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 Pengantar JRK Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara mulai mengenal media komunitas tahun 2005, 
yakni dengan lahirnya beberapa radio komunitas di berbagai daerah, 
misalnya Radio Komunitas Rajawali FM di daerah Transmigrasi Kabupaten 
Konawe Selatan, Radio Komunitas Suara Marannu FM di Pulau Saponda, 
Radio Pasituang FM di Desa Mekar, Kecamatan Soropia, Radio Talombo 
FM di Pulau Tomia Wakatobi, dan masih banyak lagi radio komunitas 
lain yang ada di berbagai daerah dalam lingkup Sulawesi Tenggara. 
Namun paradigma radio komunitas belum dipahami oleh  pengelola 
radio komunitas itu sendiri. 

Radio Komunitas Rajawali FM yang berdiri Tahun 2003 di Desa 
Wunduwatu, Konawe Selatan. Kehadiran Radio Komunitas Rajawali FM 
merupakan bagian dari cikal bakal berdirinya Jaringan Radio Komunitas 
Sulawesi Tenggara (JRK Sultra) yang dideklarasikan, 30 Oktober 2007. 
Berdirinya JRK Sultra di inisiasi oleh 14 Radio Komunitas  salah satunya 
adalah Radio Komunitas Rajawali FM. 

Bertolak dari lemahnya pemahaman pengelola radio komunitas 
di  Sulawesi Tenggara tentang Radio Komunitas itu sendiri, mengharus-
kan JRK Sultra bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada       
pengelola Radio Komunitas, tidak terkecuali Radio Komunitas Rajawali FM.

Dari penguatan yang dilakukan JRK Sultra melalui beberapa pelati-
han seperti Pelatihan Dasar Jurnalistik, Produksi Siaran Radio Komunitas, 
Penguatan Kelembagaan Radio Komunitas, Pengelolaan Isu Bersama 
Radio Komunitas Sulawesi Tenggara dll, memberikan dampak yang 
begitu besar terhadap kemajuan Radio Komunitas Rajawali FM. 

Dari sisi materi siaran, Radio Komunitas Rajawali FM telah mampu 
memformulasi siaran radionya sesuai apa yang dibutuhkan oleh komu-
nitasnya. Di sisi lain Radio Komunitas Rajawali FM dapat saling mengenal 
dengan  Radio  Komunitas  lain  yang ada di Sulawesi Tenggara.   Terba 
ngunnya  relasi di antara Radio Komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara 
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melalui wadah Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Tenggara berdampak 
besar terhadap kemandirian dan kelembagaan Radio Komunitas Sulawesi 
Tenggara dan Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Tenggara itu sendiri 
untuk tetap melakukan aktifitasnya dalam memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh komunitasnya. 

IBRAHIM
Ketua JRK Sultra
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 Pengantar Penulis

Buku “Bermitra dan Memberi Solusi” ini, merupakan bagian dari 
buku serial Fundraising Radio Komunitas (Rakom). Buku ini adalah salah 
satu hasil studi kasus dari 15 Rakom di Indonesia yang tersebar di Jawa 
Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Timur dan Aceh. 

Untuk Sulawesi Tenggara, studi kasus dilakukan di  3 (tiga) Rakom, 
yakni  Rakom Rajawali, Rakom Simponi dan Rakom Cemara. Buku ini, 
menggambarkan hasil studi tentang pembelajaran fundraising dari 
Rakom Rajawali FM. 

Buku ini hadir dimaksudkan untuk mendokumentasikan strategi 
fundraising radio komunitas sebagai pembelajaran bersama, sekaligus se-
bagai bentuk apresiasi dan dukungan Sekolah Fundraising PIRAC terhadap 
keberadaan radio komunitas. Kemunculan radio komunitas merupakan 
bentuk demokratisasi komunikasi yang melibatkan warga masyarakat 
dalam proses memperoleh, mengumpulkan, mengolah,  menyajikan 
serta menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak disiarkan di media 
umum atau mainstream. 

Kehadiran radio komunitas berperan sebagai jembatan antara ke-
hendak dan keinginan warga atas pembangunan di wilayahnya dengan 
kebijakan pemerintah lokal setempat. Selain itu, radio komunitas juga 
berfungsi untuk mensosialisasikan program pembangunan. Oleh kare-
na itu kehadiran radio komunitas menjadi penting dan perlu mendapat 
dukungan untuk keberlanjutannya. Adanya buku ini diharapkan bisa 
menginspirasi upaya-upaya pengembangan mobilisasi sumber daya radio 
komunitas sehingga keberlanjutan dan keberdayaan radio komunitas 
dapat terus berlangsung.

Tentunya buku ini tidak akan sampai ke tangan Anda, jika tidak 
ada dukungan banyak pihak yang telah memberikan bantuan materil 
dan imateril dalam proses penghimpunan data lapangan, penulisan 
buku, sampai pada perbanyakan buku ini.
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Diantaranya adalah Ibrahim (Ketua JRK Sulawesi Tenggara), Yayan 
Wiludiharto (Kameramen Nine Savana), Rohsidin (Pimpinan Rakom Ra-
jawali), Muhammad Nato Alhaq, S.IP, Msi (Kabid Isi Siaran dan Monitoring 
KPID Sultra), M. Aswan Zanynu, S.Sos., M.Si. (Pengamat Media Komunitas 
dan Dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Univ. Haluoleo, Kendari). Hamid Abidin, M.Si (Direktur PIRAC) dan 
teman-teman sejawat di PIRAC. Kepada mereka semua penulis haturkan 
terimakasih atas sumbangsihnya. 

Selamat membaca.
Depok, April 2013

Maifil Eka Putra
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Ringkasan Studi

Radio Komunitas (Rakom) Rajawali, disiarkan dari  Desa Wundu-
watu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi 
Tenggara. Rakom ini merupakan media komunitas yang didirikan oleh 
warga desa untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan informasi, terutama 
informasi seputar pertanian. Radio menjadi primadona karena kawasan 
tersebut  masih berada dalam kawasan terbatasnya siaran radio, TV dan 
sinyal selular.

Rakom Rajawali dalam skema keberlanjutannya, mengandalkan 
unit usaha yang dibangun oleh pengelolanya. Unit usaha ini ditujukan 
memberi solusi untuk setiap hajatan dan acara yang diadakan oleh 
pendengar. Unit usaha dimulai dari bisnis percetakan, yang awalnya 
dibangun untuk kebutuhan membuat kartu atensi pendengar. Usaha 
ini kemudian berkembang menjadi unit usaha sablon undangan dan 
acara. Usaha selanjutnya membuka layanan jasa fotografi, jasa video 
dokumenter, penyewaan layar lebar, hiburan untuk hajatan dan majelis 
ta’lim. Jasa lainnya adalah  live show dan karaoke dari tempat hajatan.

Dana yang terkumpul dari usaha-usaha yang dikembangkan itu 
disisihkan untuk kas Rakom yang digunakan untuk pengembangan alat-
alat Rakom dan membeli peralatan baru yang dibutuhkan radio. Berkat 
kegigihan pengelola dan pelayanan yang baik kepada penggemar yang 
menggunakan jasanya, Rakom ini tetap dicintai penggemarnya dan 
eksis di Konawe Selatan. 

