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LEMBAR PENGESAIIAN

l-aporan Kuliah Keria l-apangan ini saya buat clengan sejujurnya dan tclah
diterima oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas llmu sosial dan llr-nu politik,
pada tanggal l3 Juli 2020 sampai tanggal l2 Agustus 202A.

Medan, 14 Agustus 2020

Mahasiswa Pelaksana KKL, Dosen Pemb. tapangan,

Abdul Gani Siregar Dra,Ettati■ IIasibuan ⅣI.si
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. yang relah

rretnberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun laporan Kuliah
Keria Lapangan (KKL) ini dengan tujuan untuk dapat melengkapi tugas laporan KKL.

Laporan KKL ini menjelaskan berbagai rnacam kegiatan yang dilakukan oleh
saya dalam llurun wakttr satu bulan. Laporan ini mernbahas mengenai Mekalrisgre

Produksi Iklan Layanan Masyarakat di Lembaga Penyiaran publik RRI pro 2 Medan.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada orang tua, pihak universitas dan para
pernbinrbing/rekan-rekan yang rnendukung selama proses KKL di RRI pro 2 Meclan,
telah membantu saya dalam menimba ilmu baru di bidang penyiaran yang ticlak saya

terima dalam bangku perkuliahan. Terima kasih juga kepada pihak yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu karena sudah membantu saya dalarn mencari materi dan surnber

informasi sebagai bahan cialarn penyusunan laporan ini.

Penulis mohon maaf iika terdapat kesalahan dan kekurangan dalanr laporan ini,
semoga laporan yang saya buat dapat bermanfaat. Demikian yang dapat penulis
sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Medan,14 Aguttlls 2020

Abdul Gani Siregar
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1.3. Target Pelaksanaan KKL
Adapun target yang ingin dicapai selama pelaksanaan Kuliah Keria Lapangan

antara lain:

a. Mendapatkan ilrnu baru tentang penviaran yang tidak ilapat diperoleh di
bangku kuliah

b. Bagaimana proses pra-produksi sampai proses produksi berlangsung

c. Cara nielrulis naskah radio yang benar

d. Belajar menjadi audio editor

1.4. Alasan ⅣIemilih Iン Okasi KKL

Radio Rcpublik lndoncsia(RRI)adalah salah satu lcmbaga pcllyiaran publik yang

sudah bcrdiri pada ll septembcr 1945 hingga saat ini ′
「 cntu dcngan eksistcnsi yang

tidak kalah saing dcngan lclnbaga pcnyiaran swasta(radiO swasta)mettadi daya tank

pcnulis untul.‐ bcrgabung lncrasakan prOscs kcua di dalalnnya.

Radio Republik lndonesia cRI)memiliki saluran tcrballyak di lndOnesia,

schingga memungkinkan pcndcngar mendapaよ an infOiIIlasi yangjauh lcbih massifdall

beragam.Melihat bagaimana semangat juallg RRI hingga sttt ini mcmbuat pcnulis

scma鳳菫pcllasaran bagが mana etOs k‐etta ttra pcgawai di dalamtta.

Tcrutama Radio Rcpublik indoncsia yang bcl‐ ada di Kota Medan inclniliki kcrla

sallla yang balk dengan l_Inivcrsitas Mcdan Arca schingga mcttadi batu 10ncatan tlntuk

Penulis agar bisa dite五 ma mcttadi m由調iswa KKL disana.

Sebagai lelnbaga penyiaran terbesar penulis berharap dapat inenitnba ilrllu

schingga nantinya pcngdaman yatt di■ pathn selaina masa Ktt bisa bcrwlla ulltuk

petulis dilnasa yang akan inendamg.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB II

LOKASI KEGIATAN

2.1. Waktu Pelaksanaan Kuliah Ketta Lapangan

Kcgiatan Kuliah KeJa Lapangan yang dilakukan pcnulis bclalan sclama satu

bl:lan,tepatnya pada tanggal 13」 uli 2020 salnpai 12 Agustus 2020.

2.2. Lokasi Kulinh ttbtta Lapangan

Pcnulis mclakukan Kuliah Kc」 a Lapangan pada salah satu lembaga pcnyiaran

publik Radio Republik lndOncsia Medan

Alamat Kanlor  i、「alan Jcndral G〔 1lot Subrotoぅ sei Sikal■ bing C Hゃ Kcc,

1、イcdan Hclvctia,KOta Mcdan,Sumatcra Utara 20123

Websitc      :httpsi〃 rri.co.id//mcdaゴ dacrah

2.3. Gambaran limum Radio Republik lndOnesia

Radio Rcpublik lndOnesia(RRI)adalah stasiun radio lnilik negara lndoncsia 
斑

didirikan pada tangga1 1l  Scptcmbcr1945 dan diperingati sebagai Hari  Radio

lndonesia.RRI dan TVRI(Televisi Republik lndOnesia)berStatus sebagailcmbaga

pcnyiaran publik

Slogan RRI adalah Hド ご々α′,`/f〔 rdartr, 7を /`J/7ご′こ;dar`711

Scbcllllll mC■iadi Lcillbaga Pcllyiarall Publik sclarula hal■ pir 5 tahun sttak tahtln

2000,RRI bcrstatus sebagai Pcrumhaan Jawatan(Pettan)yaitll Badan tJsaha Milik

Negara(BI_「 MN)yang tidak mcllcari untung.Dalam status Perusahaan Ja、
、′atan,RRI

telah  mettalankall  pnnslp― pFinSip  FadiO  publik  yang  llldepellden Perusahaan

」awatan dapat  dikatakan   sebagai  status  transisi  dari tel■
baga  Pcnyiaratt

Pcmcrintah mcnttu Iソcmbaga Pcnyiaran Publik pada masa rcfollIIasi

Likuidasi Departclllen  Penerangan Oleh  Pelltcrilltab  Presidcnィ
ヘbdllrahman

Wallid dttadttan mOmeFltum da五  sebuah prOses perubahan(bソ ′″7′

"C/2/ 
θltl″じゴ

RαdiO ke    arah Pν みルσ   scnップεθ   B″っαttθ仏,′′ηg dcngan    didasa五 Peraturan

Pclnerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Prcsiden RI tangga1 7」
lllli 2000.

