HASIL CATATAN / EVALUASI SWARA KENCANA 2016
KATAGORI : DBU SIARAN PEDESAAN
NO.
RRI
1.
AMBON

JUDUL
Laut Kumenangkan, Pasarpun Kugenggam

2.

ATAMBUA

Menengadah Di ujung Negeri

3.

BANDA ACEH (4)

Dermaga Gabus Di Teluk Malahayati

4.

BANDAR
LAMPUNG

Sampah Jadi Duit

5.

BANDUNG (5)

Menanti Datangnya Mentari

6.

BANJARMASIN

Merintis Peradaban Tradisi Adiluhung Di atas
Langit Pulau Semangi

7.

BATAM

Mencari Terang di Beranda NKRI

CATATAN / EVALUASI
Dari pembukaan ke pengantar ke lokasi terlalu dekat.
Narasi pengantar terkesan agak panjang.
Dari dialog dengan kelompok usaha ke narasi tidak dibatasi sound effect atau
musik, pewawancara dan narrator terkesan 1 orang.
Masalah pemasaran yang diangkat, tidak terlihat dampak adanya hambatan yang
muncul, lebih bersifat keinginan.
Kurang focus, apakah cerita keberhasilan kelompok, atau hasil tangkap ikan yang
tidak maksimal, atau daya beli yang rendah.
Yang menggambarkan masalah hanya dari 1 orang pengurus kelompok.
Lebih bersifat sukses story.
Masalah yang diangkat kurang focus.
Tidak digambarkan pengaruh/dampak dari kendala pemasaran.
Terlalu Narative.
Tidak Narrow Focus.
Super impose, terjemahan terlalu panjang sehingga menimpa suara asli
masyarakat yang berbahasa daerah.
Diawali dengan dramatisasi tentang sampah.
Tidak Narrow Focus.
Lebih bersifat sukses story.
Pengenalan masalah dari Narasi, baru dimunculkan suara masyarakat.
Siapa-siapa yang berbicara tidak disebutkan.
Wawancara dengan Kades kurang akrab untuk masyarakat pedesaan.
Kurang Narrow Focus, apakah hama, atau harga, cuaca.
Masalah tidak focus, apakah berkurangnya perahu karena kendala pemasaran
atau berkurangnya bahan bakar?
Tidak memenuhi Kriteria Produksi DBU.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Cenderung kepada Feature, bersifat penyuluhan.

8.

BENGKULU

Suara Di Kaki Bukit

9.

BIAK

Senja Kelabu di Pelabuhan TIPTOP

10.

BOGOR

Rumah Impianku

11.

BOVENDIGUL

Panti Asuhan Wadah Dalam Menciptakan
Generasi Cemerlang

12.

BUKITTINGGI

Secercah Harapan di Danau Maninjau

13.

CIREBON

Pudarnya Guratan Cantik Batik

14.

DENPASAR

Target Bali Bebas Rabies 2020

Masalah yang diangkat tidak Narrow Focus, apakah pakan, lahan yang terbatas,
atau teknis pemeliharaan.
Tidak ada unsure NGO.
Penempatan unsur pemerintah (Goverment) kurang sistematis, sayangnya Kades
terlebih dulu baru Dinas Peternakan.
Objek Lokus tergambar perkotaan, padahal sajian siaran pedesaan.
Lebih bersifat feature tentang bahaya miras pada generasi muda.
Dramatisasi terkesan panjang.
Wawancara panjang.
Objek Lokus Perkotaan bukan pedesaan.
Insert-insert tidak ditranskrip ke naskah.
Tidak Narrow Focus.
Sajian Feature Konvensional.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Lemah dalam kreatifitas.
Statement awal diberi revamb, tidak jelas fungsinya.
Tanpa NGO.
Solusi yang diberikan kurang komprehensif.
Kerugian dari dampak matinya ikan tidak diangkat secra lebih dalam.
Tidak ditelusuri lebih dalam yang menjadi penyebab kematian ikan.
Narasi 14, memutus penggiringan masalah.
Kurangnya narrow focus, apakah pencemaran air, modal, atau aspek lain.
Statement GO (pemerintah)/Dinas Kelautan, tidak ada solusi, yang diungkap
adalah factor-faktor penyebab.
Apa dampak yang timbul dari rendahnya minat generasi muda terhadap batik
tidak diangkat.
Ada yang kosong (1 second) diakhir narasi 08 / editing kurang halus.
Tidak distressing isi statement Ibu Ami Rasih, sehingga statement tersebut tidak
memberi makna.
Masalah pembatik sendiri tidak terangkat.
NGO tidak ada.
GO dari Kades dan Perindustrian.
Lebih bersifat feature penyuluhan / konvensional
Tidak menggunakan pendekatan DBU.