Sejauh ini, unit usaha yang dijalankan pengelola telah mampu 
menghidupi Rakom Rajawali dan pengelolanya.  Karenanya, pencarian 
dana melalui aspek lain, seperti ILM dan kemitraan sponsor swasta dan 
pemerintah, selama ini belum tergarap secara optimal. Di masa men-
datang pengelola Rakom ini berencana untuk mengembangkan konten 
dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi mitra, menjadi bapak 
angkat dan sponsor untuk keberlanjutan Rakom tersebut ini. 
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Pendahuluan
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1    PENDAHULUAN

Radio Komunitas (Rakom) Rajawali, berada di pelosok Desa Wun-
duwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi 
Tenggara.  Untuk mencapai kawasan ini harus melewati lahan trans-
migrasi yang dibuka pemerintah tahun 1980-an. Kawasan tersebut 
sebagian sudah diolah, sebagian lagi masih banyak yang kosong. Tak 
heran ketika  memasuki lahan tersebut, pengunjung terkesan memasuki 
kawasan semak belukar.

Desa Wunduwatu terletak di lokasi terpencil dan jauh dari kota 
kecamatan maupun kabupaten. Lokasinya berada di sekitar 10 Km dari 
pusat Kecamatan Andoolo, 12 Km dari pusat Kabupaten Konawe Selatan 
dan sekitar 100 Km dari pusat propinsi.  Kawasan ini terbilang jauh dari 
mana-mana dan agak susah diakses karena situasi jalan yang kurang baik.

Jalan menuju Desa Wunduwatu pun masih banyak yang belum 
diaspal. Jika hari hujan, kendaraan roda empat tidak jarang terperosok 
ke dalam lobang-lobang penuh air dan lumpur yang ada di jalanan. 
Karena itu, pembawa kendaraan di kawasan itu harus serba hati-hati 
dan tidak dapat memacu kencang kendaraannya.

Kawasan ini sudah mendapat aliran listrik dari PLN. Akan tetapi, 
karena jauh di pelosok, daya listrik yang sampai ke desa Wunduwatu  
sangat lemah. Bahkan di kawasan itu masih sering terjadi pemadaman. Hal 
itu sangat mempengaruhi rutinitas penyiaran Radio Rajawali. Ditambah 
lagi keberadaannya di kawasan yang blank spot, di mana sinyal selular 
sangat tidak tetap. Kadang-kadang ada, kadang-kadang menghilang. 
Situasi ini, membuat pendengar Rakom dan pengelola belum dapat 
memanfaatkan teknologi selular secara maksimal untuk kebutuhan 
interaksi saat penyiaran.



16
Bermitra dan Memberi Solusi, Rajawali FM

Namun demikian, keterbatasan yang dimiliki warga Wunduwatu, 
tidak membuat mereka putus asa. Justru dengan berbagai kelemahan 
itu mereka menjadi bersemangat untuk bersama memenuhi kebutu-
hannya, termasuk kebutuhan akan hiburan dan informasi. Untuk itulah 
mereka mendirikan Rakom dan men-support-nya agar Rakom itu terus 
mengudara.
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Profil 
Rakom Rajawali FM
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2   PROFIL RAKOM 
  RAJAWALI FM

A.  Sejarah dan Perkembangan Rakom Rajawali

Berdirinya Rakom Rajawali tidak terlepas dari kisah Rohsidin, 30 th, 
atau akrab dipanggil Acang. Ia sebelumnya bekerja di bagian pengeboran 
dan agen produksi di sebuah perusahaan kilang minyak di Sorong,  Irian 
Jaya (sekarang Papua). Di sana Acang berkenalan dengan orang Medan 
yang bernama Musakir bergelar insinyur jebolan ITB.  Dari perkenalan itu, 
Acang diajarkan memakai solder dan merakit alat-alat elektronik, termasuk 
radio dan pemancarnya. 

Sekitar bulan Agustus 2003, kontrak kerja Acang selesai. Ia memu-
tuskan untuk kembali ke kampungnya, Desa Wunduwatu, Kecamatan 
Andoolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.  Ketika Acang pulang,  
belum ada radio di Konawe. Sekitar 3 bulan ia di rumah, Kabupaten 
Konawe dipecah menjadi Konawe Selatan dan Utara. Dengan peme-
karan kabupaten ini, mulailah banyak rangsangan dan semangat untuk 
membangun kabupaten baru.  Hal serupa terjadi di Desa Wunduwatu, 
Kecamatan Andoolo, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Konawe 
Selatan, kabupaten yang baru dimekarkan.

Bersama teman-temannya Acang berhasrat mendirikan radio 
komunitas sebagai bentuk partisipasi warga mengisi pembangunan 
kabupaten tersebut. Untuk modal awal, Acang berinisiatif mengumpul-
kan uang dari teman-teman yang mau berpartisipasi. Ketika itu dana 
terkumpul hampir Rp1 juta. Dengan uang tersebut Acang pergi ke Kota 
Kendari, Pusat Propinsi Sulawesi Tenggara untuk membeli peralatan 
yang di perlukan. Waktu itu ia membeli kabel antena parabola dengan 
panjang 25 meter dan komponen elektronik untuk pemancar.  
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Sesampai di rumahnya Jl. Adam Malik No. 22 Wunduwatu, Acang 
mulai menerapkan ilmu yang sudah dibawa dari Sorong.  Ia merakit 
sebuah pemancar radio sederhana. Sebagai daya untuk menghidupkan 
peralatan studio digunakanlah  aki motor. Maklumlah, di desa Wunduwatu 
ketika itu listrik belum merata.  Untuk antenanya,  Acang menggunakan 
batang bambu.  Ia pun merentang kabel sepanjang 25 meter dengan 
menggunakan 3 sambungan bambu yang diikatkan ke batang pohon. 

Pengelola Rakom Rajawali mencatat 15 Agustus 2003 adalah sebagai 
hari lahirnya. Kehadirannya menjadi pelepas ‘dahaga’ bagi masyarakat 
Wunduwatu dan sekitarnya. Maklumlah, penduduk  pelosok desa transmi-
grasi ini belum semua yang memiliki TV. Radio-lah yang menjadi andalan 
untuk informasi dan hiburan. 

Kalaupun ada yang memiliki TV, maka harus dipasang parabola 
agar dapat menangkap gelombang TV dengan bersih. Dengan tamba-
han parabola itu upaya menikmati TV membutuhkan biaya lumayan 
besar. Sementara untuk memiliki radio  tidak memberatkan kantong 
keluarga, karena harganya relatif terjangkau. Karena itulah, ketika Radio 
Rajawali mengudara, masyarakat Wunduwatu dan sekitarnya menjadi 
sangat senang.

Radio yang didirikan Acang dan kawan-kawan itu diberi nama Ra-
jawali, dengan maksud agar ia selalu kokoh dan mengudara selamanya. 
Nama itu ditetapkan pada saat rapat pendirian organisasi untuk radio 
tersebut. Bersamaan dengan itu pula ditetapkan struktur kepengurusan 
radio yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Rapat juga menen-
tukan acara-acara yang akan disiarkan. 

Kehadiran radio ini mendapat apresiasi dari Martijo (Kepala Desa 
Wunduwatu saat itu),  juga dari Kapolsek dan Camat Andoolo.  Dengan 
adanya dukungan yang luas itu Acang dan kawan-kawan semakin berse-
mangat mengembangkan Radio Rajawali. Bahkan Acang dan pengelola 
juga memberikan keleluasaan kepada fans untuk belajar siaran. Beberapa 
dari mereka ternyata punya bakat dan bisa diasah untuk menjadi penyiar.