Kedudukan Status Radio Rcpublik lndOncsia〕
縣ng semula sebagai Pcrusahaan

Ja、Ⅵatan berdasarkan Pcraturan Pclncrintah Nomor 37 Tahun 2000 secara dinalllis
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dcngan proscs yang cuktip paniang bcrgallti status sttak tahun 2005

berdasarkan Peraturan Pelllerintah nomor i1 1｀ ahun 2005 sebagai Lembaga Penyiaran

Publik.1)c、vasa ini RRI nlclmpunyai 60 stasiun pcnyiaran dan stasiun pcnyiaran khusus

yang dituJukan ke lン uar Ncgcri,"suara lndOnesian unttlk Radio Republik indOnesia

daerah Kota Medan inellliliki cinpat saluran atau prOganl,yaltui

a Prttmma Daerah(PR0 1)scbatti daran/)z,α ′Pι″7b`“句ηα″7ん/6/り警″αん′

IKα″αノル71′′「
`′

ド′

'yang inclayani segmcn mas)′
arakat yang berada di pcdcsaan,

perkotaan,pegunungan dan pcrindustrian.

b.PrOgrama Kota(PR0 2)scbagai siaran′
"露搬/κrc″ルJ`磁,Иηαたルね″′β ?/α擬

Åレじα″ソ″
``ッ

yang illcla)ani rFIsyarakat muda di pcrko物
ほn, bahkan di

kabupaten,

c.PrOgralna FII(PR0 3)lllcrupakan siaran dari Jakarta sebagai siaranノ
′́‐′″gαrr

おθ″ノ″ N(■sプο″α/βz/α″αた/cD′ 7′′′″ヽ κ
`′

″(ゎノ2σ∫′αα771 yang mcnyaJlkan be」 ta dan

inforrllasi(2～ζ
`I'S(・

/7α″′マ/)sclama 24 Jam ttng dipancarluaskan Oleh sctiaD

Stasiun Rlll dacrah kepada masyarakat luas di scluruh wilayah Ncgara

Kesatuan Rcpublik lndOncsia

d.PR0 4 siaranノ )鮒『α′κごわ:ィこ/91,αα″7～し1,′θ″α′yang menyttikan ancka kcbud〔 vaan
dari NegaFa Kesatuan Rcpublik lndoncsia secara s/Pο ″′ッだn,θ dan 722′ 6/JZ′″2″αッ

`

RRIjultt mcngudara secara streaining lnclalui aplikasi RRI Pl彎 Go

2.4. Visi dan Misi Lcmbaga Pellyiaran Publik R]RI】

“
Iedan

Visi LPIP RRIIIIedan:

MCttadik〔 m RadiO Rcpublik lndOncda scbagai radiO bettaringan tcrluas,

pembangutl karakter bangsa,berkelas dunia

ルlisi LPP RRI M[edall:

a Memberikan pcl等 anan inおmaζ telpcκりa yang dapat mettadi aCuan dan

sarana  kOntr01  sOsial  masyarakat  dcngan  mcmpcrhatikan  kOdc  ctik

jumalis亘 L/kodc cttk pcnylaran

b. lヽengcnttbangkan siaran pendidikan untuk nlcncerahk‐
an, Inencerdaskan, dan

lllCInbcrdayakan scna mendOrong krcatiitas masyarakat dalalnl kcmngka

mcmbangull karakcr bangsa.

c.Menyelenggarttan slaran yang berttゴ uan menggali, melestarikan dan

mellgel■ banょan budaya ballgsa,memberikall hibLlrall yang schtt bagi
UNIVERSITAS MEDAN AREA



keluarga, membentuk budi prckerti dan .jati diri
globalisasi.

d. Menyelenggarakan prograrn

budaya bangsa dan melayani

e. Memperkuat program siaran

NKRI

f' lv'le ningkatkan kuaritas siara, ruar nege, dengan program siaran yan*
mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.

g' Meningkatkan partisipasi publrk dalam proses penyelenggaraan siaran mulai
dari tahap perencanaan. peraksarunn, hingga ev,aluasi program siaran.

h' Meningkatkan kualitas audio dan memperl,as jangkauan siaran secara nasionar
dart internas:onal dengan ntengoptimalkan surnberdaya teknorogi l,ang ada clan
mengadaptasi perkembangan teknorogi penyiaran serta mengefisienkan
penger oraan operasional ma upun pemel i haraan perangkat tekn i k.

i. Mengembangkan organisasi yang clinamis, efbktifl dan efisien dengan sistem
martajemen sumber daya (sDM. keuangan, asset, inftrrmasi dan operasional)
berbasis teknologi infonnasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga
yang baik (good corporate governonce)

.i Meningkatkan kualitas siaran Iuar negeri dengan program siaran \rans
mencerminkan politik negara clan citra positif bangsa.

k' Memberikan pelayanan .iasa-.lasa -yang terkart dengan penggunaan dan
pemanfaatan asset negara secara profbsional dan akuntabel serla menggari
sumber-sumber penerilnaan lain untuk mendukung operasional siaran dan
meni ngkatkan kesejahteraan pegarvai.

Tugas pokok RRr: memberikan perayanan in&rrmasi, hihuran yang sehat perekat
sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seruruh masyarakat.

