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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terus berevolusi hingga 

berbagai bentuk teknologi menjadi semakin canggih bahkan jauh meninggalkan 

media sebelumnya, yang tidak terlepas dari konteks globalisasi ditandai dengan 

kecilnya bola dunia dalam waktu. Dengan kemajuan teknologi lahirlah sebuah 

komunikasi massa. Komunikasi massa disini  ialah komunikasi menggunakan media 

massa modern, media massa sebagai mana diartikan (mass media) yaitu chanel, 

media/medium, saluran, saran atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi 

massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass 

communication). Dengan demikian tanpa adanya sarana, komunikasi tidak dapat 

berkembang sesuai dengan kemajuan. Dalam hal ini radio sebagai salah satu tempat 

untuk menyalurkan informasi, suatu jaringan komunikasi individu maupun kelompok. 

Radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki fungsi 

informasi, hiburan, dan pendidikan. 

Pada penelitian ini, penulis memilih radio Smart FM sebagai media siaran 

berita, jenis penelitian ini adalah (value research) yakni penelitian dilakukan 

langsung ditempat penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis isi berita, 

serta terhadap literatur yang dianggap memenuhi syarat untuk menunjang penelitian. 

Masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas yakni 

mengenai bagaimana isi kelengkapan berita politik dalam program Smart Morning 

post di radio Smart FM dan mengetahui apa kendala dalam menyiarkan program 

Smart Morning Post. Dalam menganalisis isi berita politik dalam program Smart 

Morning Post di radio Smart FM peneliti melakukan penelitian terdahap kelengkapan 

isi berita dengan metode piramida terbalik 5W+1H yang terdiri dari what, when, 

where, who, why, dan how. Dari penelitian ini stetelah di analisis telah memenuhi 

kelengkapan 5W+1H. 

 

Kata Kunci: Peran Media, Berita Politik, Radio, dan Kelengkapan berita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan teknologi pada saat ini, informasi sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Media massa merupakan alat bantu 

utama dalam proses komunikasi massa, sebab komunikasi massa sendiri secara 

sederhana berarti kegiatan komunikasi dengan menggunakan media massa. Selain 

itu, media massa hanya menampilkan informasi yang variatif dengan sajian-sajian 

informasi yang lebih aktual.
1
 Perkembangan media massa saat ini merupakan 

kebutuhan, dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat urban. Dalam era 

global ini teknologi yang berkembang, semakin memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh informasi secara cepat dan tanpa kendala ruang dan waktu.  

Media massa, seperti halnya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari komunikasi manusia.
2
 Perkembangan teknologi menyebabkan 

munculnya beragam penggunaan bahasa sesuai dengan media yang digunakan. 

Teknologi informasi menjadi babak baru tata dunia dan perkembangan komunikasi 

manusia. Revolusi komunikasi ini apabila diurutkan dapat dimulai dari tahap pra 

lisan, lisan, tulisan, cetakan, media massa, cybernetic hinggan media elektronik. 

Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan 

di masa ini dan di masa mendatang. Sekarang ini tidak bisa lagi menyamakan 

                                                           
1
 Hasrullah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2013),  hlm. 21. 

2
 William L. River, Media Masa dan Masyarakat Modern, (Jakarta: Kencana, 2003),  hlm. 4. 
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“komunikasi massa” atau “media massa” dengan “jurnalisme” dalam menyebut 

media selain koran dan majalah. Tentu saja setiap komunikasi membutuhkan 

medium atau saran pengirim pesan seperti kolom di koran atau gelombang siaran.  

Namun komunikasi massa merujuk ke keseluruhan institusinya yang merupakan 

pembawa pesan koran, majalah, stasiun pemancar yang mampu menyampaikan 

pesan-pesan ke jutaan orang nyaris serentak. Sebagai pranata sosial, 

keberadaannya tidak hanya membuahkan manfaat namun juga masalah: kontrol, 

permasalahan pemerintah, sarana penunjang ekonomi.
3
 Karakter terpenting 

pertama dalam komunikasi massa adalah sifatnya yang satu arah.   

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia 

tanpa adanya komunikasi maka kehidupan tidak akan pernah lebih baik. 

Komunikasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan zaman komunikasi 

memiliki jenisnya dan sekarang ini media massa sebagai sarana untuk melakukan 

proses komunikasi dan tercakup dalam segala aspek kehidupan.
4
 Media radio 

merupakan jenis dari media massa yang menggunakan pendengaran dan dalam 

program terdapat beberapa jenis.   

Radio berkembang mulai dari tahun 1945 sampai sekarang radio di Indonesia 

memiliki banyak saluran dan RRI merupakan salah satu  radio pemerintah, radio 

mengalami beberapa fase dengan seperti itu radio sampai sekarang memiliki  

banyak saluran yang memiliki khas masing-masing seperti yang kita dengar 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 18. 

4
 John Vivian, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),  hlm. 54. 
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banyaknya saluran radio yang lebih fokus kepada fungsi media contohnya Radio 

Republik Indonesia lebih dominan menyajikan informasi, seperti di Palembang 

radio El John merupakan salah satu radio menyajikan pariwisata, Candra Buana 

FM, Elita FM merupakan radio yang menyajikan hiburan bagi kaum muda, Sonora 

FM merupakan radio yang menyajikan hiburan dan informasi, Lanugraha FM 

merupakan radio yang menyajikan hiburan, Ismoyo FM merupakan radio yang 

menyajikan hiburan masyarakat jawa, Smart FM dan masih banyak lagi, semua 

bergerak sesuai visi dan misi perusahaan masing-masing. 

Smart FM merupakan salah satu di antara media massa elektronik (radio) 

yang berada di Sumatera Selatan, dalam penyebaran berita atau informasi kepada 

masyarakat telah mendapat tempat di hati pendengarnya. Smart FM adalah salah 

satu radio siaran yang telah banyak mengutamakan informasi dan berita-berita. 

Radio Smart FM disiarkan di sepuluh kota di seluruh Indonesia yaitu Jakarta, 

Manado, Makassar, Banjarmasin, Balik Papan, Semarang, Surabaya, Pekan Baru, 

Medan dan yang terakhir Palembang. Untuk pertama kali radio Smart FM 

disiarkan di kota Manado kemudian berkembang ke kota-kota lain dan saat ini 

berpusat di Jakarta. Radio siaran ini juga mempunyai jaringan dengan British 

Broadcasting Company (BBC) terutama dalam menyiarkan BBC.  

Radio smart FM dalam perjalananya lebih mengedepankan berita-berita dari 

pada hiburan atau acara musik. Radio smart FM hampir 70% isi siaran adalah 
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berita dan 30% lagi adalah lagu-lagu dan musik selingan.
5
 Berita-berita yang 

disiarkan di smart FM antara lain adalah:  

1. Program Smart Morning Post merupakan buletin berita pagi yang tayang 

setiap hari kerja pada pukul 6.00-7.00 WIB. 

2. Smart Jurnal merupakan  jurnal berita siang dan sore. 

3. Jurnal sembilan merupakan buletin berita nasional pendek yang disiarkan 

setiap satu jam sekali. 

4. Jurnal Palembang merupakan informasi teraktual selama 5 menit yang 

mengangkat berbagai isu lokal, informasi dikemas dalam bentuk liputan 

pendek, liputan lengkap, laporan langsung dari reporter dan laporan 

khusus dari reporter atau kombinasi dari 4 item sebelumnya. 

5. Palembang Insight merupakan talkshow atau wawancara dengan 

narasumber tentang pemahaman suatu kejadian di seputar kota 

Palembang. 

Sangat berbeda dengan radio siaran lainnya yang lebih mengutamakan 

hiburan sedangkan berita hanya sebagai selingan, radio Smart FM megutamakan 

siaran-siaran beritanya, sedangkan musik serta lagu hanya sebagai selingan. Tidak 

ada satupun siaran di radio Smart FM yang khusus menyajikan lagu dan musik 

saja seperti program request. Bagi radio Smart FM fokus menyiarkan berita adalah 

identitasnya yang membuat berbeda dengan radio lainnya.  

                                                           
5
 Tim Smart FM, Program Smart FM (Palembang:2017). 
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Radio Smart FM berpusat di Jakarta sehingga sebagian siarannya ditentukan 

di Jakarta. Hanya beberapa saja yang ditentukan oleh kota-kota misalnya jurnal 

daerah seperti jurnal Palembang. Smart FM mempunyai program khusus dalam 

menyampaikan penyiaran berita yaitu program Smart Morning Post yang tayang 

setiap hari kerja pada pukul 6.00-7.00 WIB yang berisikan seputar kepemerintahan 

kota. Sehingga ini menjadi hal menarik untuk diamati dan dianalisis, bagaimana 

hubungan yang baik dapat terbangun antara lembaga pemberitaan dengan 

pemerintah kota. 

Berita akan menjadi informasi baru, apabila seseorang mendengarkan siaran 

radio, karena berita radio sifatnya aktual dan tidak ada penyiaran ulang dalam satu 

informasi. Beberapa ahli mendefinisikan berita sebagai berikut “Paul De 

Massenner dalam buku Here’s the Nesw: Unesco Associate menyatakan, news atau 

berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat 

khalayak pendengar”. Menurut M.Lyle Spencer (new writing) mendefinisikan 

berita merupakan kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik sebagian besar 

pembaca.
6
 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk 

meneliti program Smart Morning Post di radio Smart FM Palembang karena radio 

merupakan salah satu media massa dan program Smart Morning Post isinya 

berupa berita, yang mana beritanya berfokus pada informasi seputar 

                                                           
6
 Haris Sumadaria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, (Bandung: Simbioasa 

Rekatama Media, 2011), hlm. 64. 
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kepermerintahan kota Palembang. Untuk itulah cukup beralasan untuk dilakukan 

penelitian tentang analisis isi berita politik dalam program siaran Smart Morning 

Post apakah berita yang disajikan memihak pada pemerintah atau berimbang yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS ISI BERITA 

POLITIK SMART MORNING POST DI RADIO SMART FM PALEMBANG” 

B.  Batasan Masalah 

  Untuk membatasi masalah pembahasan dalam penelitian ini, dan agar 

penelitian ini mengarah pada sasaran secara efektif, maka penulis melakukan 

penelitian analisis isi berita politik dalam program Smart Morning Post di radio 

Smart FM Palembang selama 1 bulan  yakni pada bulan Februari 2017 yang 

disiarkan setiap jam kerja pada pukul 6.00-7.00 WIB. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana isi kelengkapan berita politik dalam program Smart Morning Post 

di radio Smart FM Palembang? 

2. Apa kendala dalam menyiarkan program Smart Morning Post di radio Smart 

FM Palembang? 

D. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Untuk mengetahui isi berita politik dalam program Smart Morning Post di radio 

Smart FM Palembang yang disiarkan dan dinikmati bagi pendengarnya.  
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2. Untuk mengetahui kendala dalam menyiarkan program Smart Morning Post di 

radio Smart FM Palembang. 

E.  Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoretis, menambah khazanah di bidang ilmu jurnalistik bagian 

penyiaran radio. 

2. Secara praktik, penelitian ini ingin menambah wawasan dalam kegiatan 

jurnalistik dan bahan konstribusi bagi perusahaan media khususnya, untuk 

meningkatkan pengelolaan Smart FM. Sebagai salah satu media komunikasi 

audiovisual dikawasan Sumatera Selatan. 

F.  Tinjauan Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya ada penulis-penulis yang telah 

melakukan penelitian mengenai objek penelitian. Penelitian ini merujuk pada 

skripsi yang sudah ada antara lain: 

Penelitian yang ditulis Desliyanti (2014), dari Fakultas Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau berjudul “Analisis isi berita 

politik tentang pemilihan bakal calon gubernur Riau periode 2013-2018 pada 

Radio Republik Indonesia”). Kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa Radio 

Republik Indonesia memiliki peran dalam menyebarkan informasi kepada 

khalayak tentang pemilihan bakal calon gubernur Riau. 

Selanjutnya penelitian yang ditulis Sary Eva Yanti (2014), dari Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

berjudul “Analisis isi berita politik di Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang 
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Pada Era Media Online”. Kesimpulan skripsi ini menyimpulkan  peran ideal radio 

sebagai media publik adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan 

kepentingan pendengarnya. 

Selanjutnya penelitian yang ditulis Jemi Astuti (2016), dari mahasiswa 

Komunikasi Universitas Indonesia berjudul “Analisis isi berita kontrovensi Basuki 

Tjahaja Purnama dalam penistaan agama di Radio Republik Indonesia”. 

Kesimpulan skripsi ini menyimpulkan hasil penelitian tentang RRI Palembang 

sebagai media komunikasi dakwah Islamia melalui media audiovisual. Pokok 

kajian skripsi tersebut membahas tentang penistaan agama yang dilakukan oleh 

gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Adapun yang menjadi persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang 

ditulis peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis isi berita politik di 

radio sebagai media massa eloktronik. Masih banyak lagi penelitian-penelitian 

tentang radio yang telah banyak ditulis dalam bentuk laporan, skripsi, maupun 

dalam bentuk hasil penelitian lainnya. Namun penulis belum menemukan hasil 

penelitian tentang Analisi isi berita politik dalam program smart morning post di 

radio smart FM Palembang. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dalam bentuk skripsi.  

G. Kerangka Teori 

1.  Pengertian Analisis  

Analisis berasal dari kata Yunani kuno “analusis” yang berarti melepaskan. 

Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luen” 
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yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu suatu usaha dalam 

mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan 

komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk 

dikaji lebih lanjut.
7
 

Jenis-jenis analisis antara lain: 

a. Analisis Semiotik  

Analisis semiotik adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa. 

b. Analisis Framing 

Analisis freming adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 

realita (aktor, kelompok, atau apa saja) dikontruksikan oleh media. 

c. Analisis Wacana 

Analisis yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif 

untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang 

selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. 

d. Analisis Isi   

Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan 

memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan 

yang berusaha menguraikan secara objektif.
8
 

                                                           
7
 Eriyanto. Analisis isi (Pengantar Metodologi untuk Penelitian  Ilmu Komunikasi dan Ilmu-

Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm. 32  

 
8
 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005),  hlm. 223. 
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Analisis isi mempunyai banyak pengertian menurut para ahli diantaranya 

adalah: 

Menurut Holsti “Analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan 

dengan mengidentifikasi berbagai karekteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalis”. Menurut Krippendorff “Analisis isi adalah suatu teknik 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (repicable) dan sahih dengan 

memperhatikan konteksnya". Menurut Weber “Analisis isi adalah sebuah metode 

penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi 

yang valid dari teks”. 

