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 Pengantar JRK Sulawesi Tenggara

Resminya, di Sulawesi Tenggara mulai mengenal istilah Radio 
Komunitas (Rakom) sejak tahun 2005. Jauh sebelum itu, di daerah ini 
telah banyak radio warga yang telah melakukan aktifitas penyiaran, 
meskipun para pengelola radio itu sendiri tidak memahami bahwa radio 
yang mereka kelola adalah Radio Komunitas. 

Radio Komunitas Simponi adalah salah satu Radio Komunitas 
Anggota Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Tenggara (JRK Sultra) yang 
berdiri jauh sebelum mereka mengenal istilah radio komunitas. Radio 
Simponi FM ini di dirikan pada tahun 1999 oleh kelompok masyarakat 
transmigrasi yang terletak di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, 
Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Radio Komunitas Simponi FM bergabung menjadi anggota JRK 
Sultra pada tahun 2009. Sejak bergabung di JRK Sultra hingga seka-
rang, pengelola Radio Komunitas Simponi FM selalu aktif dalam setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh JRK Sultra, terutama kegiatan- kegiatan 
penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Radio 
Komunitas di Sultra. 

Keaktifan Radio komunitas Simponi FM dalam kegiatan-kegiatan 
JRK Sultra memberi pemahaman kepada pengelola radio ini bahwa 
radio yang mereka miliki adalah Radio Komunitas.  Berawal dari pema-
haman baru ini pengelola Rakom Simponi melakukan beberapa langkah 
perubahan dalam hal pengelolaan radio mereka, terutama dalam hal 
struktur organisasinya. 

Pada awalnya mereka tidak memahami sturktur pengelolaan radio 
komunitas berdasarkan peraturan perundang-ungangan yang berlaku. 
Namun dengan kehadiran JRK Sultra yang memberikan pemahaman ke-
pada pengelola Rakom, mereka bisa memahami dan mengaktualisasikan 
dalam pengelolaan Rakom. Disisi lain, JRK Sultra memberikan penguatan 
kepada pengelola tentang Ilmu Jurnalistik dan Teknik Penyiaran Radio 
Komunitas. 
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Selama 4 tahun Radio Komunitas Simponi FM Bergabung di JRK 
Sultra, telah banyak memberikan kemajuan terhadap radio komunitas 
itu sendiri serta memperkuat keberadaan JRK Sultra. 

Ketua JRK Sultra 
Ibrahim
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 Pengantar Penulis

Buku “Berdaya karena Dukungan Mitra” 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 Simponi 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 menyebarluarkan informasi-informasi yang tidak diberikan di media 
umumnya 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 karena 
itu kehadiran Rakom ini menjadi penting dan perlu mendapat dukungan 
untuk keberlanjutannya. Adanya buku ini diharapkan dapat 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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Ringkasan Studi

Masyarakat Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi 
Tenggara, termasuk tinggal di kawasan yang jauh dari kota. Kawasan ini 
dihuni oleh berbagai etnik yang berasal dari transmigrasi nasional dan 
lokal. Warga yang masuk melalui program transmigrasi nasional berasal 
dari Jawa, Bali dan Nusatenggara. Sementara mereka yang masuk lewat 
transmigrasi lokal berasal dari Etnis Bugis dan Tolaki. 

Keragaman etnik tersebut tentu membuat budaya yang berbeda 
berbaur di kawasan itu. Berbagai perbedaan seringkali memicu perse-
lisihan dan gesekan, khususnya di kalangan kawula muda, terutama di 
saat menghadiri acara hiburan, pesta atau perayaan hari besar.  Tokoh 
masyarakat setempat berusaha keras untuk mencari cara agar gesekkan 
antar anak muda itu tidak terjadi lagi. 

Di tengah kemelut tersebut, masuklah teknologi komunikasi radio 
kawat (Intercom) yang disambungkan dari rumah ke rumah di Buke dan 
Andoolo, serta menyebar ke desa-desa lainnya. Karena jarak antar rumah 
yang berjauhan di kawasan tersebut, Intercom menjadi tidak efektif dan 
efisien. Keterbatasan ini berhasil diretas pada 3 Mei 1999 oleh kreatifitas 
Awinanto, seorang anak muda lulusan STM di Andoolo yang berhasil 
merakit peralatan untuk siaran radio.

Kehadiran radio yang waktu itu hanya berkemampuan siar 1 KM 
tersebut disambut baik oleh masyarakat.  Kepala desa pun turut men-
dorong untuk melakukan pengembangan dengan mengajak masyarakat 
menyumbang lewat iuran. Dari hasil iuran tersebut Rakom Simponi pun 
dapat meningkatkan teknologi dan kemampuan siarnya menjadi  lebih 
dari 2,5 KM. 

Interaksi warga, khususnya anak muda, semakin intens dengan 
radio ini. Radio mendapat pemasukan dana Rp5 juta per bulan lewat 
sumbangan dari pendengar melalui kartu atensi Rakom. Persahabatan 
di antara  mereka pun semakin akrab di udara, dengan saling kirim 
salam dan lagu.  Keakraban di udara diperkokoh dengan mengadakan 
kopi darat sekali sebulan.  Selain itu, ketika merayakan hari besar agama 
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dan nasional juga mereka isi dengan kopi darat di studio . Keakraban 
yang sudah terbangun itu pun mengikis gesekkan yang sering terjadi  
sebelumnya di saat ada panggung hiburan. Bahkan saat ini ketika ada 
panggung hiburan, mereka pun saling bahu membahu memeriahkan 
bersama. Mereka bertambah senang karena setiap ada panggung hiburan 
mereka dilibatkan menjadi panitia dan disiarkan langsung oleh radio.

Kekompakkan itu berlangsung hingga tahun 2007. Kehadiran Balai 
Monitoring (Balmon) Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara melakukan  
penertiban atas radio yang tidak punya izin membuyarkan kekompakkan 
itu secara serta merta. Rakom Simponi bersama Rakom lainnya disita dan 
tidak bisa mengudara. Atas desakan dari penggemar, akhirnya pengelola 
melakukan pendekatan kepada kandidat-kandidat yang berlaga dalam 
Pemilukada. Para kandidat diajak untuk membantu Rakom Simponi agar 
hidup kembali. 

Para kandidat itu pun membantu. Ada yang menyumbang uang 
dan ada juga yang merekomendasikan kepada Balmon agar memberi-
kan kesempatan pada Rakom untuk mengurus izin dan tidak dilakukan 
penyitaan, mengingat Rakom ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk 
pendidikan, hiburan dan persatuan. Upaya ini berhasil, akhirnya Rakom 
Simponi kembali mengudara setelah 6 bulan vakum.

Selanjutnya, teknologi pun berkembang. Munculnya handphone 
menggeser fungsi kartu atensi  membuat pemasukan untuk Rakom 
Simponi dari iuran anggota tidak bisa dipertahankan. Pengelola mencari 
cara untuk menggantikan peran kartu atensi itu karena operasional radio 
tetap harus dibayarkan. Membayar rekening listrik menjadi kebutuhan 
utama yang harus dipenuhi,  agar Rakom tidak berhenti mengudara.  

Upaya yang dilakukan pengelola adalah menggiatkan unit usaha 
seperti percetakan, fotografi dan membuat iklan layanan masyarakat 
untuk mempromosikan usaha pendengar, serta bermitra dengan pihak 
swasta dan pemerintah. Kemitraan dengan pihak swasta seperti Yamaha 
dengan penyewaan sebahagian gedung  studio untuk showroom dan 
menjadi sales untuk produk tersebut, telah mampu menjamin Rakom 
Simponi untuk tetap hidup. 
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Sedangkan kerjasama dengan pemerintah melalui proyek PNPM 
membantu Rakom Simponi dapat melakukan siaran dengan peralatan 
studio dan sound system yang bagus. Hal ini sangat menunjang kegiatan 
on air dan off air Rakom Simponi. 

Dari berbagai upaya yang dilakukan pengelola, untuk keberlanju-
tan Rakom Simponi, program yang inovatif dan saling menguntungkan 
yang diajukan kepada mitra baik swasta maupun pemerintah menjadi 
andalan dibandingkan usaha sampingan lainnya. Akhirnya kontribusi 
mitra dapat digunakan untuk membiayai operasional Rakom Simponi, 
pendapatan dari usaha dapat ditabung untuk kebutuhan perbaikan alat 
bila sewaktu-waktu ada yang rusak, sementara iuran anggota  digunakan 
untuk kegiatan bakti sosial anggota untuk masyarakat sekitar. 
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Pendahuluan
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1 Pendahuluan

Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Konawe Selatan, Sulawesi 
Tenggara terlihat gersang, apalagi saat matahari bersinar terik. Debu jalanan 
berterbangan digilas kendaraan yang berlalu lalang. Musim panas telah 
meluluh-lantakkan berhektar-hektar pertanian jambu mete yang dulu 
sempat menjadi primadona di desa itu. Jambu mete itu mati dan layu 
yang pada akhirnya harus ditebang untuk diganti dengan tanaman lain.

Sawah di kawasan ini pun menjadi sawah tadah hujan. Sawah hanya 
bisa diolah dan ditanam kalau musim hujan sudah datang. Jika tak ada 
hujan, sawah akan retak-retak karena kering. Harapan penduduk pun 
tergantung pada pertanian Kakao (coklat) dan penyadapan nira kelapa 
yang tidak terlalu berpengaruh karena pergantian musim.

Kondisi ekonomi 200 KK penduduk Ranooha Lestari ini tidak jauh 
berbeda dengan penduduk di desa lain yang terjangkau oleh gelombang 
Radio Komunitas (Rakom) Simponi. Mereka juga hidup  bertani dan ha-
nya sebagian saja yang menjadi pengusaha di pasar, yang menampung 
hasil pertanian dan menjualnya ke kota.

Ranooha Lestari sendiri berada di sekitar jalan utama menuju ka-
wasan transmigrasi. Desa ini dimukimi oleh sebagian besar etnik Jawa 
dan Bali yang membeli tanah di sekitar jalan utama itu. Sebelumnya 
sebagian besar penduduk Rahoona Lestari itu adalah bagian dari pen-
duduk transmigrasi yang berada 20 KM dari kawasan tersebut.

Kawasan transmigrasi sendiri dibagi atas 6 Satuan Pemukiman (SP) 
yang dibangun pemerintah tahun 1983. Saat itu setiap KK mendapat 
Rumah yang siap huni, peralatan pertanian, jaminan hidup 1 tahun, 
tanah 2 hektar dan bantuan food’s program dari PBB. Dua tahun setelah 
diberikan bantuan itu,  diharapkan mereka sudah bisa hidup  mandiri.