5

trangsa di tengah aru.s

siaran berperspekti{. gender yang sesuai dengan
kebutuhan kelompok minoritas.

di wilayah perbatasan untuk rnenjaga kedaulatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2'5. struktur organisasi Lernbaga penyiaran pubrik RRI Medan
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3. Menerinra llle pendukung untuk llyer

4. Mengirim berkas flyer yang sudah didesain

5. Mengirirr hasil voxpop yang sudah melewati proses edrting

b. Desain Flyer

l. Mengajari ibu pernbirnbing di RIil rnenggunakan phot'shop

2. Mendownload beberapa logo instansi yang terkait

3. Melakukan desain flyer Ibu pertirvi Memanggit tlelajar di RRI

menggunakan aplikasi Photoshop

c. Voxpop (Suara Rakyat)

I. Mencari dua narasunrber untuk diu'arvancarai perihal "Tatanan ilidup Baru.,

2. Melakukan rekaman suara narasumber

3. Clah ha.;il rekarnan untuk mengurangi nr.tt,se

4. Menstabilkan dua suara narasumber agar satu tone yang sama

5. Proscs editing hasil rekarnan dan audio instmment

6. Final edrting dengan menyisipkan efek.ftule-in dan.fhde-out

7. N{engirim hasil editing kepada Ibu pembimbing RRI melalui whatsApp
d. Naskah Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

l. Melakukan hrain mdpptng

?. Mencari topik dan ide kreatif

3. Proses menulis struktur IL,M

4. Hasil naskah lLM (Dukung Atlet Indonesia di Hari Kemerdekaan)

5. Revisi naskah

6. Mencari topik dan ide kreatif kembali

7. Proses menulis struktur ILM yang baru

8. Hasil naskah ILM (Upacara di Rurnah Aja)

9. Masuk ke dalarn proses produksi

l0.Naskah diikutkan lomba oleh pihak Lpp RRI Medan

e. Naskah Filler Radio

1. hrfelakukan hrain mupping

2. Mencari topik dan ide kreatif

3. Proses menulis blurb Filler Radio

4. Hasil naskah Filler Radio (Sejarah Awal upacara Bendera indonesia)

5. Revisi bagian audio

6. Masuk proses produksiUNIVERSITAS MEDAN AREA



3.3. llasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

3.3.1. Identifikasi Tugas Yang Relevan

Selama pelaksanaan Kuliah K.erja I-apangan penulis memsa bahwa tugas-tugas

yang diberikan oleh pihak LPP RRI Medan sesuai dengan disiplipn IImu Komunikasi
yang telah dipelajari penulis selama di bangku perkuliahan.

Scperti saat diberikan tugas lnengopcrasiOnalkan dcsain tlyer tidak ada kcndala

yang berani karcna tugas ini sud油 壷kuaJ dch pcnulお slak SMK dan kcmbali

dittarkan kctika di bangku pcrkuliaha■ Scl面n itu mcnulis nぉbhILM dan msLh
Fillcr yang mencangkup inね rinぉ i dan isi pesan yang jelas,penulis tidak merasa

kcsulitan karena stldah terbiasa mcnulis naskah filin pendek, naskah dOkumcntcr,

mcnulis ccrpen scbagaimana yang sudah dittarkan di mata kuliah Andio Visual

Teori tclnik pcriklallan dan audio vistlal juga dapat diterapkan pada KKL

sclal■ a di LPP RRI Mcdan karcna bcberapa tugas yang sudah penulisjttarkan di at4■
s

mengambil bebcrapa disiplin ilmu yang tclah dipcl巧 ari.Pada teknik penklanan butuh

kcterampilan dalanl mcngolah naskah ILM yang mcnaHk llntukr para pcndcngar)jika

di telcvisi butuh visual yang lllenarik kcmudian didukung olch audio yang jelas,

llalll■ln di radi0 1lanya nlcngandalkan audiO schingga naskah yang baik akan

l■ cn 11■ iang k‐ Cbcrhasilan prOduksi lklan Layallan Masyarakat di radio

Pcnulis mclaktlkan bcberapa tugas cditing yang dapat dikaitkan dcngan ilinti

tcori attu praktiklllm audio visualぅ  menlbuat scbuah VOxpOp yang scmpurna harus

incldui cditing audiO yatt dimana proscs pengcづ aanlva sama kctika pcnulis

IIlengedit sebuah Яlm pendek.Hanya stta pada vOxpop kita fokus pada audio

3.3.2. Identiflkasi Keterampilan Bartt yang Diperoleh

Selama mclaksanakan KKL pcnulis juga l■ cndapatkan bcbcrapa ilmu dan

keteFalnpllan b訂 けdi dunia pcnyiattn yan3 di rllana tidak dittattan paぬ perknlittan.

Sangat bertlntung ketika penulis akhimya lllengetahui prOses bagailnana sebllah

naskah ILMI Radio

Penulis ttendttatkan keterampilan dan pengctahuan baru ten機
鴫 naskah

kemtuhan radit settm ini penulis http麟 凛 神 競軸轟iS ttskah ccrita pelldek,

ｑ

´
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skcna百0 1lm,naskah dOktimこ ntcr,novel dan puisi,1lalη un dalam kcsclllpatan ini

pelldis melmpettari hJ baru.

rヽoxpOp adalah hal asing bagi 
ドntiliS karcna baru mcngctahui kattt tcrscbut

sctclah bcrada di RRI, secara sederhtt vOxpOp adalah suara lrnasyrtFakat yang

berhubungan dengan Opini publik,hanya stta untuk kebutuhan produksi,pihak radi。

mclllinta narasumbcr untuk membcrikan opini dengan durasi singkat namun isiド
san

yallg disainpaikan dapat diterima dcngan _lclaS Penulis harus mele、
vati transisi

lllCllCari narasumbcr,illclakukan rckal■ an kenludial1 11lastlk pada proses audiO cditing

intonasi suara setiap orang tcntu bcrbcda,namun di sinilah yang meniadi tang■
lng

_iaWab besar kctika pcnulis harus mcnsinkronkan dua sヒ lara narasumbcr dcngan tclllpo

intOnasi yang sama

Lcmbaga Pcnyiaran Publik RRI Mcdan memberi kewenangan kcpada

mahasis、 va Kこ 1くL untuk mcngctahui banyak hal di dunia pcnyiaran. Pcnulis bcbas

bertanya tcntang hal apa pun yang bersanJこ utan dcllgan pekettaall,hal ini lllembantu

penulis sclalna berada di RRI,secara tidak sadaF keterampilan′
2′わ方ε,ソθクルプ″g rJCntllis

bcrguna dalaln kOndisi sepcrti ini.