Tujuan analisis isi harus menentukan apakah analisis isi hanya ingin 

menggambarkan karekteristik dari pesan ataukah analisis isi lebih jauh ingin 

menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan tertentu.
9
 

2. Radio  

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, 

merakyat, dan bisa dibawa atau didengar dimana-mana. Radio berfungsi sebagai 

media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki 

kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang  buta , radio 

menstimulasi begitu banyak suara, dan berupaya memvisualisasikan suara 

penyiarnya.
10

 Radio menciptakan imajinasi (theatre of mind) dan mudah akrab 

dengan audien. Karakteristik radio siaran, antara lain: auditori (untuk didengar), isi 

                                                           
9
 Ibid, hlm. 35. 

10
 Ibid, hlm. 9. 
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siaran sepintas lalu dan tidak bisa diulang, identik dengan musik, mengandung 

gangguan timbul-tenggelam (fading) dan teknis, akrab dan hangat, suara penyiar 

hadir di rumah atau didekat pendengar. Sifat pendengar radio antara lain: 

heterogen, pribadi, aktif, berpikir, interpretasi, menilai, dan selektif dalam memilih 

gelombang siaran sesuai selera.
11

 

Radio sebagai alat untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

eloktromagnetik (gelombang eloktromagnetik). Gelombang ini melintas dan 

merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang angkasa yang hampa 

udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti 

molekul udara). Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi eloktromagnetik, 

dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi (dinaikkan frekuensinya) 

pada sfrekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio dalam suatu 

spektrum eloktromagnetik.
12

 Gelombang radio ini berada pada jangkaun frekuensi 

10 hertz (Hz) sampai berada gigahertz (GHz), dan radiasi eloktromagnetiknya 

bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik.  

Gelombang eloktromagnetik lainnya yang memiliki frekuensi diatas 

gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar-x, inframerah, ultraviolet, dan 

cahaya terlihat. Ketika gelombang radio dipancarkan melalui kabel, osilasi dari 

medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak balik dan 

                                                           
11

 Asep Syamsul M. Romli, Kamus Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 

hlm. 108. 
12

 Muhammad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010),  hlm. 38. 
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voltase didalam kabel. Hal ini kemudian dapat diubah menhadioltase didalam 

kabel. Hal ini kemudian dapat diubah menjadi signal radio atau lainnya yang 

membawa informasi.
13

 Meskipun kata „Radio‟ digunakan untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan alat menerima gelombang suara, namun transmisi gelombangnya 

dipakai sebagai dasar gelombang pada televisi, radio, radar, dan telepon genggam 

pada umumnya.  

3. Program siaran 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi 

siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian 

bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan atau 

dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari 

beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini menempati slot waktu 

tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya, 

apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita.
14

  Berita radio merupakan 

laporan atas suatu peristiwa atau pendapat yang penting atau menarik. Siaran 

berita dibedakan dengan siaran informasi. Siaran berita adalah sajian fakta yang 

diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. Sedangkan siaran informasi tidak 

selalu bersumber fakta di lapangan namun tetap dikerjakan menurut kaidah 

                                                           
13

 Effendi Gazali, Penyiaran Alternatif Tapi Mutlak , (Jakarta: Ilmu Komunikasi FISIP UI, 

2002),  hlm. 24. 
14

 Onong Uchjana Effendi, Op.Cit, hlm. 149.  
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jurnalistik. Salah satu bentuk siaran informasi populer di radio adalah informasi 

aktual yang di ambil dari surat kabar atau internet.
15

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menganalisis teks media yang membahas tentang isi media dengan menggunakan 

analisis isi kualitatif. Objek penelitian merujuk pada berita politik dalam program 

Smart Morning Post di radio Smart FM Palembang edisi Februari 2017 yang 

disiarkan pada setiap jam kerja 6.00-7.00 WIB.  

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini dalah bersifat kualitatif (data dihimpun 

tidak berbentuk statistik dari bahan tulis, tetapi melalui pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi). Data yang disajikan akan berbentuk yang 

digambarkan dalam bentuk kata. Data tersebut digunakan untuk mengetahui 

isi berita politik pada  program Smart Morning Post di radio Smart FM. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan 

sumber data sekunder. 

                                                           
15

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  

hlm. 235.  
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1) Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari asli (tidak melalui perantara), sumber data ini diperoleh 

dari metode wawancara, dokumentasi dan metode observasi. Pada 

penelitian ini sumber primer adalah pengelola penyiar dan pendengar 

program Smart Morning Post di radio Smart FM Palembang. 

2) Data sekunder tidak dirancang secara spesifik. Data sekunder 

digunakan sebagai data pelengkap, dalam dalam penelitian ini 

sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan jurnalistik, 

komunikasi dan dokumentasi sebagai pelengkap penelitian.  

I. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah proses pencatatan pola prilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu yang teliti. Mengigat observasi secara utuh membutuhkan waktu, 

tenaga yang cukup banyak, dan fasilitas yang memadai, maka untuk kondisi 

tertentu tidak semuanya perlu dilakukan secara utuh, kecuali kalau tujuan 

penelitian ingin menjaring suatu proses dan kaitannya dengan produk atau karena 

kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, seperti pada malam hari ataupun pada 

waktu istirahat.
16

 Karena itu pengamat harus jeli melihat kapan dan kondisi yang 

bagaimana ia perlu melakukan pengamatan secara utuh, dan kapan ia perlu 

                                                           
16

 Muri Yusuf, Meteode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2014),  hlm. 386. 
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menggunakan momentum tertentu dengan hasil yang tidak berbeda dengan 

kondisi yang sebenarnya, namun lebih efisien. 

Suatu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menyusun “time 

sampling schedule”. Sampling waktu menunjuk pada pemilihan unit observasi 

yang berbeda pada suatu waktu. Ia berarti bahwa pengamat harus membuat daftar 

sedemikian rupa sehingga unit observasi dipilih secara sistematis yang mewakili 

tingkah laku populasi dan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dalam program 

smart morning post di radio smart FM. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada respon (informan) dan jawaban-jawaban 

akan dicatat dan direkam dengan alat perekam (tape recorder).
17

 Wawancara 

adalah satu-satunya teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang 

kejadian yang tidak dapat diamati sendiri secara langsung. 

Teknik wawancara yang penulis akan lakukan adalah wawancara berfokus 

(focused wawancara) dan wawancara bebas (free interview), sebelum melakukan 

wawancara penulis terlebih dahulu melakukan penentuan siapa yang akan 

                                                           
17

 Fajar Junaedi, Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hlm. 53.  
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menjadi narasumber kesepakatan terlebih dahulu kepada narasumber. Adapun 

wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti guna melengkapi data adalah:  

1. Kepada pemilik radio Smart FM Palembang.  

2. Kepada penyiar program Smart Morning Post di radio Smart FM palembang.  

3. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk menggali data yang diperlukan, antara lain 

arsip, foto-foto tentang yang bersifat historis yaitu data tentang sejarah berdirinya 

radio smart FM. Metode dokumentasi sangat diperlukan dalam penelitian ini 

selalu berpedoman terhadap data dan arsip yang sudah ada.  

 

J. Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi pada 

lapangan terhadap program acara Smart Morning Post diradio Smart FM, serta 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian dianalisis secara 

Deskripstif Kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang 

diperoleh dengan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan. 
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K. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam sistematika pembahasan serta dalam mencapai 

tujuan, maka pembahasan ini akan dibagi menjadi kedalam beberapa bab dan sub 

bab, adapun sistematika pembahasan, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan yang tediri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah,  tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, sistematika pembahasan.  

BAB II : Landasan teori, menguraikan tinjauan umum radio, sejarah    

singkat radio di indonesia, tinjaun teori. 

BAB III : Gambaran umum wilayah penelitian terdiri dari, sejarah 

singkat radio Smart FM, visi misi radio Smart FM. Struktur 

kepengurusan dan peralatan penunjang, program acara dan 

waktu siaran dan tujuan.  

BAB IV : Hasil dan pembahasan mengenai program acara Smart 

Morning Post di radio Smart FM  

BAB V  : Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap 

pembahasan hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Radio Sebagai Media Komunikasi 

1. Pengertian Radio  

Radio adalah media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat, 

dan bisa dibawa dan didengar dimana-mana. Radio berfungsi media expresi, 

komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan tersebar 

sebagai media imajinasi, sebab sebagai media buta, radio menstimulasi begitu 

banyak suara dan berupaya memvisualisasikan suara penyiar atau informasi 

faktual melalui telinga pendengarnya.
18

  

Radio merupakan alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai 

media perantara, tetapi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan suara. 

Radio dapat diaplikasikan dalam bentuk komunikasi satu arah, komunikasi 

bergantian, maupun dua arah. Contoh komunikasi satu arah adalah komunikasi 

pada pemancar radio. Radio penerima hanya bisa memilih siaran dari pemancar 

radio. Contoh komunikasi bergantian terjadi pada komunikasi sistem HT (handy 

talk) atau walkie talkie. Mengirimkan isyarat antara pengirim dan penerima harus 

dilakukan secara bergantian. Sementara itu, komunikasi dua arah terdapat pada 

radio citizen band atau dikenal dengan nama radio CB. Saat ini gelombang radio 
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 Hidajanto Djamal, Dasar-Dasar Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011),  Cet, 

Ket-2, hlm. 3. 
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tidak hanya digunakan untuk komunikasi dalam bentuk suara, tetapi juga 

digunakan untuk mengirim data.  

Radio sebagai alat untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan 

radiasi elektromagnetik (gelombang elektronikmagnetik). Gelombang ini melintas 

dan merambat lewat udara bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa 

udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti 

molekul udara)
19

. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi 

elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang 

osilator (gelombang pembawa) dimodulasi dengan gelombang audio 

(ditumpangkan frekuensinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi 

gelombang radio.
20

 

2. Sejarah Singkat Radio di Indonesia 

Siaran radio yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama Nederlands 

Indie-Hindia Belanda), ialah Bataviase Radio Vereniging (BRV) di Batavia 

(Jakarta Tempo dulu), yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925, jadi 

lima tahun setelah di Amerika Serikat, tiga tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. 

Stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda dahulu mempunyai status 

swasta. Karena sejak adanya BRV tadi, maka muncullah badan-badan radio siaran 

lainnya Nederlandsch Indische Radio Omroep Masstchapyj (NIROM) di Jakarta, 

Bandung dan Medan, Solossche Radio Vereniging (SRV) di Solo, Mataramse 
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Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di Yogjakarta, Verniging Oosterse 

Radio Luisteraarhs (VORL) di Bandung, Vereniging Voor Oosterse Radio 

Omroep (VORO) di Surakarta, Chineese en Inheemse Radio Luisteraars 

Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep 

(EMRO) di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Di Medan, selain NIROM, 

juga terdapat radio swasta Meyers Omroep Voor Allen (MOVA), yang di usahakan 

oleh tuan Meyers, dan Algeemene Vereniging Radio Omroep Medan (AVROM). 

Di antara sekian banyak badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar 

dan terlengkap, oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia 

Belanda. 
21

 

Perkembangan NIROM yang pesat itu disebabkan pula keuntungannya 

yang besar dalam bidang keuangan yakni dari "pajak radio". Semakin banyak 

pesawat radio dikalangan masyarakat, semakin banyak uang yang diterima oleh 

NIROM. Dengan demikian, NIROM dapat meningkatkan daya pancarnya, 

mengadakan stasiun-stasiun relay, mengadakan sambungan telepon khusus dengan 

kota-kota besar lain-lain. Pada waktu itu terdapat saluran telepon khusus antara 

Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, 

Solo, Yogykarta, Magelang, Surabaya, Tangerang, Depok, Bekasi, Malang yang 

jumlahnya kira-kira 1,2 juta meter saluran telepon untuk memberi modulasi 

kepada pemancar-pemancar di kota-kota itu.  
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Dengan demikian NIROM dapat mengadakan siaran sentral dari Semarang, 

Bandung, Surabaya, Yogyakarta ataupun Solo. Hal itu beda sekali dengan badan-

badan radio siaran lainnya yang berbentuk perkumpulan swasta, terutama yang 

diusahakan bangsa pribumi, yang hidupnya dari iuran para anggota.
22

 Munculnya 

perkumpulan-perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia disebabkan 

kenyataan, bahwa NIROM memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia 

Belanda itu lebih bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial dan 

membantu kukuhnya penjajahan di Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintah 

penjajahan Belanda menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk 

pribumi yang berkobar sejak tahun 1908, lebih-lebih setelah tahun 1928. Sebagai 

pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solosche Radio 

Vereniging (SRV) yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Dalam hubungan 

dengan itu patut di catat nama Mangkunegoro VII seorang bangsawan Solo dan 

seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo yang berhasil mewujudkan 

SRV itu.  

Sejak tahun 1933 itulah berdirinya badan-badan radio siaran lainnya, usaha 

bangsa Indonesia di berbagai kota besar seperti disebutkan di atas, berdirinya 

SRV, MARVO, VORL, CIRVO, EMRO, dan Radio Semarang itu pada mulanya 

dibantu oleh NIROM, oleh karena NIROM mendapat bahan siaran yang bersifat 

ketimuran dari berbagai perkumpulan tadi. Tetapi kemudian ternyata NIROM 
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merasa khawatir perkumpulan-perkumpulan radio ketimuran tadi membahayakan 

baginya. Pada tahun 1936 terbetik berita, bahwa mulai tahun 1937 "Siaran 

Ketimuran seluruhnya akan dikuasai oleh NIROM sendiri". 
23

 Ini berarti bahwa 

mulai tahun 1937 subsidi dari NIROM akan dicabut, setidak-tidaknya akan 

dikurangi, karena NIROM tidak akan lagi merelay siaran-siaran radio milik 

pribumi, setidak-tidaknya kalau terpaksa merelay hanya sedikit sekali.  

Seperti diketahui subsidi NIROM itu semula diberikan berdasarkan 

perhitungan jam-merelay. Berita itu cukup menggemparkan orang-orang radio di 

luar NIROM, karena pencabutan subsidi itu akan melemahkan badan-badan radio 

siaran bersangkutan. Memang adalah maksud NIROM yang bersandarkan 

kekuatan penjajahan itu untuk mematikan perkumpulan-perkumpulan radio siaran 

ketimuran. Pada tanggal 29 Maret 1937 atas usaha anggota Volksraad M.Sutarjo 

Kartokusumo dan seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo 

diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di 

Bandung wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah: VORO (Jakarta), VORL 

(Bandung), MAVRO (Yogyakarta), SRV (Solo) dan CIRCO (Surabaya), 

pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama: Perikatan perkumpulan  

radio ketimuran (PPRK) sebagai ketuanya adalah  Sutarjo Kartohadikusumo. 

Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat "Sociaal kultureel" semata-mata 
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memajukan keseniaan dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat 

Indonesia, rohani dan jasmani. 
24

 

Pada tanggal 7 Mei 1937 atas usaha PPRK diadakan pertemuan dengan 

pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK 

dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama, bahwa 

PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran, NIROM menyelenggarakan segi 

tehniknya. Sejak itu PPRK berusaha keras agar PPRK dapat menyelenggarakan 

sendiri sepenuhnya tanpa bantuan dari NIROM. Disebabkan situasi semakin panas 

oleh api perang di Eropa yang menyebabkan Negeri Belanda dalam keadaan sulit 

yang membutuhkan bantuan rakyat jajahannya, maka pemerintah Hindia Belanda 

menjadi agak lunak. Seperti diketahui, tanggal 1 September 1939 Jerman di bawah 

pimpinan Adolf Hitler menyerbu Polandia yang menyebabkan timbulnya perang 

dunia II, dan kemudian pada tahun 1940 Jerman menduduki Denmark, Norwegia, 

Belgia dan Negeri Belanda. Pada tanggal 1 November 1940 tercapailah tujuan 

PPRK yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. 

3. Radio Sebagai Media Komunikasi Massa 

Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan 

sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan diantara sesama media 

penyiaran. Misalnya, radio dan televisi terdapat berbagai perbedaan sifat. Media 

massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media elektronik, 

tetapi mempunyai ciri dan sifat yang berbeda terlebih lagi dengan media massa 
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cetak seperti koran, surat kabar, dan majalah. Media cetak dapat dibaca kapan saja 

tetapi televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapat diulang. Upaya 

penyampaian informasi melalui media massa cetak maupun eloktronik masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.
25

 

4. Fungsi Radio 

Sama halnya dengan media massa lainnya, radio juga pada dasarnya 

mempunyai fungsi. Seperti yang diungkapakan oleh Effendy (1993:137-138), 

bahwa radio siaran mempunyai 4 fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi penerangan. 2) 

Fungsi pendidikan. 3) Fungsi hiburan 4) Sarana propaganda. 

Sekalipun radio siaran bersifat auditif, yang hanya bisa didengarkan,tapi 

bukan berarti radio siaran tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai media 

penerangan. Radio dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi 

yang amat memuaskan walau hanya dilengkapi dengan unsur audio. Radio siaran 

dapat menjalankannya dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, 

reportase langsung, talk show dan lain-lain. Sebagai media pendidikan, radio 

siaran merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan 

khalayak secara meluas dan serempak. Sebagian alokasi waktu siaran juga diisi 

oleh acara-acara hiburan bisa berupa musik maupun drama radio. Radio siaran 
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juga merupakan sarana propaganda, bisa terlihat dengan banyaknya pemasang 

iklan yang memilih radio siaran sebagai sarana pemasangan iklannya.
26

 

Penyampaian pesan melalui radio siaran, berbeda dengan penyampaian 

pesan melalui media massa lainnya. Komunikator yang menyampaikan pesan 

kepada komunikan melalui radio siaran harus dapat mengkombinasikan unsur-

unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pada siaran radio, yaitu sound 

effect, musik, dan kata-kata sehingga dapat diterima dengan baik oleh komunikan 

yang bersifat heterogen aktif, dan selektif, agar komunikasi yang dilakukan oleh 

komunikator berjalan efektif dan efisien.  

5. Dinamika Penyampaian Informasi Atau Berita Melalui Radio 

Radio sebagai salah satu bentuk media komunikasi massa yang 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut: 

a. Keunggulan Radio 

1. Dalam hal penyampaian informasi atau berita lebih cepat bahkan bisa 

saat itu juga. 

2. Biasanya media ini bisa dinikmati sambil melakukan aktifitas yang 

lainnya. Jadi pendengar tidak harus memantau di depan radio, tetapi 

bisa menemani aktifitas pendengarnya dimana pun. 

3. Biaya produksi ataupun  biaya yang diperlukan khalayak untuk 

mendengarkan radio relatif murah, bahkan bisa didengar tanpa 
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menggunakan listrik tetapi menggunakan baterai. Hal inilah mengapa 

sampai sekarang radio masih digemari oleh khlayak apalagi yang ada 

di pedesaan.  

4. Pendengar yang  buta huruf pun bisa memahami apa yang disampaikan 

oleh siaran radio. Jadi khalayak yang tidak berpendidikan pun bisa 

menikmati media ini, berbeda dengan koran yang memang 

khalayaknya harus bisa membaca. 

5. Bahasa yang digunakan bersifat bahasa tutur, jadi mudah dimengerti 

oleh pendengarnya. 

6. Pendengar tidak terbatas baik dari segi umur, pendidikan, wilayah dan 

sebagainya. Meskipun sekarang sudah banyak radio yang 

tersegmentasi. 

b. Keterbatasan Radio  

1. Informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang, jadi 

pendegar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang 

disampaikan, karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung 

oleh visualisasi. Pendegarnya hanya bisa membayangkan saja. 

2. Jumlah berita yang disampaikan oleh radio terbatas tidak sebanyak 

media cetak (koran). Dalam waktu satu jam mungkin hanya tersaji 2 

atau 3 berita, itu pun berita yang paling penting dan sensasi. 

3. Radio penyebarannya melalui alat pemancar, maka khalayak pun juga 

hanya bisa menikmati radio selama terjangkau oleh daya pancar radio 
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tersebut. Apalagi kalau cuaca yang kurang baik biasanya radio agak 

melemah daya pancarnya. Sehingga khlayak yang jauh pun bisa 

menikmati siaran radio.  

4. Saat mendengarkan berita di radio kita harus mengikuti jadwal atau 

waktu dimana radio tersebut akan menyajikan siaran berita. 

6. Program Siaran Radio  

Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar dewasa ini cukup tinggi 

dalam merebut perhatian audien. Program radio harus dikemas sedemikian rupa 

agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak mungkin orang. Jumlah stasiun 

radio yang semakin banyaknya. Setiap produksi program harus mengacu pada 

kebutuhan audien yang menjadi target stasiun radio, hal ini pada akhirnya 

menentukan format stasiun penyiar yang harus dipilih.  

Pringle Stra Mc Cavitt menjelaskan “the programming of most stations is 

dominatef by one principal content element or sound, known as format (program 

sebagian besar stasiun radio didominasi oleh suatu elemen isi atau suara yang 

utama yang dikenal dengan format).” Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa 

format adalah penyajian program dan musik yang memiliki ciri-ciri tertentu oleh 

stasiun radion. Secara lebih sederhana dapat dikatakan format stasiun penyiaran 

atau format siaran radio dapat didefinisikan sebagai yang dapat memenuhi 

kebutuhan audiennya.
27
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Setiap program siaran harus mengacu pada pilihan format siaran tertentu 

seiring makin banyaknya stasiun penyiaran dan makin tersegmennya audien. 

Format siaran diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar tentang apa, untuk 

siapa, dan bagaimana proses pengelolaan suatu siaran hingga dapat diterima 

audien. Ruang lingkup format siaran tidak saja menentukan bagaimana mengelola 

program siaran (programming) tetapi juga bagaimana memasarkan program siaran 

itu (marketing). 

Tujuan penentuan format siaran adalah untuk memenuhi sasaran khlayak 

secara spesifik dan untuk kesepian berkompetisi dengan media lainnya di suatu 

lokasi siaran. Format siaran lahir dan berkembang seiring dengan tuntutan 

spesialisasi siaran akibat maraknya pendirian stasiun radio. Format siaran dapat 

ditentukan dari berbagai aspek, misalnya aspek demografis. Audien seperti 

kelompok umur, jenis kelamin, profesi, hingga geografis. Berdasarkan pembagian 

tersebut maka muncul stasiun penyiaran berdasarkan kebutuhan kelompok 

tersebut.  

Pada stasiun penyiaran radio tedapat beberapa format misalnya radio anak-

anak, remaja, dewasa, dan tua. Berdasarkan profesi, prilaku,  berformat atau gaya 

hidup. Ada radio berformat: profesional dan Intelektual. Petani, buruh, mahasiswa, 

nelayan, dan sebagainya. Menurut Joseph Dominick format stasiun  penyiaran 

radio ketika diterjemahkan dalam kegiatan siaran harus tampil dalam empat 

wilayah, yaitu: 
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a. Kepribadian (personality) penyiaran dan reporter. 

b. Pilihan musik dan lagu. 

c. Pilihan musik dan gaya bertutur (talk). 

d. Sport atau kemasan iklan, jingel, dan bentuk-bentuk promosi acara radio 

lainnya.  

Pada umumnya stasiun radio memproduksi sendiri program siarannya. Hal 

ini menyebabkan stasiun radio hampir tidak pernah melibatkan pihak-pihak luar 

dalam proses produksinya. Memproduksi program radio memerlukan kemampuan  

dan keterampilan sehingga menghasilkan produk program yang menarik didengar. 

Program radio sebenarnya tidak terlalu banyak jenisnya. Secara umum program 

radio terdiri atas dua jenis yaitu musik dan informasi. Kedua jenis ini kemudian 

dikemas dalam berbagai bentuk yang pada intinya harus bisa memenuhi kebutuhan 

audien dalam hal musik dan informasi. Program yang dibahas pada bagian ini 

adalah: 1) produksi berita radio, 2) berbincang (talk show), 3) info hiburan, 4) 

jinggel. 

No Format Radio 

1 Musik  Adult contemporary, album orinted rock, beautiful 

music, classical, contemporary bit radio, clasic 

rock, contry, jazz midlle of road, nostalgia, oldies, 

urban contemporary. 

2 Informasi  All new, all talk, news talk/talk news. 

3 Khusus  Etnik, agama, campuran. 
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B. Teori Analisis Isi dalam Berita Politik  

Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik antara politisi 

dengan konstituen atau seluruh warga yangh bertempat tinggal di dalam daerah 

pemulihannya, hal ini dilakukan demi menunjang dan kelancaran pelaksanaan tugas 

serta fungsinya di parlemen. Diskusi atau pembicaraan antara politisi dengan 

konstituen ini biasanya membahas permasalahan yang masih berkaitan erat dengan 

permasalahan politik. Dalam tugasnya politisi berkewajiban untuk menjaring keluhan 

masalah atau kebutuhan dari konstituen. Setelah itu perwujudan nyata dari 

komunikasi politik yang dilakukan antara politisi dengan konstituen yakni, politisi 

memberitahukan mengenai informasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

kemuadian konstituen atau warga memberikan tanggapan atas kebijakan tersebut.
28

 

Adapun komunikasi politik antara legislator dengan konstituen dilakukan karena 

adanya kepentingan antara lain: 

1. Karena kedudukannya sebagai legislator atau anggota parlemen,  

2. Karena memang legislator tersebut mempunyai beberapa kepentingan yang 

sifatnya subjektif bagi dirinya.  

Adapun komunikasi politik dapat berjalan dengan baik jika dipenuhinya  

beberapa persyaratan, antara lain syarat komunikasi politik adalah: 

a. Komunikator Politik 
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Dalam hal ini tentunya tidaklah lepas dari pengaruh aktor politik tersebut, 

aktor politik tersebut hendaknhya menampilkan citra diri sebaik mungkin dan 

tentunya citra diri harus sesuai dengan dirinya sendiri, citra diri ini meliputi sikap 

jujur, transparan, komunikatif, rendah hati, penuh hormat, tulus, sederhana, dan 

lain-lain sebagainya.  

b. Pesan Politik 

Pesan politik ini bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis, sifatnya bisa 

terbuka maupun tertutup, namun isinya tetap mengandung makna politik. 

c. Media Politik 

Media massa dapat menjadi sarana politik yang baik, maka dari itu 

sebaiknya media massa didudukan oleh politisi sebagai teman. 

d. Target Politik 

Sebagai aktor politik yang baik, hendaknya memahami targetnya yaitu 

konstituen. Wajib bagi politisi tersebut untuk mengenali karakteristik 

konstituennya.
29

 

e. Dampak Politik 

Setelah politisi melakukan beberapa tahapan hal terakhir adalah 

mengetahui dampak dari politik yang tercipta setelah melewati proses politik, 

kemudian membuat revisi dalam situasi tertetu, hal ini tentunya dilakukan demi 

tercapainya kepentingan bersama. 
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Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis/tercetak dan disiarkan dalam suatu 

media massa. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi 

komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang.
30

 

Analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat referensi-referensi yang 

dapat ditiru (repicable) dan sahih, dengan memperhatikan konteksnya.
31

 Metode 

analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis isi prilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang tepilih.  

Sedangkan menurut Barelson yang kemudian dikutip oleh Karlinger, 

analisis isi adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara 

sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.  

1) Prinsip sistematis oleh Barelson diartikan, bahwa ada perlakuan prosedur 

yang sama pada semua isi yang dianalisis , penelitian harus meneliti 

keseluruhan isi yang akan diteliti. 

2) Prinsip objektif yaitu hasil penelitian tergantung pada prosedur penelitian 

bukan pada orang lain.  
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3) Sementara isi yang nyata, maksudnya yang diteliti dan dianalisis hanyalah 

yang tersurat, yang tampak, bukan yang dirahasiakan oleh peneliti.
32

 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: 

surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang, 

musik, teater, dan sebagainya. Penggunaan analisis isi mempunyai beberapa 

manfaat atau tujuan, menurut MC Quail dalam bukunya “Mass Communiacation 

Theory” mengatakan bahwa tujuan dilakukan analisis isi terhadap pesan 

komunikasi adalah: 

1) Mendeskripsikan dan memuat perbandingan terhadap isi media. 

2) Memuat perbandingan antara isi media dan realitas sosial. 

3) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem 

kepercayaan masyarakat. 

4) Mengetahui fungsi dan efek media. 

Dalam penelitian terhadap isi edukasi berita politik dalam program 

smart morning post, analisis isi kualitatif adalah metode yang penulis gunakan.  
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Radio Smart FM 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Radio Smart FM 

Ditahun 1990-an radio siaran masih didominasi frekuensi AM (Amplitude 

Modulation) dan jumlahnya pun sangat terbatas, namun seiring perkembangan 

waktu radio siaran terus berkembang baik secara teknologi maupun secara konsep 

siaran. Salah satu yang diudara melalui frekuensi ranah siaran adalah radio Smart 

FM, sebuah radio siaran yang lahir pada 20 mei 1996 di kota Manado Sulawesi 

Utara. Radio Smart FM membawa warna berbeda dalam siaran, seperti dijelaskan 

oleh CEO Network, Fachri Mohammad. 

Lahirnya Smart FM kala itu menemui sejumlah kendala, Fachri 

menjelaskan Smart FM dibangun dengan tekad untuk memberikan edukasi berupa 

informasi kepada masyarakat maka dari itu diambillah nama Smart dengan 

harapan membangun masyarakat yang cerdas.33 Smart FM adalah sebuah radio 

siaran yang ada di Indonesia yang penyiarannya hingga saat ini tersebar di seluruh 

kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Manado, Makassar, Balik Papan, Semarang, 

Surabaya, Pekan Baru, Medan dan Palembang.  