Pasca transmigrasi gelombang pertama, kemudian datang pula 
transmigran gelombang kedua. Kali ini tempat pemukiman mereka tidak 
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disebut sebagai SP, melainkan DKB (Desa Kecil Baru) yang juga meng-
hadirkan penduduk etnik Jawa, Bali dan Lombok. Kedatangan mereka 
hanya berselang beberapa bulan dari kedatangan penduduk yang ada 
di SP. Setiap KK di DKB juga mendapat jatah yang sama dengan SP.

Sejak tahun 1983 penduduk kedua kawasan transmigrasi itu terus 
berkembang. Bagi mereka yang berpenghasilan lumayan, mulai mengem-
bangkan sayapnya dengan membeli tanah dan membuat rumah di 
pinggiran jalan utama yang menuju pemukiman mereka. Maka terbentuk 
pulalah desa baru seperti Ranooha Lestari yang berada di luar kawasan 
transmigrasi, penduduknya pun beragam. Di kawasan tersebut tidak 
lagi dihuni oleh etnik Jawa, Bali dan Lombok saja, tapi juga penduduk 
yang berasal dari translokal seperti Bugis dan Tolaki. Kawasan itu pun 
menjadi kawasan usaha perdagangan. Di sana berdiri berbagai warung 
yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat.

Penduduk kawasan transmigrasi SP dan DKB serta warga Desa 
Ranooha Lestari yang multi etnik pun menjadi pendengar setia Rakom 
Simponi. Rakom ini menjadi satu-satu media milik komunitas warga 
tersebut. Merekalah yang kompak pada awalnya mendirikan radio itu 
dan mereka pulalah yang menikmatinya hingga kini. Radio berfungsi 
sebagai media informasi dan hiburan yang selalu menemani mereka saat 
beraktivitas di kebun dan di sawah. Bahkan radio ini tetap didengarkan 
ketika memanjat pohon kelapa saat mengambil nira.

Dengan mendengarkan siaran Simponi mereka merasa tak sepi 
meski di ladang yang luas itu yang ada hanya mereka sekeluarga saja. 
Mereka seakan terkoneksi dengan petani lain. Perkembangan teknologi 
selular memudahkan mereka untuk saling kirim salam dan menghadiah 
kan lagu yang diminta untuk diputarkan penyiar Simponi di studio. Hal 
ini menambah semangat mereka dalam berkerja. 

Kehadiran Radio Simponi seperti kehadiran anggota keluarga yang 
membahagiakan, dan terasa sangat rindu ketika tidak mendengarkannya. 
Radio simponi menjadi sangat penting, seiring dengan kertebatasan 
mengakses media informasi di kawasan tersebut. Radio menjadi pilihan 
karena efektif dan efisien dibandingkan dengan media televisi, koran dan 
majalah. Radio bisa dibawa ke mana saja dan ia dapat menjadi teman 
di kala berada di kebun, memanjat kelapa dan hiburan di kala istirahat.
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Rakom Simponi berhasil merekat multi etnik yang ada di di Ke-
camatan Buke. Melalui siaran dengan berbagai bahasa daerah dan 
memberikan sajian lagu-lagu sesuai etnik yang ada dikawasan Buke 
dan sekitarnya. Hal ini membuat radio ini dicintai penggemarnya yang 
berasal dari berbagai etnik itu.

Pengelola pun melakukan beberapa upaya mempertahankan 
eksistensi Rakom Simponi. Mulai dari menjual kartu atensi sampai pada 
menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintah. Kisah per-
jalanan Rakom Simponi pun dimulai dari kebutuhan masyarakat Buke 
terhadap media, kini terujud sudah dan tetap mengudara meski tidak 
berkembang pesat, namun telah mampu memuaskan komunitasnya. 
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Profil 
Rakom Simponi FM
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Profil Rakom Simponi

A. Latar Belakang Lahirnya Rakom Simponi

Semangat gotong royong dalam menyelenggarakan hajatan masih 
terlihat kental dilakukan masyarakat Desa Ranooha Lestari, Kecamatan 
Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Desa ini hanya 
berjarak 100 KM dari pusat ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari dan 
dapat ditempuh dengan 4 jam perjalanan darat.

Sama dengan di desa-desa lainnya, jika berlangsung hajatan, di 
desa ini  tidak saja menyajikan makanan tapi juga mempersembahkan 
hiburan. Sebuah panggung kecil disiapkan, lengkap dengan electone 
(musik organ tunggal) penampilan artis-artis lokal dengan berbagai 
gaya goyangan yang lagi ngetrend, mulai dari goyangan ngebor ala Inul 
Daratista sampai dengan goyangan patah-patah bawaan Nita Thalia. 

Ritme musik dan goyangan kerap kali mengundang pengunjung 
lupa diri dan larut dengan kegembiraan. Terutama anak muda yang 
datang dari penjuru desa, di Kecamatan Buke. Merekalah  yang paling 
bersemangat dan antusias dalam setiap pentas hiburan. 

Asyik masyuknya mereka menikmati hiburan ini, kerap kali memicu 
gesekkan antar kelompok anak muda itu. Bisa saja karena tersenggol di 
saat bergoyang atau hal lain seperti masalah asmara  memperebutkan 
‘bunga desa’  yang juga datang menikmati hiburan dari sohibul hajat.   

Masalah ini, menurut Tokoh Masyarakat Buke, Kasmari, 49 tahun, 
menjadi preseden buruk. Para tokoh masyarakat menjadi pusing me-
mikirkan solusi dari masalah klasik ini. Tawuran demi tawuran selalu 
menghiasi setiap hajatan. Semangat gotong-royong tadi pun rusak 
karena adanya tawuran itu. Kegembiraan yang tadinya mengemuka 
karena hajatan, kerap kali berakhir di kantor polisi atau balai desa. Hal 
ini membuat masyarakat serba susah menimbang antara melaksanakan 
resepsi hajatan atau menghindari terjadinya tawuran. 

2
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Sangat lama para tokoh masyarakat dan aparat desa mencari cara 
untuk mengatasi masalah ini. Suatu saat terpikir untuk membangun 
sebuah media yang kiranya disukai  generasi muda. Dalam pikiran para 
petua masyarakat, media dapat menyatukan anak muda dan memini-
malkan gesekkan.

Di tengah kemelut itu, lanjut Kasmari, muncul-lah seorang anak 
muda bernama Awinanto dari Blok B, Desa Andolo Utama, Kecamatan 
Buke mengusulkan untuk membangun sebuah alat komunikasi antar 
warga. Di saat itu yang terpikir adalah Intercom, radio panggil yang 
dihubungkan dengan kawat dari rumah ke  rumah, layaknya seperti 
telpon fixedline milik Telkom. 

Intercom saat itu sedang trend di mana-mana.  Cara kerjanya sama 
dengan radio amatir atau radio panggil sebagaimana digunakan polisi 
dan tim SAR ketika di lapangan. Dengan radio ini siapa yang ingin ber-
bicara harus bergantian, namun setiap pesawat yang tersambung bisa 
mendengarkan siapa yang sedang berbicara.  Berbeda dengan telelpon 
rumah, jika ada komunikasi antar Si A dan Si B, hanya 2 pesawat yang 
terhubung itu saja yang dapat mendengarkan pembicaraan tersebut.

Awinanto , sebagai alumni STM Elektro, bertindak sebagai teknisi 
yang menjaga agar alat  komunikasi intercom beroperasi dengan baik.  
Jika ada rumah penduduk yang akan masuk menjadi anggota baru, 
Awinanto pun turun membantu.  Semangat kebersamaan pun mulai 
terbangun dengan radio Intercom ini.  Namun keterbatasan demi ke-
terbatasan membuat sistem komunikasi Intercom ini menjadi kurang 
efektif dan lambat laun ditinggalkan.

Menurut Kasmari, Radio Intercom ini  ditinggalkan karena : Pertama, 
sistem teknologinya memang sederhana tapi agak rumit karena harus 
menghubungkan rumah ke rumah  dengan kawat.  Untuk menjaring ru-
mah sebanyak mungkin diperlukan merentang kawat sepanjang mungkin 
pula.  Apalagi jarak antar rumah di Kecamatan Buke, sangatlah berjauhan, 
tidak berdekatan seperti rumah-rumah di kota. Karena itu,  kawat yang 
dibutuhkan sangatlah banyak.
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Kedua, semakin jauh  dan banyak rumah yang tersambung, kua 
litas suara semakin kurang jernih.  Ketiga, ketika hujan dan cuaca buruk 
intercom sulit digunakan, karena petir bisa merusak alat intercom itu 
dan membahayakan penggunanya. Keempat, usia kawat tidak lama 
dan cenderung cepat aus, berkarat dan gampang putus. 

Akhirnya disadari kehadiran Intercom dengan segala keterbatasannya 
hanya dapat menjalin komunikasi antar rumah-rumah yang berada dalam 
satu kelompok saja, sementara rumah-rumah yang berjarak tidak dapat 
dihubungkan.  Karena itu pula kehadiran intercom ini belum mampu 
menyelesaikan masalah gesekan antar anak muda saat acara hiburan 
diadakan. Perkelahian dan tawuran masih saja terjadi.

Awinanto pun mencari cara lain., Semua kemampuan ilmu elektro 
yang ia tuntut di sekolah pun  dikerahkannya.   Ia mencoba merakit  
pemancar radio. Tidak lama berselang ia melakukan test siaran pada 3 
Mei 1999.  Setelah dicoba, ternyata Ia berhasil  mengudara. Siaran radio 
yang dipancarkan dari bilik rumahnya dapat ditangkap dengan pesawat 
penerima radio di rumah tetangga. Ia pun berjalan menjauhi rumahnya 
dengan menenteng radio yang terus menyala untuk mengetes kemam-
puan jangkauan siaran.  Saat itu, siaran radio baru berkekuatan 5 Watt  
itu bersih diterima  dalam radius 1 km saja. 

Sejak mengudara, saban hari jadilah radio itu mainan baru Awinan-
to dan warga lainnya. Mereka pun sepakat memberi nama radio yang 
baru lahir itu dengan nama Simponi. “Seperti sebuah musik, Simponi 
diharapkan menjadi hiburan dan selalu menyenangkan sepanjang  masa 
bagi pendengarnya,” terang Kasmari.

Karena para penyiar sama-sama berpropesi sebagai petani, mereka 
pun bergiliran menyiarkan acara untuk menemani petani lain yang ada 
di kebun sambil mendengarkan siaran. 