3.4. ldentiflkasi Kendala Pclaksanaan Kuliah Ketta Lapangan

Pada uFllumnya pclaksanaan Kuliah Ketta l′ apangan tidakriah scmudah yang

pentllis bayangkan karclla ada bcbcrapa kcndala yang cukup mercsahkan sclallla

l)claksallaall R〔 ]KL bcrlangsung_ :Bcberapa kali pcnulis harus mclc、 vati rcvisi karena

ketidaktahuan penulis terhadap bcntuk dan jcnis vO卜 pOp, schingga mcrasa cukup

kcwalahan

Sclama mclakukan Kuliah Kcづ a Lapangan di Lcmbaga Penyiaran Publik Radio

Republik lndonesia(RRI)ヽ 4edan,benkut bebcrapa hanlbattn yang tcJadi yaitul

a Jadwal shitt kantOr yang sangat terbatas,dalall1 5 ha五 waktu bckcla pCnulis

hanya l■endapatkan s10t untuk hadir ke kantOr i-2 kali

b Akibat beberapa pegawai RRI Surabaya tcttangkit pOsitif COrona memba、
■■

dampak lllahasiswa KKL bcketta di nllnah tta sclama tiga minggu

c.Datang ke kantOr jib dipcJukan tta schngga ldょ dapat mengttnttall

fasilitas yang tcrscdia scpctti bclttar mCttadi pClッ iar radi0

d. Stllitnya melakukan komunikasi nlelalui daring dengan pihak Pelltbilnbing

RRI Pro 2 Medan karena bcliall punya kcsibukan iainUNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB IV
P[,I}1BA}IASAN

4.1. An*lisis Terladap Aktivitas Kuliah Kerja Lapangan
Pada bagian ini penuris akan membahas dan menganalisa

dilaksanakan selama KKL dengan teori dan pendapat tokoh
kuliah atau dari berbagai referensi.

aktivitas-aktivitas yan g

yang diperoleh selama

4.2. Pengertian ⅣIedia Ⅳlassa

Media Massa bukanlah la」 Inettadi hd yang asing ddam kcschaHan kiね
,dintana

kita scring sckali bcrsinggungan.mclihat dan mcndcngar F)CSan yang disampaikan Olch

mcdia lllassaンfedia massa scndi百 mcmiliki bcrbagai ka」 ian yang telah ditelaah,ditcliti

dan didiskusikan Oleh para ahli yang tcrtls bcrkembang hingga saat ini.

Cangara(2002)menyatakan bahwa media massa lncrupakan suatu alat yang

digunakan dalaln mcnyalnpaikan pcsan menggunakan alat kolnunikasi mekanis dari

sumbcr pcsan ke pcnerima pcsan atau k‐halavak umum Alat mcLnis kOmunikasi yang

dirnaksud Olch cangara adalah berbagai media massa yang ada di inasyarakat s,pcrti

surat kabar,tclevisi,「adio,hingga ilin.

Untuk mcmpcttclaS pCmahalnan mcngcnai pcngcrtian mcdia massa,Cangara

lllCttClaSkan kanktcristik nlcdia inassa scbagai bcFikuti

a Komunikasi yang dilaktlkan Oleh inedia lllassa bcrsifat satu arah, dittlana

media massa sebagai pcngiril■ pcsan pada khalayadQュdi`″7εθ tanpa mcncrilna

umpan balik ttauルθJみ
`rた

Иzfごた″εc scndiH lllcmang mcmungkinkan untuk

l■cmbc五 kan.ヵcごみαごたi narllun tidak bisa dilakukan langstlng schingga tidak

te■adi kOInunikasi dua arah.

b lnfOrmasi yang disal■ paikan bcrsifat meluas dan scrempak,diinana infOrinasi

dapat mettangbu banyak O総 ng sekaligus dalain waktu yang bersalnaan′ Hal
iai membmillledia massa mampu mengattsi hambttanjarak dan waktu dalal■

pcnyampaian informasi atau pesan komunikasi.

c. IIledia massa merupakan sesllatu yang terikat dengan lclllbaga, diluana ada

banyak Orang yang mcnge101a dan mettalankall prOsも pcnpmpaian infOrlllasi

d. IdSrFnaSi yang disampaikan media massa bcrsifht cclldcrLIng terbuka,dilnana

inお rlnasi tersebut dapal dite五 ma Oleh siapa stta.Selama Orang terseb斌

11
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incngakscs incdia lnassa yang bersangkutan, 11]aka tidak hambatall baginya

Ltntuk rnencHma inibrlllasi yang diberikan.

c Ⅳlcdia massa mcnggunakan pcralatan tcknis dalam prOscsnya dan ccndcrung

bcrsitht lllekanis,sel〕 c:li telcvisi,radio,surat kabar,dan lain sebagainya

MOdia lnassa tlah mcl■ pcrscmbahkan lklan Layanan Masyarakat(lLM)scbagai

bcntukl kcpcdulian terhadap kchidupan be111lasyarakat iLM tclah berkcmbang pada

lllcdia clektronik tclcvisi dan nlcdia cc性 懇c, hingga dcwasa ini lLM mulai masuk dan

diproduksi Oleh inedia bcrbasis audiO Mcdia elektronik radi。
lnerupakan media pllillg

popular bagi pcriklanan karcna biayanya yang rclativc rcndah dan cakupannya 10cal

Radio juga bersifat lu、 ves,artinya lklan yang dipcrdcngarkan bisa disiark‐
an k‐ apanpull

dan dilnanapun Tcrlnasuk‐ ILM yang diprOduksi secara audio, menlilik‐
i karaktcristik

yang unik dalam menyampaikan pesan agar didengar dan mendapat perhatian dari

pendcngar.

4.3. Iklan I」ayananルlasyarakat Radio

Pujiyanto(2013:8)nlcndcinisillan lklan Layanan Masyarakat adalah iklall yallg

digunakan ulltuk mcnぅ βlllpaikan inbrmasi,mcngttak atau mcndidik ttnittak di mana

tttuan akhimya bukan keuntungan ekOnomi,melainkan keuntungan sosial.Keuntungan

sosial itu lltcliputi lmuncuinya pcnalnbahan pengctahllan, kesadaran sikap dan

pcrubahan pc五 laku FllaSyarakat tcrhadap lllasalah yang diiklankan,yallg illana kcselllua

k‐cuntungan itu sangat pcnting bagi k,ualitas kchidupan inasyarakat itu scndiri_

Iklan Layanan Masyamkat(lLM)di radio melupakan salah satu bcntuk

komunikasi massa,dimana sebuah icmbaga bcrtttuan tlntuk mcnyalllpaikan pesan atau

isu sOsial yang tcttadi di masyarakat salllbal mcnghimbau agar mcngllcntikan pcilaku

sosial yang keliFu.

