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Pembaca yang budiman,
Buku ini merupakan re-produksi dari dua judul buku sebelumnya, yakni Manajemen Radio 
Komunitas dan Produksi Radio Komunitas yang diterbitkan oleh Combine Resource 
Institution. Penggabungan dua judul ini dilakukan untuk memudahkan pembaca 
menelaah isu manajemen dan produksi sebagai satu kesatuan pembahasan. Karena 
bagaimanapun, layanan utama dari radio komunitas adalah produk penyiaran dan dari 
sisi pandang makro hal tersebut merupakan bagian dari manajemen radio.    

Sebelum ini empat judul buku diproduksi secara terpisah. Buku-buku tersebut diterbitkan 
untuk kepentingan program yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan radio 
komunitas di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) pascatsunami dan gempa bumi periode 
2006 - 2007. Selain kedua judul di atas terdapat dua judul lain sebagai pendahulu yakni 
mengapa radio komunitas dan bagaimana mendirikan radio komunitas. Pada tahap kali 
ini kami memfokuskan untuk menerbitkan kembali dua isu tersebut. 

Buku ini diterbitkan kembali melalui proses penyesuaian pada beberapa bagian dari 
buku aslinya. Beberapa bagian yang disesuaikan terutama pada contoh-contoh yang 
dikembangkan dengan berdasarkan konteks Aceh (isu bencana dan konflik) kini 
dihilangkan. Lalu dalam setiap bab  disajikan contoh kasus yang terkait isu dalam masing-
masing bab. Untuk memberi kemudahan dan sedikit penggambaran yang lebih utuh, 
contoh kasus masing-masing bab tersebut adalah kisah dari sebuah radio komunitas 
yang sama mulai dari bab awal sampai akhir. 

Buku ini pada awalnya disusun oleh Darmanto, Masduki dan Panca Andi Kurniawan. 
Darmanto banyak menulis pada bagian manajemen, sementara Masduki dan Panca 
menulis pada sisi produksi, Dalam proses berikutnya, Saiful Bhaktiar, Media officer 
Combine Resource Institution melakukan penyuntingan pada beberapa bagian dalam 
upaya mempersatukan kedua isu tersebut. Lalu, Saiful dan Imam Prakoso menuliskan 
kasus-kasus sederhana pada setiap awal bab. Kasus yang dirumuskan merupakan cerita 
fiktif. Meskipun demikian kasus-kasus tersebut adalah cerminan kasus-kasus umum yang 
dihadapi oleh pengelola radio komunitas sehari-hari terkait dengan masing-masing isu. 

Buku ini pada dasarnya diperuntukkan bagi pengelola radio komunitas, oleh karenanya 
disusun dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dimengerti. Meskipun 
begitu, tidak tertutup kemungkinan bagi siapapun untuk membaca dan memahaminya. 

Buku ini diterbitkan dalam enam bab. Bab Pertama menjelaskan mengenai manajemen 
radio komunitas, Bab Kedua menjelaskan tentang perencanaan program dan format 
siaran, Bab Ketiga menjelaskan tentang produksi siaran, Bab Keempat menjelaskan 
tentang penyediaan prasarana dan pengelolaan alat-alat siaran, Bab Kelima menjelaskan 

Kata Pengantar
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tentang sumberdaya manusia radio komunitas dan Bab Keenam menjelaskan tentang 
administrasi siaran dan pembiayaan operasional. Buku ini ingin secara jelas membedakan 
manajemen dan produksi radio komunitas berbeda dengan yang terjadi pada radio 
jenis lain. Lebih sederhana dan jauh dari kesan kompleks adalah yang ingin diangkat 
dalam pembahasan dalam buku ini, terutama terkait Bab kesatu, keempat, kelima dan 
keenam. Nafas kesukarelawanan menjadi bagian dalam proses radio komunitas, namun 
diharapkan tidak mengurangi prinsip-prinsip profesionalitas dalam merencanakan dan 
memroduksi siaran, karena bagaimanapun kualitas dan ketajaman isi siaran adalah hal 
yang ditawarkan radio kepada komunitasnya. Hal ini bisa dibaca lebih jauh dalam bab 
kedua dan ketiga. 

Guna menerbitkan ulang buku ini, Combine Resource Institution mendapat dukungan 
dari the Ford Foundation. Untuk itu terimakasih atas kesempatan yang diberikan. 
Semoga buku ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan radio komunitas 
di Indonesia dan juga gerakan masyarakat sipilnya. Akhirnya, selamat membaca. 

Salam,





B A B  I

MANAJEMEN 
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S
ebagian besar pengelola radio komunitas masih merasa sangat 
awam dalam hal manajemen radio. Ada banyak pertanyaan yang 
mereka ajukan. Apakah manajemen untuk sebuah radio komunitas itu 
diperlukan? Bukankah radio komunitas itu institusi media sederhana 

dan tak terlalu rumit seperti radio komersial atau pun publik? Bahkan, bukankah 
jumlah orang yang bekerja di dalamnya pun tidak banyak, dan urusan yang 
dikelola jauh lebih sederhana dari radio komersial atau pun radio publik? 
Pada institusi yang sederhana seperti itu, banyak pengelola radio komunitas 
beranggapan manajemen dalam sebuah radio komunitas tidak penting untuk 
dijalankan. 

Di bawah ini adalah contoh ilustrasi sebuah radio komunitas. Cerita ini bukan 
kisah nyata, tetapi beberapa penggambaran yang diangkat berasal dari kasus-
kasus yang ditemui di dalam radio komunitas. 

Alkisah, sebuah radio komunitas bernama Radio Komunitas Argo Mulia FM 
(bukan nama sebenarnya) berdiri empat tahun lalu di sebuah desa tak jauh dari 
kota X. Radio itu didirikan oleh beberapa warga yang memiliki hobi mirip, yakni 
di bidang elektronika. Mereka tergabung dalam paguyuban breaker setempat. 
Sebagian peralatan yang mereka gunakan, juga antenanya, adalah milik salah 
seorang mereka yang bernama Aswan. 

Awalnya mereka tak mengetahui perihal Radio Komunitas. Bahkan saat 
mendirikannya, mereka berharap radio tersebut kelak akan menjadi radio 
swasta. Mereka bahkan bercita-cita menjadi penyiar terkenal dan memiliki 
banyak penggemar. Pada saat yang sama, mereka bahkan belum tahu apakah 
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radio itu akan dapat bersiaran dan seperti apa dukungan dari penggemar selain 
dari kartu kiriman pendengar yang lazim diproduksi oleh hampir semua radio 
komunitas pada waktu itu. Belakangan, mereka mulai mendengar istilah radio 
komunitas dari sesama pengelola radio komunitas lain yang berada tak jauh 
dari kota tempat mereka tinggal. Konsepsi mengenai radio komunitas pun 
masih mereka rasakan sulit untuk dipraktikkan. Bagi mereka, lebih mudah 
mengoperasikan radio dengan cara seperti yang mereka lakukan saat itu. 
Lihat nanti sajalah, begitu biasa mereka menjawab ketika ada rekan dari radio 
komunitas lain menanyakan soal status radio mereka. Meskipun demikian, 
mereka selalu menyatakan dirinya sebagai radio komunitas. Bahkan ketika KPID 
(Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) mendatangi studionya beberapa waktu 
lalu, dengan tegas mereka menyatakan status radionya sebagai radio komunitas. 
Kini mereka tengah mengajukan izin sebagai radio komunitas. 

Aswan, salah seorang dari empat sekawan pendiri Argo Mulia FM didaulat 
kawan-kawannya untuk menjadi pemimpin radio. Mereka menyebut Aswan 
adalah Direktur Radio Argo Mulia FM. Apa perannya? Aswan tak perlu bersusah 
payah datang setiap hari karena studio radionya menempati salah satu kamar di 
rumahnya. Jadi kapan saja dia bisa datang ke studio. Ketiga kawannya pun tak 
sungkan lagi untuk hadir di sana. Mereka telah terbiasa bertemu semenjak studio 
tersebut belum berdiri. Aswan sendiri memiliki usaha perbaikan alat eletronika 
di kampungnya. Orang banyak mengenalnya sebagai ahli elektronik. Maklum, 
dia lulusan STM belasan tahun yang lalu. Karena Aswan cukup banyak dikenal 
warga, maka radio Arga Mulia FM pun tak terlalu sulit untuk populer. Orang 
mengetahui radio tersebut milik Aswan. Meskipun populer, tak banyak yang 
menyambangi Argo Mulia FM. “Sungkan, karena studionya di dalam rumah,” 
komentar Sujud, salah seorang penggemar siaran Campur Sari.  ‘’Hanya orang-
orang tertentu saja yang bisa masuk ke Studio,’’ ujar Zuleha, juga penggemar 
salah satu acara di Argo Mulia FM. “Takut, nanti salah-salah alatnya rusak kalau 
kita main ke dalam,” kata Sulis, siswa SMU yang sebenarnya tertarik untuk siaran 
tetapi tidak paham bagaimana caranya. 

Aswan dan teman-temannya memang tidak pernah menjelaskan kepada siapa 
saja soal aturan boleh masuk atau tidak. Dia tidak begitu memperhatikan hal-hal 
yang membuat warga lain enggan masuk ke studio.     

Dua tahun setelah berdiri, jumlah orang yang aktif di Argo Mulia bertambah 
sedikit. Mereka yang menjadi penyiar baru tadinya hanya fans radio yang acap 
bertandang untuk sekadar bercengkerama dengan penyiar radio. Lama-kelamaan 
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mereka tertarik dan mendapat kesempatan untuk ikut bersiaran. Maka, dari 
empat orang, kini ada delapan pengelola radio secara bersama-sama. Meskipun 
jumlah penyiar bertambah, beberapa kali dalam seminggu pasti ada saja siaran 
yang tak terisi penyiarnya. Beberapa penyiar bahkan mengeluh bahwa mereka 
harus stand by di studio untuk waktu yang cukup lama dalam seharinya. “Saya 
sulit membagi waktu dengan kegiatan lain jika seharian harus berada di studio 
mengawal siaran,” keluh Deny, salah seorang penyiar baru. Namun komentar 
berbeda muncul dari Usep, penyiar seangkatan Aswan. Dia merasa nyaman 
seharian berada di studio mengawal siaran. “Banyak fans dan juga sedikit-sedikit 
dapat penghasilan juga,’’ komentarnya. Usep tak hanya penyiar senior di sana, 
ia juga pengelola keuangan radio. Namun dia tak mencatat semua pemasukan 
dan pengeluaran. “Hapal di luar kepala,” ujarnya sambil menyebut penerimaan 
bulan sebelumnya takkala ada teman yang menanyakan jumlah penerimaan dari 
penjualan kartu pendengar. Namun Ika, salah seorang penyiar baru seangkatan 
Deny tak pernah tahu bagaimana dana penerimaan itu dikelola. Gadis itu hanya 
tahu bahwa selalu tersedia snack dan aqua gelas setiap kali hendak bersiaran.  
Saat ini Ika sendiri tak ambil pusing dengan situasi demikian. Baginya bisa 
bersiaran saja sudah cukup membuatnya senang, apalagi tersedia snack dan 
minum selama dia bersiaran. 

Aswan sendiri merasa tak perlu melakukan pengawasan terhadap keluar 
masuknya uang. “Usep kan teman saya. Saya percaya dia,” begitu dalihnya. 
Alasan lain yang sering dia kemukakan adalah bahwa uang yang dikelola radio 
tak banyak, bahkan lebih banyak uang yang disetorkan oleh penyiar sendiri 
karena kebutuhan untuk memperbaiki peralatan yang rusak. Karena itu, dia 
memilih cara praktis dalam pengelolaan dana seperti yang dijalankan Usep.

Situasi semacam apa yang bisa menjelaskan kondisi radio Argo Mulia FM di 
atas? Apakah mereka sudah memperlihatkan pola pengelolaan ideal 
atau cukupan bagi sebuah radio komunitas? 

Paling tidak ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan bahan renungan 
perihal manajemen. 

Siapa saja yang dimaksud dengan pengelola radio Argo Mulia? Apakah 
sama pengelola dengan penyiar? Apa saja peran pengelola radio 
komunitas? 
Apakah mengelola radio komunitas cukup dengan cara-cara yang telah 
dijalankan Aswan?
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A. Manajemen bagi Radio Komunitas 
Sebagai organisasi komunitas, pengelolaan radio komunitas akan melibatkan 
banyak sukarelawan yang memiliki perbedaan latar belakang. Mereka juga 
memiliki motivasi beragam. Sebagian mungkin ingin mencerdaskan dan 
memberdayakan anggota komunitas, ingin menjadi penyiar dan teknisi, atau 
ingin mencari pengalaman kerja. Bahkan sebagian lainnya mungkin saja hanya 
ingin terkenal melalui siaran. Hampir dapat dipastikan, tidak satu pun radio 
komunitas yang sepenuhnya didukung orang-orang dengan motivasi dan 
kepentingan yang sama. Dalam konteks ini, penyelenggaraan radio komunitas 
perlu menerapkan manajemen yang tepat. 

Berdasarkan fakta di lapangan, tanpa manajemen yang tepat, penyelenggaraan 
siaran radio komunitas tidak saja berkesan asal-asalan, tetapi usianya juga hanya 
beberapa bulan, dan pada akhirnya hanya akan menyisakan permasalahan di 
dalam masyarakat.  

Dengan manajemen yang tepat, pengelolaan radio komunitas akan terarah. 
Semua anggota memahami bahwa kegiatan dilakukan atas kehendak bersama 
dan bertujuan mewujudkan cita-cita bersama pula. Meskipun tidak selalu, 
tetapi dalam penyelenggaraan radio komunitas hendaknya tidak dimulai 
dengan membangun studio dan pemancar siaran, tetapi diawali dengan 
menumbuhkan kesadaran anggota komunitas mengenai hak-hak atas informasi 
dan komunikasi,  serta menyatukan potensi untuk secara bersama-sama 
mendirikan stasiun radio sebagai upaya memenuhi kebutuhan berkomunikasi. 

Dengan proses demikian, setidak-tidaknya diharapkan penyelenggaraan radio 
komunitas akan didukung semua anggota komunitas. Keterlibatannya tidak 
terpaksa, tetapi bersifat sukarela karena digerakkan oleh kesamaan visi dan 
misi yang disepakati bersama pula. Pada penyelenggaraan radio komunitas 
yang didukung oleh  komunitas sepenuhnya, proses pengelolaannya tidak 
akan terlalu sulit. 

Lingkup Manajemen Radio Komunitas      
Pada dasarnya radio komunitas tidak berbeda dengan jenis radio lainnya 
(komersial dan publik), kecuali dalam hal orientasi siarannya. Karena itu 

Manajemen radio komunitas adalah penyelenggaraan siaran radio oleh 
warga komunitas secara terencana, terorganisasi dengan baik, dapat 
dilaksanakan, dan ada pengawasan agar sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.
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dalam konteks manajemen juga tidak berbeda dengan lembaga penyiaran 
radio di mana pun. Semuanya membutuhkan tempat (ruang studio), antena 
pemancar, peralatan teknik, program siaran, serta dukungan SDM dan dana. 
Jika digambarkan dalam bentuk bagan, lingkup manajemen radio komunitas 
dapat diskemakan sebagai berikut: 

Bagan Lingkup Manajemen Rakom

Kita akan mencoba menguraikan lebih detail mengenai prinsip pada boks 
pertama dalam diagram lingkup manajemen radio komunitas.  Pada prinsipnya, 
manajemen memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah organisasi, 
yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, dan 
pengawasan. 

Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan proses awal yang akan menentukan keberhasilan 
organisasi yang telah ditetapkan. Sedikitnya ada tiga hal pokok yang harus 
diperhatikan dalam proses ini.

1. Segi isi. Rumusan-rumusan yang biasanya dihasilkan dalam proses 
perencanaan mencakup kebijakan umum, program kerja, dan rencana 
operasional atau pelaksanaannya. Karena pembahasan yang akan 
dilakukan bersifat penting dan mendasar, sebaiknya perencanaan dilakukan 
dengan melibatkan semua anggota organisasi. Sebagaimana kita percayai 
bersama, semakin banyak pemikiran yang terlibat akan semakin luas dalam 
pengambilan sebuah keputusan. Keterlibatan semua pihak sebagai aplikasi 
prinsip partisipasi akan menghasilkan perencanaan yang mencerminkan 
aspirasi semua anggota.  

2. Segi waktu. Pada proses perencanaan biasanya akan ditentukan waktu 
pelaksanaan kegiatan, baik untuk kegiatan jangka pendek, jangka 
menengah, maupun jangka panjang. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan 

Prasarana 
Peralatan Siaran
Program dan Format Siaran
Administrasi Siaran 
SDM
Pembiayaan 

Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
Pengawasan
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tersebut biasanya ditentukan antara 1-6 bulan kegiatan jangka pendek, 
7-12 bulan kegiatan jangka menengah, dan selebihnya kegiatan jangka 
panjang. Tetapi perlu diingat, pembuatan rentang waktu seperti itu bukan 
harga mati karena setiap organisasi memiliki prinsip yang berbeda dalam 
menentukannya. Perbedaan semacam itu biasanya akan sangat dipengaruhi 
oleh bentuk organisasi masing-masing.

3. Segi tujuan penggunaan perencanaan. Pada dasarnya, sebuah perencanaan 
bisa digunakan sesuai dengan tujuannya. Jika hanya digunakan untuk 
satu kali kepentingan, biasanya menjadi lebih sederhana. Tetapi, jika 
dimaksudkan untuk kepentingan yang berulang atau perencanaan rentang 
waktu panjang, pelaksanaannya harus memperhitungkan banyak hal. 
Misalnya, keterlibatan para penganalisis sosial kritis yang mampu membaca 
atau memperkirakan kemungkinan atau kecenderungan persoalan sosial 
untuk tiga atau lima tahun ke depan. 

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong 
dan menjamin pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan kegiatan organisasi 
yang telah dirumuskan sebelumnya. Setidaknya ada lima prasyarat dasar agar 
pengorganisasian bisa berjalan dengan baik. 

1. Perumusan tujuan yang jelas. 
Tujuan organisasi sudah dirumuskan, bila perlu dengan menggunakan 
bahasa yang sederhana, sehingga dapat dipahami oleh setiap orang, 
bahkan oleh kelompok lain di luar organisasi.  

2. Pembagian kerja yang jelas dan teratur. 
Setiap orang yang terlibat dalam organisasi harus memahami kerja-kerja 
yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan cara itu, mereka akan bisa 
menjalankan perannya masing-masing secara maksimal. 

3. Pendelegasian tugas. 
Hindari terjadinya pemusatan tugas pada orang-orang tertentu. Untuk 
itu harus dirumuskan mekanisme dan sistem pendelegasian tugas -lebih 
penting lagi kekuasaan- dalam setiap relasi bagian-bagian yang ada. 
Misalnya, dari ketua kepada wakil ketua, sekretaris, atau unsur lainnya. 
Pemusatan tugas tidak akan memberikan keuntungan, sebaliknya justru 
berpotensi memunculkan problem, seperti rasa iri, ketidakharmonisan 
antarbagian, dan lebih fatal lagi menguatnya ketergantungan organisasi 
kepada seseorang. Pada akhirnya, kalau orang yang menjadi pusat tugas 
itu berhalangan kegiatan rutin organisasi bakal kacau. 
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4. Pengawasan secara bertingkat. 
Pengawasan hendaknya tidak dinilai sebagai bentuk kekuasaan antara 
atasan dan bawahan yang akan menentukan hidup dan matinya bawahan. 
Pengawasan harus didudukkan pada porsi kontrol agar kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana. Maka, pengawasan harus dikembangkan secara 
bertingkat, tetapi dalam arus bolak-balik, dua arah, bukan pengawasan 
satu arah. Artinya, mekanisme pengawasan tidak saja dilakukan dari 
posisi relasi yang lebih tinggi kepada posisi yang lebih rendah, tetapi juga 
dilakukan dari posisi rendah kepada posisi relasi yang lebih tinggi. Karena 
itu, yang dituntut untuk mengetahui seluruh persoalan organisasi bukan 
hanya mereka yang menempati posisi atas, tetapi juga setiap orang yang 
ada dalam organisasi harus mengetahuinya. Model semacam itu penting 
dikembangkan karena akan mencerminkan prinsip dasar radio komunitas, 
yakni partisipasi komunitas dalam seluruh aspek organisasi.