Diakui Acang, banyak dari fansnya yang hanya tamatan SMP, ta-
matan SD dan ada juga yang tidak tamat SD. Dengan adanya radio, 
mereka memanfaatkannya untuk saling berbagi pengalaman. Jadilah 
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Rakom Rajawali sebagai ruang belajar baru bagi pendengarnya. 
Akhirnya  masing-masing penyiar pun memiliki pendengar fa-

natik.  Hal itu karena tutur bahasa yang baik dalam penyampaian dan 
asyik dalam menyiarkan. Meskipun dilihat dari sisi pendidikan, bisa jadi 
penyiar tersebut tidak tamat SD.  

Bahkan, kata Acang, ada 5 teknisi Rakom Rajawali, yang tidak 
tamat SD. Para teknisi itu tinggal di luar desa Wunduwatu. Mereka rajin 
memantau siaran radio dengan bersepeda  mengelilingi berbagai ka-
wasan yang terjangkau siaran Radio Rajawali.  “Jika ia dapati tangkapan 
suara yang kurang bagus, mereka langsung ke studio dan memperbaiki 
stelan pemancarnya,” tutur Acang. 

Pantauan langsung dilakukan karena kawasan Wunduwatu dan 
sekitarnya masih termasuk area blankspot --sinyal telepon selular kurang 
sempurna-- menyulitkan komunikasi dari luar ke studio. Karenanya, 
meskipun berjarak puluhan kilometer, teknisi harus datang langsung 
ke studio memperbaikinya Jadi apapun yang dibutuhkan teknisi untuk 
perbaikan radio, mereka tidak bisa menyampaikannya vie telepon atau 
HP, tapi  datang langsung ke studio. 

Acang berani mengklaim, kendatipun dengan bermodalkan pera-
latan yang sederhana,  siaran radionya sudah bagus dan bersih di terima 
pesawat radio pendengar di kampung itu. Pancaran siaran  sampai ke 
daerah Kolaka, kabupaten yang berbatasan dengan Konawe Selatan. Ia 
mengetahui itu, karena banyak dari pendengar yang berasal dari Kolaka 
bertanya di mana Radio Rajawali berada.

Setelah mengetahui keberadaan Rajawali, para pendengar 
pun banyak berdatangan ke studio. Namun setelah sampai di studio,                                              
kebanyakan penggemar  kaget, karena Radio Rajawali tidak memiliki 
ruangan khusus untuk siaran. Radio disiarkan dari salah satu kamar tidur 
di rumah Acang.  

“Dengan banyaknya penggemar yang datang berkunjung, r ata-rata 
mengusulkan untuk membenahi Rakom Rajawali dengan baik,” tutur 
Acang.
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Aspirasi dari penggemar itu merangsang Acang untuk mencari 
teman untuk diajak bersama membesarkan Rakom Rajawali. Setelah 
melakukan pendekatan kepada teman-teman atau anak-anak muda 
di Wunduwatu, terkumpul sekitar 15 orang  yang sama visinya dengan 
Rohsidin. Mereka sepakat untuk bergandeng tangan membesarkan 
Rakom Rajawali.

Bersama 15 orang itu, dilakukan rapat perencanaan menyusun 
rapi apa saja yang dibutuhkan radio. Mulai dari menyusun acara, penyiar, 
perizinan, pengembangan teknis dan keberlanjutannya. Setelah penyusu-
nan kebutuhan Rakom selesai, jadilah rencana yang disusun itu sebagai 
pijakan beroperasinya Rakom Rajawali.

Setelah Rakom berjalan dengan lancar dan bersiaran secara tera-
tur, pendengar pun mulai banyak merespon di saat acara kesayangan 
mereka disiarkan. Karena itu pula,  pengelola mulai memikirkan untuk 
menjual kartu atensi. Ide itu diterima dengan hati senang oleh pengge-
mar Radio Rajawali. Kartu atensi pun laris manis dibeli pendengar yang 
ingin berinteraksi, kirim salam, menyapa dan menyenggol pendengar 
lainnya lewat udara. 

Pendengar yang hendak membeli kartu atensi  harus langsung 
membeli ke studio, mengisinya dan menyerahkan ke penyiarnya. Karena 
ini pulalah yang menyebabkan studio Rajawali selalu ramai. Fans yang 
ingin berinteraksi mau tidak mau harus berkumpul di studio. 

 Hal itu berkah dari tidak  bagusnya layanan ponsel di kawasan 
Wunduwatu, kesempatan bagi pengelola Rakom untuk menjual kartu 
atensi sebagai langkah untuk penghimpunan dana demi keberlanju-
tan radio ini. “Dari penjualan kartu atensi ini, terhimpun dana hingga 
Rp800.000 per bulan dan digunakan untuk peningkatan kemampuan 
radio ini untuk bersiaran,” ungkap Acang. 

Dari bulan ke bulan, dana pun terhimpun dari penjualan kartu 
atensi, pengurus Rakom Rajawali pun menyepakati dana tersebut untuk 
digunakan meningkatkan kemampuan peralatan studio.  Salah satunya 
untuk merakit sound system yang dapat digunakan untuk acara live dan 
hiburan. 
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Karena sudah memiliki sound system yang memadai, Rakom Ra-
jawali pun meningkatkan service kepada pendengar. Di antaranya siaran 
langsung dari arena pesta menjadi salah satu acara andalan dan sering 
dilakukan. Tentunya, dari setiap siaran langsung ini yang punya hajat 
memberikan kontribusinya kepada Rakom Rajawali.

Kendatipun ada uang masuk dari setiap siaran langsung dari 
pesta, namun pengelola Rakom rajawali FM  yang terlibat di kegiatan 
itu sepakat  hanya menerima uang sekedarnya. Sisanya, uang kontribusi 
tersebut dikumpulkan melalui bendahara yang mereka tunjuk bersama. 
Kalau uang sudah memadai, mereka juga sepakat untuk menambah 
peralatan lain seperti speaker, powersupply dan lainnya.

Dari dana ini pula kebutuhan bulanan untuk operasional dapat 
terpenuhi, termasuk untuk biaya listrik berkekuatan 450 watt yang 
mereka gunakan untuk studio. Pengelola sangat menjaga agar radio 
tetap mengudara. Jika radio mati, studio pasti didatangi oleh banyak 
pendengarnya dan pengelola akan kerepotan menjawab pertanyaan 
penggemar, kenapa radio tidak siaran. 

Sejak listrik masuk ke Wunduwatu setelah beberapa tahun Rajawali 
berdiri hingga sekarang, pemadaman lampu itu pun masih sering terjadi.
Jika pemadaman, maka siaran kembali menggunakan aki motor, dengan 
pancaran yang terbatas. Keterbatasan daya listrik di Wunduwatu, menye-
babkan Rakom Rajawali tidak siaran sepanjang hari. Radio bersiaran di 
pagi hari hingga Pukul 8.00 WITA, setelah itu radio ini istirahat karena 
semua pengelola juga pergi bekerja dan pendengarnya juga dianggap 
sibuk ke kebun. Barulah Pukul 13.00 WITA mulai mengudara kembali 
hingga pukul 22.30 WITA. Untuk hari Jumat s.d Minggu ada acara tamba-
han berupa lagu-lagu Jawa, Sunda dan Wayang Golek semalam suntuk. 
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Berikut Program Acara Rakom Rajawali, Senin s.d Kamis

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Waktu

06.30 – 08.00

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 17.30

19.00 – 20.30

20.30 – 21.30

21.30 – 22.30

Nama Acara

Terdanpa
(Terminal Dangdut 
Pagi)
Gending Jawa

Pasra
(Pasukan Santai 
Rajawali)
Termuda
(Terminal Musik 
Dangdut)
Gubas
(Lagu Bebas)

Irmara
(Irama Malam Ra-
jawali)

Camsar
(Campur Sari)

Fokus Acara

Info dan lagu-lagu 
dangdut.