Perubahan perilaku yang diharapk‐ an dari iklan layanan llllasyarakat bcrupa

mencrillla pe」 ]rak‐ u baru, lncnola‐k pcniaku yang tidak diinginkan. lncmodi■
kasi

kebiasaan untよ me■ adi pc五 laku yang iebih balk dan meninggalkan pe五 laku lama
yang bllruk. WVidiヾ まalna mcnyalnpaikan harapan dan iklan iayanan masyarakat,yaitu

masp〔無 abntcrbattun dan d8riring pada kcadhan bが k(Pttiyanto,2013:8).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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yang disampaikan dalam iklan jenis ini berupa

menggugah khalayak melakukan sesuatu kebaikan

Persaingan ILM yang diproduksi sec&rs audio semakin ketat terjadi oleh beberapa
radio ternama di Indonesia. Salah satunya radio jaringan Indonesia RRI Medan yait'
radio yang turut andil mempersembahkan ILM dengan mengangkat isu-isu hangat yang
menjadi perbincangan. Pengaruhnya tidak sedikit ditemui dan menjadi topik
pemberitaan media online.

4.4. Fungsi Media Massa

Schin kattk“五sak,nlctta nlastt juga l■cmiliki ingsinya scn由 ● dan tcrぬ閾t

bcrbagai pcran dalaFn pclaksanaan fungsi tcrsebut Berikut adalah fbngsi mcdia massa

sesu憂 denbOan yang dむ daSkan dch Mc QllaH(1994)

a Fungsi in■)111lasi, dilllana media massa bcrperall dalal■  mcnycdiakan dan

menyarmpaikan infOrmasi mcnl委 nai bcrbagai penstiwtt kttadlan,dan realita

yang teJadi di dalam masyarakat.

b. Funigsi kesinalη bungan, diIInana mcdia massa berperan pcnting dalaln

mengakui, nlengekspresik‐ an, dan nlendukung adanya budaya dolllinan dan

budaya khusus.Media massa_luga ber"ran dalalll terbentukllya perkel■
bang〔in

budaya bal‐ll yang ada di rlDasyarakatぅ sckaligus tctap mclcstarikan nilal yang

sudall ada.

c「ungsi kOrclasi,dilllana lnedia massa lncnaRirkan dan mettclaSkall pc百
stiwa

yang terJadi bcrikut kcnlungkinan hubungan dcnttn hal atau peristiwa lain

yang tcrkait.

d. Fungsi mObilisasi, dinlana l■edia m:遮sa berperan dalaln nlenyebarkan

infOrmasi dan lnengkal■ panyekan berbagai hal dalalu bidang ekonolmi,pOlitikっ

negara,agama,dan lain sebagainya.

e Fungsi   hibumn,   dilllana   lnedia   massa   nelllbcrikan   hibuttn

kcpada α21(力

`77σ`SCbagai sarana rclaksasi dan pcngalihan pcrhatian da亘
kctcgangan sOsial yang tc可 試li di lnasyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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4.5. Jenis Predia lvlassa

Setelah memahalni apa itli media massa dan ftingsinya,sclattutnya kita akan

mcngulas illcngenai jcnisづ cniS Illcdia lnassa Jcnis lncdia massa sccara garis bcsar

terbatt mettadi jcnis betttsarkan wtttu dall Jc面 s berdasarkan bentuk Be面 kut adalah
jenis media massa berdasarkan waktunyal

a.Media Massa Tradisional

lヽ4cdia  massa  tradisional  menyanipaikan  irllbrinasi  yang  didapat  dari

lingkungan dan tclah diselcksi,ditclcmahkan,kenludian baru discbaJuaskan

kepada khalayak luas  Mcdia l■ assa tradisional lllerupakan perantara yang

mcngirimkan inf011llasinya melalui saluran te■ entu dalam proscsnya lnteraksi

yang teJadi antara mcdia massa dcngan khalayak penc●
ma pesan ccnderung

scdikit,nal■un bukan bcralti pcncHma pcsan bcrsifht pasif

Pcneilna pesan dalanl mcdia rllassa tradisiOnal adalah bagian dari struktur

sosial masyarakat yang tidak pasif dalalll mcllcrilna dan mcnycleksi inお
rmasi

yang disampaikan Dcngan kata lain,pencriina pcsan dari rnedia inassa tradisional

tctap mcl■ iliki kckuatan dalalll nlcnyaring dan mcmpcrcayai infontlasi yang

diberikan mcdia Bcbcrapa cOntOh mcdia yang tcrmasuk kc dalalm nicdia massa

tradisional adalah surat kabal・ ,televisi,FadiOっ dan「linl.

b l卜ledia Massa MOdern

Mcdia massa mOdcrn tcrbentuk sciri了 lg dengan pcrkcl■ bangan jalllaFl dan

kemttuan teknologi yang memungkinkan muncuinya ber稜
導ai lltedia baru dalaln

ntasyarakat,cOntohnya adalah internet dan telepon seluler atau tclepon gcnggam

ψα/26F/2ル ο″c)MCdia lllassa modcm bukan stta dipcgang dan dikuas薮
01ch

icllabaga tertellttI, nalllun sctiap individu dapat rylcmberikan dan lncnycbarkan

mお rlnasi k‐epada khJり ak ramal.Hal濾 i juga didukun3 denttn idak adanya

pcrantattl dalal■ interaksi yang tetiadi antta pcmbcri dan pcnc五ma pcsan dalal■

mcdia inassa rnodem.