Radio Smart FM kian giat meningkatkan kualitas program-programnya dan 

memiliki visi yang dapat dilihat dari program itu sendiri. Sebuat motto yang dianut 

oleh Smart FM yang membawa perbedaan dari radio-radio siaran lainnya yaitu 
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radio berita yang berbunyi “They call it news, knowledge, bussinis information, 

wisdom and inspiration, but we call it SMART.”34 

Sebagai ibu kota negara yang merupakan pusat dari segala informasi di 

tanah air, kota Jakarta kemudian menjadi pusat penyiaran  radio Smart FM dan 

sebagai pusat segala kegiatan yang menyangkut operasional, walaupun pada 

prinsipnya daerah mempunyai kekuasaan penuh dalam menyajikan materi acara. 

Seperti Smart FM Palembang. 

Radio Smart FM telah mengudara dan berjaya di Palembang selama 14 

tahun lamanya, radio Smart FM membuka kantor sebagai pusat segala kegiatan 

Smart FM Palembang di Ruko Taman Permata Indah Jl. Angkatan 45 Blok H no. 

43. 30138 telp. 0711360038/360031. Fax. 0711360588 e-mail. 

palembang@radiosmartfm.com. Dengan gelombang 101.8 (frekuensi modulasi).
35

 

2. Logo Radio Smart FM  

 

Number One And Inspirasion 
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3. Struktur Organisasi Smart FM 

Berdiri megah dan jaya seperti sekarang ini bukan perkara mudah bagi radio 

dikalangan masyarakat. Kini radio Smart FM menjadi barometer radio siaran berita di 

kota Palembang. Dari situ dapat dilihat susunan manajemen  kerja tersusun dengan 

rapi berdasarkan bidang keahlian masing-masing.  

Tabel 1. Struktur Organisasi Redaksi Radio Smart FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visi dan Misi Radio Smart FM 

Station Manager (Direktur suara Mageba Arta Tiara) 

DINA APRIANA  

Kasi Siaran 

ACHMAD AULIA 

Produksi 

ISLAHUDDIN 

Reporter 

BUDIANTO 

Tzafic 

MISDI 

Penyiar 

1. IZZI SAID 

2. YUTHA 

3. FERNANDO OKTAREZA 
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Tantangan globalisasi dan perdagangan bebas menuntun kemampuan dan 

ketangguhan suatu bangsa dalam berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Komponen-komponen yang paling menentukan adalah ketangguhan sumber daya 

manusia. Menyadari bahwa radio berfungsi sebagai faktor pengerak bagi 

pertumbuhan budaya, sosial dan ekonomi suatu bangsa, karena radio Smart FM 

dibariskan terdepan akan terus menerus mempelopori percepatan kemajuan dan 

peningkatan profesionalisme sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan daya 

saing bangsa dalam memasuki pasar bebas maka dari itu dibentuklah visi dan misi 

radio Smart FM. 

a) Visi 

Adapun visi dari radio Smart FM Palembang “Menjadi perusahaan media 

radio profesional yang merupakan agen perubahan terbaik di tanah air”. 

b) Misi 

Misi dari radio Smart FM Palembang 1). Memberdayakan masyarakat 

Indonesia. 2) Mengembangkan program-program berkualitas (information 

knowladge-wisdom) secara berkesinambungan. 3) Memberi layanan prima, 

memberi kepuasan 4) Bagi pendengar, mitra usaha, karyawan dan investor.36 

B. Program Radio Smart FM  

Smart FM menganut sistem BBC dalam konsep  penyiaranya, yaitu radio siaran 

ini tidak menggunakan penyiar atau pembawa acara dalam semua proses penyiaran 

tetapi ada yang disebut pembaca berita yaitu News Reader atau New Caster. Smart 
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FM adalah radio dengan karakteristik pendengar yang aktif penuh perhatian sehingga 

menjamin pesan yang disampaikan, didengar dan dilaksanakan. Smart FM juga 

merupakan radio yang mampu memberikan keuntungan kepada para mitranya dari 

asosiasi yang berhasil dibangun dengan para pakar, birokrat, pebisnis, dan masyarakat 

dimana Smart FM berada. 

Sasaran pendengar dari radio Smart FM merupakn kalangan dari usia 24-45 

tahun dengan tingkat sosial ekonomi menengah keatas seperti kalangan profesional, 

pebisnis, pengusaha, karyawan dan sebagian dari kalangan mahasiswa. Semangat 

serta keteguhannya dalam membangun manusia baik dari segi pengetahuan, 

pendidikan, maupun perekonomian maka dari itu  motto dari radio Smart FM 

berbunyi “The spirit of Indonesia”, yaitu semangat dari Indonesia yang berupaya 

untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.37 

Smart FM bekerja sama dengan Smart BBC world service dalam acara BBC 

news dimana informasi  dan berita terbaru dari kaca media kelas dunia yang 

mempunyai reputasi panjang sebagai media yang sangat terpercaya. Setiap stasiun di 

masing-masing daerah termasuk Palembang juga membuat suatu acara khusus seperti 

Palembang insight yaitu talk show atau wawancara dengan narasumber yang 

terpercaya mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi di kota Palembang. Selain 

itu ada acara Smart morning post dan Jurnal Palembang. Radio Smart FM memiliki 

dua program siaran yaitu siaran acara dan siaran berita, yang akan diuraikan secara 

rinci dibawah ini: 
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1. Program Siaran Acara 

Program siaran acara radio Smart FM terdiri dari: News, Knowledge, 

Buseniss Information, Sidom and Inspiration dan Music. Kelima program siaran 

tersebut dapat kita pahami sebagai berikut: 

a) News 

Yaitu sebuah program khusus berita. Smart FM secara konsisten dan 

tepat waktu mampu menghadirkan berita atau informasi terkini yang 

dibutuhkan oleh pendengar melalui: 

Program Smart Morning Post merupakan buletin berita pagi yang 

tayang setiap jam kerja pada pukul 6.00-7.00 WIB. Smart Jurnal merupakan 

jurnal berita siang. Jurnal Sembilan merupakan buletin berita nasional pendek 

yang disiarkan setiap satu jam sekali. Jurnal Palembang merupakan informasi 

teraktual selama 5 menit yang mengangkat berbagai isu lokal, informasi 

dikemas dalam liputan penden laporan khusus dari reporter atau kombinasi 

dari 4 item sebelumnya.  

Palembang insight merupakan talk show atau wawancara dengan 

narasumber tentang pemahaman atau pembahasan suatu kejadian diseputar 

kota Palembang. Smart Torial merupakan pembahan khusus tentang sebuah 

permasalahan yang sedang tejadi di Indonesia. Sketsa Indonesia. BBC News 

merupakan informasi berita terbaru dari kaca mata dunia yang disiarkan baik 

secara langsung yaitu dalam bahasa Inggris ataupun dibawakan dalam bahasa 

Indonesia. 
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b) Knowledge  

Smart FM memberikan pengetahuan (knowledge) dari sejumlah nama-

nama besar yang ahli dalam bidang pengetahuan. Agar informasi yang 

disampaikan benar fakta dari ahli bukan dari opini.  

c) Business Information 

Siaran dari Smart FM saran dan informasi terkini mengenai peluang 

bisnis, perkembangan bisnis dengan indikator pembarauan (updating) 

perdagangan mata uang dan pergerakan kapital market, sehingga pada saat 

melakukan proses bisnis para pendengar radio Smart FM akan merasa 

mendapatkan informasi yang baik dan tidak ragu-ragu dalam mengambil 

keputusan bisnis. Informasi bisnis dari radio Smart FM didukung oleh para 

ekonom-ekonom dan analis papan atas. 

d) Wisdom and Inspiration 

Selain memerlukan informasi dan pengetahuan (knowledge). Ciri-ciri 

para pendengar radio Smart FM yang sukses dan ingin sukses, juga 

memfokuskan diri dalam menjaga keseimbangan nilai-nilai kehidupan, 

untuk wisdom dan inspiration menjadi salah satu nilai yang diberikan dalam 

materi siaran di radio Smart FM. 38 

e) Music  

                                                           
38

 Tim Smart FM, Program Siaran, (Palembang: Radio Smart FM, 2014), hlm. 15. 
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Musik disamping sebagai hiburan juga merupakan hal pendukung 

bagi radio Smart FM. Musik ditempatkan sebagai selingan yaitu hanya 

sekitar 30% dari seluruh isi siaran.  

2. Program Siaran Berita 

Telah dikenal siaran radio memiliki berbagai macam program format 

hiburan dan informasi, single talk dan diskusi, berita dan pengumuman, dan 

lain sebagainya. Tentu saja masing-masing program dibawakan dengan cara 

yang berbeda-beda baik dalam gaya maupun warna.  

Suatu program tentunya ada desain atau tahap merencakan. Rencana itu 

sendiri berarti rancangan yang berisi petunjuk untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Adapun dalam radio Smart FM jenis-jenis program siaran 

berita radio terdiri dari: Spot News, News Insert, Phone In News, New Bulletin, 

Talk Show/Chat Show, and Live Reporting. Ke enam program ini akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Spot News, secara umum spot new sama dengan hard new. Namun, dalam 

dunia radio broadcast. Yang dimaksud spot news adalah berita pendek 

yang bersumber dari media lain dan ditulis ulang menjadi naskah berita 

radio. Bisa pula berupa liputan reporter yang dinaskahnya (radio copy) 

yang diolah kembali.  

b) News Insert, adalah siaran informasi aktual yang disisipkan di sela-sela 

program siaran non-berita, misalnya siaran request lagu. News insert 

biasanya disiarkan pada menit atau jam tertentu, bisa pula berupa 



42 
 

 

“Breaking News” berita yang memotong (to break) acara yang sedang 

berlangsung. News insert juga dipahami sebagai berita yang dilengkapi 

dengan sisipan suara narasumber atau petikan wawancara (sound bite).  

c) Phone In News, berita yang disajikan melalaui laporan langsung reporter 

via telepon. Phone in juga dipahami sebagai program siaran berita yang 

mengandung opini/komentar pendengar melalui telepon atau sms, 

facebook, twitter, atau whatapps . 

d) New Bulletin, gabungan beberapa berita yang disajikan dalam satu waktu 

atau program khusus berita. 

e) Talk Show/Chat Show, siaran berita berupa wawancara khusus dengan 

sumber informasi (narasumber) distudio tentang topik tertentu. 

f) Live Reporting, program siaran langsung. Seperti siaran langsung 

reporter di lokasi peristiwa atau siaran langsung berupa mengudarakan 

sebuah acara diskusi atau seminar. 
39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Isi kelengkapan Berita Politik dalam Program Smart Morning Post di 

Radio Smart FM Palembang 

Jurnalistik radio dikenal beberapa jenis berita berdasarkan fungsi radio siaran, 

yakni menghibur, memberi informasi dan mendidik. Jurnalistik radio pada umumnya 

meliputi warta berita, editorial udara, dan wawancara. Radio Smart FM dalam 

program Smart Morning Post adalah buletin berita pagi yang tayang setiap hari kerja 

pada pukul 6.00-7.00 WIB pada saluran 101.8 FM. Dengan eksistensi penerbitannya 

menyajikan berbagai berita seputar kota Palembang menurut kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh kebijakan rapat redaksi. Peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan 

yakni pada bulan Februari 2017 sebanyak 18 berita yang disiarkan oleh radio Smart 

FM Palembang. Dimana pada bulan tersebut banyak berita politik yang disiarkan 

kepada masyarakat, tentunya akan menambah informasi dan pengetahuan terkait 

kondisi politik di Kota Palembang saat ini.  

Analisis yang dilakukan oleh peniliti yakni tentang kelengkapan isi pada 

berita Smart Morning Post dengan metode piramida terbalik 5W+1H judul berita 

(head), teras berita (lead), isi berita (body). Berita yang disiarkan diradio berdeda 

dengan berita yang disiarkan dimedia televisi, informasi yang disiarkan harus lebih 

padat jelas dan mudah dipahami oleh pendengar.  
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1. Adapun Berita Politik dalam Program Smart Morning Post di Radio 

Smart FM Palembang edisi 1-28 Februari 2017 Sebagai Berikut. 

Berita Politik Smart Morning Post Februari 2017 

Tabel 2. 

No Tanggal Tema 

1 1 Februari 2017 

 

Kejari Palembang tak Lakukanan Penahanan terhadap 

Laonma Tobing dan Ikhwanuddin 

2 2 Februari 2017 Terdakwa Penyuap Yan Anton Ferdian Minta 

Keringanan Hukuman 

3 3 Februari 2017 Partai NasDem Buka Pendaftaran Bakal Caleg 

4 6 Februari 2017 Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Nang Ali Solichin Hanya 

Tersenyum 

5 7 Februari 2017 Tahun Ini Pemkab Empatlawang Bangun Empat Titik 

Jalan 

6 8 Februari 2017 Pemberi Ongkos Haji Bupati Banyuasin Nonaktif, Yan 

Anton Ferdian, Divonis Penjara 1 Tahun 6 Bulan 

7 9 Februari 2017 Februari Gubernur Sumsel Alex Noerdin Optimis 

Pembangunan TAA Capai Target 217 Hektare 

8 13 Februari 2017 Komisi III Temukan Ada Bangunan Ruko Diubah 

Menjadi Hotel 

9 14 Februari 2017 Korem 044 Garuda Dempo siap membantu 
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mengamankan pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Musi Banyuasin 

10 15 Februari2017 PDI Perjuangan Terjunkan 10 Ribu Kader Pantau 

Pilkada Muba 

11 16 Februari 2017 Rapat Paripurna Sepi, Nopran Dua Kali Skor 

12 17 Februari 2017 Pilkada Empatlawang 2018, Noto Bakal Berpasangan 

dengan Hariyadi 

13 21 Februari 2017 Seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan akan dilaksanakan secara lelang terbuka 

14 22 Februari 2017 DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan akan tetap 

mengawal kemenangan pasangan calon bupati-wakil 

bupati 

15 23 Februari 2017 Partai Persatuan Pembangunan di Sumatera Selatan 

melakukan input data kartu tanda anggota secara online 

16 24 Februari 2017 Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 

Februari lalu berlangsung lancar dan aman 

17 27 Februari 2017 Gubernur Sumsel Curhat ke Komisi VI Soal Rehabilitasi 

Karhutla 

18 28 Februari 2017 Rombongan Komisi IX DPR RI Reses ke OKI 
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Adapun berita politik yang disiarkan oleh Radio Smart FM Palembang antara 

lain sebagai berikut: 

1. Berita Rabu, 1 Februari 2017 berjudul “Kejari Palembang Tak Lakukan 

Penahanan Terhadap Laonma Tobing dan Ikhwanuddin”. 