Gamelan Jawa.

Lagu pop dan 
daerah.

Lagu-lagu dangdut 
diselingi info 
pertanian.
Pembacaan atensi 
dan lagu-lagu pe-
sanan.
Lagu-lagu      ke-
nangan, populer, 
daerah dan dang-
dut berdasarkan 
atensi.
Lagu-lagu Campur 
Sari Jawa.
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B.  Pengelola Rakom Rajawali

Pengelola Rakom Rajawali adalah 15 sekawan yang dipimpin 
Rohsidin. Sebanyak 15 orang inilah dengan kesadaran mendaftarkan diri 
menjadi pengelola Rakom. Dari 15 orang ini, mereka sepakati hanya 10 
orang yang dimasukkan dalam daftar kepengurusan menjadi penang-
gungjawab, sementara sisanya menjadi anggota saja.  Walaupun begitu, 
masalah kepengurusan ini tidaklah merusak  kekompakan mereka dalam 
mengembangkan Rakom Rajawali. 

“Daftar pengurus hanya di atas kertas saja, pada hakikatnya kami 
semualah pengurus itu dan menjalankan radio ini agar tetap berjalan,” 
terang Acang, Pimpinan Rakom Rajawali.

Dikatakan Acang, dari sejak berdiri hingga sekarang, 15 sekawan 
tersebut masih kompak, meskipun dalam perjalanannya -- tadinya -- 
saat bergabung masih ada yang bujangan, kemudian menikah dan 
bahkan saat ini kebanyakan mereka sudah memiliki keturunan. Mereka 
mendedikasikan tenaganya secara sukarela untuk radio ini. Namun, 
di luar aktivitasnya sebagai pengelola radio, mereka juga aktif dalam 
kelompok tani sebagai aktivitas pokok. Selain itu pengelola juga kompak 
menjalankan unit usaha yang menopang radio. 

“Dari unit usaha ini, pengelola mendapat pemasukan tambahan 
untuk nafkah keluarga,” jelas Acang.  



26
Bermitra dan Memberi Solusi, Rajawali FM

Berikut adalah struktur organisasi Rakom Rajawali, yang diajukan 
saat pengurusan izin ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kendari 
tahun 2008: 

Pendiri       : Rohsidin
Anggota     : Mutmainnah SH

DEWAN PENYIARAN KOMUNITAS
Ketua DPK    : Rasidin
Anggota     : Sabar

BADAN PENYELENGGARA PENYIARAN KOMUNITAS (BPPK)
Pemimpin Utama   : Warsono SPd.I
Penanggungjawab umum  : Sutrisno Sudarmo
Penganggungjawab Penyiaran   : Tunisman
Penanggungjawab Pemberitaan : Nurcholis
Penanggungjawab Teknik  : Rohsidin
Penanggungjawab Keuangan  : Diana Munarti
Penanggungjawab Fans   : Aceng

C.  Profil Pendengar Rakom Rajawali

Pendengar Radio Radio Rajawali tersebar, ke Barat sampai ke batas 
Kecamatan Basala, ke Timur Kecamatan Andoolo, ke Selatan  Kecamatan 
Buke dan ke Utara sampai ke batas Kecamatan Tinanggea. Jika diukur 
dengan jarak daratan, diperkirakan sekitar  radius 30 KM. Warga yang 
tinggal dalam radius ini kebanyakan  berasal dari etnik Jawa, Sunda, Bali, 
Nusa Tenggara, Bugis dan penduduk asli Tolaki. 

 Kalau dilihat dari batasan usia, Pendengar Rajawali sangat beragam 
dan berasal dari berbagai kalangan, terutama anak-anak muda. Mereka 
sering berkumpul dan begadang di studio. Kopi darat mereka lakukan 
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untuk saling mengakrabkan diri.  Rata-rata mereka lakukan malam hari, 
karena di siangnya mereka beraktivitas mencari nafkah. Namun demiki-
an di setiap malamnya, ada saja yang berkumpul di studio,  yang juga 
merupakan rumah Acang, pendiri Rakom Rajawali ini.

Kalau ada acara siaran langsung, para pendengar pun sering ber-
kumpul di lokasi. Selain ikut meramaikan acara tersebut,  mereka juga 
sering membantu persiapan dan pelaksanaan acara. Hal yang menarik 
dalam siaran langsung itu adalah selalu diadakannya karaoke live, yang 
membuat mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Mereka dengan senang 
hati untuk membayar Rp50.000 per lagunya. 

Banyak hal yang membuat pendengar untuk berpartisipasi dalam 
acara karaoke live itu. Mereka merasa terhibur dan beramal juga untuk 
keberlanjutan radio yang mereka sayangi.  Sementara, shohibul hajat 
yang mengadakan acara juga senang karena syukuran mereka menjadi 
ramai dan mengasyikkan.

Kalau dipilah secara umum, pendengar Rakom Rajawali memang  
didominasi oleh anak-anak muda seperti yang tertuang dalam hasil survey 
internal radio sebagai syarat  mengurus izin ke Kementrian Kominfo, 2008. 

Berikut profil pendengar Rakom Rajawali :

Berdasarkan usia :
Di bawah 15 tahun        5 %
15 s/d 19 tahun       5  %
20 s/d 24 tahun     15  %
24 s/d 29 tahun     30  %
30 s/d 34 tahun     20  %
35 s/d 39 tahun     10   %
40 s/d 50 tahun     10   %
Di atas 50 tahun       5  %

TOTAL          100  %
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Berdasarkan Jenis Kelamin 
Pria       60  %
Wanita       40  %
TOTAL         100  %

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Tidak tamat SD    10  %
Tamat SD    15  %
Tamat SLTP    30  %
Tamat SLTA    40  %
Akademi       -   %
Perguruan Tinggi     5  %
TOTAL         100    %

Berdasarkan Pekerjaan
PNS/TNI/POLRI      5  %
Pegawai swasta      1  %
Wiraswasta    10  %
Pensiunan       4  %
Pelajar     10  %
Mahasiswa      5  %
Ibu Rumah tangga   25  %
Lainnya         30  %
Tidak bekerja         10  %
TOTAL               100  %

D.  Peran dan Kontribusi Rakom Rajawali

Dijelaskan Acang, salah satu tujuan pendirian dari Rakom Rajawali 
adalah untuk membantu masyarakat petani di Wunduwatu dan sekitarnya 
agar bisa mendapatkan hasil pertanian yang baik. Melalui media radio, 
cara-cara bertani yang baik itu disampaikan dalam berbagai kesempatan 
oleh penyiarnya. Informasi itu disampaikan dengan cara membacakan 
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buku-buku pertanian dan mendatangkan narasumber dari dinas per-
tanian setempat. 

Dari banyak ilmu pertanian yang disampaikan, pertanian organik 
merupakan tema yang paling diminati. Acara-acara bertani sehat ini 
menjadi idaman pendengar Radio Rajawali. Bagi Acang sendiri, perta-
nian sehat ini  tidak hanya sekedar cuap-cuap belaka. Dari pengalaman 
merantau, Acang sudah menyaksikan sendiri bagaimana cara bertaninya 
di daerah lain. Sehingga menjadi mimpi bagi Acang untuk membuat 
pertanian organik sendiri di kampungnya di Wunduwatu.

Acang pun mengajak teman-temannya para pengelola radio untuk 
memberi contoh kepada penggemarnya. Bersama 15 orang pengelola 
Radio Rajawali, ia membentuk kelompok tani. Mereka berniat memba-
ngun pertanian organik di rumah masing-masing. 