5. Koordinasi. 
Ada kemungkinan setiap orang yang terlibat dalam organisasi memiliki 
motivasi dan kepentingan berbeda-beda. Koordinasi berfungsi untuk 
menjamin terjadinya penyatuan kerja, sehingga tujuan organisasi bisa 
tercapai. Hanya saja, ada prinsip yang harus diingat, yaitu bukan proses 
yang menghapuskan motivasi individual melainkan yang menjaga agar 
motivasi individual tidak menjadi tujuan pencapaian utama bagi masing-
masing orang dan mengalahkan tujuan kolektif dalam organisasi. 

Personalia (Staffing)
Sebuah radio komunitas, meskipun dengan tenaga yang terbatas tetap 
memerlukan pengelolaan personalia atau orang-orang yang tergabung di 
dalamnya. Sebagaimana diketahui dalam radio komunitas terdapat Dewan 
Penyiaran Komunitas dan Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK). 
Demi kesinambungan siaran, para pengelola harus menjamin ketersediaan 
personalia yang dibutuhkan.    

1. Perencanaan kebutuhan SDM. Langkah ini dilakukan dengan memperhatikan 
jumlah tenaga yang dibutuhkan  untuk memenuhi batas minimal kebutuhan 
tenaga demi terjaminnya penyelenggaraan penyiaran. Misalnya, berapa 
sebenarnya kebutuhan tenaga penyiar, reporter, teknisi, dan pembantu 
umum.   
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2. Perekrutan atau penerimaan tenaga. Perekrutan tenaga hendaknya dilakukan 
secara periodik untuk menjaga ketersediaan tenaga yang dibutuhkan. 
Banyak radio komunitas yang harus kekurangan sukarelawan karena tidak 
melakukan perekrutan dengan terencana dalam rentang waktu yang tetap. 
Sebagian besar radio komunitas melakukan perekrutan manakala sudah 
tidak lagi tersedia sukarelawan yang bergabung. Dengan keteraturan 
proses perekrutan, warga yang hendak bergabung menjadi sukarelawan 
mengetahui dengan pasti kapan mereka akan mengajukan permohonan 
untuk bergabung. Di sisi lain, bagi sukarelawan yang hendak mengakhiri 
masa pengabdiannya, mereka juga akan mengajukan permohonan, 
setidak-tidaknya setelah proses perekrutan dalam masa tertentu.

3. Pengembangan SDM. Dalam banyak pengalaman, tidak sedikit tenaga 
sukarela yang bergabung dengan radio komunitas belum memiliki 
prasyarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
Karena itu, penguatan kapasitas dirancang secara sistematis. Kegiatan 
tersebut, tidak saja berguna bagi peningkatan kemampuan sukarelawan 
dalam menjalankan perannya secara maksimal, tetapi sebagai salah satu 
bentuk penghargaan terhadap sukarelawan yang ada. Pengembangan bisa 
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, 
pemberian penghargaan kepada yang berprestasi, dan pengakuan 
eksistensi sukarelawan dalam organisasi. Agenda-agenda penguatan 
kapasitas bagi sukarelawan bisa dirancang berdasarkan hasil wawancara 
atau temuan pada saat perekrutan dilakukan. 

4. Pemberhentian. Sesuai tradisi, pada prinsipnya, radio komunitas tidak 
mengenal pemberhentian tenaga—karena mereka adalah para sukarelawan. 
Namun, sejak awal perlu disepakati tata cara bagi para sukarelawan yang 
tidak ingin lagi aktif dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan siaran 
radio komunitas. Aturan seperti itu akan menghilangkan kesan bahwa radio 
komunitas bisa diperlakukan semaunya sendiri sesuai dengan mood para 
sukarelawan. 

Pengarahan (Directing)
Pengarahan dimaknai sebagai proses menggerakkan seluruh daya yang 
dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, pengarahan dalam manajemen radio komunitas tidak boleh dipahami 
sebagaimana terjadi dalam proses pengarahan di dunia industri—antara 
buruh dan majikan, antara buruh dan mandor pabrik sebagai representasi 
kepentingan majikan, dan tidak juga seperti dalam tradisi birokrasi—antara 
kepala departemen dengan kepala-kepala bidang.
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Unsur Pengarahan 
1. Mengkoordinasikan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh jajaran pimpinan 

seperti pimpinan umum, siaran, dan teknik.  

2. Komunikasi antaranggota tim. Komunikasi merupakan unsur penting 
untuk mencapai penyamaan pendapat dan pemahaman di dalam 
organisasi. Komunikasi yang ideal di antara anggota harus mengutamakan 
dan mendorong adanya saling menghargai pendapat yang berbeda, 
keterbukaan, berbagi pengetahuan, dan pengalaman di antara mereka 
sendiri. 

3. Merealisasikan pencapaian tujuan. Tujuan akhir proses pengarahan adalah 
untuk menjamin implementasi tujuan radio komunitas. Untuk kepentingan 
tersebut, harus ada dukungan berupa rumusan-rumusan indikator 
keberhasilan yang jelas untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang telah 
dirumuskan itu tercapai dalam rentang waktu tertentu.

Prinsip pengarahan
1. Harus jelas. Uraian tugas hendaknya disampaikan secara jelas, tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. Untuk menghindari kesan ”perintah”, 
penyampaiannya bisa dilakukan secara dialogis.

2. Diberikan satu per satu. Jika seseorang akan mendapatkan beberapa 
tugas sekaligus, sampaikanlah perintah itu secara urut, satu per satu. Jadi, 
mereka yang akan menjalankan tugas itu tidak merasa terbebani sehingga 
dapat mengerjakannya sebaik mungkin. 

3. Tidak boleh sewenang-wenang. Memberikan tugas, oleh siapa pun yang 
menjadi pemimpin organisasi, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-
wenang. Ukurannya memang sangat relatif. Tetapi yang utama tidak 
mengabaikan tradisi komunikasi yang hidup dan sudah berjalan. Dengan 
melakukan itu semua, harkat dan martabat para pemimpin tidak akan 
berkurang. Dalam konteks itulah, setiap pimpinan radio komunitas harus 
memahami benar sifat sosial-budaya masyarakat.

4. Masuk akal untuk dilaksanakan. Tugas yang akan diberikan harus bisa 
dicerna nalar. Kewajiban kerja yang tidak masuk akal akan menyulitkan 
pelaksana dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan tersendiri 
dalam organisasi.   

5. Diberikan dalam lingkup pekerjaan. Tugas yang diberikan hendaknya 
disesuaikan dengan lingkup kerja yang telah ditentukan. Misalnya, mereka 
yang sehari-hari bertugas sebagai penyiar hendaknya tidak dipaksa 
melaksanakan tugas teknisi atau administrasi keuangan. 
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Pengawasan (Controlling)
Pengawasan atau kontrol harus dilakukan terhadap seluruh bagian yang ada 
dalam organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 
Pengawasan dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi. 
Melalui pengawasan itu akan ditemukan kelebihan organisasi yang tetap terus 
dipertahankan, dikembangkan, dan kelemahan yang selama ini terjadi untuk 
diperbaiki secara bersama-sama. 

1. Perencanaan. Pengawasan perlu dilakukan terhadap perencanaan yang 
telah dilakukan sebelumnya. Persoalan pokok yang harus dijawab dalam 
pengawasan terhadap perencanaan mencakup:

a. Apakah seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana 
kebijakan umum  organisasi?

b. Apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan program kerja yang 
dirumuskan sebelumnya?

c. Apa kendala atau kesulitan di lapangan, dan bagaimana 
mengatasinya?

2. Biaya. Pengelolaan anggaran merupakan hal sensitif dan berpotensi 
tinggi memunculkan penyimpangan. Pengawasan pengelolaan anggaran 
dilakukan dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Organisasi pada tahun bersangkutan.  Kegiatan itu dilakukan untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran, yang dapat 
memicu rusaknya suasana kerja dan kelangsungan organisasi.

3. Prasarana dan sarana. Pengawasan dilakukan terhadap komponen 
prasarana, seperti tanah dan gedung, dan komponen sarana atau alat yang 
langsung mendukung proses operasional. Selain karena memiliki masa 
aus, aset-aset itu juga rentan terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan 
pribadi.  

4. SDM. Pengawasan terhadap SDM dilakukan agar setiap orang tidak bekerja 
menurut kemauannya sendiri dan menimbulkan berbagai persoalan. 
Strategi kreatif harus dikembangkan agar pengawasan tidak menimbulkan 
ketersinggungan. Menjauhkan ketersinggungan antarpersonal merupakan 
hal mutlak yang perlu dilakukan.  Melakukan pengawasan terhadap 
SDM memerlukan kreativitas yang tinggi agar tidak menimbulkan 
ketersinggungan.  

5. Metode dan aturan main organisasi. Pengawasan terhadap metode (tata 
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cara) dan aturan main dilakukan untuk melihat kelemahan dan kelebihannya. 
Jika metode dan aturan main dapat menghasilkan capaian yang positif, 
maka itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Sebaliknya, jika hasilnya 
mengecewakan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menemukan metode 
baru yang lebih baik dan tepat guna. 

6. Hasil kegiatan. Pengawasan terhadap hasil kegiatan dilakukan dengan 
melihat keluaran (output) yang ada disandingkan dengan rumusan tujuan 
yang sudah dirumuskan sebelumnya. Menilai output, misalnya dengan 
bertanya pada warga komunitas seberapa besar mereka bisa merasakan 
manfaat kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi.

Setelah berbagai uraian dan penjelasan mengenai manajemen radio komunitas 
disampaikan, dapatkah kita menjawab dua pertanyaan di awal bab ini? 
Dapatkah dijelaskan bagaimana pengembangan manajemen yang ideal untuk 
radio komunitas Argo Mulia FM dan bagaimana cara pengoperasiannya? 





B A B  I I
MERENCANAKAN PROGRAM DAN 

FORMAT SIARAN
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P
rogram adalah satu dari sekian elemen sebuah radio. Banyak yang 
melihat salah satu keberhasilan radio adalah adanya rasa keterlibatan 
pendengar, baik secara langsung maupun emosional, pada program-
program yang disusun. Lalu bagaimana dengan program-program 

yang dibuat dalam radio komunitas? Apakah selama ini radio komunitas 
mampu membuat program-program yang bisa menyentuh ruang pribadi 
pendengarnya? Apakah selama ini program-program siaran di radio komunitas 
mampu menjadi jembatan kebutuhan informasi warga? Namanya juga radio 
komunitas, program itu tidaklah penting. Kata itu yang terlalu sering dilontarkan 
para pegiat radio komunitas. 

Cerita berikut merupakan rangkuman dari berbagai penggalan kasus 
perencanaan program dan format siaran yang sering terjadi pada radio 
komunitas. 

Perubahan radio hobi menjadi radio komunitas seolah-olah “memberi angin” 
bagi Aswan dan kawan-kawan untuk semakin berani dalam bersiaran. “Argo 

Mulia FM, Radionya Kita Semua”. Tulisan tersebut terpampang besar di depan 
ruang siaran. “Semangat komunitas!” Itu ajakan Aswan, sang direktur, yang selalu 
ditanamkan pada pegiat lainnya. Semangat itu muncul setelah semua dokumen 
yang diminta oleh KPID bisa dipenuhi. Alhasil dalam tempo yang tidak terlalu 
cepat, Surat Rekomendasi dari KPID pun turun. Betapa bahagianya Aswan dan 
kawan-kawan. Namun apa yang terbersit sesaat dalam benak mereka? Bersiaran 
sebaik dan semenarik mungkin.

Ya. Aswan yang didaulat sebagai pemimpin radio terus mengumpulkan semua 
orang yang selama ini terlibat secara aktif pada Argo Mulia FM. Mereka bersama-
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sama menyusun program dari A ke Z, dengan mana-nama yang unik dan 
menarik bagi pendengar. Deny mewakili semangat anak muda mencantumkan 
nama “Request Online” sebagai program unggulannya. Sementara Aswan yang 
dari dulu sangat menggilai dangdut dengan semena-mena mencantumkan 
“Dangdut Asoy” dalam daftar program radio Argo Mulia FM. Tidak demikian 
halnya dengan Ika. Dalam rapat penyusunan program, Ika sempat bertanya, 
“Apa semua program yang kita susun ini nanti akan mendapatkan respons dari 
warga sekitar? Kok semua programnya berdasarkan kesenangan kita-kita...” 
Usep dengan lantang menjawab, “Sudahlah, Ika. Toh warga sebagai pendengar 
cuma butuh hiburan doang. Liat mereka juga kalo mendengar radio sukanya 
radio yang banyak lagunya. Kita juga harus sama dengan radio-radio komersial 
yang disukai warga.” Setelah adanya kesepakatan bersama para punggawa 
Argo Mulia FM, jadwal dan nama program terpampang dengan manisnya di 
ruang siaran. Dengan bangga Deny berkata pada Ika, “Ka, aku dapat jadwal 
siaran yang banyak nih. Lihat programku Request Online nyaris 4 jam sendiri. 
Puas aku! Lihat juga respons pendengarku dalam sekali aku siaran, oh banyak 
banget yang minta lagu.”

Aswan juga mengalami hal serupa. Program Goyang Asoy-nya mendapat 
respons bejibun pendengar. Saking bersemangat melayani para fans, Deny 
berani menambah jam siaran sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain. Dalam 
satu kali siaran program, Deny bisa menghabiskan waktu lima jam di depan 
mikrofon tanpa rasa capai. “Welah, yang SMS dan telpon kan banyak, takutnya 
kalo lagunya nggak keputer nanti mereka marah. Jadi, ya jam siaranku aku 
tambah,” celetuk Deny tanpa rasa bersalah. “Kamu sih siaran kok talkshow. Mana 
ngajaknya orang-orang aneh. Tukang becak, tukang jamu, Pak RT, kelompok ibu-
ibu arisan. Ya, mana mungkin ada fans dan banyak didenger kayak programku,” 
tandas Aswan pada Ika. Ika cuma tersenyum. Dalam hatinya, dia berkata, “Lihat 
saja dua bulan lagi...”

Persis dua bulan mengudara, tiba-tiba Deny mengeluhkan semakin sedikitnya 
SMS dan penelepon yang masuk pada program yang dia unggul-unggulkan. 
Aswan juga begitu. Mereka mengambinghitamkan perangkat teknis pemancar 
yang hasil audionya tidak bisa ditangkap dengan sempurna oleh para 
pendengarnya. “Pantas saja mereka lari. Lah wong kata mereka radionya ngga 
bisa nangkap siaran kita,” keluh Usep. 
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Pada gilirannya, Deny semakin tidak bersemangat karena sedikitnya SMS dan 
penelepon. Deny pun kadang-kadang hanya dengan memutarkan lagu saja. 
Keadaan yang sama juga dialami Aswan.

Situasi semacam apa yang bisa menjelaskan kondisi radio Argo Mulia FM di 
atas? Apakah mereka sudah mampu menjadi media rakyat yang ideal? 

Paling tidak ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan bahan renungan 
berkaitan dengan pengelolaan program.  

 Bagaimana seharusnya penyusunan program-program dalam radio 
komunitas?

 Apa yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program siaran?
 Bagaimana memosisikan warga atau komunitas Anda dalam penyusunan 

program siaran?
 Apa indikator keberhasilan sebuah program pada radio komunitas?

Siaran memang tidak bisa dilepaskan dari program karena itulah yang 
sebenarnya disiarkan. Menurut para praktisi penyiaran, istilah program 
digunakan untuk menyebut acara yang bersifat tunggal atau sering juga 
disebut dengan “mata acara”. Dengan demikian, merencanakan program 
berarti membuat rancang bangun acara yang akan disiarkan. Siaran radio pada 
dasarnya merupakan penyebarluasan rangkaian program yang telah disusun 
sedemikian rupa agar menarik. Lantas, bagaimana merencanakan program 
siaran yang mengena sasaran? Jangan berpikiran akan mendapatkan jawaban 
baku untuk pertanyaan seperti itu, sebab bisa jadi Anda akan kecewa. Karena 
bersifat sangat kontekstual, maka harus ditemukan melalui proses analisis 
sosial yang tajam dan partisipatif. Yang tersedia, sebenarnya hanyalah upaya-
upaya mendekati agar rumusan program yang dikembangkan bisa sesuai 
dengan kehendak dan kebutuhan komunitas, sehingga tidak menyimpang dari 
orientasi radio komunitas. 

Perencanaan program siaran adalah proses pembuatan rancang 
bangun isi, bentuk penyajian, dan jenis acara yang akan 

disiarkan oleh radio komunitas.
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1. Visi dan Misi Radio Komunitas
Pertimbangan pertama dalam merancang program adalah visi dan misi radio 
komunitas yang telah disepakati bersama dalam pertemuan perencanaan 
pendirian radio komunitas. Visi dan misi setiap radio komunitas biasanya 
berbeda-beda, meskipun pada prinsipnya berorientasi pada kepentingan 
warga komunitasnya. Perbedaan tersebut, setidaknya dipengaruhi oleh 
adanya perbedaan latar belakang sosial-ekonomi-politik dan mungkin juga 
kebudayaan.  

2. Keinginan dan Kebutuhan Warga
Pada saat program  dirancang dengan mendasarkan diri pada visi dan misi 
radio komunitas, seharusnya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan 
komunitas. Hanya saja, karena visi dan misi pada umumnya dirancang 
untuk rentang waktu tertentu—minimal tiga tahun—sedangkan kebutuhan 
dan keinginan warga terkadang  membutuhkan perubahan dalam waktu 
pendek dan selalu dinamis (tidak statis), maka pengelola radio komunitas 
dituntut  untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap keinginan dan 
kebutuhan komunitas itu. Dengan kata lain, seluruh program yang akan 
disiarkan harus sesuai  dengan keinginan (want) dan kebutuhan (need) 
komunitas, serta dimaksudkan untuk melayani kepentingan warga, baik 
kebutuhan akan informasi, pendidikan, maupun hiburan. 

Terdapat berbagai strategi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 
warga komunitas. Salah satunya adalah melalui pendekatan riset aksi untuk 
menggali informasi kebutuhan komunitas. 

Temuan-temuan dari warga komunitas yang didapat dari proses tersebut, 
dipilah-pilah berdasarkan kategori program siaran: (1) program berita/
informasi, (2) pendidikan, dan (3) hiburan. Lalu kategorisasi itu dijabarkan 
menjadi acara-acara yang siap disiarkan. 

3. Karakteristik Khalayak
Target khalayak radio komunitas adalah warga komunitas itu sendiri.  Karena 
itu, pertimbangan karakteristik pada radio komunitas berkaitan dengan 
rancangan program yang dikembangkan berdasarkan kelompok usia. Pada 
program yang akan dikembangkan untuk kelompok usia muda, kita harus 
mempertimbangkan karakteristik umum anak-anak, seperti kesukaan akan 
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sesuatu yang atraktif, dinamis, dan tidak suka terlalu banyak ceramah. 

kelompok muda di sekitar radio komunitas. Perancangan program untuk 
usia tua dituntut untuk mengetahui karakteristik kelompok usia itu, seperti 
kecenderungan lebih menyukai irama lembut, pelan, dan banyak wicaranya. 
Merancang acara untuk kelompok perempuan juga berbeda dari perancangan 
program untuk kalangan laki-laki. Khusus untuk program perempuan, harus 
dipertimbangkan mengenai perspektif gerakan perempuan. Karena tanpa 
itu, mungkin saja alih-alih hendak membela kepentingan perempuan, 
tetapi justru tanpa sadar sedang melakukan tindakan diskriminatif terhadap 
perempuan.

4. Kemampuan SDM
Kemampuan SDM yang dimiliki harus menjadi pertimbangan dalam 
merancang program sehingga mereka mewujudkan program yang telah 
dirancang. Banyaknya program yang tidak dapat diwujudkan dapat 
menimbulkan citra negatif terhadap kinerja para pengelola. 

