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Wawancara 1 

Triyato Triwikromo - Wakil Pemimpin Redaksi 

Lokasi  : Kantor Redaksi Suara Merdeka. Jl. Mugas Dlm XII/2 Smg 

Hari/Tanggal : Senin, 7 Mei 2018 

Waktu  : 12. 15 Wib 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana dalam penempatan halaman berita mengenai isu tol Bawen-

Salatiga ? 

2. Kenapa tidak menempatkan pada halaman nasional? 

3. Bagaimana dalam memberitakan tentang isu tol Bawen-Salatiga? 

4. Sebenarnya ketika berita di terbitkan, apakah hanya membahas satu pokok 

masalah saja ataukah bisa membahas hal yang lain? 

5. Apakah selalu menggunakan sub judul dalam pemberitaan  isu tol Bawen-

Salatiga? 

6. Apakah selalu menggunakan foto di pemberitaan? 

7. Apakah penutup atau paagraf akhir sebagai kesimpulan ataukah hanya 

sebagai kalimat penutup yang membuat khalayak bertanda tanya atau 

menerka-nerka sendiri? 
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Transkrip Wawancara 

Bagaimana  dalam penempatan halaman berita mengenai isu tol 

Bawen-Salatiga? 

Semua penempatan halaman pada isu tol Bawen-Salatiga 

ditempatkan pada halaman khusus yaitu pada halaman 2, 8, 26. Dan untuk 

penempatan haaman juga mempunyai kriteria khusus seperti internasional, 

nasional dan Jawa Tengah. oleh sebab itu, dalam pemberitaan isu tol 

Bawen-Salatiga ini memang Suara Merdeka menempatkan pada halaman 

Jawa Tengah, kenapa tidak pada halaman nasional karena pemberitaan 

tersebut merupakan pemberitaan yang ruang lingkupnya berada di Jawa 

Tengah.  

Bagaiamana pihak Suara Merdeka dalam memeberitakan isu tol 

Bawen-Salatiga. 

Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan, SuaraMerdeka cenderung 

lebih fokus dengan pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga, pemberitaan 

tersebut dibuat secara faktual dan berimbang. Namun dalam pemberitaan 

tol Bawen-Salatiga pada tiga pemberitaan yang diterbitkan harian Suara 

Merdeka sebenarnya lebih  pro terhadap pembangunan jalan tolnya. 

Seperti adanya kendala dalam pengerjaan jalan tol, jadwal operasional, 

dam viralnya pemandangan tol Bawen-Salatiga. 

Sebenarnya ketika berita di terbitkan, apakah hanya membahas satu 

pokok masalah saja ataukah bisa membahas hal yang lain. 
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Dalam Wawancara yang telah peneliti lakukan, pihak Suara 

Merdeka hanya Pihak Suara Merdeka mengakui hanya membahas satu 

pokok pembahasana dalam isi pemberitaan. Sedangkan mengenai sub 

judul pihak suara merdeka lebih sering menggunakan sub judul untuk 

memperjelas isi pemberitaan. 

Apakah selalu menggunakan foto di pemberitaan 

Penjelelasan hasil wawancara mengenai foto pemberitaan tidak 

semua menggunakan foto untuk ditampilkan dalam  pemberitaan. Wakil 

Pemimpin redaksi menjelaskan bahwa foto yang telah ditampilkan 

merupakan isu yang penting.  

Apakah penutup atau paragraf akhir sebagai kesimpulan ataukah 

hanya sebagai kalimat penutup yang membuat khalayak bertanda tanya 

atau menerka-nerka sendiri. 

Untuk Penutup atau Kesimpulan di harian Suara Merdeka, dalam 

wawancara yang dilakukan penulis dengan Wakil pemimpin Redaksi, 

beliau mengungkapkan bahwa paragraf akhir hanya berperan sebagai 

kalimat penutup yang membuat khalayak bertanya-tanya atau menerka-

nerka. Disisilain beliau juga mengungkapkan bahwa penutupan atau 

paragraf akhir itu kadang-kadang hanya penutupan saja dan juga ada 

kesimpulan tergantung berita. 
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Wawancara 2 

Pratono – Redaktur Radar Semarang 

Lokasi : Kantor Radar Semarang Jl. Veteran No. 55, Lempongsari,  

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231 

Hari/Tanggal     : Selasa, 8 Mei 2018 

Pukul      : 12.30 Wib 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana dalam penempatan halaman berita mengenai isu tol Bawen-

Salatiga ? 