“Meskipun menghantarkan siaran sambil bersila di atas lantai, 
karena belum pakai meja, penyiar tetap bersemangat aplusan menjadi 
operator sekaligus penyiar. Alat putar musik yang dipakai saat itu pun 
masih sederhana yaitu tape deck dan tape recorder biasa.  Sedangkan 
untuk antenanya dipakai tiang bambu,” ungkap Kasmari.
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Kendatipun demikian, kehadiran radio ini sudah menjadi media 
yang menyenangkan bagi warga dalam lingkup  radius 1 km ini.  Me 
reka senang disuguhi nyanyian dan cerita guyonan, serta yang paling 
menyenangkan lagi mereka senang ketika mereka disapa dan dikirimin 
lagu oleh operatornya. Jadilah siaran radio ini menjadi suatu hal yang 
mengasikkan, baik bagi operatornya maupun pendengarnya. 

Kabar tentang kehadiran radio ini pun menyebar cepat ke de-
sa-desa lain di Buke. Mereka pun berdatangan ke rumah Awinanto 
yang mendadak menjadi studio radio. Fans radio itu mulai tumbuh dan 
mulai merapatkan barisan. Mereka ternyata tidak saja tinggal  di radius 
jangkauan radio, yang tinggal di luar jangkauan pun ikut berkumpul, 
mereka ikut pula merasa memiliki dengan silaturrahmi yang sudah 
terbangun. Intercom pun mulai ditinggalkan, mereka menumpangkan 
harapan pada radio tersebut.

Tidak saja warga, aparat-aparat desa di sekitar Buke pun mulai 
tertarik dengan keberadaan radio ini. Mereka senang dan memiliki 
harapan, agar radio ini menjadi media sosialisasi program-program desa 
dan merekatkan tali silaturrahmi masyarakat desa, sehingga terjauh dari 
perpecahan.  

Para kepala desa pun sepakat untuk mendukung keberadaan 
radio ini.  Apalagi waktu di tahun 1990-an itu, masalah minuman keras 
(Miras) sudah merambah kehidupan anak-anak muda di Buke dan sangat 
meresahkan warga. “Kepala desa menginginkan radio ini bisa menjadi 
media yang mampu mengawasi anak muda dan menggiring anak muda 
menjauhi narkoba, miras dan perkelahian,” kenang Kasmari.    

Kepala Desa Andolo Utama saat itu, secara terang-terangan  me-
ngungkapkan kepada para fans radio bahwa ia menginginkan radio ini 
dibesarkan dan ia mengajak fans yang lain mendukungnya. Bak gayung 
bersambut, fans menyambut baik keinginan kepala desa itu. Namun 
untuk membesarkan radio tersebut, tidak hanya bisa dengan modal 
semangat, melainkan harus ditopang dengan dana yang besar juga. 

Terjadilah diskusi intens saat itu,  menurut Awinanto, sang teknisi, 
untuk memperluas jangkauan radio diperlukan meningkatkan kemam-
puan power-nya. Untuk itu radio membutuhkan sebuah power supply 
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dan perangkat siar yang mendukung untuk mejauhkan jangkauan 
tembakan frekwensinya.

Ternyata, Kepala Desa Tirto Martani, tetangga Desa Andolo Utama, 
memiliki power supply bekas pemancar Orari yang nggak terpakai. Jika 
fans sepakat, Ia meminta dibayar saja a;at itu  dengan harga murah. 
Dia hanya memberi harga Rp350.000,-  untuk powersupply yang harga 
barunya mencapai Rp700 ribuan.

Fans pun sepakat dengan tawaran tersebut dan mereka iuran un-
tuk membelinya. Saat itu per orang disepakati menyumbang Rp50.000.  
Selain iuran juga diadakan lomba karoke live .  Uang yang terkumpul pun 
cukup untuk membeli power supply bekas. Sisanya dibelikan komponen 
penyiaran seharga Rp175.000 dan peralatan lainnya.  Setelah dirakit 
dan dipasang powersupply-nya, jangkauannya siar  pun lebih dari 1 km. 

Jangkauan yang luas menyebabkan fans radio ini terus bertambah. 
Kekompakkan fans pun semakin kental.  Para fans pun mulai berpikir 
untuk berkontribusi untuk radio kesayangannya. Mereka mengusulkan 
radio ini menjual kartu atensi. Fans yang akan kirim-kirim salam dan 
mengirim lagu untuk sahabat atau kerabatnya diharuskan membeli 
kartu atensi terlebih dahulu. 

Kasmari, yang aktif sebagai penyiar, memiliki percetakan. Dengan 
bantuan percetakan miliknya dibuatlah kartu atensi tersebut. Kasmari yang 
akrab disapa pendengar sebagai Mas Bangun ini mencetakkan kartu atensi 
secara cuma-cuma untuk kepentingan radio. Hasil penjualan atensi itu 
dikumpulkan. Setiap bulan berhasil terkumpul sampai Rp5 juta. Dengan 
hasil penjualan atensi itu pula kemudian Radio Simponi dapat membeli 
pemacar dengan jangkauannya mencapai 20 KM. “Dengan kehadiran 
alat baru di Radio Simponi ini siarannya sudah dapat didengar sampai 
ke SP-SP wilayah transmigrasi yang ada di sekitar Buke,” tutur Kasmari.

Semakin jauh jangkauan Simponi, semakin banyak pula fansnya. 
Rumah Awinanto dianggap sudah tidak pas lagi untuk dijadikan tempat 
berkumpul para fans. Saban waktu, terutama malam hari, semakin banyak 
fans dari berbagai desa untuk berkunjung ke studio.  Lama kelamaan 
fans yang kebanyakan dari kalangan anak muda ini merasa tidak enak 
dengan keluarga Awinanto. Urung rembuk penggemar sepakat untuk 
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memindahkan studio radio ke arah pinggir jalan utama agar kegiatan 
hobi ini tidak menganggu kehidupan pribadi Awinanto, meskipun sejauh  
ini Awinanto tidak keberatan. 

Kesepakatan para penggemar di tahun 2000 itu, menghusung 
Radio Simponi yang tadinya berlokasi jauh dari jalan raya, tepatnya Blok 
B, Desa Andolo Utama, masuk melalui gang keempat dari Jalan Poros , 
akhirnya dipindahkan ke bagian luar di jalan utama Poros tepatnya ke 
rumah milik Kasmari di  Desa Ranooha Lestari. 

Di tempat baru Radio Simponi pun berkembang. Antusias pende 
ngar semakin tinggi dan begitu juga jumlah simpatisan untuk menjadi 
pengelola radio ini juga bertambah banyak. Meski tidak dibayar, yang 
bersedia menjadi penyiar banyak sekali, sehingga sebagian ada yang 
tidak kebagian job siaran. Untuk mengatasi persoalan ini  tahun 2001 
penggemar mengusulkan membuat sebuah radio lagi,  yang disiarkan 
dari Pasar Andolo Utama. Kedua radio komunitas ini berkembang dengan 
baik hingga tahun 2007.

Kehadiran kedua radio ini pun berhasil mengatasi persoalan awal 
yang muncul di Kecamatan Buke. Perkelahian dan tawuran atau gesekkan 
antar anak muda berhasil diminimalisir. Sejak ada radio, semakin minim 
keributan, hal itu dikarenakan mereka sudah saling kenal di darat dan di 
udara. Mereka malu jika terjadi keributan, karena mereka sudah saling 
akrab. Di udara melalui radio mereka saling mengirim lagu dan salam, 
di darat mereka lakukan karoke live di studio serta dari lokasi hajatan 
dan kenduri. 

Namun kedamaian dan keakraban itu hanya berlangsung sampai 
tahun 2007. Instansi  pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan melalui 
Balai Monitoring (Balmon) frekwensi radio melakukan sweeping. Radio 
komunitas yang tidak mempunyai izin ditertibkan, peralatan-peralatan 
untuk siaran mereka disita termasuk antenanya. 

“Razia ini dilaksanakan se-Konawe Selatan. Tidak kurang dari 20 
radio komunitas ditutup dan disita.  Radio Simponi di Ranooha Lestari 
dan Radio Dirgantara di  Pasar Andolo Utama,  juga ikut disita,” tambah 
Kasmari.
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Sejak saat itu, Radio Simponi dan radio-radio lainnya ‘tertidur’ pu-
las. Sementara masyarakat merasa kehilangan karena radio tidak siaran. 
Mereka kesepian karena selama ini hanya satu-satunya radiolah yang 
menjadi hiburan mereka di saat menjalankan aktivitas di mana saja. 

Sekitar 6 bulan setelah tidak mengudara, lanjut Kasmari, pengge-
mar Radio Simponi pun berkumpul untuk membicarakan masalah itu. 
Mereka sudah sampai pada titik klimaks, kesepian tanpa kehadiran Radio 
Simponi di ruang dengar mereka. Untuk itu mereka pun  mendesak 
pengelola agar mengupayakan Radio Simponi segera mengudara kem-
bali. Menanggapi aspirasi pendengar ini, Pengelola pun mulai memutar 
otak. Kebetulan sekali ada momen Pilkada Sulawesi Tenggara. Momen 
pemilihan Gubernur ini dimanfaatkan oleh pengelola untuk mendatangi 
seluruh calon yang akan ikut bertarung dalam pesta demokrasi itu. 

Meski belum kenal dengan mereka, Pengelola Radio Simponi, 
Kasmari dan beberapa temannya, mendatangi Cagub (calon gubernur) 
satu per satu. Ia memaparkan betapa pentingnya Rakom Simponi bagi 
masyarakat di Ranooha Lestari dan Andoolo Utama, serta desa-desa 
disekitarnya di Buke. Ia pun mempresentasikan bagaimana radio komu-
nitas ini sudah mampu meredam gesekkan antar warga dan menjadi 
media utama bagi masyarakat sekitar.

Dari presentasi tersebut, beberapa calon gubernur tertarik untuk 
membantu. Diantaranya ada yang  membantu secara material dan ada 
pula yang membantu non material dengan memberikan jaminan lobi 
dan keringanan masalah izin frekwensi radio untuk Radio Simponi. Meng-
ingat kehadiran radio ini berdampak positif bagi warga, Cagub tersebut 
berharap kepada  Balmon, Konawe Selatan, tidak melakukan penyitaan 
dan memberikan waktu kepada Rakom untuk mengurus perijinan ke 
KPID setempat. Harapan Cagub itu didengar oleh pihak Balmon dan 
memberi kesempatan kepada Radio Simponi untuk mengudara kembali.