15.

ENDE

Hijau Sang Pelawan Arus

16.

ENTIKONG

Kisah Bulir Emas di Encuroi

17.

FAK FAK

Si Merah Yang Merana

18.

GORONTALO

Sinar Gelap di Tapadaa

19.

GUNUNG SITOLI

Membangun Harapan Baru di Bukit Hilihao

20.

JAKARTA

Si Bintik Penebar Duka

21.

JAMBI

Gertak Birahi

22.

JAYAPURA

Hijaunya Pinang Tak Sehijau Harapan

Tidak Narrow Focus.
Terlalu banyak masalah yang disinggung.
Pola penggarapan terkesan Top Down bukan Bottom Up.
Insert-insert panjang.
Judul tidak masuk dalam produksi.
Cenderung bersifat naratif.
Penulisan narasi insert tidak lengkap, sesuai yang diutarakan Nara Sumber.
Tidak Narrow Focus.
Gaya baca narasi lambat dan narasi panjang (06).
Musik kurang mendukung latar belakang segment.
Objek seakan membaca, dan seakan sudah diarahkan.
Tidak ada NGO.
GO terbatas, kurang solutif.
Dampak dari keterbatasan listrik tidak diangkat.
Insert Bupati terkesan panjang tidak seimbang dengan masyarakat.
Pengenalan lokasi dari narasi terkesan panjang.
Secara Umum yang tergambar adalah cerita keberhasilan membuat kincir air
untuk listrik.
Bersifat sukses story.
Tidak mengungkap masalah.
Kurang Narrow Focus, apakah hama, atau tanaman tidak produktif, atau bibit?
Tidak ada unsure NGO.
Masalah hama tidak ada solusi dari GO.
Locus Tanah Abang, apakah segmen pedesaan?
Diawali dengan dramatisasi.
Lebih bersifat sosialisasi demam berdarah.
Penggambaran lokus agak panjang.
Masalah yang diangkat kurang focus.
Tidak diurai dampak yang dirasa peternak adanya masalah-masalah tersebut.
Tidak ada unsure NGO.
Kurang spesifik masalah yang diangkat.
Tidak diungkap pengaruh / dampak yang dirasakan petani karena sapi liar.
Sulusi sudah dapat ditebak.

23.

JEMBER

Seteguk Asa Dalam Aroma Robusta

24.

KENDARI (8)

Benang Yang Putus

25.

KUPANG

Aktifitas Disabilitas Desa Mata Air Kecamatan
Kupang Tengah Kabupaten Kupang

26.

LHOKSEUMAWE

Minimnya Keterbatasan Bibit Ikan Kerapu, di
Kerambi Jaring Apung atau KJA di Kota
Lhokseumawe

27.

MADIUN

Mengubah Limbah Kotoran Ternak Menjadi
Pupuk Kascing

28.