5. Fasilitas Pendukung
Proses produksi acara radio membutuhkan dukungan prasarana dan 
sarana yang memadai. Kelengkapan fasilitas pendukung tidak selalu akan 
menghasilkan produk yang bagus, dan fasilitas yang serbaterbatas tidak 
juga selalu akan menghasilkan produk yang buruk. Meskipun demikian, 
dalam merancang sebuah program hendaknya tetap mempertimbangkan 
daya dukung dan tidak terlalu muluk-muluk.

6. Kemampuan Dana
Dana merupakan salah satu yang bisa memengaruhi tingkat kualitas 
program. Kecenderungan umumnya, semakin besar dana tersedia, hasil 
produksinya lebih maksimal ketimbang dengan dana yang terbatas. 
Biasanya, radio komunitas dalam memroduksi program menggunakan 
sumber dana yang terbatas sehingga rancangan programnya harus 
mengandalkan materi yang mudah diperoleh dan anggaran yang relatif 
rendah.     
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Penentuan Nama Acara
Menentukan nama program menjadi sebuah mata acara siaran tidaklah 
mudah. Banyak yang mengalami kebingungan menamai program rancangan 
sendiri. Bagaimana menentukan nama acara agar menarik? Berikut beberapa 
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan nama program 
siaran. 

1. Singkat dan mudah diingat
Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar). Nama program 
harus dibuat sesingkat mungkin sehingga orang mudah mengingat 
dan mengucapkannya. Paling baik cukup satu kata, jika terpaksa harus 
menggunakan dua kata, usahakan agar kata kedua selalu ikut diucapkan. 

2. Menarik dan menimbulkan gairah
Carilah nama yang unik, menarik dan menimbulkan gairah bagi warga untuk 
mengetahui lebih lanjut. Pilihan nama hendaknya memiliki makna yang baik 
dan mengandung semangat tertentu, misalnya nama program yang dirancang 
adalah “Teropong”. Kata itu pendek, mudah diingat, bisa digambarkan, dan 
memberikan gambaran jelas mengenai aktivitas yang dilakukan. Meneropong 
berarti “mengamati” secara lebih jelas dan cermat  
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3. Sesuai jenis program 
Nama program harus sesuai dengan isinya. Misalnya, untuk program berita 
sebaiknya tidak menggunakan kata yang berkesan main-main dan bohong-
bohongan, tetapi tidak juga memberi kesan seram. Program pendidikan, 
harus bisa memberikan pesan yang jelas mengenai lingkup materi yang 
akan disampaikan, misalnya “Kelas Bahasa” dan “Ayo Bernyanyi”. Sementara 
penamaan untuk program hiburan biasanya relatif leluasa untuk memilih nama, 
meski tetap harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan materi dan 
sasaran khalayaknya.

4. Sesuai kondisi sosial dan budaya 
Pilihlah nama program siaran yang akrab di kalangan komunitas. Misalnya, 
dengan menggunakan simbol atau  tanda yang diketahui masyarakat setempat. 
Nama “Gardu” sangat akrab di telinga pendengar, bahkan sampai pada 
pemaknaannya sebagai tempat ronda dan sekaligus ruang mengobrol. Kata 
itu bisa digunakan untuk menamai program yang memiliki kemiripan fungsi 
dengan gardu. Dengan pertimbangan semacam itu, maka harus dihindari 
pengambilan nama dari luar wilayah yang memiliki kondisi sosial dan budaya 
berbeda karena dapat menimbulkan kekurangsesuaian bagi warga komunitas 
setempat.   
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Kelengkapan Rancangan Program 
Dalam proses produksi, hendaknya dibuat deskripsi (uraian) acara, yaitu 
rancangan program yang mengandung kelengkapan unsur-unsur seperti 
nama acara, kategori program, lingkup materi, tujuan program, target khalayak/
sasaran khalayak, frekuensi penyiaran, durasi, jam penayangan, format 
penyajian, dan sifat produksi. Deskripsi acara berfungsi sebagai pedoman bagi 
semua kru yang akan memroduksi program dan siapa saja yang kelak akan 
mengasuhnya sehingga tidak akan mengalami banyak kesulitan.  

Deskripsi acara adalah uraian lengkap yang mengandung informasi 
tentang nama acara, kategori program, durasi waktu siar, lingkup 
materi, bentuk penyajian, sifat produksi, dan hal lain yang terkait 

dengan teknis pelaksanaan pembuatan program siaran.
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Menentukan Format Siaran 
Konsep radio komunitas dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan PP 
Nomor 51/2005, secara tegas mendefinisikan Lembaga Penyiaran Komunitas 
harus berbasis komunitas pada wilayah tertentu. Jika mengacu pada konsep 
itu sebenarnya tidak relevan membicarakan format siaran karena format itu 
dimaksudkan untuk membidik target khalayak tertentu melalui sajian program 
yang sesuai bagi target. Dengan kata lain, format siaran hanya cocok diterapkan 
oleh radio komersial yang dibenarkan untuk membidik target khalayak tertentu 
yang dianggap potensial untuk mendatangkan iklan. 

Hanya saja, karena dua kebijakan tersebut mewajibkan pemohon izin siaran 
mencantumkan format siaran, tidak ada kelirunya mengetahui dan memahami 

DESKRIPSI ACARA 
Radio Komunitas……………

Nama Acara : Garaptani 1. 
Kategori Program : Pendidikan 2. 
Lingkup Materi : Mengupas berbagai persoalan pertanian 3. 
Tujuan program : - Meningkatkan berbagai persoalan pertanian 4. 

   - Meningkatkan produktivitas petani 
   - Menjadi media komunikasi antara petani 

dengan masyarakat 
5. Sasaran khalayak : Warga Tani 
6. Kriteria Program : - Isinya mencakup semua segi yang terkait 

dengan pertanian 
    - Menggunakan bahasa daerah setempat yang 

paling dimengerti oleh warga tani
    - Penyajiannya menggunakan format yang 

berganti-ganti
    - Produksinya menggunakan iringan musik 

daerah setempat. 
7. Kriteria Presenter : - Menguasai bahasa daerah setempat 
    - Akrab dengan petani dan bidang pertanian 
    - Suaranya terdengar akrab dan ramah. 
8. Frekuensi penyiaran : Setiap hari 
9. Durasi  : 20 menit 

10. Waktu Siaran : Pukul 06.00-06.20 waktu setempat 
11. Format penyajian : Feature, majalah udara, fragmen, dan lain-lain
12. Sifat produksi : Rekaman 
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format siaran. Secara sederhana, format siaran adalah bentuk kepribadian 
sebuah stasiun penyiaran radio yang terwujud dalam isi, materi, bentuk 
penyajian, dan gaya para penyiarnya.  

Menurut Lembar Pengisian untuk pengajuan permohonan izin siaran yang 
dikeluarkan KPI, ada 6 kategori format siaran: (1) Umum, (2) Berita, (3) Musik, 
(4) Dakwah, (5) Olahraga, dan (6) Lainnya. Pembagian yang dilakukan KPI 
sebenarnya tidak lazim, tetapi sebaiknya diikuti. Bagi radio komunitas, sesuai 
dengan batasan komunitas yang diatur dalam kebijakan pemerintah tentang 
penyiaran, pilihan yang cocok adalah format Umum, format siaran yang 
merupakan gabungan dari program informasi/berita, pendidikan, dan hiburan. 

   
Kategori Acara
Golongan Acara atau Kategori Program—keduanya berarti sama—adalah 
pembagian program siaran berdasarkan jenis isinya. Dalam PP No 51/2005, 
golongan acara radio komunitas terdiri atas: (1) pendidikan dan kebudayaan, 
(2) informasi, (3) hiburan dan kesenian, dan (4) iklan layanan masyarakat. 

Kalau memilih format siaran Umum, radio komunitas akan menyiarkan program-
program yang mencakup empat kategori. Karena itu, penting melakukan 
persentase terhadap setiap jenis program, yang besar kecilnya berdasarkan 
pertimbangan kemampuan produksinya. Golongan acara yang produksinya 
dianggap memiliki tingkat kerumitan tinggi dan membutuhkan daya dukung 
yang besar, persentasenya sebaiknya kecil. Sebaliknya, program yang tingkat 
produksinya mudah diberi persentase yang tinggi, karena kemungkinan besar 
dapat  dilaksanakan. 

Menentukan Durasi Jam Siaran
Ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 
durasi jam siaran: (1) tingkat kebutuhan komunitas terhadap informasi, 
pendidikan, dan hiburan; (2) kemampuan peralatan yang dimiliki; (3) waktu 
yang disediakan oleh tim kerja; dan (4) sesuai kondisi sosial budaya komunitas 
(kebiasaan warga setempat mendengarkan radio, bekerja, istirahat, dan 
sebagainya) 

Format siaran adalah bentuk kepribadian sebuah stasiun penyiaran radio 
yang terwujud dalam isi, materi, jenis musik, bentuk penyajian, dan gaya 

penyampaian para penyiarnya.

Format siaran umum radio komunitas adalah bentuk siaran yang 
menyajikan program-program informasi, pendidikan, dan hiburan secara 

berimbang sesuai dengan kondisi sosial budaya warga komunitas
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Penjadwalan Program 
Jika seluruh program selesai dirancang dan format siaran sudah ditentukan, 
langkah berikutnya melakukan penjadwalan. Menempatkan setiap program 
pada hari dan jam yang telah ditetapkan. Penyusunan jadwal penyiaran 
perlu memperhatikan: (1) kesesuaian dengan sasaran khalayak, (2) jumlah 
penyiaran per hari/minggu/bulan, (3) program media lain yang menyita 
perhatian komunitas, dan (4) komposisi antara program informasi, pendidikan 
dan hiburan. Tanpa memperhatikan komponen itu, bisa jadi program siaran 
menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Pedoman Acara 
Pedoman Acara adalah lembaran yang memuat program yang telah disusun 
dan jadwal penyiaran. Fungsinya agar komunitas bisa mengetahui program-
program yang akan disiarkan. Karena itu, selain ditempelkan di meja penyiar, 
sebaiknya juga ditempel di tempat-tempat umum dan strategis, yang mudah 
dilihat oleh komunitas.

Kebosanan pengelola dan minimnya respons pendengar banyak ditemui di 
berbagai radio komunitas. Kondisi Radio Argo Mulia FM jika dikaitkan dengan 
berbagai uraian dan penjelasan mengenai program dan format siaran radio 
komunitas yang telah disampaikan, dapatkah kita menjawab pertanyaan-
pertanyaan di awal bab ini? 

Lalu bagaimana respons program yang dipandu Ika dalam bentuk talkshow 
namun melibatkan berbagai pihak dalam komunitasnya?





B A B  I I I
PRODUKSI SIARAN 
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A
da sebuah radio komunitas yang ketika didirikan mendapat dukungan 
banyak pihak di dalam komunitas bersangkutan. Alhasil pengelolanya 
sangat bersemangat melayani komunitas. Penyusunan program 
siaran yang melibatkan banyak masukan dari warga menjadikan radio 

tersebut dicintai. Acara talkshow selalui dinanti karena menghadirkan sosok-
sosok yang ada di dalam komunitas tersebut. Pengemis, tukang becak, buruh 
bangunan, camat, bahkan gubernur pun pernah diajak berdiskusi bersama. 
Namun dalam perkembangannnya, entah lantaran para punggawa radio lebih 
banyak mengutak-atik kualitas audio ketimbang menjaga kelanjutan program 
siarannya yang banyak disukai itu, membuat pendengarnya perlahan pergi 
dan susah untuk kembali. 

Mengapa kejadian seperti itu sering terjadi? Apakah radio komunitas tidak 
memiliki kemampuan lebih dalam produksi siaran? Ataukah radio komunitas 
sudah merasa puas dengan capaian pada program yang bersifat request dan 
memutar lagu?

Banyak program yang sebetulnya bisa digali lebih lanjut. Cerita di atas 
merupakan kisah nyata yang dituturulangkan. Berikut beberapa penggalan 
cerita yang menggambarkan proses penyusunan produksi siaran dalam radio 
komunitas. 

Siang itu Usep dengan semangat 45 sudah datang ke studio. Program asuhannya 
telah menunggu. Fans beratnya sudah rindu untuk disapa.  Tua Asyik. Nama 
program yang menyajikan lagu-lagu kenangan. Tiba-tiba Aswan yang sudah 
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sedari tadi menunggu mendatangi Usep. “Sep, nanti ada dari Dinas Kesehatan 
Kecamatan mau talkshow tentang demam berdarah. Kamu bisa memandu?” 
“Bisa!” jawab Usep mantap. 

Waktu tinggal 10 menit menuju talkshow, namun Usep masih asyik menyusun 
lagu-lagu ketimbang pertanyaan. Adapun narasumber yang sudah hadir di 
studio tidak dia sapa dan dia ajak ngobrol tentang tema tersebut. 

Tet... Waktu talkshow tiba. Ketika membuka siaran, kata-kata Usep terdengar 
lancar.  Namun baru 10 menit dari waktu satu jam untuk talkshow saja dirasakan 
Usep begitu lama. 

Rasanya ingin segera mengakhiri saja tapi dia tidak tahu caranya. Jalan keluar 
yang kemudian diambil Usep adalah memutar lagu yang banyak. “Kapok aku, 
Wan. Besok lagi aku ngga mau pandu talkshow. Narasumbernya ngga asyik,” 
keluh Usep seperti tidak mau disalahkan atas kejadian tersebut.

Kejadian seperti ini kerap terjadi di Argo Mulia FM. Talkshow menjadi program 
yang dihindari banyak penyiar, kecuali Ika. Gadis itu selalu menyiapkan 
pertanyaan yang akan disampaikan dengan teliti. Dia juga menanyakan data 
narasumber yang hadir. Dari nama, hobi, status, alamat, semuanya lengkap. 
Dan itu menjadi materi tersendiri dalam talkshow-nya. Tidak heran jika setiap dia 
siaran banyak pendengar yang berinteraksi, baik melalui SMS ataupun teelpon.

Sementara itu dalam satu kegiatan off-air, Kopi Darat, ajang pertemuan 
pendengar dan penyiar, Restu warga RT 22 mengeluhkan hasil audio yang 
jelek. “Aku seneng denger iklan kampanye menjaga kebersihan lingkungan itu 
loh, tapi kok suara pengisinya sama lagu pengiringnya ngga seimbang.” Tidak 
hanya Restu, Gino kepala RT 22 pun urun komentar. “Iya, neh. Para pengurus 
sebaiknya tidak melulu puter lagu. Coba kreatif dikit buat sandiwara radio, kek 
atau yang lain biar lebih rame.”

Deny yang kebetulan hadir menanggapi dengan cuek. “Ya, namanya juga radio 
komunitas, hasil audionya jangan diharap ok dong kayak radio komersial.” 
Hal tersebut langsung diamini Aswan. “Sudahlah, kita sudah puas dengan 
siaran kayak gini, Mas. Yang penting puter lagu, buat iklan layanan masyarakat 
semampu kita dan ngga perlu yang aneh-aneh.” 

Bukan kali pertama para punggawa Argo Mulia FM mendapat masukan dari 
pendengar. Jawabannya pun sama. Selalu menyalahkan kondisi yang ada. 
Peranti teknis yang tidak mendukung menjadi sasaran empuk untuk berkilah 
dari masukan warga. 
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Di sisi lain, para penyiar maupun pengurus Argo Mulia FM lebih menyukai 
program yang tidak membutuhkan banyak kreativitas. “Kan siaran kita banyak 
ngomong, bacain SMS, terima telpon, puter lagu, dah cukup. Semua warga 
seneng,” jelas Usep.

Salah satu indikator keberhasilan radio komunitas ditentukan oleh aktivitasnya 
dalam menjawab kebutuhan pendengarnya (komunitasnya). Untuk itu perlu 
kiranya para pegiat radio komunitas memadukan tiga unsur yaitu, penentuan 
waktu siaran, penjadwalan acara yang sistematis, dan pertimbangan yang 
matang dalam menata acara itu sendiri. Ketiganya jika kita tarik benang 
merahnya bermuara pada penataan acara siaran atau radio programming. 
Lalu bagaimana pengelola menyiasatinya? Tabel berikut akan memperlihatkan 
gambaran perbedaan yang nyata antara kegiatan membaca dan mendengar.

Membaca Mendengar
Kegiatan yang memerlukan 
konsentrasi tinggi

Kegiatan sambil lalu

Pembaca bisa membaca artikel 
kapan saja

Mendengar radio sangat tergantung 
dengan jam siaran

Pembaca bisa membaca berulang-
ulang sampai mereka paham

Pendengar hanya bisa mendengar 
informasi sekali saja

Pembaca dapat menentukan 
seberapa cepat dalam membaca dan 
kapan mereka selesai

Pendengar harus mengikuti terus 
aktivitas mendengar mereka jika 
lengah sedikit saja mereka akan 
kehilangan informasi

Pembaca bisa melihat berapa 
panjang naskah yang akan dibaca 
dan bisa menentukan apakah akan 
membaca semua teks atau tidak

Pendengar tidak pernah tahu 
kejadian apa yang selanjutnya akan 
didengar

Dari tabel di atas terdapat perbedaan yang cukup siginifikan antara kegiatan 
membaca dan mendengar. Sebagai pendengar (radio) kita harus lebih banyak 
mengandalkan imajinasi ketimbang pembaca. Oleh karena itu pengelola 
program harus memiliki kemampuan imajinasi tinggi untuk memproduksi 
program siaran. Dengan pendekatan jurnalistik terdapat dua jenis produksi 
siaran. Produksi dengan konten jurnalistik dan tanpa konten jurnalistik. 
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A. Siaran Radio dengan Konten Jurnalistik

Theater of Mind 
Itu ungkapan kunci yang selalu harus diingat para pelaku radio. Medium 
audio harus menciptakan gambaran yang nyata dalam benak masing-masing 
pendengar. Karen itu dibutuhkan kemampuan dalam pemilihan kata, yang 
kemudian mampu menciptakan gambaran yang menarik dan penuh warna 
dalam benak pendengar. Tidak hanya itu, karena radio itu media personal, maka 
perlu dicari cara agar radio mampu menjadi sahabat bagi pendengarnya. 

Uraian di atas menuntut para pelaku di bidang radio (terutama penyiar dan 
jurnalis radio) untuk menggunakan bahasa tutur ketimbang bahasa tulis. Ini 
akan semakin memperkuat kedekatan dengan pendengar. Selain penggunaan 
bahasa tutur, penyiar atau jurnalis radio juga dituntut untuk dapat menuturkan 
ceritanya secara singkat, padat dan jelas. Ingat: menuturkan bukan membacakan! 
Inilah salah satu tantangan bagi pegiat radio. Dengan banyaknya temuan fakta 
dan data di lapangan maka perlu dicari cara bagaimana meramunya sehingga 
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menghasilkan sajian yang singkat, mudah dipahami, dan enak didengar.   

Produk jurnalistik yang bisa dikembangkan dalam radio komunitas paling tidak 
ada empat. Yakni, berita pendek (dispatch), live report atau berita langsung 
dari lapangan, berita feature atau berita kisah, dan dianjurkan pula membuat 
program Vox Pops. Keempatnya akan dijelaskan berikut ini. 

Berita
Apa sebetulnya berita itu? Beberapa ahli mendefinisikan bahwa berita adalah 
suatu data/fakta baru (yang bisa dibuktikan), memiliki nilai penting (berdampak) 
dan menarik. 

Beberapa nilai-nilai berita, antara lain:

Prominence (kepopuleran/keterkenalan). Contoh: Seorang lurah baru saja 
menikahkan anak pertamanya dengan biaya sebesar 1 miliar. Ini memiliki 
nilai berita. Setiap orang tahu posisi seorang lurah.
Proximity (kedekatan). Contoh: berita potensi wisata di desa Anda.
Timeless (kebaruan). Contoh: berita meninggalnya Pak RT 07 tadi pagi. 
Berita itu harus disiarkan saat itu bukan keesokan harinya.
Konflik. Contoh: perkembangan terkini mengenai perebutan lahan garapan 
petani dengan PT. F
Oddity (Unik/Aneh). Ingat yang biasa di tempat Anda bisa jadi dianggap 
unik di tempat lain.