Peran lain dari Rakom Rajawali selain menyuluh pertanian, lanjut 
Acang, adalah untuk mempertahankan budaya dari berbagai daerah asal 
para pendengar.  Maklum kawasan dari Wunduwatu adalah kawasan 
transmigrasi yang penduduknya berasal dari berbagai suku di Indonesia. 
Melalui Rakom inilah mereka disatukan. Siaran Rakom ditujukan untuk 
melestarikan budaya dari berbagai suku tersebut. Di antaranya dengan 
program acara berbahasa daerah, pemutaran lagu-lagu daerah dan 
berbagai info seputar aktivitas komunitas kesukuan para pendengar. 

Di samping itu, peran Rakom Rajawali yang sangat berkesan untuk 
pendengarnya adalah sebagai penyebar informasi penting dan saluran 
hiburan. Lewat siaran di Rakom, disampaikan kabar penting terkini baik 
dari lokal maupun nasional. Di berbagai kesempatan juga disampaikan 
berbagai kebijakan pemerintah yang terbaru. Untuk hiburan Rakom 
Rajawali me-relay sinetron kesukaan masyarakat agar pendengar yang 
tidak memiliki televisi tetap update dengan cerita dari sinetron kesaya 
ngan mereka. Salah satu sinetron yang direlay Rakom Rajawali dari awal 
sampai akhir adalah Sinetron “Cinta Fitri.”
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Strategi Fundraising 
Rakom Rajawali FM
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3    STRATEGI 
    FUNDRAISING RAKOM  
    RAJAWALI

A.  Sumber-sumber Dana Rakom Rajawali

Rakom Rajawali sebagai lembaga penyiaran, memiliki ragam kebu-
tuhan agar radio warga ini tetap mengudara dan memuaskan pendengar-
nya.  Untuk kebutuhan operasionalnya, Rakom Rajawali membutuhkan 
dana yang cukup lumayan. Apalagi keberadaan Rakom Rajawali  yang 
jauh di pelosok desa. Jauh dari pusat kota membuat harga-harga untuk 
kebutuhan studio  terasa  relatif mahal bagi pengelolanya. Namun hal itu 
tidak menyurutkan tekad mereka untuk tetap berjuang menghidupkan 
Rakom Rajawali.

Sebut saja di awal pendirian, berbagai komponen eleltronika harus 
dibeli, begitu juga untuk kebutuhan penunjang lainnya. Agar kebutuhan 
tersebut terpenuhi  para pengelola mengumpulkan dana secara swadaya.

Seperti diakui  Acang,  mendirikan Rakom diawali  dengan                     
mengumpulkan iuran dari  pengelola sendiri. Selanjutnya, barulah Acang 
dan kawan-kawan melakukan berbagai upaya penghimpunan dana dari 
berbagai sumber. 

 Dari wawancara dan tinjauan lapangan ke Rakom Rajawali, teriden-
tifikasi beberapa sumber-sumber dana untuk keberlanjutan Rakom 
Rajawali adalah :

1) Donatur Individu dan Komunitas
a)  Iuran Pengelola
Iuran pengelola dilaksanakan ketika awal pendirian Rakom Rajawali. 

Masing-masing menyumbang minimal Rp50.000 dan terkumpul sekitar 
Rp1 jutaan. Dana digunakan untuk membeli kabel dan antena serta 
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komponen lain untuk kebutuhan peralatan studio radio. 
b) Atensi Penggemar
Penjualan kartu atensi Rp1.000 untuk 3 lembar. Pendapatan dari 

kartu atensi ini sekitar Rp 800 ribu per bulan.  

2) Donatur Perusahaan dan Usaha Komunitas
a) Kerjasama Live Show
Kerjasama pengelola Rakom dengan panitia-panitia hari besar, 

mendatangkan ustadz dari Jawa dan pusat propinsi. Untuk setiap event, 
Rakom Rajawali bisa menambah pemasukkan uang kas sekitar Rp100 
ribu s.d Rp400 ribu.

b) Promosi Usaha Penggemar
Pendapatan dari iklan layanan masyarakat yang disponsori usaha 

penggemar ini Rakom Rajawali dapat mengantongi uang sekitar Rp300 
ribu per bulan. 

3) Kemitraan dengan Pemerintah 
Untuk kampanye pencegahan hepatitis B, Rakom Rajawali dikontrak 

oleh Dinkes Kabupaten Konawe Selatan.  Menyusul Dinas Perhubungan 
dan Dinas Pertanian untuk penyuluhan pertanian.  Pengelola berniat 
meningkatkan kemitraan ini dengan dinas-dinas lainnya.

 
B.  Metode Fundraising Rakom Rajawali FM

Hal yang terindah bagi penggemar Radio Rajawali adalah  saat-saat 
berkumpul. Jika saat mengudara, Radio Rajawali hanya bisa didengarkan, 
dan belum bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi secara live oleh peng-
gemarnya. 

 Hal ini karena sinyal telepon selular yang masih sangat terbatas 
di Studio Radio Rajawali. Bisa jadi di kawasan yang  terjangkau siaran 
Radio Rajawali tersebut, ada yang sudah bagus penerimaan sinyal ponsel, 
tapi karena siaran dipancarkan dari pelosok yang tak ada sinyal, maka 
interaksi tetap tidak bisa dilakukan.  
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Untuk ini, kartu atensilah yang berperan penting.  Melalui kartu 
atensi ini pendengar bisa berinteraksi dengan menyapa pendengar lain, 
menyapa penyiar dan memberikan masukkan untuk acara kesayangan-
nya. Dengan saling sapa, pendengar menjadi akrab. Keakraban itupun 
menjadi hangat ketika adanya pertemuan darat di studio.

Jadilah kartu atensi menjadi lem perekat silaturahmi di Rakom 
Rajawali. kartu atensi ini pula lah menjadi salah satu sumber dana bagi 
Radio Rajawali yang dapat membantu biaya operasional. Berangkat 
dari kartu atensi ini juga, terbentuk unit usaha baru yaitu percetakkan 
dan sablon.  

Tadinya pencetakan kartu atensi ini akan diberikan kepada per-
cetakkan di Kota Kendari. Tapi,  jarak percetakkan dengan studio yang 
sangat jauh membuat pengelola Rakom Rajawali berniat mendirikan 
sendiri usaha percetakan dan sablon itu. Untuk mewujudkan niatnya 
itu, pengelola Rakom Rajawali mengundang seorang ahli sablon dan 
percetakkan untuk melatih pengelola Rakom Rajawali. 

Setelah ilmu sablon menyablon dapat dikuasai pengelola, maka 
diterapkanlah untuk mencetak kartu atensi.  Sukses untuk membuat 
kartu atensi, keterampilan sablon ini dimanfaatkan untuk menjadi unit 
usaha dan disiarkan melalui radio. 

Usaha ini juga dimanfaatkan para penggemar.  Mereka yang sering 
berkumpul ke studio dan hendak mencetak berbagai keperluan seperti 
membuat undangan untuk hajatan dan lainnya, sudah bisa memesan 
melalui Rakom Rajawali. Kebutuhan cetak para penggemar terpenuhi 
dan Rakom Rajawali pun bisa mendapatkan dana tambahan untuk 
keberlanjutan radio tersebut.

