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LAMPIRAN 

 Lampiran : Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Dewanto (Kepala Biro Kompas TV 

Jawa Tengah) 

Hari, Tanggal  : Jumat, 8 Juni 2018 

Pukul   : 11.00 – 11.50 

Tempat  : Kompas TV Jawa Tengah 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I)  : Andi Dewanto (Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah) 

 

P  : Langsung aja ya pak, di Kompas TV ada berapa departemen secara struktur? 

I  : Mayoritas kita news, tapi karena sebagai PT sendiri itu ada departemen News 

(Produksi dan Gathering), departemen Teknik dan Support (Studio, MCR, TX) 

dan departemen HRGA dan Finance. 

P  : Kalau dari bapak sendiri, disini kan bapak sebagai pimpinan adakah strategi 

dalam membangun suasana kerja di Kompas TV Jawa Tengah? 

I  : Bedanya kita dengan Jakarta, kita itu jadi multitasking. Jadi satu orang tu bisa 

menghandle beberapa pekerjaan. Pak Agus itu walaupun EP (Eksekutif 

Produser) News, dia juga harus menghandle HR misal ada client mau pasang 

iklan pak Agus juga harus membantu. Jadi gak serta merta dia ngurusi konten 

aja. Trus temen-temen Teknik itu juga ngurusi macem-macem. Misal MCR itu 

tidak hanya ngurusi MCR aja tapi juga Warehouse. Warehouse itu gudang 

penyimpanan alat. Dia harus tau  alat-alat yang keluar masuk seperti apa. 

Tanggung Jawab alat itu kondisinya seperti apa saat keluar dan masuk. 

Sebenarnya kan itu pekerjaan yang terpisah ya. Dengan kondisi seperti itu, 
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maka kita harus menghimbau teman-teman bahwa pekerjaan anda ini tidak 

hanya satu tapi multitasking. Nah.. itu menjadi ilmu baru buat temen-temen. 

Kita harus saling backup. Saya secara pribadi paham bahwa temen-temen ini 

tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan, saya sebagai pemimpin menciptakan 

suasana yang guyub lah, kekeluargaan. Harus saling mengerti, nah repotnya 

kalo sebuah organisasi itu gak saling tahu problem masing-masing itu akan 

repot jadi akan kowe ya kowe. Jadi saya lebih membangun ke hubungan 

personalnya untuk saling mengerti dan saling membantu. Dan hal itu diciptakan 

disemua televisi jaringan Kompas TV, bukan hanya disini. 

P  : Kompas TV Jawa Tengah sendiri ada aturan secara tertulis gitu gak pak? Atau 

mungkin juga ada peraturan tidak tertulis? Seperti apa ya pak? 

I  : Kalau aturannya aturan perusahaan ada. Aturan dari Kompas TV pusat ada 

bukunya. Semua diatur termasuk mulai dari penerimaan, bekerja, sampai 

kemudian tentang pensiun. Itu td kan aturan buku. Nah kita juga punya aturan 

yang lebih normative, Namanya 5C (Caring, Credible, Competent, Customer 

Delight , Competitive) dalam bekerja. Itu yang menjadi acuan kita dalam 

bekerja. Hal ini juga berlaku di semua televisi jaringan Kompas TV. 

P  : Selain itu ada gak pak kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan di Kompas TV 

Jateng? 

I  : Kebiasaan tu apa yaa… mungkin lebih ke makan bareng, lebih ke membangun 

hubungan personal.. dalam dua tahun ini kalo kita ada waktu ya kita jalan 

bareng sekeluarga pergi refreshing jadi makin akrab lah bahwa keluarganya pak 

Agus kenal keluarganya Mbak Lia, secara person secara family kita juga kenal, 

jadi gak cuma hubungan kerja aja. Trus kita kadang-kadang juga tumpengan. 

