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Tune in : jingle green radio

---------------------------------------------

Opening Presenter (di intro lagu)

Script:

104 koma 4 fm, green radio, fresh and smart station

hai,,  senang  skali  saya  annisa  morinda  dapat  kembali  menemani  anda  di 
MENGENAL LEBIH DEKAT  

Topik kita kali ini adalah tentang profil seorang pedagang yang sudah tidak asing 
lagi di kampus kita trcinta. Siapakah dia? nanti ya...

--------------------------------------------

lagu Indonesia (Kuyakin cinta- d’cinamon)

--------------------------------------------

Jingle green radio

--------------------------------------

Tune in :  Suara roger, ‘tisu, xon c,…

----------------

Narator 1

Suara itu Familiar bukan?/ Yap suara milik pedagang asongan ini memang khas 
di telinga mahasiswa IPB/ betapa tidak/ tanpa terlihat lelah pedagang asongan ini 
berkeliling dari fakultas satu ke fakultas lain menyapa para pelanggannya dari 
pagi hingga sore//

Roger bukanlah nama sebenarnya, pemilik nama asli cecep hidayatullah ini 
dahulu pernah berjualan rokok/ dan seiring pergantian dagangan, ia  mengganti 
julukannya/

------------------------

Sisipan 1

Suara roger ttg nama aslinya dan asal mula dipanggil roger

-------------------------- 

Narator2



Penggantian dagangan ini ternyata diawali oleh sebuah cerita tentang nasihat 
seorang mahasiswi yang mampu merasuki benaknya sehingga ia mengganti 
dagangannya/

-----------------------------

Sisipan2

Suara roger cerita ttg mahasiswi yang menasehatinya jangan berjualan rokok

------------------------------- 

Narator3

Meski pernah berjualan rokok, roger ternyata bukanlah perokok, dan ia tidak 
menyukai kebiasaan merokok/

-------------------------

Sisipan3

Suara roger tidak suka rokok

------------------------

Narator4

Berjualan keliling merupakan keseharian yang dijalani Roger. Dimulai di pagi hari 
ia membeli barang dagangannya di dua toko di babakan raya, yaitu toko citra 
usaha dan al amin dan memulai berjualan keliling kampus

-------------------------

Sisipan4  

Suara karyawan al amin dan citrus

-------------------------

Narator5

selain berjualan dari pagi hingga sore hari, roger juga mengurus sebuah kos-
kosan / tidak banyak menurutnya, tapi ia sangat mensyukuri apa yang ia dapat//

------------------------

sisipan5

Suara roger tentang tempat kost nya

----------------------------

Narator6



Bersama sang ibu, roger menghuni sebuah rumah di cibanteng yang juga 
disewakan sebagai kos-kosannya/ kepada tim kami, ia berbagi sebuah 
pengalaman mengobati luka bakar sang ibu dengan kecap/ ia percaya, dengan 
bahan-bahan alami dari tumbuhan, banyak penyakit dapat terobati//

--------------------

Sisipan6

Suara roger cerita ibunya

----------------------

Narator7

Roger pernah menikah dua kali, istri dan anak pertamanya meninggal dunia 
karena penyakit komplikasi/ kemudian ia menikah lagi dan dikaruniai seorang 
putri bernama siti nuzZahra yang kini berusia 3 tahun, namun sayangnya, 
mereka bercerai dan mantan istrinya membawa pergi putri mereka. Bagi roger, 
putri nya ini memberikan inspirasi untuk terus bekerja keras dan berjuang.

--------------------

Sisipan 7

Suara roger tentang Anaknya 

---------------------------------

Jingle 104.4 FM GREEN RADIO

======================

iklan obat batuk cajupis

script:

Oki : uhuk..uhuk…aduh batuk ga sembuh sembuh ni

Lutfi : duh knapa sih jeng, kayaknya tersiksa amat

Oki: iya ni batuk ga sembuh sembuh

Lutfi : minum ini aja, kecap ma jeruk nipis

Oki : aduh males deh buatnya, rempongg

Lutfi : yaampun skrang kan ada cajupis instan

Oki : cajupis? Apaan tuh?

Lutfi : itu formulasi dari kecap dan jeruk nipis instan, dijamin lgsung sembuh dlam 
2 hari



Narator : cajupis, formulasi dari kecap dan jeruk nipis. Anda tidak perlu repot-
repot lagi meracik kecap dan jeruk nipis. Batuk hilang, aktivitas lancar.