Tentunya jaminan lisan yang memberikan kesempatan pada Ra-
dio Simponi untuk mengudara serta bantuan materil yang diberikan 
Cagub, belum serta merta Rakom Simponi langsung siaran.  Pengelola 
masih membutuhkan alat-alat studio yang disita oleh Balmon. Karena itu 
pengelola menggunakan uang bantuan dari Cagub itu untuk membeli 
peralatan studio baru. 
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Sisa uang dari Cagub sekitar Rp 2 juta rupiah digunakan untuk 
membeli komputer. Namun komputer ini tidak digunakan sendiri oleh 
Radio Simponi,  melainkan diserahkan kepada  pengelola Radio Rajawa-
li, Desa Wunduwatu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.  
Pengelola Rakom Rajawali  belum memiliki komputer, akan  tetapi 
memiliki keahlian merakit antena pemancar radio. Maka komputer 
yang dibeli Rakom Simponi dibarter dengan  antena yang dibuat oleh 
Acang, Pengelola Radio Rajawali. Acang terkenal sebagai teknisi yang 
jago dalam merakit komponen yang dibutuhkan untuk studio radio 
siaran.  Antena buatan Acang  inilah yang menjadi modal awal untuk 
mengudaranya kembali Radio Simponi pasca istirahat selama 6 bulan 
setelah disita Balmon. 

“Radio Simponi pun mengudara kembali sejak saat itu, Frekwensi 
awal yang dipakai 93,7 Mhz, sekarang 94,3 Mhz merupakan frekwensi 
yang dijatahkan untuk Radio Swasta di Sultra. Dari pada tidak ada yang 
menggunakan maka dipakai oleh Rakom. Nanti kalau sudah ada izin resmi 
dari Kementerian Kominfo, Rakom Simponi akan memakai frekwensi yang 
sesuai dengan izin tersebut,” terang Kasmari.

Kasmari bersama pengelola Rakom Simponi lainnya bersyukur sudah 
dapat mengudara kembali.  Sementara beberapa radio yang bersamaan 
disita Balmon 2007,  kebanyakan hingga sekarang masih tertidur pulas.

“Kendatipun mereka mempunyai keinginan untuk mengudara 
kembali, akan tetapi mereka sudah trauma dengan sweeping sebelum-
nya.  Sementara untuk mengurus ijinnya, mereka mengalami beberapa 
kendala dan mereka tidak mau repot memenuhi setiap tahap adminis-
trasinya,” papar Kasmari.

B. Struktur dan Pengelola Rakom Simponi

Meskipun Radio Simponi merupakan radio komunitas yang di-
jalankan karena hobi dan azas kebersamaan, keorganisasian Radio Sim-
poni tetap disusun rapih agar ada yang  bertanggungjawab terhadap 
keberlangsungan radio ini. 



31
Berdaya Karena Dukungan Mitra, Simponi FM

Selain untuk kebutuhan organisasi, struktur dan bagan organisasi 
diperlukan untuk bahan pengajuan perijinan penyiaran radio komunitas dan 
pengajuan proposal bantuan kepada pihak donatur yang dimu ngkinkan.

Menurut Kasmari, prinsip yang dibangun di Rakom Simponi adalah 
kebersamaan. Termasuk dalam mengupayakan keberlanjutan Rakom. 
Jika ada memerlukan dana untuk kebutuhan Rakom, maka hal itu selalu 
dibicarakan dalam acara sarasehan pengurus Rakom dan Fans Rakom 
yang diadakan setiap bulannya.  

Namun untuk tanggungjawab pencarian dana tersebut, kata 
Kasmari, di samping dipegang langsung oleh pimpinan, setiap bagian 
dalam struktur kepengurusan juga ikut terlibat.  

Struktur organisasi Radio Simponi sendiri, lanjut Kasmari, terdiri 
dari 3  bagian; Pendiri, Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Badan 
Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK).

1) Pendiri 
a) Ketua Pendiri    : Kasmari
b) Anggota    : Sopian Hadi, S.Sos
c) Anggota    : Slamet Sutarno

2) Dewan Penyiaran Komunitas
a) Ketua DPK   : Heri Prayitno
b) Anggota   : Seno
c) Anggota   : Sugiyanto, A.Ma.Pd

3) Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK)
a) Pimpinan Utama   : Ngadimin, A.Md
b) Penjab Bidang Umum  : Umyadi, A.Md
c) Penjab Bidang Siaran  : A. Sunarto, A.Mk
d) Penjab Bidang Pemberintaan  : Hasan Ahmad
e) Penjab Bidang Teknis  : Awinanto
f) Penjab Bidang Fans  : Dono Santoso
g) Anggota   : Eko Pramono
h) Penjab Bidang Keuangan : Sulasmi, SPd.I.,  
Dilanjutkan Kasmari, untuk keberlanjutan Rakom Simponi,                   
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masing-masing di struktur organisasi, selain menjalankan tugas dan 
fungsi sesuai tanggungjawabnya dalam penyiaran, mereka juga memiliki 
tugas dan tanggungjawab dalam pencarian dana. Seperti tanggungjawab 
pembuatan proposal dan menjalankannya untuk ke luar komunitas, 
dipegang langsung oleh pendiri yang sekaligus juga menjadi pimpinan 
Rakom.  

Sedangkan untuk memproduksi konten seperti jinggle iklan usaha 
komunitas, dikerjakan oleh dewan penyiaran yang selanjutnya diserahkan 
ke BPPK. Dewan penyiaran ini pula yang mengawasi jalannya penyiaran 
Rakom tersebut. Sementara itu BPPK selain rutinitasnya sebagai pelaksana 
penyiaran juga bertanggungjawab atas fundraising terhadap komunitas 
sendiri; baik pengelola maupun anggota organisasi pendengarnya.  Ke-
kompakan mereka dalam membagi tugas dan peranlah yang menjadi 
kunci keberlanjutan Rakom Simponi hingga hari ini.

C. Program Acara dan Profil Pendengar Radio Simponi

Mas Bangun, panggilan udara dari Kasmari, 49 tahun, menggo 
yangkan kepalanya mengikuti alunan lagu campur sari karya Manthous, 
“Caping Gunung”. Ia tengah menghantarkan siaran Radio Komunitas 
(Rakom) Simponi bertajuk “Campur Sari Mengumandang”, Siang Selasa 
(6/11/2012).

 Keasyikan itu disela oleh telepon yang berdering, penggermarnya 
menyapa dan menitip salam untuk pendengar yang lain. Mas Bangun 
menghantarkan lagu permintaan pendengar dan salam dengan hangat. 

Mas Bangun siaran dengan menggunakan bahasa Jawa, karena 
sebagian besar pendengar radio yang dipancarkan dari  Desa Ranooha 
Lestari ini adalah komunitas Jawa yang berprofesi sebagai petani. Mereka 
tersebar di wilayah-wilayah transmigrasi  yang datang dari Pulau Jawa 
ke Sulawesi Tenggara di tahun 1980 an. Dengan celoteh Mas Bangun 
yang khas dan logat Jawa yang medok, sesekali disela dengan tawa 
yang lepas membuat pendengarnya bertambah senang. 

Seperti diungkapkan Mas Bangun, selain  Etnik Jawa, pendengar 
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Radio Simponi juga berasal dari etnik Bali dan Lombok. Ada juga dari 
translokal Tolaki dan Bugis. Untuk sementara etnik Bali, Lombok, Tolaki 
dan Bugis  belum terwakili dalam bentuk acara khusus berbahasa mereka. 
Pasalnya,  belum ada penyiar yang berasal dari etnik ini. 

“Kami belum berani untuk merekrut penyiar berbahasa selain 
Jawa, karena penyiar di Rakom Simponi berkerja dengan sukarela, tidak 
diberikan insentif,” jelas Kasmari.

Diterangkan Kasmari, para pengelola Rakom Simponi berprinsip: 
“Rela kerja lelah meski tanpa upah”. Berkerja sebagai penyiar di Rakom 
Simponi lebih dilandasi atas hobi dan rasa ingin berbagi dengan sanak 
saudara. Rasa itu dibingkai dengan sangat disiplin dan istiqamah. 

Sehingga apapun kondisinya, tambahnya, penyiar tetap disiplin 
dengan jam siar yang sudah menjadi tanggungjawabnya.  Hal ini pula 
yang menyebabkan pengelola yang rata-rata berasal dari etnik Jawa ini  
belum berani mengajak etnik lain karena takut sistem kerelawanan yang 
mereka bangun untuk radio ini tidak cocok dengan etnik lain.

Kendatipun  tidak ada penyiar yang berbahasa Bali, Lombok,  
Tolaki dan Bugis, kepuasan etnik tersebut tetap diutamakan dengan 
memutarkan lagu-lagu berbahasa Bali, Lombok, Tolaki dan Bugis; lewat 
acara Gado-gado Simponi  yang dihantarkan  Penyiar Windra dengan 
menggunakan bahasa Indonesia.

Berikut, Tabel Program Acara Rakom Simponi setiap harinya :

Jam Siaran               Nama Siaran             Penyiar

7.30 s.d 8.00

8.00 s.d 10.00

10.00 s.d 12.00

Gudang = Gu-
la-Gula Dangdut

Sekilas info & Ga-
do-Gado Simponi

Campursari Ngu-
mandang

Kasmari, 49 tahun.

Yana, 26 Tahun.

Kasmari, 49 Tahun
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12.00 s.d 14.00

14.00 s.d 16.00

Pukul 16.00 s.d 
18.00

18.00 s.d 19.00

19.00 s.d 21.00

21.00 s.d 24.00

K husus  S enin 
Malam
Dan Jumat Malam
Semalam Suntuk
21.00 s.d 4.30

Saraba (Sarirasa 
Banyuwangi)

MUSIM : Musik 
Simponi (khusus 
lagu-lagu Pop In-
donesia Populer)

SIANG (Simponi 
Bergoyang) khusus 
lagu-lagu dangdut.

sekilaf info, cera-
mah agama

KIMUS (Kios Musik)

Kemas (kenangan 
masa =  lagu lawas)

Wayang

Mbah Jogger, 57 
tahun

Tika, 24 Tahun

Bang Jay, 30 Tahun

Bang Aji, 29 Tahun

Bang Purwa, 29 
Tahun

Bang Windra, 32 
Tahun

Mbah Budiono, 60 
Tahun. 
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Lebih lanjut Kasmari menjelaskan, format Siaran dari Radio Simponi  
lebih  umum, dengan presentase muatan lokal 95 % dan  asing 5 %.   
Materi acara lebih banyak diproduksi sendiri 90 %, akuisisi (membeli 
produk) 5 % dan siaran kerjasama 5 %.

Dari penggolongan mata acara yang disiarkan, lanjutnya, meski 
terlihat acara hiburan yang menominasi, pada hakikatnya di sela-selanya 
banyak disampaikan informasi. 

“Jadi dari total keseluruhan materi acara yang disiarkan sekitar 30 
% mengandung penerangan informasi, menyusul hiburan dan musik 20 
%, berita 15 %, penunjang layanan masyarakat 15 %, agama 10 %, iklan 
5 %, pendidikan 3 % dan olahraga 2 %,” jelasnya.

Sementara itu,  materi siaran musik yang di siarkan oleh Radio Sim-
poni, tambah Kasmari, sekitar 45 % lebih banyak memutar musik daerah, 
dangdut 30 %, Indonesia Popular 15 %, barat 5 % dan keroncong 5 %.

