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LAMPIRAN 1 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal  : 11 Agustus 2020 

Waktu   : 13.00 – 16.00 WIB 

Tempat : Kantor Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat 

Narasumber : Bapak Ir. Irianto Edi Pramono  

Jabatan  : Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat 

 

1) Bagaimanakah proses Fact Finding (penemuan fakta masalah) pada progam KPID 

award ke 12 ? 

Jawaban 

“tugas dari pada KPI atau KPID adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, maka dari tugas itu juga dirumuskan 

televisi dan radio ketika ada pelanggaran kita tegur maka untuk yang sesuai P3SPS kita beri 

apresiasi didalam program KPID award ke 12. Jadi fakta masalah kami ada pada berapa 

teguran atau sanksi yang kami berikan kepada lembaga penyiaran” 
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2) Bagaimanakah proses Planning and Programming pada program KPID award ke 

12? 

Jawaban 

“pada kegiatan ini kami menggunakan jasa EO atau pihak ketiga dikarenakan pembiayaan 

yang ada pada akhir tahun sehingga untuk membackup ini semua kami mengumpulkan 

lembaga penyiaran yang siap menjadi patner penyelenggara acara ini walaupun pada saat 

pelaksanaanya kendali penuh acara ada di kami. Hal ini lah menjadi dasar kenapa kita 

menggunakan EO dan juga SDM KPID award yang masih kurang untuk membackup acara 

ini sendiri tetapi kedepannya saya berharap acara ini bisa terlaksana tanpa pihak ketiga 

didalam perencanaan KPID award ke 12, ada beberapa kategori yang diperlombakan tentu 

ini merupakan hasil dari kajian yang tidak hanya internal KPID saja tetapi juga dengan 

akademisi yang kami pinta dan undang dan dalam penilaiannya berbobot 70 % akademisi 

dan 30 % internal KPID dilihat dari pelanggaran-pelanggaran lembaga penyiaran selama 1 

tahun” 

“program KPID award ini sudah yang ke 12 kalinya dan KPID jawa barat adalah pelopor 

pertama program ini, dan program ini untuk jangka panjang di satu sisi memberikan 

apresiasi di satu sisi juga untuk menekan tingkat pelanggaran lembaga penyiaran setiap 

tahunnya” 
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3) Bagaimanakah proses taking action and communicating pada program KPID award 

ke 12 ?  

Jawaban 

“dalam pelaksanaan komunikasi penyampaian informasi kami melakukan sosialisasi 

dengan membentuk tim untuk kami kirimkan ke lembaga-lembaga penyiaran dan 

dikumpulkan pada 1 titik dimana teknisnya misalnya Majalengka dengan dengan kota apa 

kita paling kumpulkan 1 titik ya 3 kota yang memang terdekat. informasi-informasi yang 

kami sampaikan dalam media patner ya seperti dimuat didalam berita jabar, 

kilasbandungnews, radio patner, dan juga inspira TV yang gencar didalam mempromosikan 

program ini”. 

 

4) Bagaimanakah proses evaluation pada program KPID award ke 12 ? 

Jawaban 

 

“penilaian dulu adalah murni 100% pihak akademisi, ketika ada pemenang yang muncul 

kita melihat jejak lembaga penyiaran ini banyak sekali pelanggaran makanya kami 

melakukan evaluasi dikarenakan lembaga penyiaran yang mengikuti program ini hanya 

bagus pada ada award ini tapi kebelakangnya masih banyak pelanggaran. Akhirnya evaluasi 

yang kami lakukan adalah penilaian terhadap lembaga penyiaran yang konsisten terhadap 

pedoman P3SPS setiap tahunnya.Dan hasilnya adalah 70% akademisi 30% internal KPID 

dari rekap pelanggaran lembaga penyiaran” 
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“kendala yang kami hadapi adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang, akhirnya 

karena hal ini kami menggunakan jasa pihak ke 3 EO yang memang kami percaya dari 

lembaga penyiaran yang ada di jawa barat, tetapi kedepannya kita akan upgrade lagi pada 

saat pembentukan komisioner yang baru menjabat untuk selainnya alhamdulilah tidak ada 

yang signifikan” 

