informasi terkait yang ada di Ponorogo.  

4. mungkin perlu, karena dengan adanya Saba kota, informasi dapat di akses 

melalui media masa seperti fb. Karena media masa sekarang ini sangat 

bermanfaat dan di butuhkan bagi masyarakat.  

5. mungkin cukup baik. Akan tetapi kedepannya harus di perbarui agar 

kedepannya radio duta nusantara Ponorogo lebih baik lagi  kedepannya. 

 

 



 

 

 

” PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPIHAK NETIZEN RADIO 

DUTA NUSANTARA” 

A. Identitas Informan 

Nama  :  Ponco sujarwo 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Usia                          : 26 

Pekerjaan   : swasta 

 

A. Pertanyaan  

1. Apakah pernah tahu progam Saba Kota Radio Duta Nusantara 92,1 fm 

di media online? 

2. Jika tahu, progam saba kota apakah informasi dapat mudah di pahami? 

3. Bagaimana informasi saba kota di media online, sehingga dapat 

menjadi informasi yang baik dan pengetahuan baru terkait berita lokal 

ponorogo? 

4. Apakah progam Saba Kota di media online diperluhkan? 

5. Bagaimana pendapat anda terkait progam saba kota jelaskan dan 

berikan masukan? 



 

 

 

Jawadan : 

1. ya tau mas itu progam berita difb nya radio duta. 

2. Beritanya cukup singkat jadi mudah di pahami beritanya. 

3. Ya dengan adanya progam seperti ini ya mas informasi sekitar ponorogo 

bisa cepat terinformasikan di kalangan masyarakat kan tidak hanya di 

media online tapi juga di siarkan juga mas kalo ada informasi seperti itu 

jadi bisa menambah informasi mas. 

4.  Sangat diperlukan, pada jaman yang modern seperti ini hampir semua 

masyarakat pengguna media online, terkhusus di wilayah ponorogo ini . 

5. Sudah baik ya mas mungkin kedepanya itu di perbanyak di media 

onlinenya mas 

 