    

Seusai menjalani pemeriksaan terakhirnya oleh tim penyidik 

Kejagung RI/ dua pejabat Pemprov Sumsel yakni Laonma Tobing 

dan Ikhwanuddin langsung diserahkan ke tim penyidik Kejari 

Palembang/ Rabu (1/2/2017)// Namun setelah diserahkan/ keduanya 

tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejari Palembang// 

Laonma Tobing adalah Kepala BPKAD Propinsi Sumsel dan 

Ikhwanuddin adalah Staf Ahli Pemprov Sumsel// Ikhwanuddin 

menjadi tersangka sewaktu menjabat sebagai Kepala Kesbangpol 

Provinsi Sumsel/ keduanya menjadi tersangka setelah diselidiki 

Kejagung RI menemukan adanya perubahan anggaran tahun 2013// 

Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk 

hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun// Namun pagu diubah 

menjadi sebesar Rp 2,1 triliun/ dua pejabat ditetapkan menjadi 

tersangka kasus dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan 

Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah pada Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013// Tim penyidik Kejagung 

RI mengindikasi adanya kerugian negara senilai Rp21 miliar// 

Sebelumnya tim penyidik Kejagung RI telah memeriksa sebanyak 

1.000 saksi.Di antaranya 140 Lembaga Sosial Masyarakat yang 

menerima pencairan dana hibah/ dan anggota DPRD Sumsel periode 

2009-2014 serta sejumlah saksi yakni dari lingkungan pemerintah 

provinsi termasuk Gubernur Sumsel Alex Noerdin// 

http://palembang.tribunnews.com/tag/kejari-palembang
http://palembang.tribunnews.com/tag/kejari-palembang
http://palembang.tribunnews.com/tag/kejari-palembang
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Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Kejari Palembang tak lakukanan penahanan terhadap Laonma Tobing dan 

Ikhwanuddin. When: Rabu (1/2/2017). Where: Palembang. Who: Laonma Tobing 

dan Ikhwanuddin. Why: Laonma Tobing dan Ikhwanuddin menjadi tersangka kasus 

dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos). Laonma 

adalah Kepala BPKAD Propinsi Sumsel dan Ikhwanuddin adalah Staf Ahli Pemprov 

Sumsel. Ikhwanuddin menjadi tersangka sewaktu menjabat sebagai Kepala 

Kesbangpol Provinsi Sumsel, keduanya menjadi tersangka setelah diselidiki 

Kejagung RI menemukan adanya perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov 

Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 

triliun, namun pagu diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun.  

How: Dua pejabat ditetapkan menjadi tersangka kasus dalam dugaan tindak pidana 

korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah pada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. Tim penyidik Kejagung RI 

mengindikasi adanya kerugian negara senilai Rp21 miliar. Setelah menjalani 

pemeriksaan oleh tim penyidik Kejagung RI kemudian diserahkan ke tim penyidik 

Pemprov Sumsel. 
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2. Berita Kamis, 2 Februari 2017 berjudul  “Terdakwa Penyuap Yan Anton 

Ferdian Minta Keringanan Hukuman”.  

       

Zulfikar/ terdakwa penyuap Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton 

Ferdian/ meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim pada 

sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor PN Klas IA Palembang/ 

Kamis (2/2/2017)// Permintaan ini disampaikan Zulfikar dalam nota 

pembelaan atau pledoinya dihadapan majelis hakim yang dipimpin 

Hakim Ketua Arifin SH MH didampingi Hakim Anggota Paluko 

Hutagalung SH dan Haridi SH// Dalam pledoinya/ Zulfikar 

mengakui dirinya memang bersalah dan secara sadar telah 

memberikan suap berdasarkan permintaan dari orang-orang yang 

diperintahkan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian// Sebelumnya 

JPU KPK menuntut terdakwa Zulfikar dengan hukuman pidana 

kurungan dua tahun penjara// Tri Mulyono SH selaku JPU KPK 

menyatakan mereka tetap pada tuntutan sebelumnya walaupun 

dalam pledoinya meminta keringanan/ ia juga mengatakan bahwa 

mereka menunggu keputusan hakim yang rencananya akan 

dilaksanakan minggu depan// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Terdakwa Penyuap Yan Anton Ferdian Minta Keringanan Hukuman. When: 

Kamis (2/2/2017). Where: Pengadilan Tipikor PN kelas IA, Palembang Who: 

Zulfikar. Why: Zulfikar mengakui dirinya memang bersalah dan secara sadar telah 

http://palembang.tribunnews.com/tag/banyuasin
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/banyuasin
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
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memberikan suap berdasarkan permintaan dari orang-orang yang diperintahkan 

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. How: JPU KPK menuntut terdakwa Zulfikar 

dengan hukuman pidana kurungan dua tahun penjara. Tri Mulyono SH selaku JPU 

KPK menyatakan mereka tetap pada tuntutan sebelumnya walaupun dalam pledoinya 

meminta keringanan/ ia juga mengatakan bahwa mereka menunggu keputusan hakim 

yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan. 

3. Berita Jumat, 3 Februari 2017 berjudul “Partai NasDem Buka Pendaftaran 

Bakal Caleg”.  

     
 

Partai NasDem sudah membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif 

(Bacaleg) Maret 2017 walaupun pemilihan legislatif masih dua 

tahun lagi// Ir H Syahrial Oesman MM/ ketua DPW Partai Nasdem 

yang ditemui pada Rakerwil DPW Partai NasDem di Hotel Sintesa 

Penisula Palembang/ Kamis (3/2/2017) mengatakan bahwa baru 

Partai NasDem yang membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif 

pada bulan Maret 2017 dan serentak dilkakukan di seluruh 

Indonesia// Barulah Januari 2018 partai besutan Surya Paloh ini 

melakukan survei untuk Bacaleg/ bacaleg Partai NasDem ini 

tergantung dari hasil survey// Adapun jumlah Bacaleg yang direkrut 

ini 200 persen dari target/ jadi seleksinya panjang dan kencang// 

Turut hadir dalam Rakerwil ini seluruh Ketua DPD Partai NasDem 

se-Sumsel/ anggota Fraksi NasDem DPRD Sumsel/ anggota Fraksi 

NasDem DPRD Palembang/ dan Korwil Sumsel Irma Suryani SE 

yang juga anggota DPR RI// 

 

http://palembang.tribunnews.com/tag/banyuasin
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
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Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Partai NasDem Buka Pendaftaran Bakal Caleg. When: Jumat (3/2/2017). 

Where: Hotel Sintesa Peninsula, Palembang. Who: Partai Nasdem. Why: karena akan 

survey pada bulan Maret 2017 untuk seleksi calon Legislatif pada partai Nasdem 

yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. How: Barulah Januari 2018 partai 

besutan Surya Paloh ini melakukan survei untuk Bacaleg. Melakukan survei untuk 

Bacaleg, bacaleg Partai NasDem ini tergantung dari hasil survey. Adapun jumlah 

Bacaleg yang direkrut ini 200 persen dari target jadi seleksinya panjang dan kencang. 

4. Berita Senin, 6 Februari 2017 berjudul “Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Nang 

Ali Solichin Hanya Tersenyum”.  

       

H Nang Ali Solihin (75)/ mantan Bupati Muaraenim hanya bisa 

tersenyum ketika menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri 

(PN) Kelas IA Palembang/ Selasa (7/2/2017)// Ekspresi wajah Nang 

Ali yang cuma tersenyum setelah dirinya dituntut jaksa bersalah 

melakukan tindak pidana// Nang Ali yang menjadi terdakwa kasus 

pemalsuan akta ini dituntut jaksa dengan hukuman pidana kurungan 

selama 2,5 tahun penjara// Dalam tuntutannya/ jaksa Penuntut 

Umum (JPU) Darman SH menilai terdakwa Nang Ali terbukti secara 

sah melakukan tindak pidana sesuai pasal 266 ayat 1 KUHP yakni 

memberikan keterangan palsu pada sebuah akta// Berdasarkan 

berkas perkara jaksa/ terdakwa Nang Ali dinilai telah melakukan 

pemalsuan akta dokumen pengoperan surat tanah// Berawal dari 

http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/bacaleg
http://palembang.tribunnews.com/tag/tersenyum
http://palembang.tribunnews.com/tag/tersenyum
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terdakwa pada tahun 1988 menerima pengoperan tanah seluas 

15.000 M2 dari Tjokro yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sako Palembang// Lalu pada tahun 2002/ 

Nang Ali mengoperkan kembali tanah tersebut kepada Santoso/ 

dengan luas tanah 9,490 M2// Kemudian Santoso menawarkan 

kepada Sakim sehingga terjadi kesepakatan jual beli pada 14 

Agustus 2002 dengan harga Rp 15 juta dan Rp 5 juta diberikan 

untuk pengurusan sertifikat// Pada tahun 2013/ Sakim menanyakan 

perihal kepengurusan tanah kepada Santoso// Oleh karena Nang Ali 

merupakan orang terpandang/ maka Sakim sepakat untuk jua beli 

yang semua pengurusan dilakukan oleh Santoso// Namun setelah itu 

Sakim tidak bisa menguasai dan menjual tanah tersebut/ dengan 

alasan tanah masih milik Nang Ali yang sah akibatnya Sakim 

mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Dituntut 2,5 Tahun penjara, Nang Ali Solichin hanya tersenyum. When: 

Selasa (7/2/2017). Where: Pengadilan Negeri kelas IA, Palembang. Who: H Nang 

Ali Solihin. Why: Nang Ali yang menjadi terdakwa kasus pemalsuan akta ini dituntut 

jaksa dengan hukuman pidana kurungan selama 2,5 tahun penjara. Dalam 

tuntutannya, jaksa Penuntut Umum (JPU) Darman SH menilai terdakwa Nang Ali 

terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai pasal 266 ayat 1 KUHP yakni 

memberikan keterangan palsu pada sebuah akta. How: Dalam tuntutannya/ jaksa 

Penuntut Umum (JPU) Darman SH menilai terdakwa Nang Ali terbukti secara sah 

melakukan tindak pidana sesuai pasal 266 ayat 1 KUHP yakni memberikan 

keterangan palsu pada sebuah akta. 
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5. Berita Selasa, 7 Februari 2017 berjudul “Tahun Ini Pemkab Empatlawang 

Bangun Empat Titik Jalan”. 

         

Di tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Empatlawang 

melalui Dinas PU dan penataan Ruang setidaknya membangun 

empat titik jalan dan dua titik jalan akan ditingkatkan// Jalan yang 

akan dibangun tersebut antara lain/ Jalan lingkar Pulau Emas/ jalan 

Airmayan menuju Simpang perigi/ jalan Lubuk puding dan jalan 

Talang 12// Sementara ruas jalan lingkar Kota Tebing tinggi/ dari 

simpang tiga hingga ke simpang sekip Kelurahan kupang/ serta jalan 

poros Tebing tinggi menuju Pendopo/ akan ditingkatkan// 

“Pembangunan titik-titik jalan dan peningkatan jalan ini 

dilaksanakan tahun ini juga/ "Ungkap Kepala Dinas PU dan 

Penataan Ruang Kabupaten Empatlawang/ Syarkowi Rasyid melalui 

Kabid Bina Marga/ Apriansyah Qolbi di ruang kerjanya/ Rabu 

(07/02/2017)// Dikatakannya/ selain melakukan pembangunan dan 

peningkatan jalan/ Dinas PU dan Penataan Ruang Empatlawang 

akan melakukan pembangunan jembatan// Salah satunya akan 

memulai pembangunan Jembatan Ponton di Kecamatan Paiker//. 

Menurut Qolbi/ dari pembangunan tersebut hampir semuanya 

menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK)/ hanya 

beberapa item pekerjaan yang menggunakan anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD) Empatlawang/ 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Tahun ini Pemkab Empatlawang bangun empat titik jalan. When: Selasa dan 

(7/2/2017). Where: Jalan Lingkar Pulau Emas, Jalan Airmayan, Jalan Lubuk Puding 

http://palembang.tribunnews.com/tag/kabupaten-empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empat-titik-jalan
http://palembang.tribunnews.com/tag/kabupaten-empatlawang
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dan Jalan Talang Empatlawang. Who: Pemerintah Kabupaten Empatlawang. Why: 

Peningkatan penataan ruang setidaknya membangun empat titik jalan dan dua titik 

jalan akan ditingkatkan. Jalan yang akan dibangun tersebut antara lain, Jalan lingkar 

Pulau Emas, jalan Airmayan menuju Simpang perigi, jalan Lubuk puding dan jalan 

Talang 12. Sementara ruas jalan lingkar Kota Tebing tinggi, dari simpang tiga hingga 

ke simpang sekip Kelurahan kupang, serta jalan poros Tebing tinggi menuju 

Pendopo, akan ditingkatkan. How: Melakukan pembangunan dan peningkatan jalan, 

Dinas PU dan Penataan Ruang Empatlawang akan melakukan pembangunan 

jembatan. Salah satunya akan memulai pembangunan Jembatan Ponton di Kecamatan 

Paiker. Hampir semuanya menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) 

haya beberapa item pekerjaan yang menggunakan anggaran pendapatan belanja 

daerah (APBD) Empatlawang.  

6. Berita Rabu, 8 Februari 2017 berjudul “Pemberi Ongkos Haji Bupati 

Banyuasin Nonaktif, Yan Anton Ferdian, Divonis Penjara 1 Tahun 6 Bulan”. 

        

http://palembang.tribunnews.com/tag/empat-titik-jalan
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Zulfikar Muharrami/ terdakwa pemberi suap kepada Bupati 

Banyuasin nonaktif/ Yan Anton Ferdian akhirnya diputuskan 

terbukti bersalah// Terdakwa Zulfikar merupakan orang yang 

memberikan ongkos naik haji kepada Yan Anton Ferdian// Pada 

sidang putusan vonis di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) 

Kelas IA Palembang/ Kamis (08/2/2017)// Zulfikar divonis hukuman 

pidana kurungan satu tahun enam bulan penjara// Selain itu/ majelis 

hakim juga memutuskan terdakwa membayar denda Rp50 juta 

subsider tiga bulan penjara// Majelis hakim yang dipimpin Hakim 

Ketua Arifin SH didampingi Hakim Anggota Paluko Hutagalung SH 

dan Haridi SH/ menetapkan terdakwa Zulfikar bersalah melakukan 

tindak pidana korupsi// Mendengarkan putusan vonis majelis hakim/ 

terdakwa Zulfikar hanya terdiam tanpa ekspresi// Vonis hakim lebih 

rendah dari tuntutan jaksa// Dalam OTT tersebut/ KPK 

mengamankan uang sebesar Rp229,8 juta dan 11.200 dolar Amerika 

Serikat dari Yan Anton Ferdian// Dari Sutaryo/ KPK menyita Rp50 

juta yang diduga merupakan bonus dari YAF// Kemudian dari 

tangan Kirman/ KPK menyita bukti setoran biaya naik haji ke 

sebuah biro perjalanan sebesar Rp531.600.000 untuk dua orang atas 

nama Yan Anton dan istrinya// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Pemberi ongkos haji Bupati Banyuasin Nonaktif, Yan Anton Ferdian, divonis 

penjara 1 tahun 6 bulan. When: Rabu (8/2/1017). Where: Pengadilan Tipikor 

Pengadilan Negeri kelas IA, Palembang. Who: Zulfikar Muharrami. Why: Zulfikar 

merupakan orang yang memberikan ongkos naik haji kepada Yan Anton Ferdian. 