Berangkat dari program-program  yang telah disiarkan tersebut, 
kata Kasmari, pengelola yakin sudah  dapat mewakili kebutuhan informasi 
dan hiburan seluruh golongan pendengar.  Meskipun sejauh ini belum 
ada studi khusus yang dapat mendukung asumsi pengelola tersebut. 
Termasuk dalam hal ini, studi tentang jumlah pendengar Rakom Simponi.

 Kasmari sendiri mengakui, sejauh ini memang belum ada data 
real tentang jumlah pendengar Rakom Simponi. Namun  Ia memperkira-
kan ada sekitar 600 orang pendengar fanantik. Hal itu diungkapkannya 
berdasarkan banyaknya jumlah penelpon yang masuk ke studio setiap 
siaran per harinya. Ia yakin jumlah pendengar real dari Rakom Simponi 
lebih dari itu karena banyak pula pendengar pasif. 

Sebelum 2007, kata Kasmari, profil pendengar bisa dilihat dari 
penjualan atensi Simponi, yang  bisa menghimpun dana sampai Rp5 
juta lebih per bulan.  Artinya, jumlah pendengar Radio Simponi saat itu 
dapat terukur dan  cukup signifikan. Dengan teknologi handphone yang 
sudah mudah didapat pendengar, sms dan telepon yang sudah meng-
gantikan peran kartu atensi tentunya mendorong semakin meningkat 
pula jumlah pendengar Radio Simponi. 
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Namun diakuinya, pihak pengelola belum sempat membuat statistik 
dari interaksi pendengar tersebut. Sehingga pengelola Rakom Simponi 
belum bisa mengukur dan mengevaluasi kekuatan pendengar dari data 
tersebut.

 Kasmari mengungkapkan, berdasarkan survey sederhana untuk 
kebutuhan pengurusan izin ke Kemetrian Kominfo, 2008, diketahui 
profil pendengar Radio Simponi. Dari kelompok usia misalnya, diyakini  
pendengar Simponi lebih digandrungi anak-anak muda  sekitar usia 25 
s.d 34 tahun. Mereka lebih banyak kaum pria ketimbang wanita dan 
berpofesi sebagai petani, dengan rata-rata pengeluaran perbulan di 
bawah Rp500 ribu.

Berikut data profil pendengar Radio Simponi berdasarkan survey 
internal Pengelola Rakom Simponi, 2008.

1) Berdasarkan Kelompok Usia :
(1) < 15 Tahun    : 5 %
(2) 15 s.d 19 tahun    : 5 %
(3) 20 s.d 24 tahun   : 15 %
(4) 25 s.d 29 tahun   : 25 %
(5) 30 s.d 34 tahun   : 25 %
(6) 35 s.d 39 tahun   : 10 %
(7) 40 s.d 50 tahun   : 10%
(8) >50 tahun    : 5 %

2) Jenis Kelamin
(1) Pria    : 60 %
(2) Wanita    : 40 %

3) Status Ekonomi Sosial (Pengeluaran dalam rupiah/ 
  bl)

(1) >3.000.000   : -
(2) 2.000.001 – 3.000.000  : 2 %
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(3) 1.000.001 -  2.000.000  : 5 %
(4) 700.001 -  1.000.000  : 10 %
(5) 500.001 -      700.001  : 10 %
(6) >500.000   : 73 %

4) Pendidikan Terakhir 
(1) Tidak Tamat SD  : 10 %
(2) Tamat SD   : 15 %
(3) Tamat SLTP   : 30 %
(4) Tamat SLTA   : 40 %
(5) Akademi   : -
(6) Perguruan Tinggi  : 5 %

5) Pekerjaan
(1) PNS/TNI/POLRI   : 5 %
(2) Pegawai Swasta  : 2 %
(3) Wiraswasta   : 20 %
(4) Pensiunan   : 5 %
(5) Pelajar    : 15 %
(6) Mahasiswa   : 5 %
(7) Ibu Rumah Tangga  : 20 %
(8) Petani    : 30 %
(9) Tidak berkerja   : 3 %

Dilanjutkan Kasmari, kalau dilihat dari asal pendengar yang teriden-
tifikasi saat berinteraksi melalui telpon maupun sms ke studio, tercatat 
pendengar Simponi berasal dari:

1)  Kecamatan Buke yang terdiri dari Desa : Buke, Ranooha Lestari, 
Rahamenda, Puduria Jaya, Anggokoti, Adaka Jaya, Awalo, Asembu 
Mulya, Wonua Maroa, Silea Jaya, Andoolo Utama, Tirta Martani, 
Tetenggolasa. 

2) Kecamatan Andoolo terdiri dari Desa: Atako, Allengge Agung, 
Andoolo, Papawu, Anese, Watumukola, Wundu Watu, Bumi Raya, 
Mataiwoi, Lapoa Indah, Wawobende, Bimamaroa, Mateupeu.
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3) Kecamatan Tinanggea yang terdiri dari Desa : Asingi, Telutujaya, 
Agro.

4) Kecataman Baito yang terdiri dari Desa: Wonua Raya, Mekarjaya, 
Ahuangguluri, Sambahule, Tolihe. 

5) Kecamatan Benua terdiri dari Desa : Punggawukawu.
6) Kecamatan Basala. 
7) Kecamatan Lalembu. 
8) Kabupaten Bombana dari Desa Lestari Indah.
9) Kabupaten Kolaka Desa Pinanggo.

D. Peran dan Kontribusi Rakom Simponi

Malam itu Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten 
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terlihat sepi, hanya bunyi jangkrik 
yang menghiasi malam. Tidak ada terlihat lampu penerangan jalan. 
Satu-satunya cahaya yang terlihat adalah temaram lampu dari rumah-ru-
mah penduduk di pinggir jalan.

Sunyinya desa itu tidak menyurutkan para penggermar Radio 
Komunitas (Rakom) Simponi untuk berkumpul di rumah Kasmari. Ken-
datipun mereka datang dari rumah yang berjarak puluhan kilo meter 
dari studio, tapi mereka tetap melakoninya dengan semangat. Karena, 
pertemuan itulah yang menguatkan hubungan persaudaraan mereka 
yang sebelumnya sudah terjalin melalui udara lewat sapaan atensi.

Pertemuan tersebut adalah rutinitas bulanan fans Rakom tersebut. 
Mereka berkumpul rutin setiap awal bulan. Selain melepas kangen yang 
terjalin di udara, juga untuk ikut berkontribusi agar Rakom Simponi yang 
mereka cintai dapat lebih berkembang dengan baik di berbagai hal. 
Tidak jarang ide-ide dari fans menjadi inspirasi bagi pengelola Rakom 
untuk memperbaiki kinerja, mengembangkan siaran dan termasuk 
menghimpun sumber daya untuk ketahanan hidup Rakom itu sendiri.

Seperti ide Suharsono, 40 th, seorang Tukang Kayu di Desa Ranooha 
Lestari yang merupakan fans setia dari Simponi. Ia hadir Selasa malam 
itu, (6/11/2012). Ia berharap agar Rakom Simponi memiliki jaringan yang 
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kuat, sehingga Simponi tidak hanya hidup dari  dana yang dihimpun 
penggemar.

“Tidak semua fans sepakat untuk menggalang dana dengan iuran. 
Untuk itu harus ada usaha-usaha lain yang mendatangkan uang yang 
dilakukan secara bersama,” jelasnya

Namun bagi Randy, 37 th, yang berporfesi sebagai petani, Ia hanya 
ingin Simponi jangan sampai vakum, untuk itu fans harus meningkat-
kan kesatuannya, sehingga apabila terjadi apa-apa terhadap Rakom 
Simponi dengan kekuatan komunitas fans maka Rakom Simponi akan 
tetap mengudara.

Sementara Hartono, 57 tahun,  trauma dengan kasus di tahun 
2007, karena belum ada izin maka Rakom Simponi disita dan berhenti 
mengudara selama 6 bulan.  “Kami sangat kehilangan waktu itu, sedihnya 
sama dengan kehilangan anggota keluarga,” tutur Hartono.

Karena itu pula, Fans Radio Simponi saat ini tidak mau kecolongan 
lagi. Ia meminta pengelola segera menyelesaikan masalah perijinan. Se-
bagai jaga-jaga para penggemar pun semakin mengeratkan ‘pegangan 
tangan’. Itu semua dilakukan agar Simponi tetap mengudara selamanya 
di Ranooha.

Harapan penggemar Simponi itu,  merupakan gambaran betapa 
kehadiran Simponi di mata mereka sangatlah berarti.  Selain harapan 
yang tertumpah ketika sarasehan itu, di sepanjang perjalanan Rakom 
Simponi juga terselip banyak kisah manfaat yang dirasakan masyarakat 
terhadap kehadiran Simponi.

Seperti diungkapkan Kasmari, beberapa kisah manfaat Rakom 
Simponi adalah :

1). Memperkokoh silaturrahmi warga di Buke. 

Sebelum adanya Radio Simponi, seringkali jika ada kendurian terjadi 
keributan. Dengan adanya radio mereka menjadi saling bersilaturrahim 
di udara dan dalam aktivitas harian. Rasa kegotongroyongan pun ter-
pupuk dengan baik. Mereka saling berkabar jika ada kegembiraan dan 
saling memberi tahu kalau ada kemalangan.
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2). Mempertemukan Saudara Kembar yang Lama Terpisah

Kisah lain yang tidak terlepas dari manfaat keberadaan Radio Simponi 
adalah tentang kisah Miskidi dan Miskirun yang dipertemukan lewat siaran 
Simponi setelah terpisah lebih 30 tahun sejak mereka berumur 7 bulan. 

Kisah berawal di tahun 2003 ada penelpon ke studio Rakom Sim-
poni yang mengaku bernama Miskirun. Ia menyatakan sudah tidak 
bertemu keluarganya sejak umur 7 bulan. Ia dulu terlahir kembar, ketika 
berumur 7 bulan diambil oleh tetangganya dan diajak transmigrasi dari 
Pulau Jawa ke Sumatera, tepatnya Lampung.  Sementara saudara kem-
barnya bernama  Miskidi dibawa transmigrasi oleh orang tuanya dari 
Pulau Jawa ke Sulawesi, tepatnya SP2, Kapling 4, Desa  Tirta Martani, 
Kecamatan Gonangdia. 

Setelah ditanya asal-usulnya dan semua data yang hendak dia cari. 
Kemudian penyiar Simponi menginformasikan lewat siaran berkali-kali.  
Sampai tidak lama  berselang ada yang merespon. Ketika dikonfirma-
sikan data yang diberikan Miskirun dengan keluarga yang merespon 
ternyata ada kecocokan.