Dalam menuturkan berita radio, Anda harus berpegang teguh pada syarat-
syarat seperti akurat, ringkas, dan jelas. Perlu ditegaskan lagi, berita radio 
harus sederhana atau mudah dicerna, serta berimbang dan jujur. 

1. Berita Pendek (dispatch)
Ada dua jenis berita pendek, yaitu:

Berita pendek tanpa insert: Dibacakan langsung oleh penyiar atau 
newsreader. Pada berita pendek tidak dijumpai adanya insert.  Teksnya 
maksimal 20 baris. Jika dibaca durasinya 30 detik

Berita pendek ber-insert: berita pendek yang disertai dengan cuplikan 
ucapan dari narasumber atau suara dari lokasi. Cuplikan suara tadi bisa 
berupa insert, sisipan atau soundbite/atmosfer lapangan.

Naskah berita pendek gabungan dari format penulisan bentuk piramida terbalik 
dan piramida. Yang patut dan selalu diingat adalah nilai pentingnya dan atau 
kemenarikannya bagi pendengar. Sebagai gambaran gabungan tersebut 
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adalah sebagai berikut:

(1) lead atau kepala berita berisi fakta inti satu/dua baris; harus penting atau 
menarik.

(2) penjelasan dari lead atau badan berita; Kurang penting.
(3) penjelasan tambahan; kurang penting. 
(4) penutup berita; harus penting atau menarik.
Contoh teks berita pendek yang dibuat di studio tanpa insert adalah: 

Penyiar di studio mencari berita terkini dan melakukan editing berita, 
kemudian mengudarakannya.

107.9 Argo Mulia FM/ Warga, dengar/ informasi terkini yang diambil dari 
suarakomunitas.combine.or.id menyebutkan/ jelang eksekusi pidana mati 

bom Bali, Amrozi dan kawan-kawan/ Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) Nusakambangan melarang nelayan untuk melaut di sekitar 

perairan Pulau Nusakambangan// Belum adanya sosialisasi atas larangan 
tersebut/ pada nelayan hingga dikhawatirkan akan terjadi penangkapan 
karena ketidaktahuan//

Sementara itu/ larangan tersebut berdampak negatif pada nelayan di Pesisir 
Cilacap dan Kampung Laut// Mereka tak bisa menangkap ikan di sekitar 
pulau itu selama satu bulan// Penghasilan mereka berkurang drastis 

dibandingkan dengan hari-hari biasa//

2. Live Report atau Berita dari Lapangan. 
Live report biasanya hanya berisi suara reporter atau bisa juga dilengkapi 
dengan insert. Penyiar yang ada di studio bertugas hanya mengantarkan saja. 

Berikut contoh laporan langsung dari lokasi peristiwa: 

Pembukaan: Penyiar menghubungi reporter dan menyerahkan kendali siaran 
ke reporter: Baik pendengar,  kita akan segera menghubungi rekan Suhermanto  
yang saat ini berada di wilayah RT 18….untuk meliput suasana tujuhbelasan 
yang dilakukan warga RT 18…. Hallo, Herman, silahkan laporan Anda….

Inti Laporan: Reporter memulai narasi dan mewawancarai sumber: Ya, terima 
kasih rekan….Pendengar, saat ini saya berada di…….untuk melaporkan 
suasana……. Untuk mengetahui lebih jauh kegiatan  ini, di samping saya 
sudah ada bapak…selaku ketua penyelenggara. Selamat siang, Pak…..apa 
maksud…..
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Penutup: Reporter menambah laporan dan mengembalikan kendali siaran ke 
studio: Demikian wawancara saya dengan bapak…..selaku ketua panitia…..
kemudian dapat saya laporkan pula…..Demikian sementara laporan saya dari 
wilayah RT 18… selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan….

Untuk membangun kedekatan antara radio komunitas di wilayah Anda dengan 
warga sebagai pendengar, live report atau laporan langsung sangat dianjurkan 
untuk sering dilakukan. 

Idealnya pembuatan program live report harus didukung peranti seperti telepon 
interaktif di studio (usahakan lebih dari satu unit), telepon interaktif di lapangan 
(HP, telepon umum, dll.), studio mini (peralatan siaran luar standar penyiaran, 
yang terdiri dari mixer, mikrofon, telepon, headphone, antena dan tape player). 
Namun seiring dengan kemajuan teknologi, reporter hanya perlu dibekali HP 
atau HT dan radio transistor untuk memantau siaran. (Kegunaan radio transistor 
adalah untuk memudahkan komunikasi dengan penyiar di studio)

Jika peranti atau dukungan SDM (dalam hal ini jurnalis radio/reporter) 
tidak mencukupi, maka radio komunitas tetap bisa menyiasatinya. Dengan 
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memperhatikan unsur kedekatan, apa pun bisa jadi berita. Beritakan apa yang 
terjadi di sekitar wilayah Anda. Atau Anda bisa juga mendapatkan berita dari 
televisi (komunitas, lokal dan nasional), internet, atau koran (lokal maupun 
nasional). Tentu diperlukan proses penyuntingan. Berita dari koran, televisi, 
atau internet itu diubah gaya bahasanya tanpa menghilangkan substansi ke 
dalam bahasa radio sehingga lebih singkat, padat, dan enak didengar. Prinsip 
lain dalam proses penyuntingan berita adalah tidak mengubah (mengurangi, 
menambah) isi pokok berita, dan menyebutkan sumber media massa yang 
memuatnya, pada bagian awal atau akhir. 

Proses penyuntingan berita dari media lain meliputi:

Baca koran, menonton televisi atau browsing pada situs-situs berita 
(suarakomunitas.combine.or.id, detik.com, antara.co.id, dll)

Cari yang mempunyai nilai penting dan kedekatan untuk warga komunitas. 
Misalnya, berita kenaikan BBM ketimbang mengambil berita gosip.

Ubah menjadi bahasa radio
Beri tanda baca (/ untuk koma dan // untuk titik) dan jika diperlukan dilengkapi 
dengan backsound (ingat jika diperlukan, jangan dipaksakan)

Untuk proses penyuntingan diperlukan komputer  atau alat tulis. Isi yang 
diperoleh di sumber kutipan tidak melulu berita, tapi bisa juga pernik-pernik 
kuliner, panduan praktis bercocok tanam, dan informasi lainnya. 

3. Berita Feature
Ada beragam definisi tentang feature. Feature yang jadi sajian bagi pendengar 
bersifat dan ragamnya berupa tuturan kepada pendengar tentang suatu 
kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Durasinya 3 hingga 30 menit. 

Komponen isi sebuah feature terdiri atas: 
(1) Naskah yang berisikan uraian peristiwa dan data; 
(2) Cuplikan pernyataan (audio) dari berbagai narasumber yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut; 
(3) Atmosfer atau suara suasana yang terekam dari objek peristiwa (misalnya, 

suara tangis narasumber); 
(4) Musik ilustrasi penguat yang diletakkan pada bagian awal, tengah, dan 

akhir feature.

Tahap-tahap Pembuatan Feature Radio
Setelah semua komponen tersebut sudah Anda pahami, berikut tahapan 
pembuatan feature:
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1. Pilih tema. 
Persoalan ekonomi, sosial, politik personal, budaya, dan sebagainya, bisa 
menjadi sumber tema untuk membuat feature. Patut diingat, sajikan tema 
tersebut dengan sangat menarik.

2. Tentukan sudut pandang (angle). 
Sebuah tema bisa diulas dengan 1001 macam sudut pandang. Kreativitas 
pembuatan feature berawal dari pemilihan tema dan penentuan sudut 
pandang.

3. Lakukan riset dan kumpulkan data-data pendukung. 
Riset dan data menjadi sesuatau yang wajib dalam sebuah liputan, khususnya 
untuk feature yang memiliki durasi lebih panjang. 

4. Cari narasumber dan buat janji wawancara. 
Carilah narasumber utama yang berkaitan dengan tema. Ini akan berpengaruh 
terhadap karya dan nilai feature.

5. Susun pertanyaan untuk narasumber. 
Jangan pernah berangkat perang tanpa senjata. Seorang reporter senior 
pun ketika harus menggali dan mendapatkan data selalu membawa daftar 
pertanyaan. Tentu saja tujuannya agar informasi yang kita ingin dapatkan bisa 
diperoleh. Kalau narasumber mencoba mengalihkan pembicaraan, maka ada 
alat kontrol berupa draft pertanyaan yang telah kita susun sebelumnya.

6. Carilah suara-suara atau bunyi-bunyian yang mendukung feature Anda. 
Imajinasi awal Anda harus sudah mempunyai gambaran mengenai musik atau 
bunyi-bunyian pengiring. Jika Anda memiliki kemampuan dalam memainkan 
alat musik baik tradisional maupun modern, feature Anda tentu akan semakin 
berwarna. 

7. Susun naskah berdasarkan temuan no. 1-6.

8. Carilah statement atau pernyataan narasumber yang penting dan menarik. 
Statement atau pernyataan tersebut diguanakan sebagai insert atau sisipan. 
Insert seyogianya tidak terlalu panjang karena akan membuat pendengar 
bosan. Kisarannya antara 30 detik hingga satu menit. 

9. Baca berulang kali naskah jadi dengan cara diucapkan. 
Hal itu bertujuan untuk mengevaluasi apakah naskah sudah terdengar bertutur, 
dan jika orang lain mendengar bisa memberikan input untuk naskah feature 
Anda.
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10.Cari pengisi suara yang tepat. 
Pilih orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Kemampuan orang 
tersebut sangat menentukan dalam membangun imajinasi pendengar. 
Meskipun naskah dan narasumber sangat bagus tapi kalau tidak ditunjang 
kualitas dan kemampuan narator, feature akan terdengar hambar. 

11. Proses selanjutnya rekam pengisi suara dan gabungkan dengan insert 
(suara narasumber) serta suara pendukung lainnnya.

Tugas akhir seperti itu akan menghasilkan sebuah karya yang mengugah atau 
hanya karya biasa. Mixing adalah sebuah proses yang juga menuntut kepekaan 
terhadap kontent sekaligus daya kreatif dalam pemilihan audio. 

Bentuk Feature
Dari segi isi, ada tiga bentuk feature:

Analisis, feature yang menguraikan problem aktual warga, misalnya mahal dan 
sulitnya mencari minyak tanah, dengan diawali oleh pernyataan warga yang 
mengeluhkan kesusahan mencari minyak tanah, kemudian tanggapan 
pihak kelurahan, dan tanggapan pengecer/agen minyak tanah. 

Profil, feature yang menguraikan identitas, kiprah, dan pandangan seorang 
tokoh agar bisa ditiru orang lain, misalnya pengepul sampah plastik yang 
sukses.

Kemanusiaan, feature yang menguraikan fenomena sosial masyarakat, seperti 
di wilayah sekitar radio komunitas tersebut ada  anak yang menderita 
gizi buruk, atau fenomena anak muda yang enggan belajar kebudayaan 
tradisional seperti tari-tarian atau wayang. 

4. Vox Pops
Jajak pendapat warga atau vox pops. Ini program lain yang patut dikembangkan 
oleh radio komunitas selain berita pendek, live report, dan feature. Program 
yang satu ini sangat mudah dibuat. Tujuan vox pops itu sendiri adalah untuk 
mengetahui pendapat, sikap, atau reaksi warga terhadap suatu persoalan. 

Vox Pops diproduksi untuk melihat: 
Reaksi, pendapat, atau sikap warga atas masalah tertentu yang aktual dan 
mendesak 
Pertanyaan yang dibuat sama. 
Karena metode yang dipilih adalah acak maka setiap warga (tanpa melihat 

kategori umur, jabatan, atau jenis kelamin) mendapat kesempatan yang 
sama untuk menjawab pertanyaan dengan leluasa



Produksi Siaran | 41

Yang harus dingat dalam merumuskan pertanyaan dalam vox pops adalah:
Hindari penggunaan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya YA dan 

TIDAK. Vox pops dibuat untuk melihat jawaban warga yang bersifat 
analisis, sebab-akibat, dan solusi. 

Hanya satu pokok permasalahan saja yang ditanyakan. Jadi, jangan 
campurkan misalnya pertanyaan mengenai kenaikan BBM dengan 
permasalahan kampanye pemilu. 

Berikut contoh pertanyaan dalam vox pops. Satu pertanyaan yang dipakai 
untuk semua narasumber. Misalnya: Apa sikap Ibu/Bapak jika pemerintah 
tetap menaikkan harga BBM?

Setelah proses pencarian narasumber dilakukan, perlu adanya evaluasi dan 
penyuntingan sebelum vox pops ditayangkan atau diudarakan, dengan cara:
Penyebutan nama dan pendapat narasumber yang diperoleh di lapangan. 

Penyampaian komposisi pendapat warga yang menjadi narasumber. 
Komposisi ini diberikan pada pemangku kebijakan dan sebagai pengelola, 
radio sebaikanya tidak memberikan komentar atau solusi apa pun. Biarkan 
mereka yang menafsirkan sendiri. 

Jenis-jenis program di atas akan berhasil jika para pengelola radio komunitas 
mengetahui cara mengoperasikan alat yang mereka punyai. Uraian selanjutnya 
adalah pengenalan alat dan karakternya. Ada ucapan orang bijak yang 
menyebutkan bahwa jika kita mengetahui alat perang kita dengan baik, 
sesederhana apa pun itu, langkah selanjutnya adalah strategi memenangkan 
pertempuran. Tanpa harus sama dengan alat yang dimiliki radio komersial yang 
disokong modal besar, radio komunitas pun seharusnya mampu menghasilkan 
produk siaran yang bagus. 

Pemakaian Alat  Perekam
Dalam proses produksi yang dijabarkan di atas, salah satu penentu hasil yang 
bagus bertumpu pada alat. Pemahaman mengenai alat sangat dibutuhkan 
bagi para pelaku produksi. Pemahaman minimal mengenai karakter alat yang 
dipakai akan berakibat fatal dalam proses produksi. 

a. Tape analog sederhana dengan mikrofon internal 
Alat rekam ini sangat mudah dijumpai pada jurnalis radio. Konsepsi penyatuan 
mikrofon dengan mesin rekam akan menyederhanakan cara kerja dan juga 
biaya operasional. Hanya saja, dari sisi kualitas, hal itu masih belum memadai. 
Karena saat kita melakukan perekaman wawancara, suara-suara di sekitar akan 
terekam juga. Jarak efektif perekaman hanya sekitar 5 cm sampai dengan 20 
cm. Jadi, alat tersebut kurang baik dipakai untuk merekam sound atmosphere 
atau atmosfir bunyi-bunyian (suara-suara kejadian).
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b. Tape analog dengan mikrofon eksternal
Kejernihan suara narasumber bisa diperoleh di tape jenis ini karena didukung 
oleh mikrofon yang terpisah. Kualitas yang bagus berkorelasi dengan harga 
yang tinggi. Harga jenis analog mikrofon eksternal masih mahal. Beberapa 
merk yang terkenal misalnya Marantz dan Sony.
Jarak efektif perekaman 10 cm sampai dengan 30 cm (wawancara) 50 cm 
sampai dengan 10 m (sound atmosphere)

c. Tape Digital/ Digital Voice Recorder
Jenis ini semakin marak ditemukan di lapangan. Selain mudah dan simple untuk 
dibawa (cuma dimasukkan saku saja), pilihannya pun bervariasi, dari yang 
murah sampai yang mahal. Jarak efektif perekaman 10 cm sampai dengan 30 
cm (wawancara), dan 50 cm sampai dengan 10 m (sound atmosphere) 

Setelah mengetahui secara persis bagaimana keunggulan dan kelemahan alat 
yang Anda pakai, berikut kami sajikan tips dalam penulisan naskah jurnalistik. 
Penulisan naskah untuk siaran jurnalistik untuk radio komunitas sifatnya wajib 
dilakukan oleh kru radio. Materi siaran berita selain memerlukan akurasi tinggi 
juga perlu didokumentasi untuk dilacak kembali suatu hari jika diperlukan. Ada 
beragam naskah informasi dan berita yang harus dikerjakan. Secara umum 
prinsip penulisan naskah yang benar untuk berita radio adalah:

Sederhanakan angka, misalnya Rp. 9.998 diubah menjadi sekitar Rp. 
10.000
Selalu gunakan kalimat aktif. Usahakan dapat dibaca dalam satu kali 
bernafas normal atau jangan lebih dari 10–12 kata dalam satu kalimat.
Hindari penggunaan kata ganti seperti “mereka”, “dia”, dan sebagainya.
Hindari detail yang tidak perlu
Tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak populer 
Hindari penggunaan istilah asing
Periksa naskah kembali yang sudah ditulis sebelum dibacakan untuk 
pendengar.
Bacalah naskah berita dengan artikulasi yang jelas. Jika perlu dibaca 
beberapa kali pada jam siaran yang berbeda sehingga mudah diingat 
warga

Tips lainnya adalah:
Ulangi Penyebutan Sesuatu yang sangat Penting. Misalnya: nomor telpon, 

alamat, pemenang kuis, dll. 
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Tulis angka/kata rumit dengan cara bacanya. Contoh: Jean Pierre Papin. 

Seharusnya: Jeang Pier Papang 

Hemat kata tanpa menghilangkan makna. Contoh: Kalau seandainya, 30 
menit ke depan, turun ke bawah, naik ke atas….  

Hindari pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat. Contoh: Kabar 

yang beredar di surat kabar, mengabarkan banyaknya tindakan 

korupsi…. 

Tidak ada kutipan dalam bahasa lisan (gunakan kalimat tidak langsung). 
Contoh: Dia mengatakan, “Aku sudah tidak tahan lagi”. Seharusnya: 
Dia mengatakan sudah tidak tahan lagi.

Pembahasan selanjutnya adalah program-program non-jurnalistik. Melalui 
program ini, warga juga bisa saling menyapa dan sekaligus menyampaikan 
segala ide atau gagasan serta keluhan. Program-program non-jurnalistik yang 
akan dibahas meliputi: Talkshow atau Obrolan, Iklan Layanan Masyarakat, 
Permintaan Lagu dan Salam Pesan, Kuis dan Permainan. Salah satu program 
non-siaran yang menjadi pengikat emosi pendengar, warga, dan pengelola 
radio komunitas adalah kegiatan off-air. 

A. Talkshow atau Obrolan
Banyak orang kadang-kadang bosan mendengar program talkshow 
atau obrolan. Padahal sejatinya, acara itu untuk pendengar bisa menjadi 
ajang curah gagasan mengenai kondisi lingkungan di sekitarnya. Di 
sisi lain, pagi pengelola perlu terus membenahi, khususnya dalam hal 
pengemasan agar talkshow terdengar mengalir dan tidak menggurui 
pendengar. Berbagai persoalan lingkungan di wilayah radio komunitas 
Anda bisa diangkat dan diobrolkan bersama secara live/on-air. 

Agar format talkshow mengalir dan enak didengar, berikut yang perlu Anda 
perhatikan:

 Tema atau permasalahan yang diangkat dalam talkshow masih hangat dan 
menjadi bahan obrolan masyarakat.

 Bersifat analisis, bukan sekadar deskripsi kasus.
 Berhati-hatilah dalam membuat talkshow. Artinya, harus ada keberimbangan 

dan tidak ada narasumber yang memonopoli pembicaraan.
 Selain masih hangat, topik yang diangkat tidak menimbulkan pro-kontra di 

masyarakat. 
 Akhir talkshow harus menyajikan tawaran solusi. 
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Komponen program talkshow terdiri atas: 
Topik (dirumuskan dalam bentuk daftar pertanyaan).
Narasumber (sebaiknya lebih dari satu orang). 
Pemandu (satu orang pengelola yang cerdas dibantu operator. Keberadaan 
operator tidak wajib hukumnya. Terlebih sekarang di era komputer, sebelum 
talkshow penyiar dapat membuat buat playlist lagu dan ILM serta jingle 
yang akan diputar). 
Musik dan Lagu (sebagai selingan dan suara latar).
Rekaman Suasana Lokasi (jika talkshow digelar di luar studio, dapat 
disertakan suasana lokasi pada saat, sebelum, dan sesudah acara itu).

