JADWAL ACARA INTERAKTIF
LPPL RADIO SUARA LUMAJANG

No

Hari

Acara

Narasumber

Deskripsi
• Jelita (jelajah informasi dan berita)

Jelita
(19.00 – 20.00)

Acara ini dibagi menjadi 3 :
1. Pukul 06.00 – selesai merelay berita nasional RRI Jember

Dinas Dalduk KB dan PP
Senin
1.
02-12-2019 Warung Taho
(19.00 – 20.00)

2. Pukul 06.30 – 08.00 obrolan santai seputar kebijakan Pemerintah

Tema : Pengelola pusat

Kabupaten Lumajang yang diasuh oleh lebih dari 1 penyiar dengan

pelayanan terpadu

mengangkat satu topik materi dan menerima opini pendengar, serta

pemberdayaan

informasi khusus dari Pengadilan Agama Lumajang.

perempuan dan anak di

3. Pukul 08.00 – 09.00 Dialog Interaktif tentang program Pemerintah

Kabupaten Lumajang

Kabupaten dengan narasumber dari OPD.

Jelita

Dinas Pemberdayaan

• Galaksi (gabungan lagu kenangan masa silam)

(08.00 – 09.00)

Masyarakat dan Desa
Lumajang

Selasa
2.
03-12-2019

Di acara ini pendengar dimanjakan dengan lagu-lagu kenangan 80 –
90an, baik pop indo atau manca, dengan disajikan tips aktual yang terkait

Tema : Persiapan

dengan kehidupan Masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan

Pemilihan Kepala Desa

disampaikan tips sehat bersama DinasKesehatan dan Dokter.

di Lumajang
Warung Taho

Dinas Pertanian

(19.00 – 20.00)

Tema : Distribusi pupuk
bersubsidi

Jelita
(08.00 – 09.00)

3.

Rabu

Galaksi

04-12-2019 (13.00 – 14.00)

WarungTaho
(19.00 – 20.00)

4.

5.

6.

Kamis

Jelita

05-12-2019 (08.00 – 09.00)
Jumat

-

-

adalah

dialog

interaktif

Dinas Kesehatan

masyarakat/Lumajangan

Lumajang (P2P)

1. Senin

yang

disajikan

dengan

bahasa

lokal

Tema : Hari AIDS

merupakan forum Lumajang Melek Hukum yang menghadirkan

Sedunia

narasumber yang terkait hukum (Bagian Hukum Setda Kab.

Rumah Sakit Jatiroto
Tema : Pencegahan

Lumajang, BNN Lumajang, Polres Lumajang, Kodim 0821
Lumajang, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri,
Satpol PP, dll sesuai penjadwalan)
2. Selasa

Stunting

merupakan dialog dengan topik pertanian, tanaman pangan,

-

perikanan, koperasi dan usaha mikro
3. Rabu

06-12-2019
Sabtu

• Warung Taho (warung anti hoax)

Spada

07-12-2019 (19.00-20.00)

menyajikan informasi terkait desa serta inovasi yang telah dilakukan
Dinas Kominfo

Jelajah Wisata

Dinas Pariwisata

(08.00-09.00)

Lumajang
Tema : -

desa sebagai contoh baik/best practice agar menjadi inspirasi dan
motivasi bagi desa-desa lainnya.
• Spada (special anak muda)
Acara ini special untuk melayani dan menghibur anak muda Lumajang

7.

Minggu

Si Amel

08-12-2019 (09.00-10.00)

Dinas Pendidikan

dikala mereka sedang belajar ataupun melaksanakan aktifitas persiapan

Lumajang

sekolah dengan lagu-lagu yang ter-HITS baik indo atau manca. Informasi
yang disampaikan seorang penyiar adalah seputar tips remaja, dan info
biografi penyanyi, dan dunia otomotif.

• Jelajah informasi berita
Kemasan acara ini sengaja untuk membantu promosi wisata di Kabupaten
Lumajang, sekaligus menggugah masyarakat untuk sadar wisata dengan
memperkenalkan SAPTA PESONA (aman, tertib , bersih, sejuk, indah,
ramah tamah, dan kenangan). Dan dunia kuliner di Kabupaten Lumajang
yang menyangkut makanan khas Lumajang dan hasil olahan oleh-oleh
Lumajang.
• Si Amel (kreasi anak melenia)
Acara ini di sediakan untuk menampung kreatifitas anak Lumajang
untuk memenuhi salah satu hak anak sebagai manaisi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu hak untuk
menyampaikan pendapat dan kreatifitas, sekaligus menggugah kembali
nuansa lagu anak-anak yang saat ini tenggelam oleh lagu dewasa. Di
acara ini akan melibatkan lembaga-lembaga sekolah dari tingkat PAUD
sampai SMU dengan tampilan yang sesuai dengan era melenia, seperti
menampilkan bakat, prestasi, ide dan gagasan.