MAKASSAR

Meracik Rasa Meneguk Asa

Penggarapan materi kurang Narrow Focus.
Ear Catcher / Statement awal tidak ditranskrip ke naskah.
Masalah yang diangkat adalah upah buruh yang dinilai rendah, solusi akan sulit,
sementara masyarakat tetap mau bekerja.
Statement dalam bahasa daerah tidak diupayakan memberi arti atau terjemahan,
baik dengan pola super impose atau narasi.
Lebih banyak bersifat keinginan.
Dramatisir.
Ilustrasi masih kurang menyatu dengan masyarakat desa.
Wawancara kurang focus.
Statement Tokoh adat “La Ode Argam” hanya sebatas fungsi kain tenun, tidak
bicara masalah ataupun solusi.
Tidak tergambar solusi kongkrit.
Kurang Narrow Focus.
Lebih bersifat ekspose (sukses story).
Tidak jelas / tidak terurai permasalahan.
Feature konvensional.
Tidak mengacu pada kriteria DBU.
Seharusnya Bottom-Up.
Penulisan naskah tidak memenuhi kriteria DBU.
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Tidak Narrow Focus, apakah bibit yang susah didapat atau pakan.
Tidak ada solusi.
Minim insert-insert dari masyarakat nelayan.
Tidak ada unsur NGO.
Feature Konvensional.
Bersifat sukses story.
Bukan pendekatan DBU.
Tidak menggunakan kriteria DBU.
Narasi insert nara sumber tidak ditulis secara utuh dalam naskah.
Konten secara keseluruhan cenderung bersifat ekspose pertanian kopi.
Penggarapan secara Top Down bukan Bottom Up, diawali statement Kadis
Perindag.

29.

MALANG

30.

MANADO

31.

MANOKWARI

32.

MATARAM

33.

MEDAN

34.

MERAUKE (10)

35.

MEULABOH

36.
37.

NABIRE
NUNUKAN

Asa Yang Terbuang di Kendal Payak

Sebagai sebuah feature terlalu royal dengan music.
Wawancara dalam bahasa daerah, tidak diupayakan menjelaskan makna.
Dampak dari kekurangan air tidak diangkat secara dalam, baik kerugian sisi
ekonomi maupun pada keluarga dan lingkungan.
Kurang unsur NGO.
Masalahnya sederhana sudah terlihat yakni rusaknya saluran irigasi.
Jeritan Hati Petani Kelapa di Desa Wori
Permasalahan tidak Narrow Focus pakah rendahnya harga kopra atau tidak
adanya tenaga pemanjat pohon atau pohon sudah tua?.
Tidak jelas solusi yang diberikan apa yang harus dilakukan petani kelapa.
Kualitas rekaman kurang sempurna volumenya.
Sawaibu Antara Tantangan dan Harapan
Bersifat feature konvensional, ekspose tentang reklamasi.
Tidak tergambar masalah masyarakat.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Meretas Batas Kaum Disabilitas di Samara Lebih bersifat ekspose penyandang disabilitas.
Lombok
Tidak narrow focus, apakah modal, pemasaran atau izin usaha.
Seni produksi kurang dalam hal kreatifitas sajian.
Gaharu Yang Terabaikan
Lebih bersifat feature penyuluhan tentang budidaya gaharu.
Masalah yang muncul terasa lemah dan tidak digali lebih dalam.
Tidak mengarah kepada karakter DBU.
Air Sebagai Sumber Kehidupan Namun Air Sound Effect – kicauan burung sebagai latar belakang narasi di awal terlalu
Sebagai Pemicu Kegaduhan
besar, mengganggu kejelasan penyampaian narasi.
Kurang seimbang modulasi music-sfx-voice.
Pada narasi 19 ada back ground lagu dengan modulasi yang agak besar,
mengganggu.
Belum ada solusi kongkrit.
Tidak terungkap penyebab masalahnya.
Primadona Yang Hilang
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Tidak diangkat ke petani apa dampak yang muncul/dirasakan karena kurangnya
hasil buah rumbia.
Lebih bersifat keinginan bukan kebutuhan.
Jalinan Asa Petani Jagung di Palosok Ansapa
Kurang narrow focus, apakah masalah pupuk atau pemasaran atau modal.
Tidak digali dampak yang muncul dengan susah/mahalnya pupuk, jika mahal

38.

PADANG

Budi Daya Ikan Nila

39.

PALANGKARAYA
(6)

Harga Karet Murah, Petani Karet Tak Mampu
Marah

40.

PALEMBANG

Pakan Ikan Melambung Petani Ikan Menjerit

41.

PALU (9)

Suara Dari Bukit Lekatu

42.

PEKANBARU

Upaya Meningkatkan Perekonomian Petani
Sayur Kelompok Tani Pancakarya, Kelurahan
Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru

43.

PONTIANAK

Menepis Lara Menggapai Asa

44.