Urutan penayangan sebuah acara talkshow radio, sebagai berikut:  
Pertama, pembukaan berupa perkenalan topik, latar belakang, narasumber, 

dan tata cara interaksi pendengar yang semuanya harus bisa dilakukan 
oleh pemandu. 

Sebagai contoh:
 107,9 FM Argo Mulia FM/ Radionya Kita Semua// Apa kabar pagi ini? 
Semoga yang di rumah juga tetap senang menyiapkan diri di hari Senin 
atau Anda yang sedang bersiap ke sawah, kebun, atau pasar, selamat 
bersiap-siap saja/// Ketemu lagi ya sama aku/ Ika/ di obrolan 1 jam tiap 
pagi/ Pagi Bersemangat// Kali ini kita akan membahas tema… kerja atau 
bisnis sendiri, ya? Tertarik, kan? Mau kerja atau mau bisnis sendiri/ ayoooo… 
nggak usah pusing karena di studio, Ika hadirkan pakarnya/ Kang Aldi dari 
RT 18 sekaligus pengusaha krupuk ikan ‘Enak’// Warga semua boleh nanya 
sepuasnya ke Kang Aldi/ melalui SMS 0818 0727 XXXX (dibaca 2X dengan 
artikulasi lambat)/ atau telepon aja langsung ke 418929 (dibaca 2X dengan 
artikulasi lambat)/// 

Kedua, diskusi utama  berupa penjelasan topik, pertanyaan awal pemandu, 
tanggapan narasumber, dan waktu untuk telepon pendengar. Dalam 
talkshow ada yang dinamakan teasing atau pengantar jeda yang bisa 
dilakukan pada menit ke 15, 30, atau 45. Contohnya sebagai berikut:
Warga semua, tetaplah di sini/ karena Kang Aldi akan membeberkan positif 
dan negatifnya bekerja atau berbisnis sendiri//

ATAU



Produksi Siaran | 45

…Tahan dulu Kang Aldi penjelasannya tentang keuntungan bisnis 
sendiri// Warga semua, Anda masih penasaran? Nanti ya kita lanjutkan 
lagi…///

Setelah jeda yang diisi lagu, ILM, dan jingle, agar pendengar yang baru 
bergabung bisa langsung mengikuti talkshow, penyiar menginformasikan 
kembali tema, narasumber, dan tata cara berinteraksi. Contohnya seperti 
berikut: 

Terima kasih Anda masih bergabung di Pagi Bersemangat 107,9 Argo Mulia 
FM/ bareng saya Ika// Di studio ada Kang Aldi dari RT 18 sekaligus juga 
pengusaha krupuk ikan ‘Enak’ yang siap menjawab pertanyaan seputar 
“Bekerja atau Bisnis Sendiri?”// Ayo yang mau nanya kirim SMS ke 0818 
0727 XXXX (dibaca 2X dengan artikulasi lambat)/ atau telepon aja langsung 
ke 418929 (dibaca 2X dengan artikulasi lambat)///  

Ketiga, penutup berupa kesimpulan, ucapan terima kasih, pemberita-huan 
topik talkshow edisi berikutnya oleh pemandu. Jangan lupa juga agar 
menjaga kesinambungan pada program berikutnya. Sebutkan program 
dan nama pengasuh program selanjutnya. Contohnya:
Wah, masih banyak SMS yang belum terbaca/ tapi waktu tak memungkinkan 
lagi/ Ika harus segera mengakhiri “Pagi Bersemangat”// Kang Aldi dari 
krupuk ikan ‘Enak’/terima kasih atas jawaban-jawabannya// dan buat warga 
semua/ terima kasih sudah berpartisipasi// Saya, Ika, pamit/ jangan lupa 
masih ada rekan saya Aswan dengan goyangannya di “Goyang Asoy” 
setelah ini// 

 Meskipun jenisnya radio komunitas, persiapan dalam talkshow 
tetap harus dilakukan dengan baik. Catatan lainnya: buatlah suasana 
talkshow tidak seserius dan seketat acara serupa pada radio swasta. 
Yang penting adalah bagaimana membuat warga ikut serta berbicara 
secara terbuka. Talkshow kadangkala dapat dibuat sebagai kelanjutan 
atau bentuk lain dari rapat warga, pertemuan warga dengan kepala 
desa untuk membahas sebuah masalah, misalnya masalah pembagian 
dana kemanusiaan. 
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B. Iklan Layanan Masyarakat 
Ada dua pengertian iklan di radio. Pertama, iklan layanan komersial (menyiarkan 
produk agar dibeli). Kedua, iklan layanan masyarakat (menyiarkan pesan 
sosial untuk diperhatikan bersama). Radio komunitas hanya diperbolehkan 
memroduksi dan menyiarkan iklan layanan masyarakat yang dari segi 
pengemasannya terbagi dua. 

Pertama,  Ad-Libs (berupa naskah yang dibaca saja, berdurasi 30 detik). 
Kedua, Spot (berupa naskah iklan yang dipadu dengan musik, efek suara, 
petikan wawancara, berdurasi 30 sampai 60 detik). 

Adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam sebuah iklan adalah: 
Narasi yang dibacakan penyiar sendirian, berdua atau lebih. 
Musik sebagai efek suara pemanis dan penghalus pendengaran.
Atmosfir rekaman situasi yang sesuai dengan konsep iklan.
Testimoni, petikan pernyataan tokoh warga tentang sesuatu.

Pesan yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat dapat bersifat:
Provokatif (paksaan psikologis, sloganistik), misalnya: Mari kita ciptakan 

kampung baru yang bersih, sehat, dan nyaman. 
Informatif (narasinya kaya dengan informasi data, sebab dan akibat), misalnya: 

Telah dibuka warung Pak Kromo, menjual berbagai peralatan kebutuhan 
keluarga, mulai dari… 

Sugestif (menggugah keinginan melalui metafora atau kalimat yang puitis), 
misalnya: wajah putih, wajah alami, dan cerdas… 

Langkah-langkah membuat iklan. 
Proses produksi sebuah iklan layanan masyarakat terdiri atas: 

Menentukan pesan apa yang perlu disiarkan dan untuk siapa. 
Menentukan inti pesan yang akan diiklankan, misalnya: Kesehatan adalah 

segalanya. Jika demikian, mengapa kita merokok?
Membuat deskripsi skenario iklan yang akan diproduksi: siapa sebagai apa, 

dimulai dengan narasi apa dan berakhir dengan adegan apa.
Menentukan pelaksana produksi yang meliputi produser, pengisi suara 

adegan,  penulis naskah, dan seorang operator teknis.

Pada saat memroduksi iklan, penting menghindari hal-hal sebagai berikut:
Penggunaan bahasa asing yang sulit dimengerti warga.
Pemberian harapan, promosi yang terlalu muluk membuat pendengar 

berkhayal. Misalnya: “Anda ingin kaya dalam sekejap?” 
Pesan berbau SARA, “mengadu” dua kelompok etnis tertentu.
Terlalu dominannya informasi data-data sehingga sulit diingat, bukan 

informasi, atau pesan dasar yang bersifat umum.
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C. Request atau Permintaan Lagu dan Pesan
Bentuk siaran interaktif yang populer di radio adalah request atau acara 
pelayanan permintaan, umumnya permintaan lagu dan ucapan salam. 
Permintaan disampaikan pendengar dengan cara menelepon, mengirim SMS, 
atau menulis permintaan di kertas yang dicetak khusus oleh pengelola radio 
komunitas. Isi permintaan itu umumnya pemutaran lagu dan penyampaian 
pesan kepada seseorang, ucapan selamat ulang tahun, selamat melaksanakan 
ibadah haji, rumah baru, dan sebagainya. 

Adapun isi kartu permintaan lagu dan pesan adalah:
Nama: bisa nama lengkap atau pun panggilan seperti Ade. 
Alamat pengirim: bisa lengkap atau kotanya saja: RT 19. 
Judul lagu-penyanyi: lagunya ”Rumah Kita” dari Godbless. 
Tujuan dan alamat: dikirim untuk Rina di RT 20. 
Pesan-pesan: Selamat beristirahat, semoga mimpi indah.  

Untuk menghindari kesan monoton, penyiar perlu strategi dengan membaca 
kartu request secara bervariasi, antara lain: 

menyebut secara jelas dan memberi tekanan vokal yang kuat saat membaca 
nama pengirim, lagu, dan pesannya; 
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variasi urutan membaca isi, misalnya dari judul lagu dulu, kemudian nama 
pengirim, lalu pesan dan sebaliknya sambil memberi komentar pribadi 
sebagai tanda ketertarikan akan isinya; 

mengutamakan permintaan via telepon dengan langsung mengudarakan 
suara penelepon dan berhenti membaca request tertulis; 

memberi ucapan terima kasih  dan memohon maaf jika tidak bisa memenuhi 
permintaan lagu, meminta pendengar menelepon ulang untuk meminta 
lagu lain atau berjanji memutarnya di acara lain. 

Umumnya radio menyediakan waktu untuk siaran permintaan lagu oleh 
pendengar setiap hari. Pengertian request sebetulnya tidak hanya untuk 
meminta lagu, tetapi dapat juga sebagai ruang penyampaian kritik dan saran 
untuk pengembangan radio, pertukaran pesan antarpendengar hingga 
konsultasi pribadi. 

Ciri yang membedakan acara request dengan acara lain adalah:
request bersifat langsung, permintaan dibaca oleh penyiar dan dipenuhi 

langsung permintaannya pada acara yang sama; 
request bersifat antarpersonal dan penyiar menjadi mediator antarpendengar 

atau mewakili radionya menanggapi usul serta kritik yang disampaikan 
oleh pendengar; 

request bersifat informal, baik bahasa yang digunakan maupun cara 
membacanya. Bahasa lokal sangat dianjurkan;

request merupakan perpaduan dari acara yang bersifat menghibur dan 
mendidik dengan acara untuk saling menyapa.

Berkat kemajuan teknologi komunikasi, medium penyampaian permintaan 
pendengar di radio juga makin bervariasi. Medium lama seperti pembuatan 
kartu khusus yang dicetak oleh radio dan dijual kepada pendengar, pengiriman 
surat oleh pendengar atau pendengar datang sendiri ke studio radio makin 
ditinggalkan, karena tidak efisien dari segi waktu dan membebani tenaga. 
Medium baru yang banyak dipergunakan yaitu:

pendengar menelepon langsung ke studio dan suaranya disiarkan secara 
langsung; 

pendengar yang memiliki telepon seluler cukup mengirim SMS; 
pendengar mempergunakan fasilitas email khusus pada situs yang 

disediakan radio.

Selain cepat dan irit tenaga, tiga medium tersebut lebih mendekati prinsip 
siaran radio sebagai ajang interaksi suara antarwarga secara langsung. 
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D. Kuis dan Permainan
Kuis adalah tanya-jawab berhadiah. Misalnya berupa tebak judul lagu, tokoh 
publik, pengetahuan umum, atau menebak acara-acara di radio. Adapun 
permainan adalah ekspresi kreatif berhadiah seperti menyanyi, bercerita 
lucu, menirukan suara mirip kambing, merayu penyiar atau berpantun. Tujuan 
program kuis dan permainan di radio komunitas adalah memberikan siaran 
hiburan yang bersifat edukatif dan mengukur jumlah serta potensi kreatif warga 
pendengar. Hadiah yang diberikan pun bisa diperoleh dari berbagai sumber, 
misalnya dari warung-warung di sekitar radio seperti voucher 2 mangkuk bakso 
lengkap dan es campur, atau satu set buku dan alat tulis, voucher telepon, dan 
lain-lain.

Siaran kuis dan permainan dapat tidak terjadwal pasti, atau tidak harus ada 
setiap hari. Acara itu bisa menjadi selingan acara lain yang lebih utama dengan 
durasi 3 sampai 5 menit, atau bisa pula menjadi acara utama sehingga  terjadwal 
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dalam acara khusus kuis atau permainan dengan durasi 15 sampai 30 menit. 

Hadiah dapat langsung diberikan kepada pemenang saat acara berlangsung. 
Atau beberapa penelepon diundi dahulu oleh staf siaran kemudian diumumkan 
pemenangnya  pada saat akhir acara. Bentuk hadiah bisa hadiah utama yang 
bernilai tinggi, atau hanya hadiah hiburan yang dapat diambil sendiri di studio 
radio oleh warga pendengar dan atau dikirim ke alamat mereka. Persiapan 
yang harus dilakukan adalah:

Membuat soal-soal, kunci jawaban, dan hadiah utama/hiburannya.
Memilih pemandu dan staf pencatat sekaligus pengundi warga pendengar.
Membuat kata kunci (PASSWORD), menyiapkan telepon dan buku 

pencatatnya. 

Proses produksi acara kuis dan permainan adalah: 
(1) Opening : penyiar memberitahukan acara kuis atau permainan beserta 
durasi acaranya, hadiah, dan bagaimana tata cara mengikutinya. “Kuis kita kali 
ini cukup gampang. Anda tinggal menjawab satu pertanyaan yang akan saya 
ajukan…..dan bagi yang betul hadiahnya adalah….” 
(2) Tanya-jawab atau penyampaian bentuk permainan yang berlangsung 
antara pemandu (penyiar) dengan peserta. “Baik, rupanya sudah ada yang 
menghubungi pesawat….Hallo, dari siapa? Di mana? PASSWORDNYA? 
Jawabannya apa?….”
(3) Closing atau evaluasi umum oleh pemandu, pengundian, dan 
pemberian selamat pada pemenang serta informasi  cara mengambil hadiahnya. 
“Sudah ada sekitar 20 penelepon, dan jawaban semuanya benar. Untuk itu, saya 
harus mengundi… Selamat kepada pemenang hari ini. Hadiahnya bisa diambil 
setelah….”

Soal-soal untuk kuis dan permainan hendaknya memperhatikan aspek 
berikut: 

Bersifat rasional (bisa diterima logika umum) warga komunitas.
Ilmiah (mengacu pada referensi tertentu).
Bersifat kreatif (orisinal dan memacu kompetisi keterampilan).
Jawaban dianjurkan bersifat terbuka (pendengar dipersilakan 

berimprovisasi), pemenangnya dipilih dari penelepon yang paling kreatif 
dan rasional.  

Pertanyaan bisa berupa pilihan ganda (memilih dari beberapa pilihan 
jawaban) atau diajukan sendiri oleh pendengar, sehingga penyiar selaku 
pemandu hanya membacakan dan mencatat jawabannya.
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Dalam hal pengundian, jika siaran langsung, maka dapat dilakukan 
pemandu dengan mengacak kertas berisi nama peserta. Jika siaran 
tunda, agar terbuka dan adil hendaknya pengundian dapat dihadiri 
langsung wakil pendengar.

Off-air Radio Komunitas 
Off-air adalah lawan kata dari on-air. Off-air artinya kegiatan yang digelar oleh 
radio di luar aktivitas siaran di studio, tetapi masih berkaitan dengan upaya untuk 
meningkatkan kepedulian, rasa memiliki dan keterlibatan warga terhadap radio. 
Off-air adalah salah satu bentuk penggalangan partisipasi warga sekaligus 
sebagai cara memromosikan radio. Promosi berarti sosialisasi keberadaan 
radio yang ditujukan kepada warga sejak pendirian hingga kegiatan siaran. 
Acara tersebut juga menjadi salah satu strategi pengumpulan dana radio. 

Radio siaran komunitas hidup dan berkembang dari kedekatannya dengan 
warga. Kegiatan off-air tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk promosi 
dan pendekatan radio kepada warga, tetapi yang lebih utama adalah sebagai 
bentuk pelayanan sosial. Pendengar yang berasal dari berbagai latar belakang 
kadangkala mengetahui radio sebagai media siaran semata. Mereka tidak 
merasa perlu melibatkan radio dalam berbagai aktivitas sosial.  Maka untuk 
mengubah persepsi itu dan agar radio komunitas menjadi semakin menjadi 
mitra aktivitas warga, pengelola radio harus berinisiatif dan proaktif membuat 
kegiatan off-air. 

Ketika siaran di udara tidak mampu menggugah kepedulian warga, maka 
program off-air akan menjadi alternatif yang memperkuat peran nyata radio 
komunitas. Setidaknya ada empat macam program off-air yang dapat 
dikembangkan, yaitu: 

Pertama, radio komunitas menjadi pelaksana sejumlah program yang 
berkaitan langsung dengan pelayanan sosial warga seperti khitanan 
massal, pasar murah, pengajian, pelatihan singkat ketrampilan tertentu dan 
sebagainya.

Kedua, radio komunitas membuat buklet atau brosur berisi panduan praktis 
bagi warga mengenai gaya hidup sehat ala warga. Pada buklet sekaligus 
dapat dimuat profil radio, mencakup sejarah, tujuan, struktur organisasi, 
program siaran beserta jadwalnya dan apa saja yang dianggap perlu untuk 
diketahui warga. Radio komunitas juga dapat membuat spanduk, billboard 
penanda jalan masuk kampung, arah belokan dan sebagainya.

Ketiga, radio komunitas menjadi sponsor pendorong kegiatan yang sudah 
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berlangsung di kalangan warga agar makin hidup dan meriah. Cukup 
dengan berpartisipasi membantu penyiaran acara, membuatkan spanduk 
dan memasangnya pada berbagai acara warga, maka keberadaan radio 
komunitas akan dirasakan oleh warga.

Keempat, bentuk yang populer pada radio komunitas adalah pembentukan 
klub pendengar. Anggota klub terdiri atas para kru radio, warga yang aktif 
mengirim surat dan SMS, mengisi kartu permintaan lagu dan peminat 
lainnya. Program ini efektif membentuk kebersamaan bahkan hubungan 
sosial yang lebih dari sekadar pertemanan, misalnya berupa warga yang 
kemudian mengikat tali kekerabatan. 

Jika melihat cerita yang terjadi di Radio Argo Mulia FM dan paparan di atas, apa 
saran Anda dalam pengembangan produk siaran di radio komunitas? 





B A B  I V
PENYEDIAAN PRASARANA DAN 

PENGELOLAAN ALAT-ALAT SIARAN
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S
ekali lagi cerita ini berlatarkan Radio Argo Mulia FM, sebuah radio 
komunitas yang telah hampir dua tahun mengudara. Intisari berbagi 
cerita yang ada di Argo Mulia FM berasal dari berbagai radio komunitas 
yang telah diringkas.

Satu hari saya melihat ke studio siaran salah satu radio komunitas. Saya begitu 
terkejut ketika tahu bahwa peranti siaran dalam studio itu ”branded” atau 
bermerek. Usut punya usut, semuanya berasal dari sumbangan. Tidak ada yang 
salah mengenai asal barang tersebut. Namun yang disayangkan adalah cara 
merawat dan mengelola alat tersebut. Pemandangan seperti itu kerap ditemui 
dan seolah menjadi hal yang lumrah. Lalu bagaimana pertanggungjawaban 
atas barang yang disokong oleh komunitas? Apakah karena pertimbangan 
”kekomunitasan” maka urusan catat-mencatat menjadi sesuatu yang tidak 
perlu dilakukan?

Cerita di Argo Mulia FM semoga menjadi bahan perenungan bersama.

Keahlian Aswan di bidang elektronik memang tidak ada duanya. Lebih-lebih 
setelah dia mendirikan radio yang dalam perjalanannya berubah menjadi radio 
komunitas. Tiada gading yang tak retak. Tiada mesin yang akan terus bertahan. 
Begitu pun keberlangsungan Argo Mulia FM. 

Pernah satu ketika Argo Mulia FM tidak mengudara selama 2 bulan.

”Wah, jadi kita tidak bisa mendengar informasi lainnya”, ujar Bu Rini. Memang 
betul, tidak hanya Bu Rini yang merasa kehilangan. Hampir dua bulan, praktis 
Argo Mulia FM tidak mengudara.  