Seperti pada mcdia rllassa trttisional,suinbcr atau pcmberi pcsan dalarn mcdia

rnassa modtt juga dapat lncnyttpaikan dall menycbarkan infOFmお
i kcpada

banyak OrallLT sekaligus dengan cakupan yang luas Namun bcrbeda dcngan l■
cdia

massa t=灘isional,dalalla media lnassa mOdem pen‐ erillla pesan yang menentukan

kapan tettadinya waktu intrよ si dengan pembe」 pesan.Kolllulllkasi yang tettadiUNIVERSITAS MEDAN AREA
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dalam illcdia nlassa nlodcr,l pun bcrsilht i10cngalir dan dua arah, dilllana

memungkinkan teladiル
“
あαC力 langsung antara pemberi dan penc菫 ma pcsan

Scdangkanjcnis mcdia lllassa bcrdasarkarl bcntuknya tcrbagi mcttadi tiga,yaitu:

a. Mcdia cetak aね lu ρ″ノ77/θノ″2″r/rα,merupakan illedia massa yang dibllat dcngan

percetakan yang kellludian menghasilkan tulisan sebagai bcntuk infOnnasi

yang diberikan だヽcdia cctak bisa dibilan〔
I nlerupal〔an lnedia rnassa yan〔

I stidall

hrm dikerlal dunla,dimallaにmuncuhnnya sudah ada sttak tahun 1920-an.

Bcberapa contOh lncdia cdak adalah surat kabar atau koran,bukuっ
mttalah,

tabloid,取′y′∫/c2′r474 dan lain set聖 婆inya

b Ⅳrcdia cichronik, Illcrupakan lncdia lllassa yang mcnggunakan tckn0103i

elektronik sehingga lnemungkinkan unluk didengar suaranya dan dilihat

galnbarnya Oleh khalayak, Nfedia clcktronik yang muncul pcrtalma adalah

radioっ dilnana lllcdia ini rncnyalllpaikan inibrinasi lllclalui audiO atau suaranya

Kenludian munctll pula lllcdia clcktrOnik tclcvisi yang incmungkinkan

khalayak bukan hanya incndcngar suara, namLIn juga menyak‐
sikan langsung

bagaimana pc五 stiwa yang tcrckan dalam gambar yang dittjikan

c.Mcdia(ンみθr,yang juga ditnal dcngan mcdia intemct atau θ″′′″ご
″′′

`lia.ヽ
4edia massa  ini  teFIDilang  llledia  yang  cukup  baru・

  dilllalla

kcnnunculannya barll ramai dikena1 11lasyarakat dLlnia pada sckitar abad 21

Mcdia ι
)′
み
`r ini lllcnlungkinkan kllalayak ulltuk lncngakscs inbrl■ asi tallpa

batas waktu dan tcntOrial dacralL schingga inお mlasi tcrsebar dengan iauh

icbih luas dibanding dua lllcdia scbclllmnya.

4.6.Tttuan Media Massa

Bicara mcngenai komunikasi massa inaka akan sallla hainya bcrbicara lncngenai

lltedia atau mcdia massa.sebab kOlnultibsi lllastt merupakan komunikasl yang tc■
alin

lllclallll l■ edia ntassa.KolllsCp lnedia dalarn kOlmunikasi lltassa bisa dibilang lncrupak敏

sarana komunilasi yang dit■ iukan sccan luas untuk lncnlangkau hampir scmua ora電

yang berada pada、 三layah yang iebih itts iaJ.Mttia dapat lllcrttuk kCpada sclllua

jenis media yang akrab dalalll kehiduptt kita sepe■
i lncda dektFOnikっ dgitが ,caよ

atau bahkan inedia sOsial.

a. bllenginfOrlnasikan Pcsan,dalam kOmunikasi lnassa sudab pasti terdapat pesan

atau inessagc yang ingin disanlpaikan kepada publik. Scbab ttnpa ada pcmn

terscbut maka kolllunlkaJ massa績 dakrょan dapat teladi.Dalam hd i亜 metta
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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scbagai pcnyalllpaiannya tcntu mclniliki tЧ
luan,tidak lain ialah tclltunya agar

pesan yang disampaikan tersebut sampai dcngan sempuma kepada pllblik

Scbab apapun bcntuk dan jcnis pcsannya tctap harus diinftlmnasikall kcpada

publik

b.Mcttadikan lnぉrmasi Lebih Menank,entah mdal面 medla cetak,digitd atau

clektronik tentunya scmua pcsan atau inR)fmasi yang disaikan olch mcdia

harus mampu incnarik klhalayak BLikan llallva sckadar rllelllbaca, lllcndcngar

atau menyaksikan informasi tersebut tctapi nlcdia juga memiliki ttjuan dalam

mcngemas pesan secara mena五k agar para khalayak ikut mcnanggapi scputar

infOnnasi tcrscbut,Dcngan dcIInikian lnaka akan incnciptakan hubungan tirFlbal

balik yang akan incmbuat kOmunikasi rnttsa berlangsung dcngan baik

c Memben Efck Hiburan,dalan kOmunikasi nlassa mcdia juga memiliki tijuan

mcnghibur atau cntcrtaining E)imana pcsan yang disampaikan tcntunya tidak

mclulu mcngenai prOblctllatik‐ a atau hal卜 rang sifatnya serius`Bcntuk pesan bisa

nlelalui hal… hal yang lucu Schingga khalayak akan bisa mencrirnanya dcrlgan

santli dan Hleks

d Mcmbuat Pesan Lebih Efchit mCdia mcmiliki pcran yang sangat bcsar dalam

komtinikasi massa Adanya lnedia be■ 可uan untuk lncmbuat pesan lebih

efektif dan dapat diterilma oleh khalavak Jika tOdak disampaikan olch l■
edia

yang krcdibcl scbuah pcsan hanya akan dianggap sebagai isu s■
ia Narllun,jika

lnedia kredibcl yang lllcnvalnpaikiannya nlaka asumsi lllasyarakat atatl publik

juga akan bcrbcda dalanl inenyikapinya

c.Mёngcflsienkan waktu,mcdia mcmiliki tttuan mengeisicnkan waktu,dalalll

komunikasi lnassa attu kOmunikasi Organisasi Eisicnsi dalam hal ini adalah

tentunya agaF peSan daptt Lbih ce“ t sainp面 kepada khalttak.ApJagi jika

pesan terscbut bersifat llrgent atau sangat mendesak. Misainya pesan

peHllgatan bcncana alam yang tcntunya harus disalmpaik‐ an dcngan ccpat Oleh

a、vak mcdia.

l Mempcnnudah Pcnerimaan Pesan,tttuall lncda dalalll kOmu五 kaS massa

tidak lain adalah agar pcsan yang disampaikan mudah di tcriFna OICh siapap■
lll.