“didalam program yang besar seperti KPID award ini kami mengundang beberapa lembaga 

penyiaran yang siap menjadi penyelenggara dan mitra bagi kami dengan beberapa kriteria 

yang nantinya permasalahan SDM yang kurang dapat teratasi” 
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Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal  : 11 Agustus 2020  

Waktu   : 14.00 – 16.00 

Tempat : Kantor Tenaga Teknis Website dan Media Sosial 

Narasumber : Bapak Topan Nurdiansyah 

Jabatan : Tenaga Teknis Website dan Media Sosial 

 

1) Bagaimanakah proses planning and programming pada program KPID award ke 12 

? 

Jawaban : 

“program KPID award ini sudah yang ke 12 kalinya dan KPID jawa barat adalah pelopor 

pertama program ini, dan program ini untuk jangka panjang di satu sisi memberikan 

apresiasi di satu sisi juga untuk menekan tingkat pelanggaran lembaga penyiaran setiap 

tahunnya” 

2) Bagaimanakah proses taking action and communicating pada program KPID award 

ke 12 ? 

Jawaban : 

“kita gencar membuat feed video di media sosial seperti video-video promosi hal ini kami 

gunakan agar adanya komunikasi yang berbeda yang menambah menarik acara ini” 

3) Bagaimanakah proses evaluation pada program KPID award ke 12 ? 
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“tentu banyak sekali dibahas didalam konten susunan acara karena banyak sekali kritikan 

dan masukan dari audiens yang datang perihal isi acara ini, terlalu banyak menari dan juga 

terlalu banyak hiburan nyanyi itu juga jadi tidak baik. Dan hal ini yang kita terus update 

untuk program tahun depannya lebih baik” 
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LAMPIRAN 3 

HASIL WAWANCARA 

Tanggal  : 12 Agustus 2020  

Waktu   : 16.00 – 18.00 

Tempat : Kantor Tenaga Teknis Website dan Media Sosial 

Narasumber : Ibu Syintiya Nurfitria 

Jabatan : Divisi Pemantau Televisi dan Radio 

 

1) Bagaimanakah proses fact finding pada program KPID award ke 12 ? 

Jawaban : 

“karena kurangnya minat dan kesadaran lembaga penyiaran terhadap pedoman P3SPS 

dalam menyajikan karya-karya untuk masyarakat terbukti didalam 1 tahun pelanggaan 

masih lumayan banyak, maka dengan adanya KPID award ini lembaga yang mendapat 

apresiasi bisa menjadi motivasi untuk lembaga penyiaran lainnya didalam menyuguhkan 

karya-karya untuk masyarakat” 

2) Bagaimanakah proses planning and programming pada program KPID award ke 12 

? 

Jawaban : 

“tentu didalam perencanaan yang dibuat ada beberapa kategori yang diperlombakan, 

harapannya lembaga penyiaran yang menang dapat terus mempertahankan eksistensinya 

untuk memberikan karya-karya terbaik yang mendidik bagi masyarakat dan untuk lembaga 



xvi 
 

penyiaran yang tidak mendapat penghargaan dapat termotivasi untuk bisa mengikuti 

lembaga penyiaran lainnya” 

“program KPID award ini sudah yang ke 12 kalinya dan KPID jawa barat adalah pelopor 

pertama program ini, dan program ini untuk jangka panjang di satu sisi memberikan 

apresiasi di satu sisi juga untuk menekan tingkat pelanggaran lembaga penyiaran setiap 

tahunnya” 

 

3) Bagaimanakah proses evaluation pada program KPID award ke 12 ? 

Jawaban : 

“dikarenakan budget yang ada saat itu belum di biayai oleh APBD membuat program ini 

melihat pada budget yang dianggarkan, dan kami hanya mengadakan acara ini untuk 

televisi lokal dan radio swasta itu membuat adanya keluhan dari radio komunitas dan tv 

nasional sehingga setiap tahunya sampai pada sekarang KPID award ke 12 itu menunjukan 

adanya perubahan-perubahan didalam perencanaanya”. 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMEN WAWANCARA 
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