Penyebab seringnya adalah kerusakan perangkat siar.. Selama ini, semua 
pengeluaran untuk pengadaan dan perbaikan berasal dari dana para pegiat. 
”Kita tidak bisa bertahan seperti ini terus,” tandas Aswan.
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Malam itu, semua berkumpul dan sepakat untuk mengumumkan di radio 
mengenai kondisi radio senyatanya. Tentu saja dengan cara itu, mereka berharap 
ada bantuan dari berbagai pihak. Subagyo, Kades setempat yang juga salah 
seorang pendengar setia Argo Mulia FM kemudian mengadakan rembug desa.

Aswan dan seluruh kru Argo Mulia FM diundang bersama perwakilan warga. 
Dalam rapat tersebut muncul berbagai gagasan, termasuk mengumpulkan 
barang-barang layak pakai yang bisa menopang kelanjutan siaran radio 
mereka. Pak Ali, warga RT 15 menyumbangkan mixer, Ibu Indri mewakili PKK 
menyumbangkan uang Rp. 200.000,-, dan sumbangan dari berbagai perwakilan 
warga lainnnya.

Roda siaran pun berlanjut. Selang 6 bulan kemudian, datang bantuan dari pihak 
luar. Mereka membantu seperangkat komputer, mixer, transmitter pemancar 
bahkan sampai mikrofon. Wajah sumringah tampak jelas pada wajah Aswan, 
bangga dapat memiliki alat-alat yang bagus. Namun selang satu tahun, 
kerusakan mulai menggerogoti alat siar mereka. Sekali lagi, mereka membuat 
pengumuman. Tidak ada respons dari warga. ”Kita sudah buat pengumuman 
kok warga belum juga membantu kita?” keluh Usep. Wongso, Bendahara Desa, 
suatu hari memberikan nasehatnya. ”Catat semua penerimaan dari warga dalam 
bentuk apa pun maupun yang dari pihak luar.” 

Saat itu Aswan dengan enteng menjawab, ”Toh barangnya terlihat, ngga mungkin 
hilang. Lagian buat apa kita buat pembukuan kayak perusahaan aja!” 

Rendy, alumnus Jurusan Elektronik dari sebuah perguruan tinggi terkenal 
berkeinginan untuk ikut membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan teknis. 
”Malu main ke studio. Tempatnya kan di rumah Mas Aswan. Takut-takut kalo 
dibilang nggurui.” 

Tidak hanya Rendy, dalam pertemuan di balai desa juga sempat dibahas 
permasalahan tersebut. ”Apakah tidak mungkin kita cari tempat yang bisa setiap 
orang datang?” tanya Subagyo sang Kepala Desa. Uniknya, ada keengganan 
sendiri di benak masing-masing kru Argo Mulia FM. Bahkan, Aswan jelas-jelas 
mengatakan akan mengundurkan diri jika studio pindah dari rumahnya.
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A. Penyediaan Prasarana 
Serbaterbatas
Prasarana berasal dari kata “pra” yang artinya “sebelum” dan “sarana” yang 
berarti “alat”. Secara harafiah, prasarana berarti “sebelum peralatan”, dan 
definisinya adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mengoperasikan 
atau menyimpan peralatan. Sebagai contoh, jalan merupakan prasarana yang 
diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan; gedung merupakan prasarana 
untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan siaran radio. Pengertian 
gedung, bisa berarti rumah biasa milik perorangan, tetapi bisa juga berupa 
bangunan seperti yang dibayangkan banyak orang.

Prasarana siaran radio komunitas, sedikitnya tiga ruangan, yaitu ruang studio, 
ruang pemancar, dan ruang umum untuk menerima tamu dan melakukan 
kegiatan administrasi. Ruang studio, selain untuk siaran, bisa dimanfaatkan 
untuk menyimpan bahan-bahan siaran seperti kaset dan CD. Tetapi yang 
paling ideal, radio komunitas memiliki empat ruang, sehingga ruang kerja 
kru -termasuk kerja-kerja di bagian administrasi bisa dipisahkan dengan 
ruang untuk menerima tamu atau berbincang-bincang. Meskipun demikian, 
jika terpaksa hanya memiliki dua ruang, sebagaimana banyak terjadi selama 
ini, biasanya satu ruang sebagai kamar studio, sedangkan satunya sebagai 
ruang serbaguna, termasuk menempatkan pemancar. Atau ada juga yang 
menggabungkan ruang studio dengan ruang pemancar (terutama pemancar 
kecil), dan ruang satunya khusus untuk ruang serbaguna, termasuk menerima 
tamu. 

Harus tetap disadari bahwa penyediaan hanya dua ruang, dari sisi  keamanan 
dapat dikatakan kurang baik. Penggunaan ruang studio dengan pemancar 
memungkinkan peralatan elektronik mudah panas, kecuali kalau ruang yang 
tersedia cukup luas atau menggunakan AC. Kondisi itu juga mengakibatkan 
sirkulasi udara tidak lancar dan bisa mengganggu kenyamanan penyiar. Kalau 
pemancar diletakkan di ruang umum juga akan mudah terganggu, terutama 
jika aktivitas pertemuan banyak dilakukan di ruang umum tersebut.    

Penyediaan Ruang yang Ideal bagi Radio Komunitas

Ruang Siaran
Ruang 

Pemancar

Ruang 
Menerima 

Tamu

Ruang Kerja 
Tim Siaran
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Memilih Tempat Publik
Tempat publik (umum) merupakan pilihan ideal untuk menempatkan studio, 
karena tempat itu memang milik komunitas dan dipergunakan untuk kepentingan 
umum, seperti balai desa dan gedung serbaguna desa. Balai desa merupakan 
pilihan paling ideal, sedangkan gedung serbaguna ada kemungkinan dipakai 
kelompok di luar komunitas sehingga akan banyak mendapat gangguan. 

Keuntungan yang diperoleh ketika memilih tempat publik: Pertama, semua 
pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran (personal DPK, 
BPPK, kru siaran, komunitas, dan tamu lain) akan merasa nyaman keluar 
masuk studio. Kedua, menumbuhkan rasa ikut memiliki dalam diri semua 
anggota komunitas dan akan mendorong komunitas untuk berpartisipasi 
lebih aktif serta sepenuhnya mendukung keberadaan radio komunitas. Ketiga, 
akses informasi publik semakin mudah sehingga membantu semua pihak yang 
berkepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak komunitas. 
Keempat, kunci studio bisa diserahkan kepada petugas balai desa sehingga 
semua pihak yang memiliki kaitan dengan siaran dapat masuk sewaktu-
waktu tanpa khawatir mengganggu privasi siapa pun. Kelima, terhindar 
dari kemungkinan dominasi penguasaan seseorang karena setiap orang 
memiliki posisi yang setara. Keenam, kemungkinan akan terbebas dari beban 
pembayaran rekening listrik karena sudah ditanggung pihak pemerintah desa, 
bahkan mungkin juga mendapat suntikan dana untuk pembelian peralatan 
baru dan biaya pengembangan program. Ketujuh, tidak terbebani biaya 
renovasi atau pemeliharaan gedung karena pada umumnya sudah ditanggung 
pemerintah desa. 

Untuk bisa mendapatkan izin menggunakan balai desa, para pengelola harus 
memiliki kemampuan melakukan lobi dengan perangkat pemerintah desa. 
Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan lobi, antara lain kemampuan 
pelaku lobi dalam melakukan komunikasi persuasif dan meyakinkan pihak lain. 
Tetapi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan argumentasi yang 
dibangun sehingga alasan penggunaan fasilitas publik oleh radio komunitas 
itu menjadi logis. Misalnya, bagaimana meyakinkan pihak pemerintah desa 
bahwa radio komunitas itu memang menjadi kehendak seluruh warga desa, 
bisa bermanfaat dalam keberhasilan pembangunan desa, dan tidak dikuasai 
atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dengan 
demikian, tidak timbul  kekhawatiran bahwa radio komunitas akan dimanfaatkan 
untuk menggalang kekuatan oposisi yang bisa membahayakan posisi pihak 
pemerintah dan mengakibatkan ketidaknyamanan warga. 
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Menghindari Rumah Pribadi 
Belajar dari banyak pengalaman, tidak mudah menentukan tempat 
pengoperasian radio komunitas. Meskipun demikian, menghindari penggunaan 
rumah pribadi untuk studio radio komunitas harus selalu diusahakan. 
Penggunaan rumah pribadi, mungkin berkesan mudah pada proses awalnya, 
tetapi di kemudian hari justru akan menimbulkan banyak permasalahan dan 
biasanya proses pemecahannya cukup sulit.

Masalah yang pertama, secara teknis tidak cukup banyak komunitas yang 
memiliki ruang kosong di rumahnya dan sekaligus bisa dimanfaatkan untuk 
menyelenggarakan siaran. 

Kedua, penggunaan rumah pribadi biasanya tidak bisa menjamin kalau seluruh 
anggota keluarga itu bisa menerima. Kondisi ini tentu saja akan mengganggu 
kenyamanan penyiar yang  bekerja. Belum lagi persoalan yang sangat teknis, 
misalnya mengenai kunci pintu, terutama yang hanya memiliki satu pintu. 
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Mungkin tak akan jadi persoalan kalau ruang yang disediakan tidak menyatu 
dengan rumah induk, dan memiliki pintu masuk sendiri. 

Ketiga, berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Seseorang  yang kebetulan 
rumahnya dipilih sebagai tempat studio, bisa jadi memiliki keinginan untuk 
menguasai lebih dari yang lain. Selanjutnya muncullah dominasi. Tuan rumah 
merasa menjadi orang yang paling berkuasa atas radio. Kalau hal itu terjadi, 
anggota BPPK dan tim kerja lainnya kemungkinan enggan ke studio, dan 
akhirnya siaran hanya diisi oleh orang-orang yang merasa cocok dengan tuan 
rumah. 

Keempat, kemungkinan terjadinya pemanfaatan kesempatan dengan 
menggunakan fasilitas telepon dan mencari popularitas. Belum lagi soal 
penggunaan listrik, misalnya siapa yang seharusnya menanggung beban 
bulanan, selain biaya penggunaan daya listrik itu sendiri. 

Kelima, kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam 
melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan di ruang studio. Kalau pihak radio 
yang memperbaiki, maka akan timbul masalah karena bangunan itu milik 
perorangan. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang sangat mungkin timbul 
setelahnya.   

Jika terpaksa harus menentukan pilihan penggunaan ruangan dari rumah 
pribadi untuk studio, hal yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan 
secara tertulis antara pengelola dengan pihak pemilik rumah. Hal-hal yang 
harus disepakati paling tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan yang telah 
didiskusikan di atas. 

B. Pengelolaan Alat-Alat Siaran
Dalam pengelolaan siaran radio, alat-alat elektronik dan program siaran sama 
pentingnya. Untuk dapat terselenggaranya siaran radio komunitas dibutuhkan 
peralatan minimal: (1) tape player/recorder, (2) CD player, (3) mikrofon, (4) 
mixer audio, (5) pemancar FM/AM, (6) antena, dan (7) perangkat komputer 
bagi radio komunitas yang memang sudah menggunakannya. 

Peralatan-peralatan itu ada yang berasal dari rakitan sendiri dan dari prose built-
up atau pabrikan. Jika keduanya dibandingkan, rakitan sendiri biasanya jauh 
lebih murah harganya, tetapi cenderung mudah rusak, biaya pemeliharaannya 
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relatif tinggi dan keandalannya kurang terjamin karena tidak menggunakan 
sistem pengendalian mutu. Proses perakitan: (1) ditangani sendiri oleh teknisi 
radio komunitas yang bersangkutan, dan (2) dilakukan orang lain di luar 
radio komunitas. Untuk model perakitan yang kedua, proses pengadaannya 
sesungguhnya sama dengan barang pabrikan dengan harga jauh lebih murah. 
Cara mendapatkannya melalui pemesanan lewat orang yang sudah dikenal. 

Berkaitan dengan alat-alat tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik dan 
terencana  agar kesinambungan siaran bisa terjamin. Pengelolaan yang baik 
ditandai dengan: (1) perencanaan kebutuhan alat, (2) pengadaan alat sesuai 
dengan rencana, (3) pengecekan atas kelayakan pakai, (4) pencatatan alat 
yang dimiliki dengan spesifikasinya, (5) pemeliharaan secara terus-menerus, 
(6) pengecekan secara berkala atau pengawasan, dan (7) penggantian alat 
yang memang sudah afkir atau tidak layak pakai.  

Upaya Pengadaan
Perencanaan umum mengenai kebutuhan alat hendaknya dilakukan sejak awal 
sehingga perencanaan pengadaannya dapat segera dipersiapkan. Dengan 
dokumen tersebut, para pengelola radio bisa mulai mengembangkan strategi 
atau berbagai pola untuk penyediaan peralatan siaran. 

Pertama, menghimpun barang-barang pinjaman dan sumbangan komunitas 
seperti tape, mikrofon, mixer, pemancar, dan lainnya. Selanjutnya, teknisi 
akan segera merangkai alat-alat tersebut agar berfungsi. Kedua, membeli 
kekurangan barang atau alat, selain sumbangan dari komunitas, selanjutnya 
dirangkai sendiri. Ketiga, membeli semua kebutuhan peralatan siaran yang 
berupa rakitan. Dan keempat, membeli semua kebutuhan peralatan siaran 
yang berupa built-up. 

Pilihan atas pola pengadaan peralatan siaran sangat dipengaruhi oleh 
kondisi sosial-ekonomi komunitas. Kalau kondisi sosial-ekonominya baik, 
ada kecenderungan memilih pola ketiga atau keempat, walaupun berisiko 
pada rendahnya dukungan komunitas. Karena itu, pengadaan alat-alat yang 
ideal adalah pola pengadaan pertama dan kedua karena akan mencerminkan 
dukungan komunitas dan tingginya tingkat partisipasi komunitas terhadap 
pengelolaan radio.
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Pencatatan Alat-alat Siaran
Semua jenis peralatan yang berhasil dihimpun dan dimiliki harus dicatat dan 
dimasukkan ke dalam buku inventaris. Pembukuannya dapat menggunakan 
blangko yang dibuat khusus, tetapi bisa juga menggunakan buku tulis biasa, 
kemudian dibuat kolom-kolom sesuai kebutuhan. Pencatatan jenis alat-
alat siaran mencakup tanggal pengadaan, nama, spesifikasi, jumlah, dan 
keterangan keadaan.

 (contoh)
Daftar Inventaris Alat-alat Siaran Radio Komunitas “SUKA MAKMUR”

No
Tanggal 
Peng-
adaan

Nama 
Barang

Spesifikasi

Merk
Tipe/
jenis

Buatan
Jum-
lah

Kete-
rangan

1. 20/1/2006 Mikrofon X Omni Neg X 1 Baru

2. 22/1/2006 Mikrofon Y Direc Neg x 1 Hibah Mr X

3. 23/1/2006 Mixer Audio XX - Rakitan 1
Bahan 
second

4. Dst

Pengawasan
Beberapa peralatan elektronik mudah “disimpan” dan dibawa pulang tanpa 
seizin pengelola. Untuk menghindari kemungkinan itu, perlu dilakukan 
pengawasan atau pengecekan terus-menerus atas barang-barang inventaris 
tersebut. Caranya dengan menyediakan buku serah terima peralatan yang 
dipakai dari petugas siaran yang satu kepada petugas lain yang menggantikan. 
Dengan cara itu, kalau misalnya ada kehilangan, akan mudah diketahui dan 
dilacak keberadaannya.
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Contoh
Bukti Serah Terima Alat-alat Siaran

No Nama Barang Jumlah Posisi Keterangan
1. Mikrofon 2 Di ruang penyiar Kondisi baik
2. Head Phone 1 Di ruang penyiar Kondisi baik

3. Mixer 1 Di ruang penyiar
Terganggu pengaturan 
levelnya

4. Dst

Nama tempat, tanggal, pukul 
Yang menyerahkan     Yang menerima 

_________________    ______________

     (nama terang)      (nama terang)

Membaca kondisi yang terjadi di Argo Mulia FM, perlukan radio tersebut 
mencatatkan semua kekayaan yang dimilikinya? Lalu apakah penempatan 
studio di rumah pribadi merupakan pilihan terbaik? Dari uraian di atas apakah 
kita bisa menjawab pertanyaan awal di Bab ini?





B A B  V

SUMBER DAYA MANUSIA
RADIO KOMUNITAS
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B
anyak cerita kegagalan keberlanjutan radio komunitas dikarenakan 
tidak mulusnya perpindahan antargenerasi. Generasi pertama 
biasanya cenderung lebih kuat, baik secara ideologis maupun 
kemampuan teknis lainnnya. Namun kondisi berbeda bisa dirasakan 

pada generasi kedua dan seterusnya. Bahkan, terkadang kisah kesuksesan 
hanya sampai pada generasi pertama dan kemudian hilang.

Para pengelola radio komunitas secara sadar melihat hal itu sebagai 
permasalahn besar mereka, namun seolah-olah ada ketidakberdayaan untuk 
mengatasinya. 

Berikut penggalan cerita yang terjadi di Argo Mulia FM yang merupakan 
kumpulan dari berbagai cerita dari banyak radio komunitas.

“107,9 Argo Mulia FM, Radionya kita semua..” Begitulah sapaan awal para 
penyiar Argo Mulia FM. Dirintis hanya oleh Aswan dan Usep, dalam satu tahun 
terakhir, ada dua amunisi baru yang bergabung, yaitu Deny dan Ika. Masing-
masing punya karakter dan fans yang loyal. “Aku bertahan karena setiap kali 
siaran, ada saja yang kirim makanan atau minuman. Bahkan, pernah juga aku 
dikasih baju,” seru Deny. Ika punya alasan berbeda. Baginya, yang utama adalah 
mengisi waktu luang dan belajar menjadi penyiar. Betapa senangnya Ika saat 
kali pertama bersiaran. Seperti mimpi yang jadi kenyataan. Banyak respons yang 
dia terima dari teman-temannya di SMA. Maklum, Ika masih SMA kelas III. 

Satu hari, setelah hampir satu tahun, tiba-tiba Ika menemui Aswan. “Mas, 
sekolahku sudah selesai. Kebetulan aku diterima di universitas Jurusan 
Komunikasi. Itu impianku sedari dulu. Mulai hari ini, aku mundur dari jabatan 
penyiar,” tutur Ika sembari terbata-bata. 

Tentu saja waktu satu tahun bukan waktu yang singkat buat Ika. Wajar kalau 
dirinya merasa berat meninggalkan Argo Mulia FM. Bagi Aswan, itu keputusan 
yang sangat mengejutkan. Dia bahkan tidak pernah mengira secepat itu Ika bakal 
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keluar dari Argo Mulia FM. Padahal, Aswan dan Usep belum pernah berpikir 
untuk menarik penyiar lagi. “Wah, aku belum siap, Ika. Banyak fans kamu tentu 
yang akan merasakan kehilangan. Apa kamu sudah mempertimbangkannya?” 

Belum satu minggu Ika mengundurkan diri dengan alasan melanjutkan sekolah, 
Deny menyusul langkah gadis itu. Deny mengundurkan diri karena desakan 
orang tuanya untuk segera mencari pekerjaan yang tetap. “Ibuku minta aku 
cari pekerjaan yang jelas gajinya. Kata ibu, radio komunitas tidak pernah kasih 
gaji,” tutur Deny ke Usep dan Aswan. Sebenarnya gaji bukan prioritas Deny. 
Namun selama satu tahun bersama Argo Mulia FM, dia tidak melihat ada upaya 
peningkatan kemampuan bagi penyiarnya. Setiap kali ada undangan pelatihan, 
workshop atau lainnya, yang hadir selalu Aswan atau Usep. 

Walhasil, pengunduran diri Deny dan Ika itu menjadi PR besar bagi Aswan 
dan Usep untuk mencari pengganti keduanya. Padahal, pendengar tidak 
mau menunggu sampai ada penyiar pengganti. Dan tentu bukan perkerjaan 
yang mudah bagi Aswan dan Usep mengajak warga menjadi penyiar radio 
komunitas. 

Kepada siapa mereka harus berkeluh kesah? Kini, di Argo Mulia FM, tinggal dua 
orang. Setelah rapat penggalangan dukungan warga di balai desa, Aswan dan 
Usep melenggang begitu saja tanpa melibatkan berbagai pihak dalam struktur 
radio. 