Dari membuat undangan untuk pesta, terpikir pula bagi pengelola 
untuk memberikan pelayanan all out untuk pesta tersebut. Seperti pem-
buatan album kenangan; foto pernikahan (pre wedding dan wedding) dan 
videonya. Selain itu juga menyewakan sound system, layar lebar, siaran 
langsung hiburan dan karaoke live untuk memeriahkan pesta. Jadilah  
unit usaha pelayanan pesta ini menjadi berkembang. 
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Peralatan untuk mendukung usaha itupun sedikit demi sedikit 
dilengkapi, seperti pengadaan kamera foto profesional, kamera video 
profesional, LCD Projector, komputer untuk pengolahan grafis serta 
printer warna untuk cetak foto, surat dan undangan. 

Unit usaha semakin berkembang dan siaran langsung dari pesta ke 
pesta membuat Rakom Rajawali semakin dikenal dan dicintai pendengarnya. 
Hal ini pun menjadi magnet, bagi pihak lain untuk berkerjasama dengan 
Rakom Rajawali. Tentunya kerjasama tersebut mendatangkan kontribusi 
bagi Rakom Rajawali.  Sebut saja Dinas Kesehatan, Kabupaten Konawe 
Selatan, ikut menggunakan Radio Rajawali untuk mengkampanyekan 
pencegahan Hepatitis B dengan memasang iklan layanan masyarakat 
untuk 6 bulan berturut-turut.  Menyusul Dinas Pertanian untuk penyulu-
han pertanian. 

Bahkan ada juga beberapa caleg yang tertarik untuk menggunakan 
Radio Rajawali untuk mengenalkan dirinya. Bagi pengelola rakom, pe-
manfaatan radio untuk kampanye tidak ada masalah  asal tetap men-
jaga independensi radio yang merupakan milik warga. Rakom Rajawali 
selamanya akan tetap independen dan tidak berpihak pada salah satu 
partai apapun. Agar semua pendengar terayomi.

Dari paparan di atas, secara umum ada dua metode fundraising 
yang dilaksanakan Untuk mendukung keberlanjutan Rakom Rajawali,.  
Keduanya adalah Metode Fundraising On Air dan Metode fundraising Off Air.
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No.     Metode  Fundraising          Bentuk                   Contoh

On Air Fundraising Iklan usaha lokal

ILM

Siaran Live

Penjualan air time

Talk show

Jinggle

P r o m o s i  t o k o , 
warung, bengkel, dll

Info program pe-
merintah, himbau-
an, dll

Reportase lapangan, 
peresmian, kampa-
nye, penyampaian 
visi dan misi calon, 
dll

Sandiwara radio, info 
program, dll

Penyuluhan perta-
nian

Info program dan 
produk

1.

Berikut Metode Fundraising Rakom Rajawali FM :
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Off Air Fundraising Event

Kemitraan

Unit usaha

Iuran & 
Sumbangan

Siaran langsung 
dari tempat hajatan, 
acara kelurahan dan 
majelis ta’lim.

Fotografi dan Video 
Shooting,                   Per-
cetakan dan Sablon, 
(mencetak foto  dan 
berbagai keperluan 
untuk usaha dan 
kantor), Penyewaan 
alat-alat pesta dan 
sound system, Per-
baikan radio dan alat 
elektro.

2.
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C.  Etika Fundraising Rakom Rajawali

Rakom Rajawali didirikan untuk memberdayakan masyarakat 
Wunduwatu dan sekitarnya,  khususnya di bidang pertanian. Hal ini 
menjadi perhatian utama pengelola Rakom Rajawali dalam menjalin 
kerja sama dengan pihak lain. Jika ada tawaran atau pengajuan kerjasa-
ma dengan berbagai pihak, independensi dari Rakom selalu menjadi 
pertimbangan utama. Kerja sama diupayakan tidak untuk melayani 
kepentingan pihak tertentu. Karena, penggemar Rakom Rajawali terdiri 
dari berbagai kalangan..  

“Kalau independesi tidak dijaga akan membuat kenyamanan 
penggemar akan terganggu, “ ujar Acang. 

Meski tidak tertulis dalam aturan main di Rakom Rajawali, Acang 
mengungkapkan aturan secara umum dalam mencari dana oleh Rakom 
Rajawali :

1)  Jika terjalin kemitraan, Radio Komunitas Rajawali tetap mengede-
pankan independensi. 

2) Sesuai undang-undang yang berlaku, Rakom Rajawali tidak 
menerima iklan komersil, tapi hanya iklan layanan masyarakat 
dan adlips untuk usaha penggemar.

3)  Tidak menyiarkan materi iklan dan acara yang kontraproduktif 
dengan budaya ketimuran khususnya dan budaya Indonesia 
umumnya. 

4)  Berpromosi dan menyiarkan acara dengan bahasa yang santun 
dan tidak menyinggung SARA karena pendengar Rakom Rajawali 
berasal dari berbagai suku bangsa. Tindakkan ini dilakukan agar 
semua pendengar dari berbagai kalangan merasa nyaman se-
hingga Rakom Rajawali dapat menjadi wadah berpromosi dan 
berkontribusi oleh semua pihak. 
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D.  Tim yang Melakukan Fundraising

Untuk menjalankan fundraising guna mendukung keberlanjutan, 
Rakom Rajawali mengandalkan upaya yang dilakukan Pengurus Ra-
kom Rajawali.  Segala kebijakan yang akan diberlakukan untuk Rakom 
Rajawali, semuanya ditentukan oleh rapat pengelola ini.  Mereka pun 
berbagi tugas berdasarkan siapa yang mempunyai kesempatan atau 
berdasarkan giliran untuk melakukan fundraising. 

Tim Fundraising langsung dipimpin oleh Acang. Di  dalam rapat, 
Acang membagi tugas kepada tim sesuai dengan proyek yang akan  
mereka kerjakan. Jika dalam satu bulan itu mereka mendapatkan be-
berapa permintaan untuk  memberikan solusi dalam hajatan seperti 
penyewaan sound system, dokumentasi foto dan video, hiburan organ 
tunggal dan layar lebar  misalnya, maka salah satu dari pengelola ditun-
juk oleh rapat sebagai project officer (PO) atau penanggungjawab dari 
salahsatu dari projek tersebut.

Project Officer inilah yang menyusun rencana dan kebutuhan 
untuk kegiatan tersebut. Ia juga yang sekaligus bertanggungjawab 
sebagai penghimpun dana dari klien yang menggunakan jasa mereka. 
Bahkan terkadang penunjukkan sebagai PO berdasarkan siapa yang 
menggolkan projek tersebut. Sehingga komunikasi dan pelaksanaan 
proyek berjalan lancar karena sudah saling akrab antara tim Rakom dan 
pengguna jasa mereka.

E.  Persiapan Fundraising Rakom Rajawali 

Persiapan Fundraising dari Rakom Rajawali dimulai dengan promo-
si  penyiar tentang semua unit usaha yang dikelola oleh Rakom untuk 
keberlajutannya.  Bahkan tidak saja saat mengudara, dalam pertemuan 
kopi darat, saat pendengar yang sering datang ke studio pun promosi 
itu disampaikan dalam obrolan santai.  Bahkan sering order diterima 
di saat obrolan santai tersebut.  Karena itulah, Tim Fundraising Rakom 
Rajawali tidak melakukan hal yang muluk-muluk dalam pencarian dana. 
Karena selama ini pengelola lebih banyak menerima order di tempat 
ketimbang mencarinya. Hal itu sangat meringankan kerja pengelola 
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dalam melakukan fundraising.  
Setelah mereka menerima order, tim fundraising memulainya 

dengan rapat untuk membahas segala sesuatunya. Rapat juga merinci 
persoalan dan berbagai kemungkinan yang terjadi di saat acara  dan 
siapa yang akan bertanggungjawab pada masing-masing bagiannya.

