
LAMPIRAN 

DRAF WAWANCARA 

 

Nama Informan  : Jumari Hasibuan 

Tempat Wawancara : PT. Djarum Kudus 

 

NO HARI/TGL INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Jum’at, 

15/04/16 

Biografi 

Penyair 

a. Siapa nama lengkap 

bapak? 

b. Tempat dan tanggal 

lahir? 

c. Nama-nama keluarga 

bapak? Baik orang tua, 

istri, anak-anak, maupun 

cucu-cucu? 

d. Dimana alamat lengkap 

kediaman bapak? 

e. Menjabat bagian apa di 

DKJT? 

f. Adakah hobi bapak selain 

menulis? 

g. Riwayat pendidikan 

bapak? 

h. Perjalanan karir bapak 

selama ini? 

i. Prestasi apa saja yang 

pernah bapak capai? 

j. Jabatan apa saja yang 

pernah menjadi tanggung 

jawab bapak? 

k. Penghargaan apa saja 

yang pernah bapak raih 

selama ini? 

2 Rabu, 

10/07/16 

Sastra  a. Sejak kapan bapak 

menyukai bidang tulis 

menulis? 

b. Sejak kapan bapak 
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tertarik belajar sastra? 

c. Jenis sastra apa yang 

paling bapak gemari? 

d. Hambatan apa yang 

sering bapak temui saat 

membuat karya sastra? 

e. Adakah harapan bapak 

dari membuat karya 

sastra? 

f. Apa tanggapan bapak 

tentang berdakwah 

dengan menggunakan 

karya sastra? 

g. Apakah kesemua karya 

bapak memiliki nilai 

religiusitas? 

h. Bisakah sebuah karya 

sastra mempengaruhi 

pola pikir pembaca? 

i. Motivasi bapak dalam 

membuat karya sastra? 

j. Dari semua jenis karya 

sastra bapak, jenis karya 

sastra apa yang pernah 

diterbitkan? 

k. Berjudul apa? 

l. Diterbitkan dimedia 

manakah? 

m. Bisa bapak ceritakan 

bedah puisi di Korea 

Selatan? 

  Karya-Karya 

Penyair 

a. Berapa bapak karya 

sastra bapak selama ini? 

b. Berapa banyak karya 

puisi bapak? Sebutkan? 

c. Berapa banyak karya 
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essay bapak? 

d. Berapa banyak karya 

cerpen bapak? 

e. Berapa banyak artikel 

yang pernah bapak tulis? 

f. Berapa banyak karya 

drama teater yang pernah 

bapak buat? Sebutkan? 

g. Adakah karya bapak yang 

paling fenomenal? 

h. Kenapa karya tersebut 

dapat menjadi 

fenomenal? 

3 Rabu, 

19/10/16 

Buku “Tentang 

Jejak Yang 

Hilang” Beserta 

Puisi-Puisi di 

dalamnya. 

a. Bisa bapak ceritakan 

mengenai buku “Tentanh 

Jejak Yang Hilang”? 

b. Adakah kelebihan dari 

buku TJYH dibandingkan 

dengan buku karya bapak 

yang lain? 

c. Dari keseluruhan isi 

buku, rata – rata 

mengandung nilai apa? 

d. Apakah asal-usul 

penciptaan puisi distorsi? 

Amanat apa yang ingin 

disampaikan kepada 

pembaca? 

e. Apakah asal-usul 

penciptaan puisi isyarat 

gigi? Apa saja amanat 

yang ingin disampaikan 

kepada pembaca? 

f. Apakah asal-usul 

penciptaan puisi 

kejujuran? Amanat apa 
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yang ingin disampaikan 

kepada pembaca? 

 

g. Latar belakang sosial apa 

dari puisi selagi ibu? 

Apakah ada amanat yang 

penting yang ingin 

disampaikan kepada 

pembaca? 

h. Apakah latar belakang 

penciptaan dari puisi di 

atas sajadah, sujud 

tengah malam, dan 

lailatul qodar? Apa saja 

amanat yang ingin 

disampaikan dari masing-

masing puisi tersebut? 

i. Apakah asal-usul dari 

puisi jangan katakan? 

Amanat apa yang ingin 

disampaikan? 

j. Latar belakang sosial 

politik apa dari puisi 

negeri hewan2? Amanat 

apa yang ingin 

disampaikan? 

k. Latar belakang 

penciptaan puisi orang-

orang kudus apakah 

berhubungan dengan 

masyarakat kudus 

sendiri? Amanat apa yang 

ingin disampaikan? 

l. Apakah asal-usul 

penciptaan puisi 

sembahyang saat 
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terbaring di rumah sakit? 

Apakah ada amanat yang 

ingin disampaikan? 

m. Bagaimana dengan awal 

proses penciptaan puisi 

cermin, catatan 1, 

kerinduan airmata? 

Amanat apa saja yang 

ingin disampaikan 

kepada pembaca dari 

masing-masing puisi 

tersebut? 

 

  



 

 
 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama  :  Nur Sovy Dwi Rahmawati 

Tempat /Tanggal lahir :  Grobogan, 22 Oktober 1994 

Alamat :  Jl. Raya Blora KM 01 RT 05 RW 06 Desa 

GetasRejo Purwodadi Grobogan 

Fakultas :  Dakwah dan Komunikasi 

Jurusan :  Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Email :  Sovyana_rahma@yahoo.com 

Riwayat Pendidikan :  

1. SD Negeri 03 Getasrejo tamat tahun 2006 

2. MTS Puteri Sunniyyah Selo Tawangharjo Grobogan tamat 

tahun 2009 

3. MA Sunniyyah Selo Tawangharjo Grobogan tamat tahun 

2012 
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