Pengelolaan radio komunitas sebagai organisasi sosial atau nirlaba, tak 
hanya menuntut ketersediaan sukarelawan yang tidak menerima upah, tetapi 
juga membutuhkan orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu, layaknya 
kerja profesional. Dengan demikian, perekrutan SDM radio komunitas harus 
memperhatikan kebutuhan tersebut. Jika tidak ada yang siap pakai, minimal 
perekrutan itu menunjukkan potensi yang mungkin dikembangkan. Struktur 
organisasi akan menjadi pertimbangan utama dalam proses perekrutan karena 
selain menunjukkan peran-peran yang dibutuhkan, juga sudah menyediakan 
rincian tugas dan wewenang masing-masing peran tersebut.

Kebutuhan SDM
Perekrutan SDM radio komunitas pada kepentingan yang paling mendasar, 
paling tidak untuk memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan struktur yang 
ada. Untuk itu, perekrutan paling awal dilakukan adalah menjaring warga 
komunitas yang bersedia menempati posisi dalam Dewan Penyiaran Komunitas 
(DPK). Prosesnya tentu saja tidak seperti perekrutan tenaga kerja karena 
pengisian DPK harus melalui proses musyawarah yang mewadahi seluruh 
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aspirasi warga komunitas. Sebuah pemilihan langsung harus dirancang untuk 
kepentingan tersebut. Itu dikarenakan memang DPK merupakan institusi yang 
akan menjalankan peran-peran perencanaan dan kontrol terhadap jalannya 
radio, juga sebagai perwakilan warga komunitas.

Dari tugas-tugas DPK terlihat bahwa lembaga tersebut dimaksudkan untuk 
menjamin agar penyelenggaraan penyiaran benar-benar demokratis, dan 
sesuai dengan tujuan dan prinsip radio komunitas. Institusi itu juga akan dapat 
menjauhkan radio komunitas dari kemungkinan dikuasai beberapa gelintir 
orang yang mengatasnamakan kepentingan warga. Melalui DPK, komunitas 
dapat menyampaikan aspirasi atau kepentingannya kepada para pengelola 
siaran.

DPK adalah lembaga yang terdiri dari orang/tokoh yang merupakan 
perwakilan dari berbagai kelompok dalam masyarakat, yang berfungsi 
mewakili kepentingan warga dalam penyelenggaraan penyiaran radio 

komunitas.

Tugas DPK:
Menghimpun masukan dari warga komunitas tentang kepentingan 1. 
mereka atas siaran radio.
Bersama BPPK dan masukan dari masyarakat menetapkan kebijakan 2. 
umum tentang tujuan yang akan dicapai melalui siaran radio 
komunitas. 
Bersama BPPK menyusun kode etik dan pedoman perilaku siaran 3. 
radio komunitas setempat. 
Mengawasi jalannya siaran4. 
Menjadi wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya 5. 
mengenai isi dan program siaran yang diinginkan. 
Menjembatani penyelesaian berbagai persoalan antara penyiaran 6. 
radio dengan masyarakat. 



72 | Pengelolaan Radio Komunitas

 

Setelah DPK terisi oleh para sukarelawan, langkah selanjutnya adalah 
melakukan pemilihan sukarelawan untuk mengisi institusi pelaksana radio 
komunitas yang disebut Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK). 
Meraka yang akan menempati posisi dalam BPPK hendaknya dipilih oleh DPK 
secara terbuka, mengutamakan kompetensi, bila perlu meminta pandangan 
secara langsung dari komunitas yang diwakilinya.

 

Pelaksanaan fungsi DPK
Secara aktif melakukan monitoring jalannya siaran 1. 
Menerima berbagai aduan masyarakat, baik secara kelompok 2. 
maupun individu.
Melakukan pertemuan internal secara rutin untuk membahas 3. 
berbagai masukan, usulan, dan permasalahan yang terjadi. 
Melaksanakan pertemuan dengan mengundang masyarakat luas 4. 
untuk menjaring berbagai aspirasi, masukan, kritikan. 
Mengundang BPPK untuk membahas berbagai masukan dari 5. 
masyarakat dan hasil monitoring.
Melaporkan hasil pelaksanaan penyiaran kepada publik 6. 
setiap tahunnya melalui pertemuan warga sebagai wujud 
pertanggungjawaban. 

Tugas BPPK:1. 
Melaksanakan survei pendengar.2. 
Menyusun dan menentukan program, materi, dan waktu siaran.3. 
Memproduksi materi-materi acara untuk disiarkan.4. 
Menjalankan program siaran berdasarkan rencana yang telah 5. 
disusun.
Melakukan evaluasi atas hasil siaran yang dijalankan.6. 
Secara berkala melaporkan rencana, pelaksanaan, dan hasil evaluasi 7. 
program siaran kepada DPK. 

Pelaksanaan fungsi BPPK:
Bersama DPK memastikan terbentuknya tim pengelola, termasuk kru 1. 
radio (penyiar, reporter, teknisi, dan staf pendukung lainnya).
Menjamin adanya program siaran yang didasarkan pada masukan 2. 
dari warga komunitas.
Menjamin terjadinya peningkatan kemampuan secara terus menerus 3. 
bagi tim pengelola.
Menjamin berjalannya penyiaran radio secara rutin setiap harinya. 4. 
Menjamin pelaksanaan operasional radio berjalan secara transparan 5. 
dan akuntabel, baik dalam pengelolaan dana maupun lainnya. 
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Persyaratan
Untuk melakukan perekrutan SDM, baik yang duduk di DPK, BPPK, maupun 
tim kerja, harus dirumuskan mengenai kriteria fundamentalnya. Hal itu penting 
sebagai pemberian kerangka nilai yang sama bagi setiap orang yang hendak 
bergabung menjadi sukarelawan dan menjadi rujukan dalam penentuan 
penerimaannya. Dengan kriteria yang jelas dan terukur, akan terhindar dari 
kemungkinan penyalahgunaan dalam proses perekrutan tersebut. Walaupun 
tidak harus menekankan pada kompetensi, wawasan dan kemampuan teknis, 
setidak-tidaknya calon sukarelawan harus bisa menunjukkan komitmen dan 
memahami problem-problem sosial yang menjadi pengabsahan berdirinya 
sebuah radio komunitas.
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Kaderisasi
Pada awal perkembangannya, perekrutan sukarelawan pada umumnya tidak 
sulit. Selain karena para perintisnya masih giat, banyak anggota komunitas 
yang menyanggupkan diri untuk terlibat agar radio bisa segera bersiaran. 
Masa-masa itu biasanya mampu bertahan antara satu sampai dua tahun. 
Selebihnya radio komunitas akan mulai menghadapi problem penyediaan 
tenaga sukarelawan.

Kaderisasi merupakan strategi efektif untuk mengantisipasi mengendurnya 
semangat para sukarelawan lapis pertama. Proses kaderisasi itu bukan hanya 
mencakup ketersediaan sukarelawan melainkan juga berkaitan erat dengan 
kesinambungan siaran. Aktivitas yang harus dikembangkan adalah dengan 
melakukan perekrutan rutin pada periode tertentu. Misalnya setiap enam bulan 
sekali, dan tidak harus menunggu sukarelawan yang lama meninggalkan 
radio komunitas. Jadi, ketika aktivis lama mulai jenuh, kader baru sudah siap 
diterjunkan. 

Perekrutan SDM sebaiknya mengutamakan anggota komunitas. Komunitas 
bisa belajar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui radio milik mereka 
sendiri. Kesempatan belajar bagi komunitas, tidak hanya terbatas pada output 
siaran, tetapi juga keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan siaran. Warga 
komunitas tidak hanya menjadi penikmat siaran, tetapi juga menjadi pelaku, 
yaitu orang yang membuat program. Meskipun demikian, tetap tidak menutup 
kemungkinan merekrut sukarelawan dari luar komunitas, dengan catatan 
mendapatkan persetujuan DPK, meskipun persentasenya tidak terlalu besar. 

Di beberapa negara maju, radio komunitas bekerja sama dengan perguruan 
tinggi sebagai penyedia tempat praktik para mahasiswa komunikasi. Tradisi itu 
menunjukkan bahwa sukarelawan bisa saja direkrut dari anggota masyarakat 
di luar komunitas tempat radio berdiri.

Peningkatan Kemampuan 
Perlu disadari, perekrutan sukarelawan radio komunitas harus mengutamakan 
komitmen dan potensi ingin berkembang pada mereka yang akan direkrut. 
Karena itu, radio komunitas harus secara sistematis merancang model 
peningkatan kapasitas bagi para sukarelawannya. Bentuk-bentuk peningkatan 
kapasitas sebenarnya tidak harus berupa pelatihan-pelatihan karena pelatihan 
hanyalah salah satu medium untuk peningkatan kapasitas. Radio komunitas 
yang para pegiat lapis pertamanya memiliki pengetahuan dan pengalaman bisa 
melakukan in house training untuk para sukarelawan baru. Melalui pelatihan 
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internal itu, generasi lapis pertama bisa menularkan pengalaman, pengetahuan 
dan ketrampilannya. Mengirimkan para sukarelawan untuk mengikuti pelatihan, 
seminar, workshop, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh pihak ketiga, juga 
merupakan bagian dari peningkatan kapasitas atau kemampuan sukarelawan 
baru, dan bahkan mungkin sebagai proses penyegaran ideologis bagi 
sukarelawan lapis pertama.

Yang perlu diingat, semenjak awal, proses peningkatan kapasitas harus 
merancang sistem dan mekanismenya sehingga tidak menimbulkan keirian 
di antara sesama sukarelawan. Pengalaman menunjukkan bahwa karena 
mekanismenya tidak jelas, kesempatan meningkatkan kemampuan itu terpusat 
pada orang-orang tertentu saja. Dengan begitu, ada relawan yang tidak 
berkesempatan meningkatkan kemampuannya. Jika hal itu terjadi, kinerja dan 
kenyamanan bekerja para sukarelawan akan terpengaruh yang selanjutnya bisa 
memengaruhi daya tahan mereka untuk bergabung dengan radio komunitas.  
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Penghargaan
Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan kepada seseorang karena 
prestasi atau pengabdiannya. Hal itu penting diperhatikan para pengelola radio 
komunitas karena penghargaan merupakan salah satu wujud membangun 
ikatan antara radio dan sukarelawannya. Penghargaan juga menjadi pertukaran 
dari upah berbentuk ’uang’ menjadi bentuk ’kesempatan sosial’ seperti diikutkan 
dalam kegiatan-kegiatan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. 
Dengan demikian, para pimpinan radio komunitas harus secara aktif melakukan 
komunikasi dengan jaringan atau pun lembaga-lembaga lain sehingga akan 
mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengikutkan sukarelawan dalam 
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga bersangkutan.

Pemilihan sukarelawan terbaik juga merupakan bagian penghargaan yang 
penting untuk diberikan. Bahkan sebuah sertifikat mungkin saja memiliki 
nilai lebih bagi relawan. Di beberapa negara maju, banyak orang antusias 
menjadi sukarelawan radio komunitas karena ingin belajar tentang penyiaran, 
lalu mendapat sertifikat dan pengalaman kerja secara gratis. Sertikat itu bisa 
menjadi rujukan ketika mereka akan mendaftarkan diri pada lembaga penyiaran 
komersial. 

Ukuran  Keberhasilan
Tingkat pencapaian pengelolaan SDM harus diiukur dari keberhasilannya. 
Untuk itu perlu dirumuskan indikator (tolok ukur) keberhasilan pengelolaan. 
Memang setiap radio bisa mengembangkan indikatornya sendiri, tetapi secara 
umum indikator keberhasilan pengelolaan SDM radio komunitas, sebagai 
berikut:

* Terpenuhinya kebutuhan minimal SDM radio komunitas untuk sepanjang 
waktu.

* Adanya pola perekrutan tenaga baru secara teratur dan diikuti upaya 
peningkatan kemampuan mereka

sebagai pengelola radio komunitas.
* Tingginya minat warga untuk mengikuti perekrutan sukarelawan baru. 
* Tingginya partisipasi warga untuk terlibat dalam pengelolaan radio 

komunitas.
* Meningkatnya jumlah warga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan 

untuk mengelola siaran radio. 
Lalu apakah radio komunitas hanya bisa bertahan satu generasi saja? Bagaimana 
Anda melihat apa yang terjadi pada Argo Mulia FM dan apa solusinya?
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P
ernahkan pegiat radio komunitas melakukan pemetaan mengenai 
potensi “pembeli” programnya di wilayah sekitar mereka? Misalnya, 
berapa banyak toko, dinas pemrintah, sekolah dan lain-lain yang 
menjadi “konsumen”-nya? Apakah radio komunitas murni disokong 

oleh potensi ekonomi di wilayahnya? Pernahkan pegiat radio komunitas 
menjual program-programnya ke berbagai lembaga baik ekonomi maupun 
lembaga  lain di sekitarnya? Jika belum, apa yang jadi kendalanya? 

Selain manajemen sumber daya manusia yang belum tertata, Argo Mulia FM 
pun belum memiliki kemampuan dalam mengali sumber-sumber keuangan. 
Biaya yang dihabiskan tak menentu jumlahnya dan juga tak jelas sumbernya 
tiap bulan. Selain dari kartu pilihan pendengar, masing-masing penyiar sering 
mengeluarkan kocek dari kantongnya. Namun semua tak mereka pikirkan. 
Selama mereka senang bersiaran, uang keluar dari kantong tak jadi masalah. 
Akan menjadi masalah jika pengeluaran yang dibutuhkan berjumlah besar. 
Suatu kali pernah terjadi, ada komponen radio yang rusak dan harus diperbaiki. 
Selidik punya selidik, mereka tak bisa memperbaikinya sendiri dan harus mmbeli 
komponen baru yang nilai rupiahnya tak sedikit.  Para penyiar pun sempat 
kebingungan. Mereka tak tahu harus mencari dari mana untuk menutupi jumlah 
kebutuhan yang tak sedikit itu. Setelah hampir sebulan lebih tak bersiaran, karena 
tak kunjung diperbaiki, mereka pun memutuskan untuk meminjam dana dari 
seseorang di kampung tersebut. Perbaikan memakan waktu cukup lama karena 
harus mendatangkan komponen dari kota yang cukup jauh letaknya. Genap dua 
bulan, radio pun bersiaran kembali. Namun setelah itu persoalan utang belum 
tuntas dalam hal penyelesaiannya. Mereka sendiri pusing tujuh keliling, tak tahu 
kepada siapa hendak berkeluh-kesah. 

Kasus kerusakan alat cukup parah tak cuma sekali terjadi. Kejadian semacam 
di atas sudah beberapa kali terjadi dan menyebabkan siaran radio terhenti 
untuk waktu yang cukup lama. Berhentinya siaran juga menyebabkan banyak 
pendengar mengeluh karena mereka kehilangan media hiburan yang selama 
ini sering mereka dengar. Persoalan semacam itu hingga saat ini belum sempat 
dibicarakan bersama, khususnya mengenai cara penyelesaian kalau terjadi 
kerusakan fatal peralatan radio yang mengakibatkan siaran terhenti untuk waktu 
yang cukup lama.

Satu hari, Aswan mengikuti sebuah pertemuan radio komunitas di wilayahnya. 
Betapa terkejutnya dia ketika berdiskusi santai dengan Andri. Andri yang 
mengelola radio komunitas “DKP FM” menuturkan, kondisi di tempatnya 
berbeda 180 derajat dari Argo Mulia FM. Di DKP FM, semuanya terstruktur, mulai 
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soal kepungurusan harian, penyiar hingga dewan penasehat. Untuk urusan 
administrasi, mereka selalu mencatat tiap barang atau penerimaan yang masuk. 
“Kami media pelayan warga sehingga pertanggungjawabannya pada warga,” 
tandas Andri. 

Untuk urusan keuangan, Andri sangatlah berbangga. Tiap bulan sudah ada 
pemasukan tetap, baik dari warga, lembaga desa maupun dari usaha penggalian 
dana. Usaha pengalian dana dengan merangkul toko-toko dan dinas menjadi 
sponsor acara-acara mereka. Bahkan, lanjut Andri, mereka pernah bekerja sama 
dengan dinas kesehatan dalam kontrak selama satu tahun. “Lumayan bisa buat 
kas radio dan sedikit buat transport temen-temen,” ujar Andri. Pemesanan ILM, 
talkshow, dan kuis terus mengalir ke DKP FM. “Mereka percaya kita karena kita 
buktikan dengan kerja kita yang bagus. Plus, kita juga kreatif dalam membuat 
program dengan selalu melihat keinginan warga.”

A. Administrasi Siaran 
Administrasi siaran adalah catatan yang dibuat secara sistematis dan mengikuti 
pola yang telah ditetapkan untuk merekam seluruh proses penyelenggaraan 
siaran. Pencatatan itu penting agar seluruh proses siaran memiliki dokumentasi 
yang tercetak. Jika timbul masalah yang berkaitan dengan siaran, dapat 
segera dilacak kronologinya. Sistem administrasi siaran dianggap memenuhi 
standar apabila mencakup fungsi, sifat, ruang lingkup, dan pola visualisasi 
administrasi. 

Administrasi siaran berfungsi, antara lain: (1) sebagai sumber data pembuatan 
laporan bulanan/tahunan, (2) bahan evaluasi/pengkajian, dan (3) 
dokumentasi data. 

Menurut sifatnya, administrasi siaran harus mampu memberikan gambaran 
umum mengenai penyelenggaraan siaran, tetapi sekaligus dapat 
memberikan informasi mengenai hal-hal yang khusus dari setiap program. 
Secara umum, pencatatan memuat nama acara, judul, nama pengisi, waktu 
penayangan, dan keterangan penyiarannya (apakah lancar atau tidak). 
Sedangkan secara khusus, selain merangkum data umum, pencatatan 
dilengkapi dengan informasi mengenai kategori acara, format penyajian, 
dan sifat penyiarannya (live atau tunda).

Dari sisi ruang lingkup, memuat cakupan waktu dan jenis kegiatan yang 
dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 
Jika tidak memungkinkan secara keseluruhan, setidaknya pencatatan bisa 
difokuskan pada tahap-tahap pelaksanaan.



Administrasi Siaran dan Pembiayaan Operasional  | 81

Pola visualisasi administrasi adalah bentuk atau model kolom/lajur 
pembukuan.   

Cakupan Administrasi
Kegiatan administrasi siaran sebenarnya cukup banyak. Tetapi, memang bukan 
hal yang mudah untuk bisa mengerjakan secara keseluruhan. Dari berbagai 
cakupan itu, bisa dilakukan skala prioritas, lingkup mana yang penting untuk 
diadakan terlebih dahulu, dan seterusnya. Kriteria melakukan skalanya, bisa 
dengan menilai bahwa cakupan itu tidak bisa ditawar atau mutlak untuk 
diadakan, dan seterusnya. 

Jika skala prioritas ditujukan pada cakupan sistem administrasi, log book  
merupakan lingkup yang tidak bisa ditawar atau mutlak diadakan. Pembuatan 
log book dilakukan penyiar dinas, yang tahu pasti mengenai proses kegiatan 
siaran yang berlangsung.  Log book bermanfaat karena merupakan dokumen 
atau bukti seluruh kegiatan siaran yang telah dilakukan. Dengan log book, 
pihak lain yang bukan komunitas bisa mengetahui denyut dan keragaman 
program radio. Tanpa log book, kita tidak dapat meyakinkan siapa pun bahwa 
radio komunitas sudah menyiarkan banyak hal dan mendapat respons besar 
dari komunitas.

Bentuk log book bisa saja berbeda-beda. Visualisasi log book yang 
dikembangkan RRI, misalnya, tidak sama dengan yang dikembangkan radio 
swasta dan di antara radio swasta pun bentuk log book-nya bisa berbeda. 