Apabila kegiatan live show, maka tim akan melakukan peninjauan 
ke lapangan lebih awal, sambil memetakan di mana panggung, operator 
dan sound  system akan di tempatkan.  Termasuk yang dipikirkan adalah 
faktor keamanannya. Setelah itu baru dilakukan deal dengan panitia. 

F.  Hambatan dan Tantangan dalam Fundraising

Sejauh ini upaya fundraising dari Rakom Rajawali belumlah maksi-
mal. Hal itu dikarenakan Rakom Rajawali lebih banyak bersifat menung-
gu order, ketimbang mencari. Karena itu pula, Rakom Rajawali belum 
merasakan ada hambatan yang berarti dalam fundraisingnya. 

Untuk kegiatan yang di-request melalui radio saja, Mas Acang dan 
kawan-kawan mengaku sudah kewalahan memenuhinya.  Karena itu  
pula upaya fundraising secara serius belum dilakukan. 

Namun untuk kedepannya, Acang dan kawan-kawannya menyadari 
tidak bisa hanya mengandalkan sistem fundraising yang menunggu 
order di tempat untuk keberlanjutan Rakom dan unit usahanya. Jika 
hanya menunggu order saja, perkembangan Rakomnya hanya akan 
jalan di tempat, begitu juga unit usahanya.

Untuk itu, tantangan ke depan yang akan dihadapi Acang dan 
kawan-kawan dalam fundraising Rakom Rajawali adalah :

1) Meningkatkan legitimasi sebagai radio warga dengan 
melakukan banyak kerjasama dengan instansi swasta 
dan pemerintah.

2) Memperkuat tim Fundraising sekaligus SDM untuk pengem-
bangan unit usaha.

3) Mengusahakan memperbanyak iklan usaha lokal.
4) Akan aktif membina komunitas hobi, suku dan kelompok 
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tani yang berdampak pada kontribusi komunitas tersebut 
pada Rakom.

G.  Analisis SWOT

Radio Komunitas Rajawali  terlahir di kawasan pedesaan, di samping 
banyak kekurangan atau jauh dari bayangan Radio Komunitas yang ideal. 
Di tengah keterbatasan ini, tentu masih banyak menyimpan kekuatan dan 
kelebihan. Karena dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat menu-
tupi kekurangannya, sehingga Rakom Rajawali dapat terus mengudara 
hingga sekarang. 

Berikut kelebihan dan kekurangan Rakom Rajawali secara umum 
berdasarkan pengamatan lapangan.

 Ä Strength (Kekuatan)
a)  Memiliki pengelola yang solid dan memiliki keyakinan yang 

kuat dapat sukses mengelola Rakom Rajawali dan unit bisnisnya.
b)  Adanya pendapatan rutin dari beberapa unit usaha yang men-

jamin kelancaran operasional seperti pembayaran listrik dan 
perbaikan peralatan yang rusak.

c)   Adanya penggemar yang fanatik dan setia pada Rakom Rajawali.
d) Adanya hubungan yang baik antara pengelola dan penggemar 

Rakom.
e) Adanya support dari pemerintahan desa, kecamatan dan ke-

polisian sektor Andoolo. 

 Ä Weaknesses (Hambatan)
a) Izin Rakom yang masih dalam proses dan regulasi Rakom saat 

ini sangat menghambat keleluasaan Rakom Rajawali untuk 
bergerak dan menambah pendapatan dari iklan dan sumber 
lainnya. 

b) Berada dalam kawasan blank spot dan daya listrik yang rendah. 
Sehingga interaksi dengan pendengar dan kerutinan siaran 
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menjadi terganggu. 
c)  Sangat bergantung pada sosok Rohsidin selaku pendiri.
d) Belum punya kantor sendiri dan masih menumpang di rumah 

pendiri.

 Ä Opportunities (Peluang)
a) Peluang Rajawali sangat terbuka lebar karena di Kecamatan 

Andoolo hanya satu-satunya Radio Rajawali.
b) Rakom Rajawali bisa membuat Toko On-Air, dengan menjualkan 

produk-produk usaha penggemar dengan sistem konsinyasi.  
Terutama untuk barang-barang elektronik seperti ponsel dan 
lainnya.

c) Mengingat Rakom Rajawali sebagai media yang efektif dan melekat 
di hati pendengarnya, maka sangat tepat jika ada kerjasama 
dengan pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan untuk 
sosialisasi program pemerintah untuk pembangunan dan edukasi 
masyarakat. Seperti digunakan KPU untuk mensosialisasikan 
pemilu, digunakan BKKBN untuk mengkampanyekan keluarga 
bahagia, PNPM untuk mensosialisasikan proyek di pedesaan,   
sosialisasi ketenagakerjaan, keterampilan dan lainnya. 

d) Peluang kerja sama dengan perusahaan swasta, seperti operator 
selular, mengingat interaksi yang intens antara pendengar dan 
penyiar serta dari pendengar satu ke pendengar lainnya yang 
disambungkan oleh penyiar.

e) Rakom Rajawali juga dapat digunakan untuk menjadi event 
organizer acara-acara offair.

f) Belum adanya saingan radio baik swasta maupun komunitas-- 
di kawasan tersebut.

g) Kurang bagusnya sinyal selular dan kurang bagusnya penerimaan 
frekuensi TV membuat orang sekitar tergantung, pada radio 
untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan.
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 Ä Threats (Tantangan)
a) Kehadiran Radio Swasta yang mungkin suatu saat akan masuk 

ke wilayah tersebut. Kekuatan modal dana dengan managemen 
yang baik bisa saja menjadi saingan Rakom Rajawali dari seluruh 
aspek. Tentunya peningkatan kualitas dan kepercayaan pen-
dengar di tengah persaingan itu menjadi tantangan tersendiri 
bagi Rakom Rajawali.

b)  Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat merupakan 
tantangan bagi Rakom Rajawali. Jika SDM dan perlengkapan 
siaran tidak mengikuti perkembangan teknologi maka dipasti-
kan Rakom Rajawali pun tidak berkembang. Seperti kehadiran 
Radio Internet (Streaming) sebenarnya salahsatu  teknologi 
yang membuka seluas-luasnya keterbatasan Rakom Rajawali 
selama ini.

c) Harga komponen elektronik yang terus meningkat, membuat 
pengelola Rakom Rajawali terus melakukan perawatan ekstra, 
agar alat-alat tidak rusak. 
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Penyuluhan 
Pertanian & Solusi
Hajatan
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4  Penyuluhan Pertanian   
     dan Solusi Hajatan

Sesuai dengan misi awal pendirian, Rakom Rajawali mengudara 
untuk membantu petani di Wunduwatu dan sekitarnya mendapatkan 
hasil panen yang berkualitas. Karena itu, program acara radio di saat-saat 
tertentu lebih banyak menyampaikan cara bertani yang baik.

Pertanian yang mereka rencanakan adalah pertanian organik ter-
integrasi. Seperti membuat bumi kecil untuk sebuah rangkaian rantai 
makanan. Di dalam satu lahan yang sama, di sana ada peternakan dan 
perkebunan.  Perternakan kambing atau sapi. Di samping kandang ternak 
yang dibatasi pagar, dibuat lahan perkebunan sayuran yang dipupuk 
dari kotoran kambing dan sapi itu. 

Di antara tanaman sayuran juga di tanam pohon kelapa dan pohon 
lain yang berumur panjang. Tanaman berusia panjang ditanam untuk 
menjaga stabilitas tanah dan air sekitarnya. Selain itu, hasilnya dalam 
jangka panjang juga dapat dinikmati. 