P  : dengan adanya aturan yang ada, bagaimana cara bapak sebagai pimpinan 

menyampaikan aturan- aturan tersebut terhadap rekan- rekan? 
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I  : itu kita share sebenernya, 5C itu saya share ke rekan- rekan mereka memahami 

lalu untuk aplikasinya sehari- hari lah ya. Kalo saya ya, kalo semisal ada 

problem, semisalkan ada yang sedikit bergesekan gitu kan ya kita panggil kita 

ajak ngobrol apa problemnya. Langsung face to face lah ya jangan dipendam 

jadi yaudah diselesaikan. Kalo saya, saya lokalisir jangan sampai melebar 

kemana-mana kita meeting dengan orang- orang yang bergesekan/ mengalami 

problem, lalu saya minta Bu Ninik hadir sebagai HRD untuk dia ikut membantu 

menyelesaikan persoalan ini, dengan patokannya ya 5C tadi. Aplikasinya 

seperti itu kira- kira. Kalo mensosialisasikan 5C nya itu semua sudah tahu, 

karena di system penilaian karyawan itu ada. Jadi setiap tahun itu ada formulir 

untuk menilai karyawan dengan patokan 5C itu tadi. Yang menilai atasannya. 

Misal pak Agus itu kan sebagai Eksekutif Produser, dia punya hak untuk 

menilai anak-anaknya (produser-produser) lalu itu diakumulasikan dan 

disampaikan ke saya. Lalu saya dan pak Agus akan mendiskusikan lagi, bukan 

langsung menerimanya karena menghindari kesubjektifan dari pak Agus. 

Selain 5C itu ada penilaian lain yaitu penilaian teknis dan target itu juga ada. 

Sama kita juga diskusikan lagi, dan nilai itu juga kita share ke rekan-rekan 

untuk tahu mana yang harus di kembangkan dan dievaluasi. 

P  : Lalu dengan adanya peraturan-peraturan tadi, bila staff ada yang melanggar 

apakah ada punishment? 

I  : Lebih ke reward sih ya.. jadi semisal perusahaan itu kadang naik kadang turun. 

Kalo pas naik ya mengalami kenaikan gaji kalau yang dinilai bagus.. terus dia 

dapet reward. Kayak kemarin ada salah satu staff yang dapat bonus. Mas Roy 

itu dipanggil ke Kompas TV Jakarta, dia paling bagus se-Indonesia dari 

penilaiannya. Di panggil dia ke Jakarta dalam sebuah forum besar bertemu den 

gan produser-produser, pemred (Pemimpin Redaksi) lalu dapat pengargaan. 

Basicnya ya kembali ke penilaian tadi. Bentuk reward nya ya intensif, kenaikan 

gaji sekian persen begitu. Nah kalau misal dari penilaian kinerjanya mengalami 
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penurunan, maka akan mengalami penurunan gaji dan dilakukan pembinaan 

oleh Pak Agus dan Bu Ninik. Kalo fatalnya ya di PHK dengan aturannya 

kembali lagi dengan buku peraturan perusahaan. 

P  : Di Kompas TV Jawa Tengah adakah rutinitas yang dilakukan secara teratur 

pak? 

I  : Diluar rutinitas kerja ya? Hmm.. kayaknya agak kurang ya, paling ya 

nongkrong, ngobrol gitu. Apalagi ya, mungkin kemarin- kemarin itu keluar 

bareng keluarga. Terakhir kemarin ke pacuan kuda itu. Oya bahkan yang sudah 

pensiun kita masih menjalin silaturahmi, kadang muncul, nongol bawain 

makanan. Kayak gitu kan kalo ga deket ga mungkin dateng lagi. 

P  : Bagaimana pengalaman bapak saat kerja dalam team disini (Kompas TV Jawa 

Tengah)? Suka dan dukanya.. 

I  : Ya kalo sukanya kalo temen-temen akur. Challenge saya tu kalo ada yang 

bermasalah, dalam sebuah team pasti gak mungkin tidak ada gesekan.  Bahkan 

ada yang pernah teriak-teriakan di news room, aku denger tapi aku diemin dulu 

sampai nanti mereda, baru besoknya biasanya aku lokalisir jangan sampai 

semua terlibat takutnya malah jadi meluas. Biasanya aku minta tolong Bu Ninik 

untuk mengumpulkan yang bermasalah dan melakukan diskusi semacam open 

talk, mengatakan semua, kalau mau marah ya keluarin semua  tapi setelah itu 

ya sudah selesai sampe disitu aja.  Kalau semisal terulang lagi ya kita kumpulin 

lagi. Jadi kebanyakan terjadi gesekan itu ya karena miss communication, dan 

seringnya masalahnya lebih ke personalnya dengan pemicunya ya pekerjaan 

mereka. Penyelesaian saya sih ya begitu lokalisir, temukan yang bermasalah. 