PURWOKERTO

Dampak Tidak Tersedianya Kedelai Lokal
Sebagai Bahan Baku Tempe di Desa Pliken
Kecamatan Kembaran Kab.Banyumas

tidak ditunjukkan seberapa besar mahalnya.
Tidak ada unsure NGO.
Kualitas insert kecil dan tidak balance.
Feature konvensional yang tidak menyertakan unsure masyarakat, NGO maupun
GO, yang ada hanya narasi dan obrolan.
Bukan pendekatan DBU.
Kurang digali dampak yang terjadi pada keluarga dan petani karet sendiri, akibat
rendahnya harga jual.
Juga tidak digali secara dalam mengapa harga jual rendah.
Kualitas insert melalui telepon agak noise.
Masalah cukup klasik.
Masalah sebenarnya sudah terpecahkan, sudah ada kelompok-kelompok
pembuat makanan/pakan ikan.
Insert-insert noise.
Sajian kurang kreatif.
Masalah yang diangkat kurang narrow focus, apakah upah atau tenaga kerja
perempuan.
Jika upah berlaku hokum pasar, solusi sulit,
Jika tenaga kerja, ini bagai suatu tradisi dimana perempuan bekerja.
Tidak ada NGO.
Masalah kurang spesifik dan tidak focus, apakah harga jual pupuk atau aspek
pemasaran.
Tidak digali pengaruh/dampak yang terjadi pada masyarakat dengan rendahnya
harga jual.
Modulasi kurang seimbang antara music dengan voice.
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Sajian bersifat feature konvensional/penyuluhan akan keberhasilan mengatasi
masalah pendidikan.
Narator awal terkesan panjang.
Ada yang bertolak belakang, perajin tempe suka menggunakan kedelai import
karena hasil lebih baik, tapi narasi mempermasalahkan tidak menggunakan
kedelai local, seyogyanya dikejar mengapa tidak mau membeli kedelai lokal.
Masalahnya adalah tidak berkembangnya kedelai lokal.

45.

RANAI (1)

Jeritan Kelanga

46.

SAMARINDA

Save Sungai Karang Mumis

47.

SEMARANG

Bandeng Metal

48.

SERUI

Hilangnya Musik Budaya

49.

SIBOLGA

Krisis Lahan Pertanian

50.

SINGARAJA

Mutiara Di Ujung Desa

51.

SINTANG

Tanaman Hidroponik

52.

SORONG

Impian Menjadi Kenyataan

53.

SUMENEP

Resah di Balik Godaan Cacing

+penggambaran masalah jelas dan narrow focus,
+originalitas kondisi masyarakat dan karakter local masyarakat muncul kuat
+NGO dan GO jelas dan sesuai/tepat
+reportase baik
+problem solving jelas dan solutif
+gaya dan kalimat narasi baik
+music bagus
+judul bagus
Lebih bersifat dokumentri.
Segment lokus perkotaan.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Lebih bersifat sukses story / keberhasilan masyarakat menanam mangrove.
Masalah sudah teratasi.
Lebih tepat untuk siaran budaya, bukan untuk siaran pedesaan.
Feature konvensional.
Bukan pendekatan DBU.
Insert-insert tidak ditranskript.
Format penulisan tidak pakai nomor dan kurang rapi.
Bukan masalah masyarakat, tapi masalah bagi pemerintah dan pihak lain.
Pemilihan materi kurang selektif.
Mencari solusi ke arah itu akan sulit terpecahkan karena masyarakat sendiri yang
menjual.
Feature konvensional / penyuluhan.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Narasi panjang-panjang.
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Feature konvensional.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Pengenalan masalah melalui dramatisasi.
Masalah sebenarnya sudah terpecahkan.
Lebih bersifat keinginan.
Insert-insert noise.
Tidak ada naskah, yang ada hanya laporan kegiatan.
Yang ada hanya bersifat narasi dan transcript insert tidak ada format naskah utuh.

54.

SUNGAILIAT (2)

Tak Lagi Memerah Karena Menguning

55.

SURABAYA

Maduku Cahayaku

56.

SURAKARTA

Jeritan Alam

57.

TAHUNA (7)

Merangkai
Surga
Menyambung Hidup

58.