=================

iklan layanan masyarakat Keluarga Berencana

script:

Istri:  aduh  anak2  blum  pada  makan,  PR  mereka  belum  pada  selesai,  pada 
kemana semua sekarang

Suami:  cari kerja susah, kerja capek, uang belanja gak cukup,  tagihan belum 
dibayar.

(Teriak bersama-sama)

Narator :  sori sori sori  bang, ogah ah kawin muda. Sori sori sori  bang, nikah 
butuh rencana. Yang muda yang berencana

=================

Jingle 104.4 FM GREEN RADIO

=================

Lagu barat Craig david – walking away

=================

penyiarnya masuk lagi (di ekstro lagu barat itu dan backsound mulai)

script : 

104.4 fm green radio, fresh n smart station. Okay greeners, masih bareng annisa 
morinda di  mengenal  lebih dekat.  Dan tadi  kita  udah cukup sedikit  mengenal 
sosok roger,  pedagang yang unik  yang berjualan di  sekitar  kampus kita,  dan 
tentunya kita masih pengen mengenal lebih dekat lagi sosok seorang roger yang 
ternyata  banyak  hal-hal  yang  tidak  kita  ketahui  dibalik  keceriaannya.  Okay 
langsung saja kita lanjutkan, Mengenal lebih dekat. 

============================

Narator8

Dikenal dan mengenal banyak orang merupakan hal yang roger sukai dari 
pekerjaannya. Selain itu roger juga suka berjalan kaki karena menyehatkan. 
Namun, tidak sedikit pengalaman pahit yang ia rasakan. Salah satunya adalah 
pengalamannya dituduh mencuri di masjid alhurriah. Dari peristiwa itu, ia 
mengalami trauma untuk sholat di masjid itu dan memilih sholat di masjid 
lainnya//



-----------------

Sisipan8

Suara roger Pengalaman di alhuriah

-----------------------

Narator9

Diantara sekian banyak orang yang mengenal roger, ternyata tidak semuanya 
berbaik sangka kepadanya/dalam perjalanannya berjualan asongan, ia pernah 
dituduh sebagai pengedar ganja//

-----------------------------

Sisipan9

Suara roger Pengalaman dituduh jualan ganja

---------------------------------

Narator10

Setiap harinya, terlihat roger berkeliling menjajakan dagangannya di setiap sudut 
kampus. Namun  ternyata tidak semuanya, ada dua fakultas yang enggan ia 
lewati, yaitu fakultas kedokteran hewan dan fakultas kehutanan, hal ini 
dikarenakan ia memiliki pengalaman buruk di fakultas-fakultas tersebut

Sisipan10

Suara roger Pengalaman  di fkh 

---------------------------

Narator11

Sebagai mahasiswa IPB tentunya anda tahu bahwa ada larangan pedagang 
asongan disekitar kampus. Menanggapi peraturan larangan itu, seorang dosen 
FKH akan menuturkan pendapatnya

----------------------------

Sisipan11

Suara dosen Fateta

-----------------------------

Narator12



Di mata mahasiswa ipb, roger memiliki kesan tersendiri, seperti yang akan 
diutarakan oleh Rahman, mahasiswa teknologi industry fakultas teknologi 
pertanian  angkatan 44

----------------------------

Sisipan12

Suara Rahman

--------------------

Narator13

Tak sedikit pengalaman pahit dan ketidakberuntungan yang ia rasakan, namun 
dengan positif thinking, semangat yang tinggi dan terus mendekatkan diri pada 
Yang Maha Kuasa membuat roger tetap bertahan dan selalu ceria di mata 
pelanggannnya. Mari kita dengarkan tips dari seorang roger alias cecep roger 

------------------------

Sisipan13

Suara roger : Tips ceria dan semangat makanan 

========================================

Closing penyiar  (  Ringkasan dan pesan refleksi,  ucapan terimakasih dan 
informasi acara selanjutnya)

Script:  

Oke greener!!  Hidup  ini  adalah  perjuangan.  Tidak  ada kata  menyerah  dalam 
hidup ini.  Terus berlari dan berlari untuk mengejar impian. Yakin, optimis, dan 
percaya diri untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

Well  greeners!  Saatnya  untuk  berpisah,  saya  Annnisa  morinda  undur  diri. 
Semoga  kita  bisa  mengambil  manfaat  dari  apa  yang  telah  kita  dengar. 
Terimakasih buat yang udah gabung dan jangan kemana-mana karena setelah 
ini masih ada acara yang menarik dari green radio.

Wassalam. Bubye…

=======================

Jingle 104.4 fm green radio