Dengan ketemu mereka face to face saya juga jadi tau karakter mereka. 

Ternyata anak ini tu masih kekanak-kanakan, trus ada juga yang ternyata suka 

menyerang (dalam arti suka menjatuhkan pihak lain), ada juga yang mau 

menang sendiri, egois gitu, ya macam-macam lah. Saya jadi tau person to 
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person. Saya harus menjadi orang yang peka, harus tau mana persoalan yang 

ternyata masalah personal, mana yang masalah kinerja dalam bekerja. 

P  : Apakah ada program training untuk staff?  

I  : tidak ada sih ya,  lebih ke aplikatif aku tu.. jadi gak aku sampaikan kayak kasi 

pelatihan gitu. Kalo budaya sih kita menyesuaikan masing-masing daerah. 

Karena saya kan keliling jadi saya menyesuaikan budaya di televisi jaringan 

dimana saya ditugaskan. Kalo semisal pelatihan skill sih kita ada ya, semisal 

Roy (Koor. Liputan) mengumpulkan anak-anak (Video Journalist, Presenter) 

mengajari tentang membaca dan menulis naskah dll gitu sih. Jadi untuk 

pelatihan skill nya lebih terkesan santai ya, diskusi sharing  Teknik, ilmu gitu 

kayak belajar kelompok. Tapi ini dilakukan secara rutin sih. Roy itu setiap 

sebulan sekali ngumpulin VJ dan Presenter-presenter. 

P  : Dari yang saya lihat, Staff di Kompas TV Jateng kan terdiri dari berbagai 

jenjang usia. Adakah gap antar usia itu pak? Mungkin rasa sungkan gitu pak 

I  : Kalo melihat daerah, ini di pulau Jawa kan khas sekali dengan budaya ewuh 

pekewuh, jadi pasti ada. Disini saya melihat yang terkesan di tuakan (dihormati) 

itu Pak Agus. Jadi bahkan Pak Agus lebih bisa merangkul teman-teman 

ketimbang saya, karena saya kan baru datang 2 tahun belakangan dan Pak Agus 

kan udah mengenal jauh lebih lama ketimbang saya.  Kadang-kadang itu terjadi 

dan menurut saya itu baik. Bahkan ketika saya ingin mengusulkan suatu ide 

untuk News saya berpikir untuk Pak Agus atau Roy saja yang menyampaikan, 

karena dia lebih di dengar  gitu kan. Saya akan bilang ke Pak Agus dan dia yang 

megumpulkan teman-teman. Saya ingin menghormati orang yang lebih lama 

disini sih, dan menurut saya, saya merasa lebih bijak kalau saya menyampaikan 

kepada Pak Agus maupun Roy dulu sebelum menyampaikannya kepada teman-

teman. Namun kadang memang ada beberapa hal yang memang harus langsung 

saya sendiri menyampaikan kepada teman- teman. Saya akan melihat kultur itu 
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dulu, bahwa disini yang dituakan (dihormati) itu Pak Agus, maka saya akan 

banyak mengajak diskusi Pak Agus. Semisal ada perintah atau teguran dari 

Jakarta, saya gak akan menyampaikan langsung ke forum tapi saya diskusikan 

dulu dengan Pak Agus dan Roy. Saya merasa karena kita kerja dalam team jadi 

tanggung jawab itu ya harus di tanggung bersama. 

P : Oya ya pak. Baik mungkin cukup segitu dulu pak wawancaranya. Terimakasih 

untuk waktunya. 
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Lampiran : Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sutiyono (Kepala Biro Kompas TV 

Jawa Tengah) 

Hari, Tanggal  : Kamis, 16 Agustus 2018 

Pukul   : 12.00 – 12.35 

Tempat  : Kompas TV Jawa Tengah 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I) : Agus Sutiyono (Eksekutif Produser sekaligus penanggung 

jawab divisi News Kompas TV Jawa Tengah) 

P  : Di Kompas TV Jawa Tengah ada berapa divisi ya pak? 