Sebab mcdia yang baik harllsiah mampu l■ engcmas pcsan agar dapat ditcrillla

oleh semm kalallttn.Tanpa tta battstt usia a2u je面 s kelamin,j■ a hJ ini

teiall te巧灘i lnaka tugas media sebagai lnediator sudah teJaksana dengan bttk

sebagaiinana proscs k01nulliktti dalallt Organisasi.UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3・
MCngcmas Pcsan Mcttadi lン Cbih Mcnattk,tidak gampang nlcl■ ang untuk bisa

menarik pcrhatian khalayak ramai  Apalagi untuk bisa mcnyirnak dengan

scksama pcsan yang disalllpalkan Namunぅ inilah yang kcmudian mc■
,adi Sa!ah

satu tttuan mCdia dalam komunikasi nlassa.Yakni untuk incinbuat pesall

inettadi lcbih menari.Sehingga menank minat dan daya tarik khalayak tlntuk

mcmbicarakannya agar lncncuat scbagal isu global.

h Agar Pcsan Mlcrl」 adi l′Cbih Jclas,tttuan IIICdia dalam kOnluniMsi l■ assa yang

sclattutnya adalah untuk membuat agarド san mc可 adi lCbih jclas Tettadang

tCづ ad pcnyampttan pesan yang bc減 Olak bdakang.schngga kcmudian

meniinbulkan kcgaduhan di ranah publik c)lch karcna itu,mcdia harus hadir

sebagai penengah dengan menghadirkan pesan yang sesuai fhkta tanpa

dibumbui"rspektifyang suttek衝 f

i 4ヽcnghubungkan Pcsan, mcdia juga lncmiliki tttuan Sebagai pcnghubung

pesan dalanl k‐ 01nunikasi massa Scbab tanpa media lllaka tidak‐  akan ada

penghubung antara pcsan dan khalayak olch karcna itu mcngapa pCran l■
cdia

mcnJadi amat kmsial Tcntunya」 angan sampai kcmudian mcl■ buat mcdia

disusupi l(cpentingan pribadi yang bisa lllcinpcngaruhi pcrscpsi publik^

j Mettadikan Pesan Lebih Hidup,tttuan media beHkuむ ya adalah mettadikan

pcsan lebih hidup Makstld hidllp disini bllkan bernafas atau nlcllliliki detak

jantung lNamull lcbih kcpada pcngarllh yan_LT ingin diberikan 01ch 
ドsan

kepada publik Misainya lebih mcrlabuat publik mcttadi tCrgcrak olch isu akan

scsuattl Atau juga mcnyebabkan pcsan mctta面 縫buah cnergi dan kckuatan

untuk membangun kepcdulian masyarakat terhadap isi pesan Pastinya mcdia

lnclncgang pcranan pcnting bagailnana pesan tcrscbut ak/an ditcrima Olch

publik.

k.Memberi Ettk Pendidikan, media juga memiliki tttuan cdlkasi dibralik

pcnyampaian pesan dalalη  sctiap kOmtlnikasi lllassa Scbab khalavak atall

publikjangan mclulu disuguhi olch isu― isu yang rlllalah scmakin mcmpcrkeruh

suasana. Jtlstru ketcrbukraan dan kcbcbasan lncdia haruslah lllcinberikan

scbutt pcmbe覇 領an yang mendidik bagi masyarak証 .Dimana lnasyarakat

tidak mudah terpancing prottkasi,isu sara danjuga bc五 ta hOax yang saat ini

lllartt te町 (轟i teFutallla di mcdia sosial.

1.Pesan NIenJadi Lebih TeFbuka, sttak runtuhnya orde baru,media llldOnesia

seperti seseOrang yallg baru saa lepas da五 belcng_・ Ll yang selanla ini mctterat.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Scbab jika Anda tahu pada cra tcrscbut medぬ sepc■i dbungkam,masyarakat

dibutakan Oleh pesan yang hartisnya dapat mcreka dengar dan dapat media

sampalkan Nalllun,kini kcbebasanドrs dan mcdia amat bcgitu bcsar sampai―

salmpai kiln tidak tthu di rnana batasannya. Mcskipun illenllliki tⅦ 曖n untuk

mcmbuat pcsan menJadi lebih terbuka,namun tetap disampaikan berdasarkan

fakta_fakta yang ada.

m Me■iadikan Pcsan Lcbih Bcrnilai,sctiap l)csan tcntu mciniliki nihi tcrscndiri.

Tcntunya upaya mcnyampaikan nilal ini incniadi tttuan daH media dalam

scbuah kOmunikasi rnassa Scbab,pcsan yang tidak mclniliki nilai sama hainya

dcttan isu dan juga bcrita hoax yang marak bercdar Scbisa mungkin pesan

yang disampalkan oleh media harus mellliliki nilai schingga akan dapat

melnbuat khalayak menJadi belaJar da■ ilemetik nilai yang tcrkandung di

dalamnya

4.7. PIelanisme Produksi lklan Layananル lasyarakatlLPP RRI Pro 2 1■ Iedan

Berdasarkan pcnlllJauan penulis sclama kcglatan Kuく L di Lembaga Penylaran

Ptlblik RRI P10 2 Ⅳrcdap_khususnya di bidang pcnyiaran tclah mettalankan selllruh

ttlgas yang dilllandatkan dcngan sebttk mungkin tcrlcbih dalaln upaya mcmbantu

proses produksi lklan Layal■ an Masyarakat pada bagian lllcntllis naskah

Hasil penclitiall dan tenluan penulis illcngenal iklan layanan masyarak,at RRI Pro

2 Mcdan maka pcnulis akall mcttabarkan bagaimana alur suatu iklan iayanan

masyanktt dapat disiarkan Lmgkah a■ ■ral dimdai dcngall penentllan idcな Onsep iklan

biaSaFva diambil dari pcHstiwa yang scdangttngat teJadi atau scdangdipcrbincangkan

91Ch lllasyarakat,kemudian idc terscbut dituan3 kc dalanl scbuah tulisan bcl‐ tlpa naSkah.