Menanam Kelapa yang dicanangkan Acang berbeda dengan 
menanam kelapa yang dilakukan orang kebanyakan. Jika ditempat 
lain dalam satu lubang hanya ditanam satu pohon, maka Acang akan 
menanam dua pohon kelapa dalam satu lubang.  Dengan menanam 2 
kelapa dalam satu lubang tentu hasilnya akan dua kali, sementara biaya 
perawatannya tetap satu. Untuk pupuk kelapa ini pun tidak susah, hanya 
menggunakan pupuk kandang dari peternakan yang ada. 

Pertanian terintegrasi dan tanpa pupuk kimia dan obat-obatan 
itulah yang digalakkan Acang dan kawan-kawannya, dan ditularkan 
juga melalui radio. Pertanian ini menurut Acang akan bermodal kecil 
dan tidak boros dibandingkan pertanian yang sekarang ada. Pertanian 
yang sekarang ada tanaman diracuni dengan pestisida dan obat-obatan 
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lain yang bisa saja merusak kesehatan manusia yang memakan hasilnya. 
Selain sebagai media hiburan dan informasi, sekaligus media 

penyuluhan pertanian, Rakom Rajawali juga muncul menjadi lembaga 
solusi bagi kebutuhan masyarakat dalam menyukseskan acara.  Terutama 
untuk pelaksanaan acara hiburan dan hajatan; seperti resepsi pernikahan, 
syukuran, majelis ta’lim dan acara lainnya.

Rakom Rajawali menjadi tempat tumpuan untuk penyelenggaraan 
acara karena Rakom Rajawali memiliki semua resource yang diperlukan. 
Sejak berdirinya, Rakom Rajawali sudah mengarah untuk membantu 
pendengarnya memberikan solusi dalam berbagai pelaksanaan acara. 
Tahapan demi tahapan pengadaan tools untuk kebutuhan penyeleng-
garaan acara tersebut pun dipenuhi.  Seperti pengadaan sound system, 
fotografi, camera video, komputer, printer, mixer dan lainnya.

Ketika salahsatu pendengar ingin melaksanakan hajatan, hal per-
tama yang mereka lakukan adalah menghubungi Rakom Rajawali. Di 
Rakom Rajawali, undangannya didesain, dicetak dan kemudian juga 
diinformasikan lewat udara melalui kartu atensi. Di saat hari H, pen-
dokumentasian berupa foto dan video bisa memakai fotografer dan 
cameramen dari Rakom. Pencetakan foto dan editing filmnya juga bisa 
dilakukan oleh Rakom.  

Menariknya lagi, Rakom Rajawali bisa menjadi Event Organizer (EO) 
dari resepsi tersebut, apabila yang punya hajatan mengambil full paket 
dari Rakom Rajawali. Mereka bisa memilih paket sesuai bugdet yang 
ada. paketnya pun bisa disesuaikan dengan keinginan dan budget yang 
dimiliki. pengelola Rakom Rajawali juga tidak memasang tarif mahal dan 
lebih diorientasikan membantu penyelenggaraan hajatan pendengar. 

“Asal ada kelebihan sedikit buat kas Rakom dan uang saku petugas          
pelaksana, itu sudah cukup, “ kata Rohsidin, Pimpinan Rakom Rajawali.
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Pelayanan Rakom Rajawali untuk resepsi adalah pengambilan foto, 
video, cetak foto, editing video, MC, layar lebar, hiburan organ tunggal 
dan siaran langsung dengan karaoke live sehingga pendengar lain juga 
ikut merasakan meriahnya acara tersebut. Dari satu kegiatan ini, Rakom 
Rajawali dapat menyisihkan ke uang kas Rp400.000 s.d Rp 1.000.000. 
Sedangkan untuk petugas yang berjerih payah dalam melaksanakan 
kegiatan tersebut mendapat uang saku sesuai dengan beratnya tugas 
dan tanggungjawab mereka. Uang  saku minimal untuk petugas dalam 
satu hari live show adalah Rp75.000.    
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Pelajaran Berharga
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5       Pelajaran Berharga   
   

 

Dari kisah keberlanjutan Rakom Rajawali, ada beberapa pelajaran 
berharga yang dapat dipetik, terutama semangat pengelola Rakom 
Rajawali yang terus terjaga. Meskipun mereka menyadari Rakom Ra-
jawali tumbuh jauh di pelosok, akan tetapi bukan berarti mereka harus 
ketinggalan informasi dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada 
penggemarnya. Justru, dengan jauhnya mereka di pelosok itu menjadikan 
Rakom Rajawali sebagai jembatan komunikasi ke dalam dan ke luar desa 
Wunduwatu,  tempat mereka berada.

Berikut beberapa pelajaran yang dapat diambil dari skema keber-
lanjutan Rakom Rajawali.

Pelajaran Pertama, semangat pengelola dan kesolidan mereka 
dalam mengurusi Rakom Rajawali dapat dicontoh. Dari sejak berdiri 
2003 s.d 2013 pengelola yang 15 orang tetap solid bersama-sama warga 
mengelola Rakom dan unit usahanya.

Pelajaran Kedua, radio berhasil menjadi agen perubahan dan 
memudahkan  masyarakat memenuhi kebutuhan dalam beberapa 
hal. Pengelola Rakom Rajawali sangat pintar melihat peluang yang 
dibutuhkan masyarakat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut.  Kehadiran Rakom Rajawali berhasil membawa masyarakat 
pada perubahan yang positif.  

Pelajaran Ketiga, pengelola rakom membuat perencanaan yang 
baik terhadap tahap-tahap pengembangan dari unit usaha yang dijalankan 
sehingga mereka mempunyai target-target yang hendak dicapai.
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Pelajaran Keempat, pengelola Rakom Rajawali menempatkan 
posisi penggemar sebagai penikmat dari kemajuan Rakom tersebut. 
Artinya, untuk keberlanjutan Rakom secara dana tidak dibebankan 
kepada penggemar, namun menjadi tanggungjawab pengelola. Akan 
tetapi menyangkut keberlanjutan secara konten baru dikerjasamakan 
oleh pengelola dengan penggemar. 
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Buku ini hadir tidak 
sekedar mendokumentasikan strategi
fundraising radio komunitas untuk menjadi 
pembelajaran bersama namun juga bentuk apresiasi dan dukungan 
Sekolah Fundraising Pirac terhadap keberadaan radio komunitas. 
Kemunculan radio komunitas merupakan bentuk demokratisasi 
komunikasi  dengan melibatkan warga dalam proses memperoleh, 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menyebarluaskan 
informasi-informasi yang tidak diberikan di media mainstream. 

Kehadiran radio komunitas dapat menjembatani kehendak dan  
keinginan warga atas pembangunan di wilayahnya dengan kebijakan 
pemerintah lokal setempat, ataupun mensosialisasikan program 
pembangunan dan persoalan dalam implementasi pembangunan 
sehingga mendapatkan solusi dan dukungan dari banyak pihak. 
Karena itulah kehadiran radio komunitas patut untuk terus  diper-
tahankan. Melalui buku ini, diharapkan dapat memberikan inspi-
rasi bagi pengembangan mobilisasi sumberdaya radio komunitas 
sehingga keberlanjutan atau sustainability empowerment radio 
komunitas dapat terus bertahan.

Didukung Oleh : Informasi Lebih Lanjut :

www.sekolahfundraising.com

sekolahfundraising@gmail.com

www.pirac.org

pirac@cbn.net.id

www.fundraisingmedia.info
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diumumkan, dan disebarluaskan, selama 
mencantumkan sumber referensi 
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