TAKENGON

Sayuran Hijau dan Pekarangan Rumah

59.

TANJUNG PINANG

Teror Pukat

60.

TARAKAN (3)

Jeritan Warga Pesisir

Bawah

Laut

Lebih bersifat feature konvensional / budidaya ayam buras.
+penggarapan masalah jelas dan narrow focus
+pemaparan bottom up
+narasi bercerita
insert Ilham (35) seyogyanya bagian awal diedit karena melebarkan maslah yang
sudah focus (“….biaya produksi”)
Kurang diangkat dampak dari penyakit kuning, pada sisi ekonomi petani dan
keluarga.
Tidak focus apakah hanya madu yang amahal atau produksi madu yang terbatas,
atau upah, lokasi terbatas.
Statement Bakir diragukan originalitasnya.
Pada pertengahan sajian bersifat penyuluhan tentang madu.
Narasi kurang bercerita, lebih banyak hanya sekedar mengantar insert saja.
Masalah kurang narrow focus.
Penggarapan agak terbalik, seyogyanya yang diangkat adalah tercemarnya air
tanah (ini yang jadi keluhan) penyebabnya adanya limbah MI/Soun.
Demi Ada hal yang agak terbalik di awal sajian, seakan yang jadi masalah adalah
rusaknya terumbu karang, padahal yang jadi kendala nelayan adalah susah
mendapat ikan. Faktor penyebab antara lain rusaknya terumbu karang.
Seharusnya perlu pemeliharaan terumbu karang.
Kualitas rekaman tidak balance.
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Feature konvensional / penyuluhan.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Wawancara terkesan panjang.
Tidak menyertakan NGO.
Tidak ada solusi yang solutif.
Kualitas insert sedikit pecah / over modulasi.
Cara baca narrator kurang lentur, terasa patah-patah.
Kurang kreatif dalam seni produksi.
+Masalah jelas dan narrow focus
+karakter masyarakay muncul/hadir
+keterlibatan berbagai pihak (GO, NGO)
Kurang digaris bawahi apa yang menjadi penyebab harga jual rumput laut.

61.

TERNATE

62.

TOLI-TOLI

63.

TUAL

64.

WAMENA

65.

YOGYAKARTA

66.

SP NIAS SELATAN
(GUNUNG SITOLI)

Jeritan Mata Air

Masalah tampak sudah dapat terpecahkan.
Lokus penggarapan kelihatan terlalu luas, lebih pada aspek perkotaan, padahal
acara siaran pedesaan.
Insert awal kualitas agak noise.
Wawancara sedikit menggiring tentang pencemaran.
Penggarapan agak emosional.
Kurang memenuhi criteria DBU.
Tidak ada keterlibatan NGO.
“Pelit” Impian Kampung Salju
Insert-insert tidak ditrasnkriot ke naskah.
Tidak digali dampak dari keterbatasan listrik pada masyarakat.
Belum ada solusi.
Masalah yang dihadapi di luar jangkauan masyarakat.
Hotong Benau Utin Tanebar Evav
Insert-insert tidak ditranskript ke naskah.
Feature konvensional.
Tidak menggunakan pendekatan DBU.
Hambatan Pengelola Lahan Kolam Ikan Air Masalah kurang narrow focus apakah pembeli yang tidak ada atau bibit.
Tawar di Desa Siwarekma Distrik Wouma Solusi yang solutif tidak ada.
Wamena Kabupaten Jayawijaya
Tidak ada unsure NGO.
Tidak digali dampak dari susahnya bibit pada usaha.
Dilema Simanis
Jika membahas pencemaran seyogyanya diangkat hasil laboratorium.
Mengangkat masalah seyogyanya petani ikan banyak yang mati, dan salah satu
faktor penyebabnya adalah air.
Kurang bias menjaga konsistensi narrow focus.
Wawancara dengan pabrik melebar (PT.Madukismo)
Meningkatkan Peluang Ekonomi Kopi Bubuk di Tidak lengkap unsure-unsur nara sumber yang dilibatkan seperti NGO baik dalam
Nias Selatan
mengungkap masalah maupun solusi.
Kurang narrow focus, apakah hama, atau tanaman tidak produktif, atau bibit?