I  : Hmm.. sebenarnya kita sudah melebur jadi satu ya. Ya ada 3 divisi ya, divisi 

news, teknik, sama HRDGA. News itu terdiri dari produser, koordinator liputan, 

kemudian video journalist, presenter yang merangkap reporter juga, kemudian 

ada tim editing. Lalu kalo yang teknik itu meliputi MCR (Master Control 

Room), ada SCR (Studio Control), Tim Studio yang terdiri lagi dari 

cameraperson, lightingman, floor director. Ada juga bagian TX yang ada 

dipemancar, dia terpisah sendiri gedungnya, dia yang di gombel sana ngurusi 

pemancar. Kemudian HRDGA itu jobdesc nya terbagi dua yaitu HRD dan GA. 

Ini karena SDM nya juga tidak banyak jadi ya merangkap-merangkap. 

P  : Apa rutinitas yang dilakukan bapak secara teratur di Kompas TV Jawa 

Tengah? Khususnya di divisi News. 

I  : Hmm rutinitas kerja ya, karena saya di divisi news jadi saya menjelaskan 

rutinitas kerja di divisi news ya. Rutinitasnya ya menyiapkan materi untuk 

pemberitaan untuk ditayangkan. Secara mekanisme ya, pertama kita rapat 

redaksi, lalu ada proyeksi liputan, nanti setelah proyeksi liputan langsung 

didistribusikan langsung ole koordinator liputan  kepada VJ atau reporter untuk 
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membagi tugas liputan, setelah dapat proyeksi mereke melakukan liputan 

sesuai dengan yang diproyeksikan, kemudian VJ dan reporter menyampaikan 

dalam bentuk naskah serta visual hasil liputan, kemudian hasil liputan di cek 

oleh produser dan diolah lagi, selanjutnya proses editing dan dubbing, lalu 

berita disusun dan ditayangkan. 

P  : Menurut bapak bagaimana pengalaman kerja di Kompas TV Jawa Tengah?  

I  : Awal mula saya bekerja di Televisi Borobudur dulu waktu era reformasi 

adalah televisi swasta lokal pertama di Jawa Tengah. Kemudian TV Borobudur 

bermitra dengan Kompas TV Jawa Tengah pada tahun 2010. Jadi dari jaman 

TV Borobudur sampai sekarang menjadi Kompas TV Jawa Tengah masih tetap 

bertahan. Pengalaman kerja dalam team disini, kita kalo mau melakukan liputan 

itu paling tidak bertiga, ada cameraman, reporter kebetulan saya waktu itu, dan 

driver ini merangkap sebagai helper juga. Saat saya di TV B saya pernah 

menjabat sebagai kepala pemberitaan yang bertugas mengkoordinir  untuk 

melakukan liputan dan segala macamnya. Waktu saya masuk di TV B ya 

bangga, ternyata program-program kita tu banyak dilihat oleh masyarakat, 

banyak menjadi pembicaraan diluar. Nah itu kan kita bekerja ada hasil untuk 

masyarakat dan diapresiasi, dari situ kita seneng gitu. Itu cukup membayarlah 

jerih payah yang kita keluarkan. Dulu kita sempet siaran di TVB selama 17 jam, 

itu kebanggaan tersendiri buat kita, karena dengan SDM yang terbatas sekitar 

65 orang tapi kita bisa siaran 17 jam. Kemudian setelah jadi televisi jaringan 

dengan Kompas TV Jawa Tengah, ada kebanggaan tersendiri, jadi satu jaringan 

dengan industri media besar, kita bangga nama Kompas  tidak hanya dikenal 

secara lokal seperti TV B dulu, namun secara nasional. Kebanggaan kedua, 

tentunya beda dengan TV B, secara perlengkapan peralatan untuk siaran/ 

liputan sekarang lebih memadai, sehingga teman- teman lebih bisa 

menyalurkan ekspresi dan kerja kerasnya, mereka jadi lebih bersemangat. 

Contohnya sekarang kita bisa siaran langsung, karena sekarang kita punya 
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mobil SNG (Satelit News Gathering). Ya itu kan kebanggaan tersendiri gitu, 

karena saat dulu TVB kita belum punya.  