Lingkup administrasi siaran 
Pembuatan log book
Pembuatan laporan
Membuat surat-surat ke narasumber/pengisi acara
Mengetik jadwal petugas siaran
Mengarsip surat-surat izin tidak masuk dari kru siaran
Mengarsip naskah
Mengarsip bahan siaran

Log book siaran adalah catatan mengenai berlangsungnya 
pelaksanaan siaran dari satu acara ke acara lain. Log book siaran 

dapat menggambarkan kronologi kegiatan siaran dari waktu 
ke waktu, lengkap dengan informasi mengenai nama acara, isi/

materi, bentuk penyajian, pengisi acara, sifat penyiaran, dan 
lancar atau tidaknya pelaksanaan penyiaran suatu program.
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Radio komunitas juga dapat mengembangkan model log book sendiri sesuai 
dengan kepentingan, dan tentu saja dengan tetap memenuhi standar dasar 
sebuah log book. 

Pada umumnya, log book dicetak dalam bentuk lembaran khusus, lengkap 
dengan kolom-kolom yang dibutuhkan informasinya. Penyiar  hanya tinggal 
mengisi secara ringkas. Selain itu, log book juga bisa dibuat dengan 
menggunakan buku tulis berukuran folio (F4) dan dibuat kolom-kolom sesuai 
dengan kebutuhan.v

Log Book Siaran 
Radio Komunitas...............................

Tanggal 
siaran

Pukul Nama Acara Isi Materi Pengisi
Kete 
rangan

2/2/2006
19.00-
19.30

Warta 
Kampung

Informasi 
aktual 
mengenai 
kampung 
kita

Bp  A 
(penyiar 
dinas)

Live, lancar

19.31-
20.00

Dendang 
Warga

Lagu-lagu 
pilihan 
warga

Ibu B 
(peng-
asuh tetap 
acara)

Bahan 
dari kaset. 
Pilpen 
yang 
terbaca 
100 lembar

20.01-
2045

Garaptani

Cara 
pengem-
bangan 
bibit padi 

Ibu C, ahli 
pembi-
bitan padi 

Rekaman, 
siaran 
ulang

Dst

Penyiar Dinas:
Pukul 19.00-21.00  : Bp A (tanda tangan)
Pukul 21.00-23.00 : Ibu B (tanda tangan)
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Selain log book, yang penting dan mudah dilakukan adalah mengarsip naskah 
dan bahan siaran yang tercetak. Pengarsipan ini penting dilakukan karena jika 
sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan. Kegiatan itu juga 
akan berguna dalam mengantisipasi keluhan dari pendengar dan kebutuhan 
melayani permintaan kopi materi dari komunitas atau pihak lain. Sebenarnya, 
pengarsipan bahan siaran dalam bentuk audio, justru diharuskan undang-
undang. Hanya saja, model ini membutuhkan biaya yang cukup besar, selain 
tempat penyimpanan yang memadai sebagai tempat dokumentasi audio. 

B. Pembiayaan Operasional 
Meski bukan faktor satu-satunya, dana memiliki fungsi pendukung keberhasilan 
pelaksana program. Dalam pengembangan radio komunitas, meski para 
pegiatnya tidak mendapatkan honor, dana tetap dibutuhkan untuk penyediaan 
peralatan siaran. Kalau komunitas mampu merakit sendiri seluruh peralatan, itu 
pun tetap harus mengalokasikan dana untuk membeli bahan baku.  Belum lagi 
kebutuhan pendukung lain, seperti rekening listrik, air, dan telepon. 

Dalam konteks seperti itu, pembiayaan harus menjadi pemikiran serius dalam 
proses perencanaan pendirian radio komunitas. Perencanaan anggaran harus 
sudah mencakup sumber dana pendirian, operasional harian, pemeliharaan 
alat, dan pengembangan ke depan. Pengelolaannya harus dilakukan secara 
transparan, bertanggung jawab, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi 
siapa saja yang menginginkan informasi keuangan. Perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan pembiayaan itu harus berpedoman pada prinsip-prinsip 
manajemen pembiayaan radio komunitas.

  

Prinsip pembiayaan radio komunitas: 
Sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga komunitas.1. 
Dukungan pihak luar hanya sebagai tambahan (suplemen).2. 
Terencana.3. 
Penggunaannya harus efisien.4. 
Menekan pengeluaran dan memperbesar pemasukan.5. 
Transparan. 6. 
Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).7. 
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Menghitung Pengeluaran
Dalam perencanaan pembiayaan anggaran, yang harus dihitung, sebagai 
berikut: pertama, pendirian awal radio komunitas. Kedua, pengeluaran 
operasional yang potensial muncul setiap bulan seperti biaya listrik, telepon, 
konsumsi rapat, penyusutan investasi, dan dana mobilitas pengelola. Ketiga, 
biaya pemeliharaan peralatan dan pengembangan siaran yang akan diperlukan 
pada saat radio komunitas sudah berjalan.

Menggali Sumber Pemasukan 
Identifikasi sumber anggaran merupakan bagian penting yang sudah sejak 
awal dilakukan. Perkiraan sumber anggaran dibuat sesuai dengan kebutuhan 
dana yang diperkirakan sebagaimana disepakati dalam perencanaan strategis. 
Secara normatif, Undang-undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah 
No 51/ 2005 menyebutkan sumber pembiayaan radio komunitas berasal 
dari: (1) sumbangan, (2) hibah, (3) sponsor, dan (4) usaha lain yang tidak 
mengikat. Meskipun ada larangan bagi radio komunitas untuk mendapatkan 
dana dari pihak asing, tetapi dapat dijelaskan, selain sumber anggaran dari 
komunitas, juga bisa bersumber dari dukungan LSM atau yayasan memiliki 
naungan hukum Indonesia. Tetapi bagaimana pun, sesuai dengan prinsip 
radio komunitas, sumber dana terbaik yang mestinya dikembangkan adalah 
iuran dari komunitas, sedangkan dari pihak ketiga harus diposisikan sebagai 
penopang belaka.

Menggali dana akan terasa sulit manakala masih berada pada tahap 
perencanaan. Komunitas bisa jadi meragukan ide baru, bersikap apriori bahwa 
rencana tidak akan terwujud, dan akhirnya enggan memberikan bantuan. 
Hanya orang-orang yang memiliki komitmen kuat yang rela memberikan 
sumbangan pada awal pendirian radio komunitas. Para penggagas hendaknya 
pandai-pandai memilih orang yang bersedia memberikan bantuan. Kesalahan 
memilih bisa berakibat negatif dan menjadi kontraproduktif karena mereka 

Jenis pengeluaran yang potensial muncul setiap bulan:
Biaya listrik (mutlak harus dibayar).1. 
Biaya telepon (mutlak harus dibayar).2. 
Biaya konsumsi rapat (bisa disiasati).3. 
Penyusutan investasi (mutlak diperhitungkan).4. 
Biaya mobilitas pengelola.5. 
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yang menolak ide baru bisa memanfaatkan proses pengumpulan sumbangan 
sebagai bahan melemahkan perjuangan. Dalam konteks ini, harus disadari, 
sumbangan tidak selalu datang dari orang yang dianggap kaya. Sering kali 
orang yang dianggap sedang atau bahkan miskin rela memberikan sumbangan. 
Karena itu, pengumpulan dana harus memegang prinsip ”menemui orang 
yang dikenal memiliki komitmen terhadap kegiatan sosial”. Prinsip lainnya 
adalah membangun kepercayaan komunitas. Pengumpul dana adalah orang 
yang bercitra baik dan tidak dikenal sebagai pelaku korupsi, dan langsung 
membelanjakan dana yang terkumpul sesuai dengan perencanaan yang 
sudah dilakukan. Jika tidak, hal itu berpotensi memunculkan desas-desus dan 
akhirnya akan mengurangi kepercayaan komunitas.

Bantuan dari Anggaran Desa
Untuk radio komunitas yang proses pendiriannya diawali dari rembuk desa 
yang melibatkan wakil dari berbagai elemen masyarakat dapat meminta 
pihak pemerintah desa untuk ikut membiayai pendirian. Untuk memperoleh 
anggaran dari desa, perlu ada pendekatan dengan aparat desa. Sejumlah fakta 
menunjukkan, aparat desa rela memberikan plot anggaran ketika sudah terjalin 
hubungan harmonis dengan pihak penggagas. Tetapi, jika aparat desa merasa 
tersinggung, dilangkahi, atau kurang dihormati, mereka cenderung menutup 
diri. Karena itu, sebaiknya para pegiat radio komunitas bersikap santun 
dan penuh perhitungan dalam mencari donasi. Tetapi harus dicatat, sikap 
semacam tak harus menjadikan para pegiat  menjadi orang-orang oportunistis. 
Sebaliknya, perlu dihindari pula sikap antagonistis atau perlawanan yang 
seringkali mendatangkan kegagalan.  

Kiat pengumpulan dana:
Mengoptimalisasikan sumber-sumber pemasukan yang dimungkinkan 1. 
oleh peraturan perundangan yang berlaku. 
Melakukan efisiensi seketat mungkin agar terjadi penghematan secara 2. 
maksimal. 
Memperluas jaringan untuk mendapatkan sumbangan dari berbagai 3. 
pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan radio komunitas. 
Melakukan pengembangan usaha yang terkait dengan siaran dan 4. 
bisa mendatangkan pemasukan. Contoh, melayani jasa MC, jasa 
penyelenggaraan acara pesta keluarga, dan pameran pembangunan, 
penggandaan CD, dan penjualan program-program siaran.   
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Selain soal strategi, penting kiranya dikembangkan berbagai argumentasi 
mengenai manfaat radio komunitas bagi warga desa, yang berarti juga akan 
menunjukkan manfaat bagi program-program desa. Argumentasi semacam itu 
menjadi penting karena bahasa anggaran selalu menuntut rincian mengenai 
manfaat anggaran dan keseimbangan antara pengeluaran dengan nilai barang/
jasa yang dibayar. 

Donasi dalam Bentuk Barang
Bantuan yang diberikan komunitas dalam mewujudkan pendirian radio 
komunitas tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa juga berupa barang. 
Di awal pendirian sejumlah radio komunitas yang kini sudah berkembang, 
menerima bantuan berupa barang dari komunitasnya seperti tape, kaset, 
mikrofon, kabel, tiang pemancar, bahan-bahan pembuat pemancar, meja, kursi, 
tripleks, kayu, kaca, paku, dan bahan lain untuk membuat studio siaran. 

Pencatatan Sumbangan
Pencatatan berbagai bentuk sumbangan yang diterima dari para doantur untuk 
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mendukung berdirinya radio komunitas harus dilakukan secara detail dan 
sistematis. Sumbangan berbentuk uang dicatat pada bagian debet dalam buku 
keuangan dan menjadi kekayaan organisasi. Bantuan juga bisa berbentuk 
jasa seperti bantuan merakit peralatan, tenaga membangun ruang siaran, dan 
sebagainya. Bantuan seperti itu juga harus dicatat dan diberikan taksiran nilai 
rupiahnya. Jika berbentuk barang, pencatatan bisa disatukan dalam buku 
inventaris yang disertai tafsiran harga untuk setiap jenis barang yang diterima. 
Pencatatan itu dimaksudkan agar bisa dihitung besarnya modal pendirian 
radio komunitas, sekaligus untuk menjamin terpeliharanya barang inventaris. 
Penghitungan modal pendirian sangat penting, selain untuk keperluan 
dalam pengajuan badan hukum, perizinan, maupun untuk menentukan nilai 
penyusutan barang.
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Contoh Lembar Pencatatan  
Daftar Penerimaan Sumbangan Berupa Barang

No Tanggal
Nama 
Barang 

Jenis/
Merk

Jumlah Kondisi Harga

1. 1/2/2006
Tape 
Recorder

XY 1
Setengah 
pakai

Rp 000

2. 5/2/2006 Mikrofon XX 2 baru Rp 000
3. Dst

Penghitungan penyusutan barang penting dilakukan untuk melakukan 
perencanaan sampai kapan peralatan akan bisa digunakan dan kapan harus 
disiapkan penggantinya. Sebab, kelangsungan hidup radio sangat ditentukan 
oleh kemampuan operasional peralatan teknik yang digunakan. Sementara 
alat-alat elektronik memiliki masa hidup terbatas, apalagi jika barang tersebut 
tidak baru atau rakitan sendiri yang memiliki daya tahan lebih pendek. Dalam 
konteks tersebut, agar proses penggantian alat bisa dilakukan sesuai dengan 
masanya, pengelola perlu menabung setiap bulan, sedikitnya sama dengan 
nilai penyusutan barang yang dipakai saat ini. 

Sumber Pembiayaan Operasional
Untuk radio yang sudah mengudara, sumber pemasukan dapat diperluas dan 
tidak hanya bergantung atas sumbangan. Berdasarkan pengalaman sejumlah 
radio komunitas, sumber pemasukan yang relatif bisa diharapkan secara rutin, 
antara lain: (1) hasil penjualan kartu pilihan pendengar, (2) sponsor,  (3) iuran 
warga komunitas, dan (4) sumbangan dari simpatisan di luar anggota komunitas. 
Bahkan, ada beberapa radio yang secara rutin mendapatkan bantuan dari 
pemerintah desa. Semua itu akan tercapai jika komunitas, simpatisan, dan 
pemerintah desa sudah merasakan manfaat dari adanya radio komunitas. 

Sponsor
Karena UU dan PP Penyiaran tidak memberikan batasan pengertian tentang 
sponsor, maka bisa digunakan pengertian yang berlaku umum. Sponsor 
adalah pendukung suatu acara yang dapat diterimakan dalam bentuk uang 
tunai atau barang/jasa. Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan, radio 
komunitas diperbolehkan menerima sponsor untuk pembuatan suatu acara, 
baik yang disiarkan secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang 
mensponsori bisa datang dari mana saja, baik perusahaan komersial maupun 
nonkomersial. 

Menurut peraturan perundangan yang berlaku, sponsor dan iklan memiliki 
arti yang sangat berbeda. Kalau iklan mengandung makna “menawarkan” 
sesuatu (jasa, barang, gagasan) yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik 
dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan 
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(Pasal 1 ayat 1, UU No 32/2002). Sedangkan sponsor sama sekali tidak merinci 
mengenai jenis produk milik sponsor yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 
Secara praktis, pembedaannya sebagai berikut: 

Pola Sponsor:

“Acara Garaptani ini terselenggara atas kerja sama Radio Komunitas Suka 
Makmur dengan Toko Pak Tani.“

Pola Iklan:

“Toko Pak Tani menyediakan berbagai jenis pupuk dan keperluan untuk 
pengembangan pertanian organik dengan harga terjangkau, dan bisa bon 
dulu….” 

Dalam pola sponsor, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai profil Toko 
Pak Tani, apalagi menyebutkan jenis produk dan harga. Pola sponsor hanya 
menjual “nama merek” saja. Dalam hal ini ada keyakinan bahwa masyarakat 
sudah tahu mengenai merek Toko Pak Tani. Sementara, iklan akan merinci 
jenis barang/jasa yang dijual di Toko Pak Tani dengan berbagai kelebihan yang 
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dimiliki. Kalimat dalam iklan bersifat memengaruhi khalayak untuk membeli 
produk yang ditawarkan.   

Bagi radio komunitas, peluang mendapatkan pemasukan dari sektor sponsor 
sebenarnya cukup besar. Keyakinan itu didasarkan kenyataan, di setiap 
lingkungan komunitas pasti ada pelaku-pelaku bisnis seperti toko kelontong, 
warung kopi, warung makan dengan berbagai jenisnya, pengusaha mebel, 
pengusaha kue, jasa pijat, atau jasa membuat/menggali sumur. Pengalaman 
di sejumlah tempat membuktikan, mereka yang pernah memberikan sponsor 
kepada  program siaran radio ternyata makin dikenal masyarakat, dan bisnisnya 
semakin maju.    

Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Mekanisme atau tata cara pengelolaan keuangan harus dikembangkan 
sehingga ada transparansi. Sekali lagi, meski tidak baku, beberapa prinsip 
berikut, diandaikan bisa membantu proses pengelolaan keuangan yang baik. 

1. Setiap transaksi keluar maupun masuk harus dicatat sesuai tanggal kejadian, 
dan dilengkapi bukti pemasukan/pengeluaran yang sah dan benar. 

2. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku harian.
3. Setiap kejadian yang tidak rutin menyangkut keuangan hendaknya dicatat 

dalam Buku Peristiwa Penting.    
4. Dibuat laporan secara rutin setiap bulan. 
5. Laporan keuangan hendaknya ditempel di papan strategis di kantor studio 

agar warga komunitas dapat mempelajarinya.  
6. Untuk tujuan pengendalian dan pengawasan internal, perlu dipisahkan 

antara bendahara dan kasir. Bendahara memegang kebijakan dan 
memiliki wewenang untuk mengeluarkan, tetapi tidak memegang uang, 
sedangkan kasir memegang uang tetapi tidak memiliki kewenangan untuk 
mengeluarkan tanpa perintah bendahara. 

7. Setiap pengeluaran uang harus dibuatkan nota yang ditandatangani 
bendahara dan ketua. 

8. Semua bukti transaksi keuangan harus disimpan secara baik, dan ketika 
dibutuhkan lagi dapat ditemukan dengan mudah.

9. Jika jumlah uang yang dimiliki tergolong besar, hendaknya disimpan di 
bank terdekat atas nama lembaga, bukan perorangan. 

10. Untuk memperlancar kegiatan kalau sewaktu-waktu ada keperluan 
mendadak, perlu disediakan uang kas yang jumlahnya perlu disepakati 
bersama. Misalnya, uang tunai yang boleh disimpan maksimal Rp 
100.000. 

11. Untuk menghindari penyalahgunaan dan kemungkinan terburuk, uang 
radio sebaiknya tidak dipinjamkan ke perorangan.
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Indikator Keberhasilan
Tingkat pengelolaan keuangan 
radio komunitas dapat dinilai 
berhasil apabila memenuhi ukuran, 
sebagai berikut: 

1. Tercapainya kemandirian 
pendanaan untuk 
penyelenggaraan siaran radio 
komunitas.

2. Tersedianya dana yang dapat 
menjamin kesinambungan 
siaran radio komunitas.

3. Terciptanya kepercayaan 
warga komunitas terhadap 
pengelolaan keuangan radio 
komunitas. 
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Catatan Akhir
Undang-undang dan PP Penyiaran menegaskan, radio komunitas bersifat 
tidak komersial. Hal itu tidak berarti tertutupnya kemungkinan radio komunitas 
mencari keuntungan. Sebagai lembaga yang memerlukan kesinambungan 
pembiayaan, radio komunitas boleh saja mendapatkan keuntungan dari 
usaha yang dijalankan. Bedanya dengan radio komersial, keuntungan yang 
diperolehnya digunakan untuk melipatgandakan modal dan meningkatkan 
kesejahteraan pemilik beserta karyawannya, sedangkan keuntungan radio 
komunitas digunakan untuk menjamin kelangsungan siaran dan meningkatkan 
kualitas program.   

 

Contoh:
PEMBUKUAN RADIO KOMUNITAS 

“SUKA MAKMUR” 
(Angkanya sengaja ditulis “nol” agar mudah untuk penyesuaian) 

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo
2/02/06 Saldo bulan Januari 2006 000

Sumbangan dari Pak X 000
3/02/06 Sumbangan dari Ibu Y 000

Membeli kertas HVS 000
Bayar rekening listrik 000

Dst dst
28/02/06 Total Pemasukan bulan ini 0000

Total Pengeluaran bulan ini 000
Saldo akhir bulan ini 000

Nama tempat, tanggal
Pimpinan Utama Rakom                                   Bendahara
        Tanda tangan                 tanda tangan

____________________     ___________

         nama terang                 nama terang

Prinsip radio komunitas adalah nonkomersial. Pengelolaan radio 
komunitas boleh saja mendapatkan dana lebih, tetapi kelebihan tersebut 
ditujukan untuk menjamin kelangsungan siaran dan peningkatan kualitas 
program, tidak untuk melipatgandakan modal usaha dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawan.
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Lalu Argo Mulia FM bisakah seperti DKP FM?. Tidak hanya Argo Mulia FM, 
bahkan radio komunitas manapun akan menjadi lebih tertata pengelolaannya 
jika bersedia menjalankan berbagai langkah seperti yang telah diuraikan pada 
bagian Bab ini.
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