2. Bagaimana dalam memberitakan tentang isu tol Bawen-Salatiga? 

3. Sebenarnya ketika berita di terbitkan, apakah hanya membahas satu pokok 

masalah saja ataukah bisa membahas hal yang lain? 

4. Apakah tidak selalu menggunakan sub judul dalam pemberitaan  isu tol 

Bawen-Salatiga? 

5. Apakah selalu menggunakan foto di pemberitaan? 

6. Apakah penutup atau paagraf akhir sebagai kesimpulan ataukah hanya 

sebagai kalimat penutup yang membuat khalayak bertanda tanya atau 

menerka-nerka sendiri? 

7. Bagaimana cakupan berita Jawa Pos Radar Semarang, ada pembagian 

cakupan sendiri kepada Radar Semarang ? 
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Transkrip Wawancara 

Bagaimana dalam penempatan halaman berita mengenai isu tol Bawen-

Salatiga? 

Secara keseluruhan, harian Radar Semarang sendiri menempatkan isu jalan 

tol Bawen-Salatiga pada halaman 1 karena dalam wawancara redaktur menjaskan 

bahwa pemberitaan tersebut sebagai salah satu infrastruktur yang berpengaruh 

pada kehidupan masyarakat Jawa Tengah, maka dari itu isu tersebut menjadi 

pemberitaan utama yang memilih isu-isu besar, terkini dan topik hangat untuk 

menjadi Headline.  

Bagaimana dalam memberitakan tentang isu tol Bawen-Salatiga? 

Pratono, sebagai redaktur Radar Semarang, menyatakan bahwa isu tol 

Bawen-Salatiga memiliki tujuan pemberitaan yang lebih condong kepada 

masyarakat karena  pemberitaan tersebut hanya memberitakan dua berita 

mengenai molornya proyek pembangunana dan pembayaran tol Bawen-Salatiga 

dan isi berita lebih cenderung konsisten dalam penyampaian masalah.  

Sebenarnya ketika berita di terbitkan, apakah hanya membahas satu pokok 

masalah saja ataukah bisa membahas hal yang lain? 

Apakah tidak selalu menggunakan sub judul dalam pemberitaan  isu tol 

Bawen-Salatiga? 

Pihak Radar Semarang tidak menggunkan sub judul, karena media tersebut 

selalu mengutamakan fokus yang berkaitan dengan judul. oleh sebab itu sama 

dengan hasil analisis yang telah peneliti temukan bahwa kedua pemberitaan 

mengenai isu tol Bawen-Salatiga tidak menggunakan Sub Judul. 
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Apakah selalu menggunakan foto di pemberitaan? 

Dalam wawancara, Untuk foto pada pemberitaan tersebut harian Radar 

Semarang selalu menggunakan foto untuk isu tersebut, hal tersebut sebagai 

pendukung pemberitaan yang ditampilkan. 

Apakah penutup atau paagraf akhir sebagai kesimpulan ataukah hanya 

sebagai kalimat penutup yang membuat khalayak bertanda tanya atau menerka-

nerka sendiri? 

Dalam wawancara, mengenai penutup atau paragraf akhir Radar Semarang 

tergantung dengan isu yang didapatkan, seperti mendapatkan berita yang jelas 

maka Radar Semarang memberikan kesimpulan, sedangkan isu berita yang 

didapatkan tidak jelas maka Radar Semarang hanya memberikan penutup begitu 

saja. 

Bagaimana cakupan berita Jawa Pos Radar Semarang, ada pembagian 

cakupan sendiri kepada Radar Semarang ? 

Dalam wawancara, Redaktur menjelaskan memang adannya cakupan 

khusus untuk Radar Semarang, karena Radar Semarang sendiri mempunyai 

wilayah khusus untuk liputan sekitar Semarang yaitu Semarang, Salatiga, Demak, 

Kendal, Batang, dan Pekalongan. Namun, jika pemberitaan dari Radar Jawa 

Tengah menjadi pemberitaan yang lagi dibicarakan oleh masyarakat juga bisa di 

tampilkan di Jawa Pos. Jawa Pos sendiri merupakan pemberitaan nasional. 
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