Pada sidang putusan vonis di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas IA 

Palembang. Zulfikar divonis hukuman pidana kurungan satu tahun enam bulan 

penjara. How: Putusan vonis majelis hakim terdakwa Zulfikar hanya terdiam tanpa 

ekspresi. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dalam OTT tersebut/ KPK 

mengamankan uang sebesar Rp229,8 juta dan 11.200 dolar Amerika Serikat dari Yan 

Anton Ferdian. 

http://palembang.tribunnews.com/tag/banyuasin
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/kpk
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
http://palembang.tribunnews.com/tag/yan-anton-ferdian
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7. Berita Kamis, 9 Februari 2017 berjudul “Gubernur Sumsel Alex Noerdin 

Optimis Pembangunan TAA Capai Target 217 Hektare”.  

     

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menyatakan rasa 

optimisnya bahwa dari luas pembangunan yang telah dicapai 67 

hektar pada kawasan ekonomi khusus (KEK) target pembangunan 

seluas 217 hektar dapat tercapai// Hal ini sesuai dengan tenggat yang 

diberikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution 

diungkapkan pada rapat evaluasi perkembangan pembangunan 

kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api bersama Gubernur Alex 

Noerdin dan Gubernur Sulawesi Tengah// Dengan tercapainya target 

tersebut Gubernur Alex Noerdin mendapatkan perpanjangan waktu 

selama dua tahun/ perkembangan kawasan Tanjung Api-Api ini juga 

sebagai salah satu upaya menanggapi arus perlambatan dunia 

sekaligus mempersiapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

berbagai upaya dilakukan khususnya melalui pembangunan 

infrastruktur reformasi kebijakan debirokratisasi serta memajukan 

kebijakan sektor dalam kawasan industri Biaya investasi kawasan 

Tanjung Api-Api memerlukan dana diperkirakan sekitar 15 hingga 

20 triliun Rupiah// (rel Humas Pemprov Sumsel) 

 

 Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Gubernur Sumsel Alex Noerdin optimis pembangunan TAA capai target 217 

Hektare. When: Kamis (9/2/2017). Where: Palembang. Who: Alex Noerdin. Why: 
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karena dengan tercapainya target tersebut Gubernur Alex Noerdin mendapatkan 

perpanjangan waktu selama dua tahun. Hal ini sesuai dengat tenggat yang diberikan 

oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam pembangunan 

kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api How: Perkembangan kawasan Tanjung 

Api-Api ini juga sebagai salah satu upaya menanggapi arus perlambatan dunia 

sekaligus mempersiapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbagai upaya 

dilakukan khususnya melalui pembangunan infrastruktur reformasi kebijakan 

debirokratisasi serta memajukan kebijakan sektor dalam kawasan industri Biaya 

investasi kawasan Tanjung Api-Api memerlukan dana diperkirakan sekitar 15-20 

triliun Rupiah 

 

8. Berita Senin, 13 Februari 2017 berjudul “Komisi III Temukan Ada 

Bangunan Ruko Diubah Menjadi Hotel”. 

  

Kinerja pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) 

Palembang perlu dipertanyakan// Pasalnya untuk kesikian kalinya/ 

bangunan yang berdiri disalah gunakan// Tercatat beberapa pekan 

terakhir sudah ada beberapa bangunan yang tidak miliki izin berdiri 

di ibu kota Sumsel ini/ terbaru berdasarkan hasil temuan Komisi III  
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DPRD Palembang ada bangunan 20 Ruko diubah peruntukannya 

menjadi hotel// Sekretaris Komisi III/ Ali Syaban yang ditemui usai 

rapat dengan pengembang Senin (13/2) mengatakan/ bangunan 20 

yang berdiri dikawasan Jalan Talang Jambe Kecamatan Sukarame/ 

sudah miliki izin untuk mendirikan Ruko// Tapi berdasarkan hasil 

sidak yang dilakukannya  bangunan itu dibuat berbentuk bangunan 

hotel// Ia juga menambahkan bahwa ini adalah tugas walikota dalam 

menangani hal ini/ politisi PDIP ini/ sangat menyayangkan 

lemahnya pengawasan dari Pemkot Palembang// Apalagi/ temuan 

seperti ini sudah sering terjadi// Ia juga meminta kepada Walikota 

Palembang bertindak tegas dengan cara membekukan izin 

penggunaan bangunan (IPB)// Hal serupa diungkapkan oleh anggota 

Komisi III lainnya/  Adzanu Getar Nusantara// Menurutnya/ 

berdasarkan surat keputusan Walikota Palembang Nomor 

386/IPB/2011 izin bangunan dikeluarkan untuk 20 bangunan Ruko// 

 

 

Analisis kelengkapan berita Unsur 5W+1H: 

What: Komisi III temukan ada bangunan ruko diubah menjadi hotel. When: Senin 

(13/2/2017). Where: Jalan Talang Jambe Kecamatan Sukarame, Palembang. Who: 

Komisi III  DPRD Palembang. Why: Untuk kesikian kalinya, bangunan yang berdiri 

disalahgunakan. Tercatat beberapa pekan terakhir sudah ada beberapa bangunan yang 

tidak miliki izin berdiri di ibu kota Sumsel ini. How: Sudah berapa kali Pemkot 

Palembang kecolongan banyaknya bangunan yang berdiri tidak sesuai aturan, 

lemahnya pengawasan dari Pemkot Palembang. Apalagi, temuan seperti ini sudah 

sering terjadi. Harusnya Walikota Palembang bertindak lebih tegas dengan cara 

membekukan izin penggunaan bangunan (IPB), karna berdasarkan surat keputusan 

Walikota Palembang nomor 386/IPB/2011 izin bangunan dikeluarkan untuk 20 

bangunan ruko bukan dipertukkan menjadi hotel.  

 

http://palembang.tribunnews.com/tag/ruko
http://palembang.tribunnews.com/tag/ruko
http://palembang.tribunnews.com/tag/sidak
http://palembang.tribunnews.com/tag/berbentuk-bangunan-hotel
http://palembang.tribunnews.com/tag/berbentuk-bangunan-hotel
http://palembang.tribunnews.com/tag/ruko
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9. Berita Selasa, 14 Februari 2017 berjudul “Korem 044 Garuda Dempo Siap 

Membantu Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Musi 

Banyuasin”. 

Korem 044 Garuda Dempo siap membantu mengamankan pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin/ Sumatera Selatan// 

Dengan menurunkan ratusan personel anggota TNI Angkatan Darat 

yang tergabung dalam pengamanan pemilihan kepala daerah Musi 

Banyuasin tersebut melakukan apel pengecekan kesiapan 

pengamanan di Sekayu/ Musi Banyuasin/ Senin/Danramil 401/04 

Sekayu/ Kapten Inf Suprayitno saat pengecekan personel 

mengatakan/ apel tersebut untuk mengecek sejauh mana kesiapan 

anggota dalam mengamankan pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Musi Banyuasin 15 Februari mendatang//Sebanyak 300 prajurit TNI 

yang terdiri atas 200 anggota Kodim dan seratus Batalyon 141 

nantinya akan disebar di kabupaten tersebut//Sebagai prajurit maka 

dituntut untuk mengamankan wilayahnya termasuk dalam pemilihan 

kepala daerah mendatang// Pemilihan kepala daerah harus berjalan 

sukses yang salah satunya dengan menjaga keamanan dalam 

kesempatan itu/ Danramil juga mengajak para anggota untuk 

menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah/ Oleh karena itu 

prajurit tetap konsisten dan menjaga netralitas supaya pemilihan 

kepala daerah Musi Banyuasin berjalan aman dan lancar// 

Sebagaimana Kabupaten Musi Banyuasin satu satunya daerah di 

Sumsel yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 

dengan dua pasangan calon sehingga itu harus berjalan sukses//  

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Korem 044 Garuda Dempo siap membantu mengamankan pemilihan kepala 

daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Judul diatas seharusnya diperjelas agar  lebih 

mudah dipahami dan dimengerti oleh para pendengar, karna bahasa yang singkat, 

padat dan jelas akan membuat pendengar mudah memahani apa yang akan penyiar 

sampaikan. Seharusnya judul tersebut yakni “Korem 044 Garuda Dempo siap 

mengamankan Pilkada di Kabupaten Muba” When: selasa (14/2/2017). Where: Musi 
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Banyuasin. Who: Kapten Inf Suprayitno. Why: Membantu mengamankan pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menurunkan ratusan personel 

anggota TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam pengamanan pemilihan kepala 

daerah Musi Banyuasin tersebut. How: mengecek sejauh mana kesiapan anggota 

dalam mengamankan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin 15 

Februari mendatang. Sebanyak 300 prajurit TNI yang terdiri atas 200 anggota Kodim 

dan seratus Batalyon 141 nantinya akan disebar di kabupaten tersebut. Sebagai 

prajurit maka dituntut untuk mengamankan wilayahnya termasuk dalam pemilihan 

kepala daerah mendatang. 

 

10. Berita Rabu, 15 Februari 2017 berjudul “PDI Perjuangan Terjunkan 10 Ribu 

Kader Pantau Pilkada Muba”. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menerjunkan 10.000 

kader untuk memantau pelaksanaan Pilkada Muba// Ketua Badan 

Saksi Pemenangan Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Sumsel/ Beni 

Hernedi menuturkan jika untuk mencapai target menang besar pada 

Pilkada Muba 2017 ini/ pihaknya telah menyiagakan seluruh kader/ 

simpatisan/ dan saksi untuk mengawal suara usai hari pencoblosan 

15 Februari ini// Pihaknya juga sudah mengerahkan semua tim mulai 

dari tingkat PPK ke PPS hingga ke KPUD Muba// Karena targetnya  

menang besar tentu pihaknya juga menginginkan Pilkada Muba 

berjalan aman dan damai// Beni juga menginginkan pesta demokrasi 

ini berjalan jujur dan bersih// Dalam pengawalan suara ini/ PDI P 

menerjunkan 2928 saksi dari total TPS 1464/ dimana 1 TPS ada 2 

saksi di luar dan di dalam// Beni juga menambahkan jika total saksi 

sebanyak 3736 orang// Jika mengoptimalkan suksesnya Pilkada/ ia 

juga mengerahkan seluruh kader simpatisan sebanyak 10.000 kader 

serta telah membentuk Satgas anti Money Politic// 

 

 

 

http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada-muba
http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada-muba
http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada-muba
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Analisis kelengkapan berita Unsur 5W+1H: 

What: PDI Perjuangan terjunkan 10 ribu Kader pantau Pilkada Muba. When: rabu 

(15/2/2017). Where: Musi Banyuasin. Who: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI P). Why: Untuk mencapai target menang besar pada Pilkada Muba 2017 ini, 

pihaknya telah menyiagakan seluruh kader, simpatisan, dan saksi untuk mengawal 

suara usai hari pencoblosan 15 Februari ini. How: Dalam pengawalan suara ini, PDI 

P menerjunkan 2928 saksi dari total TPS 1464, dimana 1 TPS ada 2 saksi di luar dan 

di dalam. Beni juga menambahkan jika total saksi sebanyak 3736 orang. Jika 

mengoptimalkan suksesnya Pilkada/ ia juga mengerahkan seluruh kader simpatisan 

sebanyak 10.000 kader serta telah membentuk Satgas anti Money Politic. 

 

11. Berita Kamis, 16 Februari 2017 berjudul “Rapat Paripurna Sepi, Nopran 

Dua Kali Skor”. 

            

Lantaran setelah dua kali diabsen tidak memenuhi kuorum/ 

pimpinan Sidang Nopran Marjani S.Pd/ menskors Rapat Paripurna 

XXIII DPRD Provinsi Sumsel// Hal ini lantaran baru 35 dari 75 

anggota dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi 

Sumsel/ hari Kamis (16/2/2017)// Ia mengucapkan terima kasih 

http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada-muba
http://palembang.tribunnews.com/tag/nopran-marjani
http://palembang.tribunnews.com/tag/rapat-paripurna
http://palembang.tribunnews.com/tag/rapat-paripurna
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kepada  Sekretaris Dewan atas laporan absennya// Karena 

sebelumnya diskors lima menit (lantaran baru 25 anggota yang 

hadir)// Dari absen barusan ada 35 anggota yang hadir maka diskor 

kembali lima menit/ menurut Nopran yang juga Sekretaris DPD 

Partai Gerindra Sumsel sesuai Pasal 103/ sidang paling banyak 2 kali 

ditunda// Dengan tenggang waktu paling lama 30 menit// Ia meminta 

pendapat anggota dewan apakah rapat paripurna akan terus 

dilanjutkan atau tidak// Rapat Paripurna XXIII DPRD Prov Sumsel 

ini beragenda Penyampaian Penjelasan Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah Provinsi terhadap 10 (Sepuluh) Raperda Inisiatif 

DPRD Provinsi Sumsel// Pimpinan DPRD Sumsel sendiri dihadiri 

Nopran Marjani S.Pd/ dan H. Chairul S. Matdiah, SH, M.HKes/ dua 

pimpinan lainnya yakni HM. Giri Ramanda N. Kiemas, SE, MM, 

dan HM. Yansuri, SIP tak tampak// Sementara itu/ Gubernur 

Sumsel, Ir. H. Alex Noerdin, SH, dan Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. 

Ishak Mekki, MM, tetap berada di kursinya menunggu pimpinan 

fraksi rapat// Belum diketahui pasti apa penyebab sepinya sidang 

paripurna ini// Kemungkinan para politisi ini sibuk menghadiri 

sekaligus memberikan dukung pada Pilkada serentak 15 Februari 

2017 yang sekaligus menjadi hari libur nasional// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Rapat Paripurna sepi, Nopran dua kali skor. When: Kamis (16/2/2017). 

Where: DPRD Palembang. Who: Nopran Marjani S.Pd. Why: Pimpinan Sidang 

Nopran Marjani S.Pd menskors Rapat Paripurna XXIII DPRD Provinsi Sumsel. Hal 

ini lantaran baru 35 dari 75 anggota dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumsel. How: Menurut Nopran yang juga Sekretaris DPD Partai 

Gerindra Sumsel sesuai Pasal 103 sidang paling banyak 2 kali ditunda. Dengan 

tenggang waktu paling lama 30 menit ia meminta pendapat anggota dewan apakah 

rapat paripurna akan terus dilanjutkan atau tidak. Rapat Paripurna XXIII DPRD Prov 

Sumsel ini beragenda Penyampaian Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah Provinsi terhadap 10 (Sepuluh) Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel. 

http://palembang.tribunnews.com/tag/dprd-sumsel
http://palembang.tribunnews.com/tag/nopran-marjani
http://palembang.tribunnews.com/tag/nopran-marjani
http://palembang.tribunnews.com/tag/nopran-marjani
http://palembang.tribunnews.com/tag/rapat-paripurna
http://palembang.tribunnews.com/tag/rapat-paripurna
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12. Berita Jumat, 17 Februari 2017 berjudul “Pilkada Empatlawang 2018, Noto 

Bakal Berpasangan dengan Hariyadi”. 