Setelah itu, diaturlah pertemuan antara Miskirun dan Miskidi. Di 
hari yang ditentukan, Miskidi yang berkerja di Raha diminta pulang 
untuk menyambut saudara kembarnya Miskirun ke Bandara Kendari 
yang akan datang dari Lampung.  

Setelah semuanya berkumpul, bergelutlah mereka dengan suka 
cita karena sudah bertemu dengan saudara yang terpisah puluhan 
tahun. Ajaibnya, selain mereka kembar identik,  Miskidi dan Miskirun 
ternyata juga sama-sama memiliki 3 anak dan sama-sama berprofesi 
sebagai tukang kayu.

Inilah salahsatu manfaat radio Simponi, yang dapat mempertemu-
kan keluarga yang hilang dan terpisah puluhan tahun bakhan sudah 
beranak 3. 
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3). Biro Jodoh

Radio Simponi terkadang disebut juga menjadi Radio Biro Jodoh. 
Karena sudah banyak pasangan yang bersatu karena silaturrahmi di ra-
dio ini. Awalnya hanya saling berkirim salam dan lagu. Lama kelamaan 
saling akrab, kemudian ketika kopi darat, lambat laun semakin solid dan 
berujung di pelaminan. Sejak awal mengudara hingga sekarang sudah 
puluhan pasang yang terhubung menjadi keluarga oleh Simponi. 

Bahkan bukan saja antar penggemar yang berhasil disatukan 
Radio Simponi menjadi suami-isteri. Hal yang sama juga terjadi pada 
kru Radio sendiri. Beberapa penyiar perempuan berhasil dipikat oleh 
penggemarnya. Seperti diceritakan Kasmari, terkadang penyiar perem-
puan di Rakom Simponi, paling lama usianya hanya 6 bulan saja. Setelah 
kecantol dengan fans, 6 bulan kemudian mereka menikah. Lalu, setelah 
menikah, ia  tidak menyiar lagi. 

Karena selalu begitu,  agar penyiar Simponi awet, akhirnya pengelola 
mensepakati, merekrut penyiar perempuan yang sudah menikah. Syarat 
berikutnya, suami dan isteri harus sama-sama setuju untuk memberi 
izin pasangannya menjadi penyiar dan rela tidak mendapatkan materi 
dari radio. 

4). Teman Bertambah

Manfaat lain dari kehadiran Radio Komunitas Simponi, adalah 
bertambahnya jumlah teman yang mereka miliki. Teman baru dari 
penggemar dan pengelola tidak saja berasal dari desa yang sama, bah-
kan antar kabupaten sejauh Simponi masih mengalun di radio mereka. 

Awalnya keakraban dijalin melalui udara, lewat sms senggol-senggol 
dan titip salam, selanjut ada kesempatan untuk bertemu dalam acara 
hajatan yang undangannya disampaikan lewat radio.  Pertemuan yang 
berkesan juga dirasakan ketika acara kopi darat penggemar yang dia-
dakan sekali sebulan. Sarasehan penggemar juga menjadi ajang untuk 
saling mengakrabkan diri.
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Dengan adanya sialturrahmi pertemanan yang banyak, seperti 
pengalaman Kasmari, banyak hal yang bisa ia dapat. Ketika suka ia bisa 
berbagi bersama dan ketika berduka, simpati dan empati teman dapat 
menjadi kekuatan.

5). Usaha Lancar

Adalah Ahmad Yani, 44 th, pengusaha salon, sering di senggol-seng-
gol melalui siaran Simponi. Ia mengakui,  saat diwawancarai, baru 3 
bulan berada di Ranooha Lestari dan membuka bisnis salon, selama 
itu pula hampir tidak sepi pelanggan. Baik pelanggan yang datang ke 
salon, maupun ia yang dijemput ke rumah untuk merias pengantin dan 
orang-orang yang akan menghadiri pesta.

Ahmad Yani sebelumnya menjadi pegawai salon di Cijantung, 
Jakarta Timur, kemudian pindah ke Ranooha mengikuti kakaknya. Di 
rumah kakaknya ia membuka usaha salon sendiri, karena sering diinfokan 
melalui Rakom Simponi, Salon Yani menjadi laris manis. 

Sama dengan Ahmad Yani, Herman Pranyoto, 54 th, seorang        
pengusaha furnitur juga merasakan berkah yang sama dengan Ahmad 
Yani. Usahanya juga lancar dan hampir tidak pernah putus pesanan. 
Karenanya ia mengusulkan pengelola Radio Simponi agar  proaktif untuk 
mendekati pengusaha lainnya yang tergabung di asosiasi pengusaha di 
desa itu untuk memberikan dukungan finansial pada Rakom yang telah 
menjadi bagian hidup mereka di pedesaan itu.

Selain Ahmad Yani dan Herman Pranyoto yang merasakan man-
faat Simponi untuk usaha, Kasmari sebagai pendiri dan pengelola juga      
sangat terdukung dengan keberadaan radio komunitas Simponi ini. 
Usaha percetakan, foto dan showroom motornya menjadi lancar karena 
sering menjadi omongan di udara dan saat pertemuan penggemar. 

Ketika penggemar membutuhkan percetakan untuk mencetak 
undangan dll, atau mereka butuh foto mengurus KTP dan mereka butuh 
alat transportasi motor, mereka lebih nyaman membeli ke Kasmari, yang 
sudah menjadi sahabat di udara dan menjadi saudara di seharian. Tidak 
salah kalau Kasmari selalu menyisihkan hasil dari usahannya itu untuk 
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keberlanjutan kehidupan Radio Simponi ini. 
Jika ada membutuhkan biaya untuk  operasional dan perbaikan 

dan jika ada peralatan yang rusak, Kasmari langsung menanggulangi 
sendiri dan tidak perlu meminta bantuan penggemar. Hal-hal yang bu-
tuh biaya besar saja yang mungkin dirembukkan dengan penggemar, 
itupun jarang sekali.
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Strategi Fundraising 
Rakom Rajawali FM
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3 Strategi Fundraising 
Radio Komunitas
Simponi

A. Sumber Dana Radio Komunitas Simponi

Kasmari, yang diamanahkan mengelola Rakom Simponi, dan kebe-
tulan kawasan rumahnya juga dijadikan studio Rakom itu, sangat senang 
dengan pendengar  fanantik radio yang tergabung dalam organisasi 
fans radio tersebut. Namun, ia mengaku tidak tega kalau pendanaan 
Rakom dibebankan seluruhnya kepada komunitas pendengar tersebut. 
Ia sangat paham kondisi perekenomian masyarakat setempat. Jika ada 
bantuan dari pendengar, ia serahkan pada mekanisme sarasehan yang 
melibatkan pendengar setiap bulannya. Di saat itulah jika ada gerakan 
donasi atau merencanakan event offair dilakukan.

Untuk itu, bersama pengelola lainnya, Kasmari menjadikan usa 
ha-usaha yang telah dirintisnya menjadi bagian dari usaha Rakom. 
Artinya, dari modal yang ia tanam sendiri hasilnya digunakan untuk 
keberlanjutan Rakom tersebut. Kasmari memang tidak menyebutkan 
berapa bagian yang dipersembahkan untuk Rakom Simponi. Namun, ia 
mengakui jumlahnya cukup untuk membeli peralatan, memperbaikinya 
kalau rusak dan membayar tagihan listrik untuk menjamin rakom ini 
tidak padam dan terus mengudara.

Jika dirinci. sumber-sumber pendanaan dari Rakom Simponi Sim-
poni adalah sebagai berikut :

1) Donatur Individu 
a) Iuran individu penggemar.
Iuran penggemar dihimpun  ketika awal media ini didirikan. Keti-

ka itu diperlukan uang untuk membeli peralatan untuk meningkatkan 
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kemampuan siaran dari 1 KM menjadi 2,5 KM. Uang yang dihimpun 
digunakan untuk  membeli antenna dan power supply. Masing-masing 
penggemar yang ingin berpartisipasi saat itu dikenai iuran Rp50.000 
per orang.

Saat ini karena radio tidak memerlukan banyak pengeluaran, maka 
iuran anggota yang dikumpulkan setiap sarasehan digunakan untuk 
membantu warga atau masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, untuk 
membiayai pengobatan warga yang sakit dan sosial lainnya.

b) Kartu Atensi
Menjual atensi atau kartu pendengar diperuntukkan bagi  pen-

dengar yang ingin menyampaikan sesuatu (pesan, lagu, pantun, dll) buat 
teman-temannya dan buat orang terdekatnya.  Jika ingin me-request lagu 
ke penyiar, penggemar harus terlebih dahulu menuliskan di kertas atensi 
yang dijual di agen-agen Simponi yang ditunjuk. Penggemar dapat mem-
belinya ke agen terdekat, dan agen inilah yang selanjutnya menyampaikan 
kupon tersebut ke studio untuk dibacakan saat siaran. 

Sebelum tahun 2004, fans membeli kartu atensi langsung ke studio 
Simponi dengan harga Rp1.000 untuk 6 lembar. Jika mereka membeli 
ke agen-agen, maka ia hanya mendapat 3 lembar untuk harga Rp1.000, 
tersebut. Artinya agen mendapat keuntungan  3 lembar dari 6 lembar 
kartu atensi yang terjual. Selain sebagai bentuk bagi hasil, cara ini juga 
dimaksudkan sebagai  upaya pengganti  biaya transpor agen yang  
sudah meluangkan waktunya untuk mengantar dan mengirim kartu 
atensi dari fans  ke studio.

Penjualan atensi ini berjalan lancar sejak tahun 1999 – 2004.  Na-
mun, sejak warga mulai memiliki HP, fungsi kartu atensi mulai tergantikan 
oleh SMS dan telpon. Karenanya, pemasukkan untuk radio pun mulai 
menurun. Pendapatan melalui penjualan kartu atensi ini dulunya mencapai 
Rp 5 juta per bulan. Namun sejak teknologi selular merakyat, penjualan  
kartu atensi hanya mampu menghimpun  Rp1 s.d 2 jutaan per bulan.

c) Karaoke Live
Karaoke Live diadakan untuk menambah pemasukan bagi Rakom 



49
Berdaya Karena Dukungan Mitra, Simponi FM

Simponi. Kegiatan ini sering  diadakan di awal-awal pendirian. Hasilnya 
untuk menambah kekurangan dana dari iuran anggota dan meningkatkan 
kapasitas penyiaran Rakom Simponi.  Saat ini Karaoke live diadakan jika 
memang diperlukan untuk menghimpun dana. Baik menghimpun dana 
untuk keperluan Rakom maupun untuk membantu fans atau masyarakat 
di lingkungan yang membutuhkan bantuan segera.