Naskah yang sudah ditulis ntcle、 vati pFOses pcnllaiall oleh til■  peneliti naskah apakah

stldah sesuai kriteria dan dapat disiarkan. Lalu tiltl beatJf akan inelllilih narator atau

pembaca narasi scsuai dcngan karaktcr vang dibutuhklan)biasanya llterck‐
a adalah

藤nfar Alur sdattutnya adJah rck4aman,stlara yang diEbm harus scsu函
dentt11

prosc・dur siaran Lanl非 rah tCrよhir hasil rckttnan aktt dicksckusi olch Audio DirectOr

unttlk mctnOtOng,mcnyisip dan mcngOntr01 agar hasil ik‐lan iayanan masyaraktt dapat

ditcrilna dcngan baik Oleh pendengar.
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BAII V

KESIMPT]I,AN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Selama kegiatan KKL berlangsung prcnulis mendapat banyak pengetahuan dan

pengalaman yang baru. Lokasi KKL selama sebulan ini menjadi wadah bagi penulis

utttuk rnenerapkan sctnua teori yang telah dirJapatkan di bnngku perkuliahan. Kuliah
kerja lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal clunia kerja professional

sekaligus mengenal lirrgkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi

mahasiswa setelah lulus kuliah.

Berdasarkan uraian kuliah kerja lapangan, maka dapat disimpulkan balrrva

a. Teori yang diajarkan selama di bangku perkuliahan sangat bermanfaat karena

dapat diterapkan ketika kuliah kerja lapangan

b. Lembaga Penyiaran Publik RRI Pro 2 Medan terutama di bidang penyiaran

telah bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas konten dan

nienghasilkan ide-ide kreatif guna mencapai tujuan menjadi saluran Suara

Kreatif Anak Muda.

5.2。  Saran

Berdasarkan hasil pcnelitian yang telah dillraikan pada bal)scし clllnlnva, Illaka

pcnulis illencoba tncmberikan saran bagi pihak Lcmbaga Penyiarall Publik RRI Pro 2

Mcdan maupun Univcrsitas IItcdan Area

l Bagi Lcmbaga Pcnyiaran Publik RRI Pro 2 1頭 edan

a.Para pega、 vai lebih banyak lagi belttar penhai tek■ ologi karcna kini scmlla

pekelaan melaluiteknolo」

b.Mcshpun sedallg ddam kongぉ i pandemi COv通 _19 scudaknya bcri

keselllpatan anak KK1/masuk kantoF lebih sering l■
esk‐ ipun sudah l■ eFnbagi

、vaktゴshift inastlk_Karena ilfmu yttg didapat di RRI sangatl■ enarik.

2 Bagi Uhiversitas Medan Area

a、  Dengan situasi pandemi corona saat ini, hcndaknva pihak univcrsittts

lnembci peltlallg kepada lnaLsis、ゃa untuk lllelakubn КⅡく:L secara daring

sesuaibidangyangdiminatidenganprOgmkettayangjelas.
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UNIVERSITAS M[EDAN AREA
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I  :」 alanKobmNoFnOrl Medan Estate/Jalan PBS:Nolllor 18(061)73668781736016817364348,7366731,Fax.(061)7366998 Medan 20223

Kampus‖  」abnSeJabudiNomor 79/Jaね nSdSerayuNorrloF70 A,雪 1061)3201994,Fax(∞ 1)8226331 Medan 20122
Webs″c― .umanc.に E Ina‖ :u‖ Lmedanarea@uma.acJd

Nonror : 404/FIS.0 101.3N1112020
Lamp. : -
Hal : Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Yth. K.a Radio Republik Indonesia (RRI) Medan
Jl. Gatot Subroto No.2l4, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia
Kota Medan, Sumatera Utara 20123

07 Juli 2020

Dengan hotmat, bersama ini kanri mohon kesediaan bapak/ibu kiranya dapat memberikan
rekomendasi dan kesempatan kepada nrahasiswa,/i karni dengan data sebagai berikut :

N0 NAMA MAHASISWA NPltrI

1 Abdul Gani Siregar 178530020

つ

´ Doni Ginola Girsang 178530031

3 Yoshua Vallery Sibarani 178530094

Unhrk memberi izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Radio Republik Indonesia GRD Medan.
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan
mahasiswali, dan KKL dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Juli sld 12 Agustus 2A20.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat membsrikan kernudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah
selesai melaksanakan KKL pada instansiAembaga yang BapakAbu pimpin-

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.五 Dekall

澱 kl Dekan Bidang Akademik,

Cc.Filc

Batubara,S,Sos,卜 4.AP
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RA010長薔p彗麟ι:K i1400N職 31A

/RRl― MDN/07/2020N●鍮o「

Si程 t

Lamp
Hal

:14贅

: Biasa
..

Permohonan KKL

-. l{opada Yth:
Dekan Faklil!35 116111

di -
Medan

Sosial●象「、11mo Polた lk

Dengan hOrmat,

懸embalas surat Nomori 404/FiS.0√ 01.3A式 ir2o2G tattgsaヒ
pOkOk slJrat diatas,deFlgan ini disampalkatt bahwa pada

懸ahasiswa yang tettbut dibawah ittil

NAMA MAHASiSWA

Abdul Gani Siregar 178530020

07 Ju(i 2020 peri:lal sepe量
|

pttnsipnya dapai me:〕 yetuiじ
:

| ~~PrOg藉扇聴面
~~¬

,                              1~T~可
面 痣轟 百:褒願葛

~~|

~†二~~~諄

飩 繭 蘇 ■

3むiciektitta「: KKL oi RRI ルlccar、 融響lai ta鍮99ai 13 Jtti:盆参2o
dengatt lllentaati segala ketentuan yang beriakti di RFti

lllettdovご n10ad dan rneng9u∩ akan:RR:Play,

ミ::亀 鮮 臨 LttFも ょ
「

軍 :[ILぶ撫 ξ貯

嚢 錯義冷 量
■ ‐ゞ

apず 難さ湾會論磁わ雫漁鬱

摯e‐miミian kanll sampalkan、 terima kasin

懸参議書準,07ご tili 202o

A`霧 ‐隆むall｀ R裟‡総eむan:

L
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