       

Bakal Calon Bupati Empatlawang H. Yulizar Dinoto, SH 

berkemungkinan dirinya berpasangan dengan Hariyadi untuk maju 

pada Pilkada Empatlawang 2018// Noto yang ditemui di 

Empatlawang/ hari Jum‟at (17/2/2017)// Mengatakan siap maju 

dalam Cabup dari jalur indepen/ tidak menutup kemungkinan 

diusung Partai Gerindra yang sekarang ini mengusung saya maju 

pada Pemilihan Cawabup Empatlawang untuk periode masa sisa 

waktu// Pada prinsipnya/ ia siap untuk mendampingi saudara H. 

Syahril Hanafiah di sisa waktu 2013-2018// Siap mendukung lahir 

dan batin dan melaksanakan program yang digariskan Bupati 

sekarang// Diprediksi/ Noto bakal berpasangan dengan Hariyadi 

(Ketua DPC Partai Gerindra Empatlawang) yang juga anggota 

dewan serta tokoh masyarakat Kecamatan Saling// Mantan Pj Bupati 

Ogan ilir ini pun mengaku sudah ada pembicaraan terkait hal ini// 

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 176 ayat 4 

yang mengatur tentang pengisian Wagub Wawako// Wabup tidak 

ada batasan waktu untuk mengajukan kekosongan jabatan Wabup// 

Kalau dulu aturannya sisa jabatan 18 bulan bisa diisi// Sekarang ini 

berdasarkan 18 bulan kosongnya jabatan itu/ terhitung kekosongan 

pelantikan Pak Syahril Hanafiah itu 10 Januari 2017// Tinggal lagi 

DPRD membentuk Pansus dan Tatib pemilihan Cawabup 

Empatlawang/ Partai pengusung dan pendukung nama ke Bupati// 

Selanjutnya Bupati menyampaikan dua nama dan mengajukan ke 

DPRD Empatlawang untuk dipilih melalui Paripurna/ hasilnya 

disampaikan ke Mendagri melalui gubernur// 

 

 

 

http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
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Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Pilkada Empatlawang 2018, Noto Bakal berpasangan dengan Hariyadi. When: 

jumat (17/2/2017). Where: Empatlawang. Who: H. Yulizar Dinoton dan Hariyadi 

Why: H. Yulizar Dinoto, SH berkemungkinan dirinya berpasangan dengan Hariyadi 

untuk maju pada Pilkada Empatlawang 2018. Noto yang ditemui di Empatlawang 

mengatakan siap maju dalam Cabup dari jalur indepen, tidak menutup kemungkinan 

diusung Partai Gerindra yang sekarang ini mengusung saya maju pada Pemilihan 

Cawabup Empatlawang untuk periode masa sisa waktu. How: Tidak ada batasan 

waktu untuk mengajukan kekosongan jabatan Wabup. Kalau dulu aturannya sisa 

jabatan 18 bulan bisa diisi. Sekarang ini berdasarkan 18 bulan kosongnya jabatan itu/ 

terhitung kekosongan pelantikan Pak Syahril Hanafiah itu 10 Januari 2017 tinggal 

lagi DPRD membentuk Pansus dan Tatib pemilihan Cawabup Empatlawang. 

 

13. Berita Selasa, 21 Februari 2017 berjudul “Seleksi Calon Sekretaris Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan secara Lelang Terbuka” 

Seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan 

dilaksanakan secara lelang terbuka dan dapat diikuti pegawai yang 

telah memenuhi syarat/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumsel 

Muzakir  mengatakan Nantinya calon Sekretaris Daerah (Sekda) itu 

sistem lelang terbuka supaya pegawai termasuk masyarakat 

mengetahui/ seleksi calon Sekda itu penting apalagi pelaksanaan 

pemilihan nanti akan diselenggarakan sistem lelang// Jadi siapa saja 

dapat mengikuti seleksi calon Sekda asalkan memenuhi syarat 

diantaranya golongan kepangkatan/ serta pernah menduduki jabatan 

eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel// Penyeleksian calon 

http://palembang.tribunnews.com/tag/pilkada
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
http://palembang.tribunnews.com/tag/empatlawang
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itu sudah disetujui Gubernur Sumsel Alex Noerdin/ sebelumnya 

Gubernur Sumsel mengatakan/ untuk mengangkat Sekda akan 

dilaksanakan sistem lelang// Sekarang ini Sekda masih pelaksana 

tugas dan untuk menjadi defenitif akan dilaksanakan sistem lelang/ 

oleh karena itu bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dapat ikut 

serta mencalonkan diri sebagai Sekda// Sebagaimana Sekda lama 

Mutki Sulaiman sudah pensiun dan untuk melaksanakan tugas 

ditunjuk pelaksana tugas Joko Imam Sentosa// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan 

secara lelang terbuka. When: Selasa (21/2/17). Where: Palembang. Who: Kepada 

BKD Sumsel Muzakir. Why: Supaya pegawai termasuk masyarakat mengetahui, 

seleksi calon Sekda itu penting apalagi pelaksanaan pemilihan nanti akan 

diselenggarakan sistem lelang. Jadi siapa saja dapat mengikuti seleksi calon Sekda 

asalkan memenuhi syarat diantaranya golongan kepangkatan, serta pernah menduduki 

jabatan eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel. How: Untuk mengangkat 

Sekda akan dilaksanakan sistem lelang. Sekarang ini Sekda masih pelaksana tugas 

dan untuk menjadi defenitif akan dilaksanakan sistem lelang, oleh karena itu bagi 

pegawai yang telah memenuhi syarat dapat ikut serta mencalonkan diri sebagai 

Sekda. Sebagaimana Sekda lama Mutki Sulaiman sudah pensiun dan untuk 

melaksanakan tugas ditunjuk pelaksana tugas Joko Imam Sentosa. 
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14. Berita Rabu, 22 Februari 2017 berjudul “DPD PDI Perjuangan Sumatera 

Selatan akan Tetap Mengawal Kemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil 

Bupati”. 

DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan akan tetap mengawal 

kemenangan pasangan calon bupati-wakil bupati/ Dodi Reza Alex-

Beni Hernedi pada pemilihan kepala daerah kabupaten itu pada 15 

Februari 2017/ sesuai dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK 

di 14 kecamatan di Musi Banyuasin kemenangan untuk pasangan 

Dodi Reza Alex-Beni Hernedi// Sebagai partai pengusung pasangan 

Dodi Reza Alex-Beni Hernedi/ kami tetap mengawal sampai proses 

selesai bisa menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan janji 

politik waktu kampanye// Sementara calon wakil bupati Musi 

Banyuasin terpilih/ Beni Hernedi menyampaikan kalau pada pilkada 

ini pasangan calon bupati-wakil bupati Dodi Reza Alex-Beni 

Hernedi menang disemua kecamatan di kabupaten tersebut// 

Sementara it/ Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan HM 

Giri Ramanda N Kiemas menuturkan/ kemenangan pilkada Musi 

Banyuasin ini sudah sesuai dengan target partai tersebut// Akan 

tetapi/  lanjutnya ke depan tentunya beberapa catatan partai hanya 

persoalan partisipasi pemilih kalau di Musi Banyuasin itu 

informasinya memang hujan lebat beberapa hari menjelang 

pemungutan suara/ sehingga mempengaruhi partisipasi pemilih pada 

saat pemungutan suara// Mengenai evaluasinya bagaimana alat 

peraga kampanye yang terbatas bisa dimaksimalkan sampai ke 

pelosok desa sehingga partisipasi pemilih tinggi// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan akan tetap mengawal kemenangan 

pasangan calon bupati-wakil bupati. When: Rabu (22/2/2017). Where: Musi 

Banyuasin. Who: Dodi Reza Alex-Beni Hernedi. Why: Beni Hernedi menyampaikan 

kalau pada pilkada ini pasangan calon bupati-wakil bupati Dodi Reza Alex-Beni 

Hernedi menang disemua kecamatan di kabupaten tersebut. How: Mengawal sampai 

proses selesai sesuai dengan janji politik waktu kampanye. HM Giri Ramanda N 
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Kiemas menuturkan, kemenangan pilkada Musi Banyuasin ini sudah sesuai dengan 

target partai tersebut. Akan tetapi,  lanjutnya ke depan tentunya beberapa catatan 

partai hanya persoalan partisipasi pemilih kalau di Musi Banyuasin itu informasinya 

memang hujan lebat beberapa hari menjelang pemungutan suara, sehingga 

mempengaruhi partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara. 

  

15. Berita Kamis, 23 Februari 2017 berjudul “Partai Persatuan Pembangunan di 

Sumatera Selatan Melakukan Input Data Kartu Tanda Anggota Secara 

Online”. 

Partai Persatuan Pembangunan di Sumatera Selatan melakukan input 

data kartu tanda anggota secara online sehingga datanya benar-benar 

valid// Menurut Ketua DPW PPP Sumatera Selatan Agus Sutikno/ 

DPC PPP kabupaten dan kota itu sudah dibantu satu set perangkat 

komputer dan satu unit telepon gengam untuk memastikan kalau IT 

jalan dan pendaftaran KTA online/ seluruh DPC melakukan input 

data kemudian nanti DPP PPP mengeluarkan kartu tanda anggota 

(KTA) targetnya sesuai verifikasi minimal satu DPC sebanyak 1.000 

KTA dan bagi PPP itu cukup mudah/ karena kalau satu kabupaten 

itu ada 10 kecamatan/ maka masing-masing kecamatan hanya 100 

KTA atau minimal satu kabupaten itu 1.000 KTA dan mengenai 

realisasinya diserahkan ke masing-masing DPC di kabupaten dan 

kota// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Partai Persatuan Pembangunan di Sumatera Selatan melakukan input data 

kartu tanda anggota secara online. When: Kamis (23/2/2017). Where: Palembang. 

Who: Agus Sutikno. Why: Melakukan input data kartu tanda anggota secara online 

sehingga datanya benar-benar valid. How: Targetnya sesuai verifikasi minimal satu 

DPC sebanyak 1.000 KTA dan bagi PPP itu cukup mudah, karena kalau satu 
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kabupaten itu ada 10 kecamatan, maka masing-masing kecamatan hanya 100 KTA 

atau minimal satu kabupaten itu 1.000 KTA dan mengenai realisasinya diserahkan ke 

masing-masing DPC di kabupaten dan kota. 

 

16. Berita Jumat, 24 Februari 2017 berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah Serentak Pada 15 Februari Lalu Berlangsung Lancar dan Aman”. 

Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Sudirman mengatakan/ 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari lalu 

berlangsung lancar dan aman tidak mengalami hambatan berarti// 

Pangdam dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang Sosial 

Budaya Kolonel Inf Afianto saat apel mingguan di Palembang 

mengatakan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah Kodam 

II Sriwijaya berjalan tertib dan tidak ada hambatan/ pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah secara serentak di wilayah Kodam II 

Sriwijaya pada 15 Februari 2017 yakni di Kabupaten Musi 

Banyuasin Sumsel berlangsung aman dan lancar// Hal itu  karena 

berkat dukungan semua pihak termasuk jajaran Kodam II Sriwijaya 

dalam menjaga ketertiban/ oleh karena itu pihaknya merasa 

bersyukur karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam 

pemilihan kepala daerah lalu// Begitu juga jajaran prajurit dan 

aparatur sipil negara dalam jajaran Kodam II Sriwijaya tetap netral 

karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam pemilihan 

kepala daerah lalu// Pangdam juga minta netralisasi tetap ditegakan 

termasuk dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Musi Banyuasin// Dengan adanya netralisasi maka 

pemimpin terpilih diharapkan sesuai pilihan rakyat/ serta 

pembangunan daerah semakin maju apalagi prajurit sebagai 

pengaman sehingga akan menjadi panutan bagi masyarakat// 

 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari lalu 

berlangsung lancar dan aman. When: Jumat (24/2/2017). Where: Musi Banyuasin. 

Who: Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Sudirman-Kolonel Inf Afianto. 
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Why: Karena berkat dukungan semua pihak termasuk jajaran Kodam II Sriwijaya 

dalam menjaga ketertiban, oleh karena itu pihaknya merasa bersyukur karena tidak 

ditemukan indikasi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah lalu. How: Jajaran 

prajurit dan aparatur sipil negara dalam jajaran Kodam II Sriwijaya tetap netral 

karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah lalu. 

Pangdam juga minta netralisasi tetap ditegakan termasuk dalam proses pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. 

17. Berita Senin, 27 Februari 2017 berjudul “Gubernur Sumsel Curhat ke 

Komisi VI Soal Rehabilitasi Karhutla”. 

    

Gubernur Sumsel/ Ir H Alex Noerdin SH curhat soal perlunya dana 

rehabilitasi 736 ribu hektare lahan akibat bencana kebakaran hutan 

dan lahan (Karhutla) 2015// Alex/ saat menerima kunjungan anggota 

Komisi VI DPR RI di Graha Auditorium Bina Praja Pemprov 

Sumsel/ Senin (27/2/2017) mengatakan bahwa sedang mengalami 

masalah yang harus diberitahukan// Pada 2015/ 736 ribu ha lebih 

yang harus direhabilitasi pada kebakaran hutan dan lahan dan dana 

yang tidak ada// Setelah menampilkan video Karhutlah 2015 yang 

didalamnya ada kunjungan Presiden Jokowi ke lapangan/ barulah 

orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini menceritakan masih tinggal 

300 ribu hektare lagi yang belum mendapat bantuan penanganan// 

Alex Noerdin juga meminta bantuan Komisi VI agar Kementerian 

http://palembang.tribunnews.com/tag/gubernur-sumsel
http://palembang.tribunnews.com/tag/alex-noerdin
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PU PERA (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk 

membantu penyelesaian kerusakan sepanjang jalan lintas timur//  

Menanggapi Curhat Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH/ Inas 

Nasrullah Zubir salah satu anggotan fraksi Hanura mengatakan akan 

disampaikan ke Komisi V dan menjaga apa yang sudah diberikan 

jangan sampai berkurang pengaruh efisiensi anggaran// 

 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Gubernur Sumsel Curhat ke Komisi VI soal rehabilitasi karhutlah. When: 

Senin (27/2/2017). Where: Graha Auditorium Bina Praja Sumsel, Palembang. Who: 

Gubernur sumsel Alex Noerdin. Why: Soal perlunya dana rehabilitasi 736 ribu 

hektare lahan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2015. Alex, saat 

menerima kunjungan anggota Komisi VI DPR RI di Graha Auditorium Bina Praja 

Pemprov Sumsel. How: Meminta bantuan Komisi VI agar Kementerian PU PERA 

(Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membantu penyelesaian kerusakan 

sepanjang jalan lintas timur. Menanggapi Curhat Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin 

SH, Inas Nasrullah Zubir salah satu anggotan fraksi Hanura mengatakan akan 

disampaikan ke Komisi V dan menjaga apa yang sudah diberikan jangan sampai 

berkurang pengaruh efisiensi anggaran. 