2) Donatur Perusahaan dan  Usaha Penggemar

a) Kontribusi Pengusaha Lokal
Pendapatan lain yang bisa dihimpun oleh Radio Simponi adalah 

kontribusi pengusaha lokal yang info produknya “diworo-woro” melalui 
radio. Jumlah biaya untuk sekali promosi tidak ditetapkan oleh pengelola 
radio, akan tetapi diserahkan kepada keikhlasan pemilik usaha yang 
dipromosikan. 

Pada prinsipnya yang dibangun melalui radio ini adalah kebersa-
maan. Radio turut mensukseskan usaha-usaha yang dibangun peng-
gemar dan pengelola. Media radio dijadikan ajang promosi bersama. 
Jika ada kontribusi yang hendak disampaikan kepada radio, diterima 
pengelola dengan senang hati. Dana itu digunakan untuk operasional 
radio, pengembangan dan keperluan lainnya.

b) Dukungan Pengusahaan 
Dukungan dari perusahaan juga menjadi sumber dana yang sig-

nifikan bagi radio komunitas Simponi. Seperti kontribusi dealer motor 
Yamaha.  Sebelum ada kontribusi Dealer Yamaha ke Simponi, jelas Kasmari, 
menjelang batas waktu penagihan rekening listrik, pihak pengelola ter-
kadang ketar-ketir karena takut tidak dapat membayar tagihan tersebut. 

“Meskipun nilai tagihan listrik radio ini  menurut orang-orang yang 
punya duit tidak besar, karena hanya Rp200.000 s.d Rp300.000. Namun 
bagi pengelola Rakom Simponi yang berada  di kampung, angka tersebut 
merupakan jumlah yang besar,” terangnya. 

Dijelaskan Kasmari, selama ini kendala terbesar di Rakom Simponi 
bukan masalah personal, melainkan masalah bagaimana radio itu tetap 
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menyala. Salahsatu yang dikhawatirkan adalah kalau PLN memutus 
listrik karena kealpaan membayar. Setelah bermitra dengan Yamaha, 
kekhawatiran itu menjadi minim, bahkan sisa dananya masih dapat 
dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. 

3) Dukungan dari Pemerintah 
Selain dengan pihak swasta, Radio Simponi juga membangun 

kerjasama dengan pihak pemerintah. Radio Simponi pernah mengajukan 
proposal untuk membantu mensosialisasikan program PNPM. Proposal 
itu ternyata diterima, bantuan dikucurkan bertahap. Sementara itu pihak 
pengelola Rakom Simponi terlambat mengetahuinya, karena akses infor-
masi yang jauh.  Dana yang seharusnya diterima Rakom Simponi sekitar 
Rp31 juta, akhirnya hanya dapat diterima Rp16 juta, yaitu pengucuran 
dana tahap akhir saja. Sementara itu, pengucuran dana sebelumnya 
tidak bisa diambil lagi oleh Simponi, karena sudah jatuh tenggat dan 
dana sudah dikembalikan ke negara oleh panitia. 

Dikatakan Kasmari, bantuan yang diterima Rakom Simponi per 
Agustus 2012 semuanya dalam bentuk satu set sound system. Hal ini 
sesuai dengan kebijakan PNPM yang tidak memberikan uang secara 
langsung kepada organisasi yang dibantu, melainkan memberikan 
bantuan dalam bentuk barang. 

4).  Kemitraan NGO/LSM
Rakom Simponi tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indo-

nesia (JRKI) dan JRK Sultra, melalui lembaga ini, terkadang Simponi juga 
kecipratan bantuan dana dan non dana. Jaringan ini menjembatani Ra-
kom Simponi untuk menerima berbagai kontribusi dari NGO lain, seperti 
Combine. Bantuan juga didapat dari JRKI berupa pelatihan dan advokasi 
perizinan dalam bentuk diikutkan dalam Sekolah Rakom. Sementara Com-
bine memberikan pelatihan manajemen dan penguatan sumber daya, 
termasuk memberikan sumbangan peralatan untuk operasional Rakom. 
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B. Kebijakan dan Etika Fundraising

Menurut Kasmari, komunitas pendengar Radio Simponi tidak 
banyak memberikan tuntutan terhadap pengelola. Mereka lebih banyak  
berharap radio ini tetap mengudara. Bagi pengelola pun amanah itu 
dijalankan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari dana 
agar radio ini tetap eksis. 

Sejauh ini, lanjutnya, dana yang dibutuhkan hanya untuk mem-
bayar listrik dan memperbaiki alat yang rusak. Biaya untuk keperluan 
tersebut sudah tercover oleh unit usaha yang dijalankan oleh pengelola 
dan kontribusi kemitraan dengan pihak lain yang sudah terbangun.

Karena kebutuhan yang sangat sederhana itu, kebijakan dan eti-
ka fundraising yang dilakukan radio komunitas Simponi ini pun tidak 
muluk-muluk. Kendatipun tidak ada etika dan kebijakan secara tertulis, 
namun etika dan kebijakan yang dijalankan sudah menjadi norma bagi 
pengelola Rakom Simponi. 

Berikut Etika Fundraising yang teridentifikasi dari wawancara den-
gan Kasmari, Pimpinan Rakom Simponi:  

1. Jika Rakom memerlukan dana, sedapat mungkin tidak meminta 
kepada komunitas terlebih dahulu, tapi diupayakan dari hasil 
usaha yang ada dan kontribusi mitra.

2. Jika terjadi kemitraan antara Rakom dengan pihak lain, Radio 
Komunitas Simponi tetap mengutamakan independensi. Pihak 
yang berkontribusi tidak boleh mencederai hak-hak komunitas 
dalam materi dan waktu penyampaian informasi dari pihak mi-
tra. Artinya informasi yang akan disampaikan, terlebih dahulu 
disesuaikan dengan kebutuhan komunitas pendengar. 

3. Mematuhi undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang 
pencarian dana untuk pengembangan radio komunitas.

4. Komunitas membolehkan Radio Simponi menerima komisi dari 
pelaksanaan acara-acara yang dikerjasamakan dengan pihak lain 
yang bersifat komersil.
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C. Metode Fundraising Rakom Simponi

Untuk keberlanjutan Rakom Simponi, meski tidak tertulis dalam 
catatan pengelola, berdasarkan identifikasi di lapangan dan wawancara 
dengan pengelola Rakom Simponi, terungkaplah beberapa metode 
fundraising yang dijalankan Rakom Simponi selama ini.

Seperti diuraikan Kasmari, Pimpinan Simponi, untuk mendukung 
keberlanjutan Rakom tersebut, ada dua metode pencarian dana yang 
dilakukan Rakom Simponi, yaitu Metode Fundraising On Air dan Off Air.

Metode Fundraising On Air, dalam bentuk menyiarkan iklan              
usaha lokal, baik adlips maupun jinggle. Dalam hal  ini Rakom Simponi 
melakukan lobi kepada pendengar yang memiliki usaha. Mereka diminta 
untuk mempromosikan usahanya di Rakom Simponi. Setiap Iklan yang 
disiarkan, pihak pemilik usaha hanya dikenakan biaya seikhlasnya.

Selain itu, Rakom Simponi juga menerima Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) dari berbagai mitra yang ingin menyampaikan pesan kebaikan  
kepada masyarakat. Iklan ini lebih banyak diterima dari pemerintah dan 
sebagian kecil dari swasta.

Metode lain dalam fundraising On Air, Rakom Simponi mengadakan 
karaoke live. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan pendengar 
dalam pertemuan fans. Bahkan metode ini kerapkali dilakukan di saat 
membutuhkan dana dalam situasi mendesak. Metode ini sangat ampuh 
karena bisa menjual lagu sampai Rp50.000/lagu. Para pendengar pun 
merasa nyaman dengan karaoke live ini, karena mereka dapat terhibur 
sambil beramal.

  Selain Metode Fundraising On Air, tentunya Rakom Simponi juga 
melakukan fundraising secara Off Air. Salah satu  metode yang diceritakan 
Kasmari adalah dengan membentuk unit usaha. Sejauh ini unit usaha 
yang telah mendukung keberlanjutan Rakom Simponi berupa unit usaha 
Percetakan,  Fotografi, Penyewaan tempat untuk showroom motor dan 
Penjualan motor.

Metode ini juga sangat ampuh dalam mendukung keberlanjutan 
Rakom Simponi. Meskipun sejauh ini modal untuk mendirikan dan 
menjalankan unit usaha tersebut, kebanyakan dari modal pribadi, kare-
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na keterbatasan kas dari Rakom. Namun laba yang diterima unit usaha 
tersebut sebagian presentasenya disisihkan untuk Kas Rakom Simponi.

Metode lain yang tidak kalah penting adalah memberdayakan 
kekuatan komunitas dengan iuran dan sumbangan anggota pendengar 
dari Rakom Simponi. Baik sumbangan yang disetorkan di saat sarasehan 
sebulan sekali maupun sumbangan melalui pembelian kartu atensi. 

Berikut Tabel Metode Fundraising Rakom Simponi :

No.     Metode  Fundraising          Bentuk                   Contoh

On Air Fundraising Iklan usaha lokal

ILM

Siaran Live

Jinggle

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

info program pe-
merintah, himbau-
an, iklan Yamaha, 
Iklan Ruang Belajar 
PNPM dll.

Karaoke, acara hibu-
ran home band lo-
kal.

Info program dan 
produk.

1.



54
Berdaya Karena Dukungan Mitra, Simponi FM

Off Air Fundraising Unit usaha

Iuran & 
Sumbangan

Percetakan,  
Fotografi, Penye-
waan tempat untuk 
showroom motor 
dan Penjualan mo-
tor.

Sumbangan indivi-
du saat sarasehan 
penggemar Simponi
dan penjualan kartu 
atensi.

2.

D. Persiapan dan Tools Fundraising Radio Simponi

Persiapan dan tools fundraising di Rakom Simponi secara umum 
dibedakan menjadi 2 (dua), berdasarkan sasaran pencarian dana atau 
dukungan. Yaitu, pencarian dana ke dalam komunitas dan ke luar ko-
munitas.  

Kasmari menjelaskan, untuk inisiatif fundraising di Rakom Simponi 
dengan sasaran internal komunitas, idenya  datang dari komunitas 
pendengar sendiri. Ide itu tidak muncul dari pengelola atau penyiar. 
Fundraising ke internal komunitas  dipersiapkan bersamaan dengan 
dilaksanakan sarasehan komunitas pendengar, setiap sebulan.  