P  : Lalu bagaimana dengan pemotongan durasi siaran tadi pak? 

I  : Nah itu.. ini dukanya yaitu SDM nya semakin berkurang ya, sekarang jadi 

hanya 20 karyawan, lalu slot lokalnya menjadi sedikit hanya 2,5 jam. Cuma ya 

jangan di lihat 2,5 jamnya tapi kita juga punya kesempatan untuk siaran 

langsung secara nasional. Contohnya sekarang momennya kan arus mudik, kita 

sudah siapkan team untuk melakukan pemantauan dan itu kan siarannya tidak 

hanya tayang secara lokal, namun secara nasional. Sekali lagi, itu kebanggaan 

tesendiri. 

P  : Lalu berkaitan dengan program acara, apakah ada program acara yan bertahan 

sejak TV B hingga kini menjadi tv berjaringan Kompas pak? 

I  : yang masih bertahan itu, program acara Kuthane Dhewe. Kuthane Dhewe itu 

program berita  bahasa jawa yang sudah ada sejak awal berdirinya TVB. 

Kenapa program ini masih bertahan, karena Kompas TV ini adalah televisi 

berita, sementara Khutane Dhewe adalah program berita, selain itu juga karena 

kita ingin mengangkat lokal wisdom. Jadi bahasa yang di sampaikan ya bahasa 

daerah. 

P : Bagaimana komunikasi yang terjalin secara interpersonal antar staff di 

Kompas TV Jawa Tengah? 

I : Dalam berinteraksi, kita langsung person to person. Percakapan langsung 

antar staff atau pimpinan merupakan cara komunikasi kami. Lebih enak aja, 

langsung menyampaikan yang dimaksud, serta mengurangi salah paham. Hal 

ini juga meningkatkan toleransi dan solidaritas team. 
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Lampiran : Hasil Wawancara dengan Bapak Kristanto (Penanggung Jawab Teknik 

Kompas TV Jawa Tengah) 

Hari, Tanggal  : Kamis, 24 Agustus 2018 

Pukul   : 12.10 – 12.25 

Tempat  : Kompas TV Jawa Tengah 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I) : Kristanto (MCR person, sekaligus penanggung jawab divisi 

Teknik Kompas TV Jawa Tengah) 

 

P : Selamat siang pak Kris, boleh minta waktunya sebentar untuk melakukan 

wawancara? 

I : Ya monggo, tapi sebentar saja ya karena setelah ini saya ada urusan. 

P : Ohya baik pak, langsung saja ya, apakah ada pelatihan atau program training 

atau mungkin seminar untuk menunjang keahlian staff dalam bekerja pak? 

I : Kalau yang kayak seminar gitu enggak ya. Kita lebih ke sharing gitu tapi rutin 

dilakukan. Semisal ada staff, biasanya reporter gitu masih bingung dalam 

penulisan dan pembacaan naskah. Nah biasanya langsung Roy yang jelasin 

langsung turun tangan untuk mengajari. 

P : Hmmm lalu bagaimana suasana kerja disini pak? 

I : Ya.. enak-enak aja. Suasana kerja disini lebih ke kekeluargaan ya dalam arti 

kita bahkan saling mengerti dan membantu saat mungkin yang lain butuh 

bantuan, walaupun mungkin itu bukan tugas/ pekerjaan saya. 

P : Baik pak, terimakasih atas waktunya. 
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Lampiran : Hasil Wawancara dengan Ibu Ninik Lestari (HRD Kompas TV Jawa 

Tengah) 

Hari, Tanggal  : Jumat, 24 Agustus 2018 

Pukul   : 13.00 – 13.15 

Tempat  : Kompas TV Jawa Tengah 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I) : Ninik Lestari ( HRD Kompas TV Jawa Tengah) 

 

P  : Siang bu Ninik, maaf saya minta waktunya sebentar untuk wawancara ya bu.. 

I   : Ya, silahkan. Mau tanya apa jen? 

P  : Bu Ninik di Kompas TV Jawa Tengah di bagian HRD (Human Resources 

Department) benar ya bu? 

I  : Iya benar saya HRD, yang mengurusi pengelolaan SDM dan bertanggung 

jawab atas kinerja karyawan, serta membimbing staff. 