 

18. Berita Selasa, 28 Februari 2017 berjudul “Rombongan Komisi IX DPR RI 

Reses ke OKI”. 

Sebanyak 14 anggota Komisi IX DPR RI berkunjung ke Pemerintah 

Daerah (Pemda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)/ Selasa 

(28/2/2017) dalam rangkaian reses di Provinsi Sumatera Selatan 

(Sumsel)// Anggota dewan meninjau pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung// Ketua Tim Dr Saleh 

http://palembang.tribunnews.com/tag/gubernur-sumsel
http://palembang.tribunnews.com/tag/alex-noerdin
http://palembang.tribunnews.com/tag/gubernur-sumsel
http://palembang.tribunnews.com/tag/alex-noerdin
http://palembang.tribunnews.com/tag/komisi-ix-dpr-ri
http://palembang.tribunnews.com/tag/reses
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Partaonan Daulay MAg MHum MA bersama rombongan sebelum 

memasuki ruang rapat bende seguguk I/ diterima oleh Bupati OKI H 

Iskandar SE diruang kerja untuk rehat sejenak// Kunjungan kerja 

reses Komisi IX DPR RI yang didampingi sekretaris komisi tadi/ 

dihadiri Wakil Bupati HM Rifai SE/ Staf Ahli Sekda OKI/ H Husin 

SPd MSi, Kepala Dinas Kesehatan dr H Lubis MKes, Direktur 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, dr Dedy, Kadin 

Transmigrasi M Amin, Kadin Pendidikan Drs H Zulkarnain/ dan 

jajaran di Pemda OKI// Bupati OKI H Iskandar SE/ ketika membuka 

kata sambutan menyapa satu persatu 14 anggota Komisi IX DPR 

RI// Canda dan tawa terlontar dari orang Nomor One di Bumi Bende 

Seguguk ini/ ketika menyapa para wakil rakyat di Senayan// 

Iskandar juga memperkenalkan wilayah OKI yang luas wilayah 

19.632 persegi terdiri dari rawa-rawa dan  daratan// Menurut 

Iskandar, tidak mudah memimpin wilayah yang sangat luas/ apalagi 

didominasi wilayah perairan// 

 

Analisis kelengkapan berita unsur 5W+1H: 

What: Rombongan Komisi IX DPR RI reses ke OKI. When: Selasa (28/2/17). 

Where: Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel. Who: Ketua tim Saleh 

Partaonan Daulay. Why: Anggota dewan meninjau pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung. How: Canda dan tawa terlontar dari orang 

Nomor One di Bumi Bende Seguguk ini, ketika menyapa para wakil rakyat di 

Senayan. Iskandar juga memperkenalkan wilayah OKI yang luas wilayah 19.632 

persegi terdiri dari rawa-rawa dan daratan. Menurut Iskandar, tidak mudah memimpin 

wilayah yang sangat luas apalagi didominasi wilayah perairan. 

 

 

 

 

http://palembang.tribunnews.com/tag/reses
http://palembang.tribunnews.com/tag/komisi-ix-dpr-ri
http://palembang.tribunnews.com/tag/komisi-ix-dpr-ri
http://palembang.tribunnews.com/tag/komisi-ix-dpr-ri
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2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis berita pada program Smart 

Morning Post di radio Smart FM bahwa pada program Smart Morning Post telah 

memenuhi kelengkapan 5W+1H (baik). Dan dilihat dari nilai berita ada beberapa 

berita yang belum memeuhi 1 dari point 4 dari nilai berita, yaitu cepat (aktual) dalam 

menyampaikan berita dan pembahasan tentang hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

Tabel 3. 

Hasil Penelitian 

 

NO 

 

BERITA 

 

 

HASIL 

5W+1H NILAI 

1 Kejari Palembang tak lakukanan penahanan terhadap 

Laonma Tobing dan Ikhwanuddin 

Baik Baik 

2 Terdakwa Penyuap Yan Anton Ferdian minta 

keringanan hukuman 

Baik Baik 

3 Partai NasDem buka pendaftaran bakal caleg Baik Baik 

4 Dituntut 2,5 tahun Penjara, Nang Ali Solichin Hanya 

Tersenyum 

Baik Kurang 

5 Tahun Ini Pemkab Empatlawang Bangun Empat -

Titik Jalan 

Baik Baik 

6 Pemberi Ongkos Haji Bupati Banyuasin Nonaktif, Baik Kurang 
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Yan Anton Ferdian, Divonis Penjara 1 Tahun 6 

Bulan 

7 Februari Gubernur Sumsel Alex Noerdin Optimis 

Pembangunan TAA Capai Target 217 Hektare 

Baik Baik 

8 Komisi III Temukan Ada Bangunan Ruko Diubah 

Menjadi Hotel 

Baik Kurang 

9 Korem 044 Garuda Dempo siap membantu 

mengamankan pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Musi Banyuasin 

Baik Kurang 

10 PDI Perjuangan Terjunkan 10 Ribu Kader Pantau 

Pilkada Muba 

Baik Baik 

11 Rapat Paripurna Sepi, Nopran Dua Kali Skor Baik Kurang 

12 Pilkada Empatlawang 2018, Noto Bakal 

Berpasangan dengan Hariyadi 

Baik Baik 

13 Seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan akan dilaksanakan secara lelang terbuka 

Baik Baik 

14 DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan akan tetap 

mengawal kemenangan pasangan calon bupati-wakil 

bupati 

Baik Baik 

15 Partai Persatuan Pembangunan di Sumatera Selatan 

melakukan input data kartu tanda anggota secara 

Baik Baik 
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online 

16 Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 

15 Februari lalu berlangsung lancar dan aman 

Baik Baik 

17 Gubernur Sumsel Curhat ke Komisi VI Soal 

Rehabilitasi Karhutla 

Baik Baik 

18 Rombongan Komisi IX DPR RI Reses ke OKI Baik Baik 

 

B. Kendala Penyiaran Berita Politik dalam Program Smart Morning Post di Radio 

Smart FM Palembang. 

Ketika Dalam melakukan sesuatu kita tentu akan mengalami kendala-kendala 

tersendiri, menurut pemahaman saya dalam peyiaran radio pun kita akan mengalami 

kendala-kendala yang ada, apa lagi untuk orang yang memang baru mengenal dunia 

penyiaran. Di antaranya orang yang memang belum tahu kriteria suaranya itu cocok 

dalam acara siaran apa, buletin pagi, acara keluarga, remaja atau dewasa. Juga 

penyiar yang masih terbata-bata dalam penyampaian kata-katanya, karena agar bisa 

lancar dalam siaran kita membutuhkan latihan yang intens. Gugup itu juga 

merupakan kendala seorang penyiar, karena ketika kita mulai gugup maka kata-kata 

yang hendak diucapkan itu bisa tidak keluar atau malah jadi tidak jelas, selain itu 

kurangnya wawasan terhadap materi siaran membuat kita akan terbata-bata dan 

kehilangan kata akibatnya bisa saja kita mengatakan sesuatu yang memang hanya 
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sebatas pemikiran kita yang kemudian dilanjutkan dengan improfisasi yang 

kebenarannya harus dipertanyakan. 

Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan alat-alat siaran juga merupakan 

kendala bagi seorang penyiar, bisa saja kita sudah lama siaran tetapi alat yang kita 

gunakan itu mati dan kita tidak mengetahuinya maka sia-sia sudah kita siaran. Dan 

banyak lagi kendala-kendala yang dialami oleh penyiar radio tapi selama mau terus 

belajar dan berusaha menampilkan yang terbaik maka kendala-kendala itu bisa 

teratasi dan kualitas siaran biasa menjadi semakin baik lagi. 

Kendala atau hambatan dalam penyiaran Smart Morning Post adalah:  

1. Internet yang macet saat ingin mencari-cari bahan tambahan yang berkenaan 

dengan bahan siaran, terkadang loadingnya lama atau koneksi lambat. 

2. Banyaknya kegiatan penyiar seperti yang dikatakan oleh Ahmad Aulia saat 

ditemui di studio Smart FM: misalnya seperti mengajar, bawa acara di stasiun 

radio lain, kegiatan dengan teman-temannya. Sehingga, dengan kesibukan lain 

di luar radio itu dapat membuat konsentrasi pun terpecah ke yang lain-lain, 

belum lagi karna kebanyakan kegiatan lain yang mengakibatkan kelelahan 

yang terkadang dapat mengganggu kondisi fisik. 

3. Keterampilan komunikasi yang kurang. 

4. Ketidaksiapan pada program tersebut sehingga  

5. Apabila ada program talk show yang menghadirkan narasumber terkadang 

narasumber tersebut mengalami keterlambatan atau juga berhalangan datang. 
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6. Faktor teknis seperti kerusakan alat penyiaran atau pemadaman oleh PLN 

sehingga membuat keterlambatan terdapat menyiarkan program tersebut.  

7. Keterlambatan (deadline) wartawan lapangan dalam memberikan informasi 

kepada penyiar.
40

 

Diatas peneliti telah menjelaskan apa saja kendala penyiar dalam menyiarkan 

berita distasiun radio. Berikut peneliti juga akan memberikan penjelasan bagaimana 

cara mangatasi kendala penyiar dalam menyiarkan berita yakni sebagai berikut:  

1. Seharusnya pihak kantor lebih siap terhadap kondisi sarana prasarana yang 

kurang memadai seperti lambatnya koneksi jaringan (wifi) yang ada di kantor. 

Penyiar juga harus lebih mempersiapkan jaringan tambahan tidak harus 

mengandalkan sarana yang ada di kantor. 

2. Penyiar harus profesional terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan dan 

lebih memperhatikan jadwal terlebih dahulu agar tidak menganggu kegiatan 

lainnya. 

3.  Dalam komunikasi verbal seperti yang dilakukan oleh penyiar, diperlukan 

keterampilan berbicara dan menulis (encoding skill), mendengar dan 

membaca (decoding skill), dan berpikir serta menalar (encoding and decoding 

skill). Kemampuan berpikir selain penting dalam mengkode pesan juga dalam 

menetapkan tujuan berkomunikasi itu sendiri.  

4. Sebelum melakukan siaran, penyiar terlabih dahulu harus memeriksa kesiapan 

dari program tersebut agar tidak terjadi  

                                                           
40

 Wawancara terhadap penyiar di radio Smart FM Palembang  pada senin, 11 September 2017 
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5. Kehadiran narasumber menentukan berjalannya sebuah program di radio 

tersebut.  

6. Ketika mengalami gangguan teknik seperti pemadaman listrik oleh pihak PLN kantor 

harus lebih cekatan dalam melakukan tindakan secepatanya. Agar siaran yang 

dilakukan  tetap berjalan dengan baik dan lancar. 

7. Wartawan lapangan harus lebih tepat waktu dalam memberikan informasi kepada 

penyiar agar berita yang di sampaikan aktual dan terpercaya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengemukakan dan menguraikan semua data yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis isi berita politik yang sudah peneliti lakukan terhadap 

program siaran Smart Morning Post di radio Smart FM Palembang, dengan 

analisis berita kelengkapan berdasarkan unsur 5W+1H dengan metode 

piramida terbalik yaitu: berdasarkan judul berita (head), teras berita (lead) dan 

isi berita (body).  

Dapat dilihat dari titik pandang berita yang dimuat oleh radio Smart FM yakni 

berita seputar pemerintahan, diketahui berita-berita tersebut ada yang tidak 

jelas dalam penentuan unsur dasar penulisan berita yaitu 5W+1H. Nilai 

pemberitaan yang dimuat pada program Smart Morning Post mempunyai 

dampak yang sangat positif bagi pendengar radio Smart FM, para pendengar 

disajikan informasi yang berupa edukasi. Informasi yang disampaikan dengan 

jelas bukan hanya sekedar informasi sekilas dengar saja. 

2. Kendala yang terjadi pada penyiar dalam menyiarkan berita politik dalam 

program Smart Morning Post yakni ada enam kendala: Lambatnya jaringan 

internet sehingga membuat penyiar susah mendapatkan informasi, bertabrakan 

kegiatan kantor (radio Smart FM) dengan kegiatan lain, ketidaksiapan dari 

program tersebut, berhalangan atau keterlambatannya narasumber, 
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komunikais yang kurang baik, faktor teknis seperti pemadaman listrik serta 

keterlambatan wartawan lapangan dalam memberikan informasi terhadap 

penyiar.  

B. Saran 

Pesatnya perkembangan media mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

Media pers memiliki hak dan kewajiban trhadap publik.hak melakukan penerbitan 

dan penyiaran secara berkesinambungan dan mendapatkan pelindungan dengan 

undang-undang pers (UUP). Sedangkan kewajiban pers menyampaikan informasi 

yang akurat,faktual dan bersimbangan sehiningga tidak ada pihak yg dirugikan. 

Beberapa hal yang penulis catat sebagai masukan saran bagi istansi Pendidikan, 

pemerintahan dan mahasiswa diantaranya adalah:  

1. Bagi pihak radio Smart FM khususnya program Smart Morning Post terkait 

berita-berita yang bertemakan politik untuk meningkatkan kualitas berita dan 

informasi kepada masyarakat.  

2. Bagi penyiar radio Smart FM untuk meningkatkan keprofesionalan terhadap 

apa yang sudah ditanggung jawabkan oleh pihak kantor dalam membuat dan 

membacakan berita/informasi kepada masyarakat.  

3. Bagi mahasiswa UIN  Raden Fatah Palembang Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Jurnalistik, penulis mengharapkan adanya penelitian 

mengenai analisis berita tetapi menggunakan analisis dan teori yang berbeda 

sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi para peneliti lainnya.
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Radio Smart FM ? 

2. Apa visi dan misi Radio Smart FM ? 

3. Bagaimana Stuktur kepengurusan Radio Smart FM ? 

4. Bagaimana cara Radio Smart FM memperkenalkan ke masyarakat ? 

5. Dari manakah sumber dana Radio Smart FM ? 

6. Apa saja program di Radio Smart FM ? 

7. Apa program unggulan dari Radio Smart FM ? 

8. Berapa kali Radio Smart FM menyiarkan berita dalam satu hari ? 

9. Faktor apa saja yang menghambat Radio Smart FM dalam proses penyiaran ? 

10. Apa bedanya Radio Smart FM dengan Radio lainnya ? 
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