
Nama Radio : Soraya FM/Gelombang : 103.5 FM

Nama Penyiar : /Durasi Siaran : 30 Menit

Segmen : Remaja Dewasa /Jam : 10.00-10.30

Nama Acara : Pemutaran Lagu Pop Indo

(10.00-10.04) lagu Peterpan “Terbaik dan Terindah”....epening

10.04-10.07 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat siang

Hai piye kabare arek-arek suroboyo/bareng lagi dengan saya fauzi/dalam acara MAKNYUS di
radio kesayangan kita Soraya 103.5 FM// seperti biasanya fauzi bakal nemenin kalian semua selama
kurang lebih 30 menit kedepan// sekarang fauzi akan membahas tentang lagu-lagu pop terdahulu di
indonesia yang lagi banyak dari kawula muda yang pengen di puterin lagunya// dan bagi kawula
muda yang mau request lagu bisa kirim sms or telp ke nomer 085 730 635 234// kamu sekalian bisa
request lagu-lagu pop indo yang kamu suka mulai dari yang dahulu sampai sekarang/ dan lagu
pertama yang bakalan fauzi puterin buat kalian adalah lagu dari andra and the backbone yang
berjudul sirna//...

10.07-10.11 lagu andra and the backbone “Sirna”

10.11-10.15 lagu Peterpan “Ku Katakan Dengan Indah”

10.15-10.17 Soraya 103.5 FM

Oke sobat kawula muda balik lagi dengan saya fauzi// kalau kamu mau sms atau telp/
langsung aja ke nomer 085 730 635 234// nah...ini udah ada penelpon pertama yang masuk..

A: Hallo...103.5 FM

B: Hallo juga dari hidayat nich/

A: Hidayat mau request lagu apa and salamnya buat sapa?

B: gw pengen request lagunya peterpan yang semua tentang kita dan salamnya buat semua
temen-temen yang lagi liburan semoga liburannya asyik ya,,,,

A: oke deh hidayat/ requestnya bakalann di puterin trims ya,,,

Oke sobat kawula muda/ kalau begitu langsung saja kita kita dengarkan request dari hidayat/
peterpan “Semua tentang kita”/ tapi sebelum saya putarkan lagu yang di request oleh sobat kita
hidayat ini terlebih dahulu saya bacakan sms dari eko request lagu hijau daun “setiap detik”// dan
dari efendi minta requestnya lagunya Rio Febrian “Jenuh”//oke,,, kalau gitu langsung aja kita
dengerin lagunya

Nama : A. Fauzi Eko S.

Kls : G-1

NIM : B06208045
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10.17-10.21 peterpan “semua tentang kita”

10.21-10.26 hijau daun “setiap detik”

10.26-10.27 Soraya 103.5 FM

Kawula muda balik lagi dengan saya fauzi tidak terasa saya menemani anda sudah setengah jam
saatnya saya undur diri selamat siang dan sampai jumpa,,, Wassalam

10.28-10.30 lagu Rio Febrian “Jenuh”
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