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LAMPIRAN 1 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal  : 21 Desember 2020 

Waktu   : 13.00 – 15.00 WIB 

Tempat : Kantor Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat 

Narasumber : Bapak Hendra Prasetia 

Jabatan  : Asisten Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat 

 

1) Bagaimanakah perencanaan literasi media tahun 2019 oleh KPID Jawa Barat ? 

Jawaban 

“Dengan adanya fakta masalah tersebut KPID sendiri didalam rapat pleno yang 

diadakan seminggu sekali merancang sebuah event yang dinamakan literasi media. 

dikarenakan kami menganggap dampak media itu sangat besar, maka dalam rapat 

pleno kami merancang sebuah event yaitu literasi media yang nantinya sebuah kegiatan ini 

dapat menekan dampak media televisi atau bahkan menjadi penyeimbang bagi para pelajar. 



x 
 

Kegiatan Literasi Media mampu menciptakan masyarakat yang melek media di setiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada umumnya, dengan sararan khusus yang terdiri dari 

pelajar, mahasiswa, serta organisasi sosial dan masyarakat.” 

2) Bagaimanakah pengorganisasian literasi media tahun 2019 oleh KPID Jawa Barat ? 

Jawaban 

“Kami merancang team yang panitia yang terdiri dari beberapa divisi disini, termasuk 

bidang kelembagaan yang menjadi penanggung jawab dalam event ini. 

Tim yang disusun ini nantinya akan mengemban beberapa tugas seperti penugasan dalam 

pencarian pemateri dari akademis yang memang berkompeten untuk memberikan materi 

kepada pelajar. 

Tim yang telah disusun akan mengemban tugas berbeda-beda seperti pencarian siapa yang 

akan menjadi pemateri dalam literasi media ini. 

Dan juga didalam kepanitian ini nantinya akan ada yang bertugas didalam menentukan 

lembaga-lembaga pendidikan mana saja yang akan diberikan pemahaman tentang literasi 

media dan juga penandatanganan MOU dengan lembaga pendidikan tersebut. 

Dari 2019 ini kami menentukan sekolah mana saja yang akan diberikan materi terkait 

dengan literasi media ini dan juga penandatanganan kerja sama antara KPID Jawa Barat 

dengan pihak sekolah tersebut.” 
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3) Bagaimanakah pengawasan literasi media tahun 2019 oleh KPID Jawa Barat ?  

Jawaban  

“Kami melakukan survei atau penelitian kecil sehingga nantinya kami bisa 

mengetahui seberapa melek audience kepada media setelah diberikan materi 

tersebut.Dalam pelaksanaannya survei yang dilakukan dengan membuat sebuah kuisioner 

pertanyaan. kami membuat pertanyaan kecil sehingga nantinya aka nada skor nilai untuk 

para audience itu sendiri.” 

 

4) Bagaimanakah evaluasi literasi media tahun 2019 oleh KPID Jawa Barat ? 

Jawaban 

”Evaluasi Literasi Media yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dengan menitiberatkan 

kepada hal-hal apa saja yang telah dicapai dalam kegiatan ini seperti barang-barang serta 

waktu pelaksanaan yang terkadang masih molor dari jam pelaksanaannya. 

pada tahap evaluasi ini kami sering sekali melakukan beberapa pembahasan yang lumayan 

cukup lama dibagian logistik dan juga waktu pelaksanan yang terkadang molor dari jadwal 

yang telah ditentukan seperti pemateri yang belum hadir dan juga ketersediaan semua 

elemen barang yang belum siap pada tempatnya masing-masing.” 
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Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal  : 20 Desember 2020  

Waktu   : 13.00 – 15.00 

Tempat : Kantor Tenaga Teknis Website dan Media Sosial 

Narasumber : Bapak Topan Nurdiansyah 

Jabatan : Tenaga Teknis Website dan Media Sosial 

 

1) Bagaimanakah Evaluasi literasi media tahun 2019 oleh KPID Jawa Barat ? 

Jawaban : 

“terkadang kami sering keteteran dengan jadwal atau waktu yang tidak sesuai atau bahkan 

mepet ke waktu dzhur padahal dijadwal sudah di tentukan sedemikian rupa yah 

penyebabnya ialah dikarenakan pemateri yang tidak ontime sehingga itu berdampak pada 

rundown acara.  

Hal ini menjadi sorotan utama dalam literasi media selanjutnya dikarenakan apa yang sudah 

dijadwalkan dan ditentukan terkadang tidak sesuai jadwal sehingga membuat acara menjadi 

tidak efektif.” 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMEN WAWANCARA 
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