P  : Kalau semisal ada masalah, apakah bu Ninik sebagai HRD turut terlibat untuk 

menyelasaikan masalah? Dan bagaimana caranya? 

I  : Ya tentu, saat ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah staff. Langsung face 

to face lah ya. Kalo pak Andi biasanya lokalisir jangan sampai melebar kemana-

mana kita meeting dengan orang-orang yang bergesekan atau mengalami 

problem, lalu saya diminta tolong sebagai HRD untuk ikut membantu 

menyelesaikan persoalan ini, dengan patokan ya 5C itu. 

I : Hm begitu ya bu.. baik terimakasih bu Ninik terimakasih untuk waktunya. 
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Lampiran : Hasil Wawancara dengan Mas Nanang Alfian Edly (Staff Kompas TV 

Jawa Tengah) 

Hari, Tanggal  : Jumat, 24 Agustus 2018 

Pukul   : 11.36 – 11.50 

Tempat  : Kompas TV Jawa Tengah 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I) : Nanang Alfian Edly  ( Staff Editor Kompas TV Jawa Tengah) 

 

P : Halo mas, pertama-pertama saya mau tanya di Kompas TV Jawa Tengah mas 

Nanang bekerja dibagian apa ya? 

I : Saya staff bagian Tim Editting jen. Tugas saya tentu mengedit video. Setiap harinya 

bagian saya menerima video mentah dari camera person, dan video presenter dari 

Tim Studio, lalu saya olah menjadi dalam satu video untuk disiarkan esok harinya. 

Begitu kira-kira jobdesc saya. 

P : Oh begitu ya mas, itu tadi bisa dikatakan termasuk dalam rutinitas kerja mas Nanang 

begitu ya? Nah kalo di Kompas TV Jawa Tengah adakah rutinitas yang dilakukan 

secara teratur mas selain rutinitas kerja? 

I : Setiap pekerjaan kita sudah selesai, kita selalu rutin pingpong. Sampai kita kadang 

kadang tu patungan untuk beli bola pingpong. Jadi melepas penatnya lebih ke 

olahraga gitu main pingpong bareng- bareng. Selain itu ya paling rutin beli gorengan 

di makan bareng-bareng waktu meeting. 

I : Oke mas, terimakasih untuk waktunya.  
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Lampiran : Hasil Wawancara dengan Bapak Abraham Wahyu Nugroho (Dosen Ilmu 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang) 

Hari, Tanggal  : Jumat, 12 Oktober 2018 

Pukul   : 10.30 – 10.55 

Tempat  : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Pewawancara (P) : Jeanny Widodo Putri 

Informan (I) : Abraham Wahyu Nugroho, S.Ikom, M. A. (Dosen Ilmu 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang) 

 

P  : Selamat siang pak, perkenalkan saya Jeanny. Benar dengan pak Bram ya? 

I  : Iya benar, silahkan. 

P : Langsung saja ya pak, kemarin kan saya sudah sempat mengirim file skripsi 

saya. Nah tujuan saya bertemu dengan bapak ingin menanyakan bagaimana 

tanggapan bapak mengenai penelitian saya yang membahas tentang budaya 

organisasi di Kompas TV Jawa Tengah? 

I : Iya kemarin saya sudah sempat membaca. Kasus yang kamu ambil cukup unik 

membahas tentang budaya organisasi. Mungkin kalo dari saya lebih kepada 

metode yang kamu pakai ya. Alangkah lebih baik bila menggunakan metode 

etnografi, hasilnya akan terlihat lebih detail. Namun kelemahannya 

pengamatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1 sampai 2 

tahun. Untuk mengenai hasil penelitian kamu, dengan menggunakan  teori 

Budaya Oganisasi yang dikemukakan oleh Pacanowsky dan O’Donnell Trujillo 

menurut saya sudah oke, hasil analisis kamu dalam setiap aspek sudah 

mencerminkan apa yang disebut peforma komunikasi (budaya organisasi). 

Begitu kira-kira dari saya. 
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P : Oh begitu ya pak. Baik terimakasih banyak untuk masukkan dan 

tanggapannya. Terimakasih banyak pak. 

 