Di dalam acara tersebut diperbincangkan berbagai hal, termasuk  
untuk melakukan fundraising apabila diperlukan. Fundraising yang 
direncanakan adakalanya untuk kebutuhan radio. Namun yang rutin 
adalah untuk kepentingan sosial masyarakat di sekitar komunitas. 
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Di saat pertemuan tersebut, diungkapkan berbagai hal yang perlu 
menjadi perhatian komunitas. Seperti ada yang sakit atau yang perlu 
dibantu secara finansial. Komunitas juga memperhatikan kondisi ru-
mah-rumah masyarakat di sekitar, jika ada rumah yang sudah lapuk atau 
mau rubuh, penggemar Rakom Simponi akan turun rembuk bersama. 
Komunitas saling membagi tugas untuk menyumbang batu, kayu, semen 
dan keperluan lainnya. 

“Artinya, jika ada memerlukan fundraising, komunitas pendengar 
akan membuat rencananya di pertemuan sarasehan per bulan tersebut, 
“ jelas Kasmari. 

Setelah rencana fundraising disepakati oleh forum komunitas, 
langkah selanjutnya adalah membentuk panitia untuk fundraising yang 
dikoordinatori oleh salah seorang penyiar atau pengelola Rakom sebagai 
pusat kegiatan. Selanjutnya, ditentukan koordinator wilayah dan ang-
gotanya yang akan bertugas menghimpun dana di sekitar wilayahnya. 

Setelah memiliki koordinator wilayah,  dilakukan pembuatan list 
calon donatur di masing-masing wilayah. Pada saat itu pula ditetapkan 
rentang waktu pencarian dana dan kapan dana tersebut dikumpulkan 
ke studio. Selama proses pencarian dana, hajatan ini terus diworo-woro 
melalui radio, termasuk jumlah sementara  dari penghimpunan. 

“Setiap Penyiar yang siaran selalu mengingatkan pendengar agar 
berpartisipasi di hajatan mereka bersama itu. Jika ada yang ingin menyum-
bang diminta menghubungi koordinator wilayah terdekat mereka, yang 
telah disepakati komunitas di saat sarasehan,” tambah Kasmari. 

Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, uang yang 
terhimpun dijumlahkan dan diumumkan. Kemudian diserahkan ke 
Koordinator di Studio untuk diteruskan pemanfaatannya sesuai rencana 
semula. Setelah pemanfaat selesai, hasilnya pun dilaporkan secara on 
air dan di saat sarasehan.

Sedangkan fundraising ke luar komunitas seperti  membangun 
kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintah, inisiatifnya datang dari 
pengelola kemudian diberitahukan kepada komunitas melalui sarasehan 
penggemar. Fundraising ke luar komunitas dilakukan langsung oleh tim 
yang berada dalam struktur Pendiri Rakom yang juga bertanggungjawab 
memimpin Rakom Simponi sehari-hari. Merekalah yang membuat pro-
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posal, melakukan lobi dan meluaskan jaringan kemitraan. 
“Kita tidak memiliki banyak SDM, sehingga untuk membangun 

kemitraan dan melakukan fundraising ke luar komunitas, terpaksa kami 
langsung  yang menangani,” ujar Kasmari. 

Tercatat proposal yang pernah dibuat dan dilayangkan kepada 
mitra oleh Rakom Simponi adalah:

1. Proposal pengajuan bantuan kepada caleg-caleg yang bertarung 
menjadi gubernur di Sultra tahun 2007. Hasilnya beberapa Caleg 
membantu dan dimanfaatkan oleh Simponi untuk mengganti 
antenna bambu dengan besi, sebagian dananya juga digunakan 
untuk operasional.

2. Proposal ke PNPM untuk mendapatkan bantuan untuk pen-
ingkatan kapasitas penyiaran. Proposal ini yang diajukan bulan 
Agustus 2008 ini diterima oleh PNPM. Sayangnya, tidak semua 
dana yang disetujui dapat dimanfaatkan Rakom Simponi, karena 
informasi yang terlambat sampai ke Simponi sehingga Simponi 
hanya menerima pencairan tahap akhir saja.  Dana tahap se-
belumnya terpaksa dikembalikan panitia PNPM ke kas negara 
karena Simponi tak kunjung mengambilnya. Dana tahap akhir  
yang diterima digunakan Simponi untuk melengkapi kebutuhan 
studio seperti soundsystem dan computer.

3. Proposal ke Dealer Yamaha, Sulawesi Tenggara. Proposal yang 
diajukan tahun 2008 ini disetujui oleh Pihak Yamaha, sehingga 
Simponi mendapat dana setiap bulan dari penyewaan tempat 
untuk showroom dan komisi dari setiap penjualan motor. Di-
tambah lagi Radio Simponi juga menjadi media official dalam 
acara Gebyar Kampung yang diadakan Yamaha di Buke. 

4.  Porposal ke operator selular. Proposal yang diajukan tahun 2008 
ini ditolak oleh perusahaan seluler. Pihak pengelola tidak mengerti 
kenapa proposalnya ditolak. Padahal potensi pendengar Radio 
Simponi yang menggunakan selular dan sms cukup signifikan. 
Ratusan pendengar dalam satu hari beriteraksi dengan radio 
melalui selular ini.
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Dari aktivitas penghimpunan dana di Rakom Simponi tersebut, 
tercatat beberapa tools fundraising yang digunakan:

1. Konten promosi melalui siaran
2. Proposal dan Surat Penawaran.

E. Tim Fundraising

Tidak ada tim khusus yang menjadi fundraiser di Rakom Simponi. 
Semua kru adalah tim fundraising.  Seperti Pendiri yang sekaligus Pimpinan 
Rakom Simponi juga mengambil bagian dalam fundraising. Pimpinan 
bertugas untuk menggalang dana ke luar komunitas. Hal ini membuat 
Pimpinan Simponi harus rajin membangun kemitraan dengan siapapun, 
baik individu maupun lembaga pemerintah dan swasta. 

“Hasil kesepatakan dengan mitra, selalu kita komunikasikan di da-
lam pertemuan komunitas, karena komunitaslah penentu akhir apakah 
kemitraan itu dapat dilanjutkan apa tidak,” ungkap Kasmari.

Selain itu, komunitas pendengar juga ikut turun sebagai fundraiser. 
Komunitas tersebut yang menentukan koordinator wilayah yang akan 
terlibat dalam penghimpunan dana. Setiap program penghimpunan 
dana yang disepakati komunitas, orang-orang yang ditunjuk menjadi 
koordinator tidak selalu sama. “Ini dimaksudkan untuk pemerataan peran 
bagi komunitas yang ada di Radio Simponi,” jelas Kasmari.  

Peran komunitas menjadi fundraiser terlihat jelas ketika melakukan 
penghimpunan dana lewat penjualan kartu atensi dan penghimpunan 
iuran anggota. Merekalah yang merencanakan hingga sampai pada 
penyerahan hasil sumbangan ke pengelola untuk digunakan sesuai 
kebutuhan Rakom.

F. Hambatan dalam Fundraising

Jika fundraising itu hanya dilakukan untuk wilayah komunitas, 
tentu tidak ada hambatan yang signifikan bagi Rakom Simponi. Mereka 
sudah memiliki komunitas yang loyal dan peduli terhadap radio tersebut. 
Mereka selalu bertekad agar radio itu tetap mengudara. Karenanya, me 
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reka bersedia  melakukan apapun untuk mendukung keberlangsungan 
radio tersebut.

Hambatan fundraising di Rakom Simponi baru terasa, kata Kasmari, 
jika akan melakukan permohonan dukungan dan pendanaan ke luar 
komunitas. Misalnya, menggalang dukungan dan kemitraan dengan ke 
pengusaha lokal, perusahaan nasional, pemerintah, lembaga donor dan 
lainnya. Hal ini dikarenakan kemampuan SDM yang kurang memadai 
dalam merancang proposal kerja sama. “Rakom Simponi tidak memiliki 
orang yang jago untuk membuat proposal yang bagus dan menarik 
simpati donor,” terangnya.

Selain itu, lanjut Kasmari, pengelola terkadang gagal melakukan 
identifikasi terhadap kekuatan yang ada di  Rakom Simponi. Pengelola 
yang punya concern terhadap fundraising juga terbatas. Hal ini disebab-
kan keterbatasan SDM, yang dimiliki Rakom simponi. “Untuk fundraising        
dengan membangun kemitraan baik ke pihak swasta maupun ke pe-
merintah, baru saya yang concern. Sementara pengelola lain hanya fokus 
kepada siaran saja,” jelasnya. 

G. Analisis SWOT

Radio Komunitas Simponi merupakan radio yang terlahir dan 
berkembang di kawasan pedesaan.  Karena itu, bisa dipahami jika pe- 
ngelolaan radio masih jauh dari gambaran ideal dan memiliki banyak 
kekurangan. Namun, di tengah kekurangan dan keterbatasannya, Rakom 
Simponi juga banyak menyimpan potensi dan berbagai kelebihan yang 
membuatnya bisa bertahan dan berkembang. Berbagai kelebihan inilah 
yang dapat menutupi kekurangan sehingga Rakom Simponi dapat terus 
mengudara hingga sekarang. 

Berikut  pengamatan lapangan terhadap berbagai faktor internal 
dan eksternal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan Rakom 
Simponi berdasarkan analisis SWOT.

 Ä Strength (kekuatan)
a) Berdiri atas keinginan komunitas sehingga komunitas berusaha 
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sekuat tenaga untuk mempertahankan agar radio ini tetap si-
aran. Di kawasan Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, 
Rakom Simponi ini menjadi satu-satu media yang menemani 
mereka sehari-hari, baik kala di rumah saat istirahat maupun 
saat mereka beraktivitas di kebun. Kekuatan Rakom Simponi di 
hati pendengarnya mengalahkan televisi, koran dan majalah. 

b) Kompaknya komunitas dalam menjaga silaturrahim di antara 
pendengar dengan saling berbagi sms dan telpon secara real-
time antar mereka di saat on air. Komunikasi ini mereka pererat 
dengan kopi darat sekali sebulan. Di saat kopi darat ini mereka 
membicarakan kebutuhan dan aksi apa yang akan mereka lakukan 
baik untuk keberlanjutan radio maupun untuk aksi kepedulian 
bagi masalah sosial dan pendidikan di lingkungan mereka.

c) Adanya pendapatan rutin dari beberapa unit usaha yang men-
jamin kelancaran operasional seperti pembayaran listrik dan 
perbaikan peralatan yang rusak dari berbagai sumber.

d) Adanya semangat dan keikhlasan pengelola dalam menjalankan 
siaran Rakom Simponi, bahkan mereka memiliki slogan : “Rela 
kerja lelah meski tanpa upah”.

 Ä Weaknesses (Hambatan)
a) Rakom Simponi belum memiliki managemen radio yang ideal. 

Meski mereka memiliki struktur organisasi yang lengkap, namun 
struktur tersebut hanya sekadar pelengkap syarat dari sebuah 
organisasi saja. Hanya segelintir orang  yang aktif dalam mengu-
rusi administrasi Simponi, sisanya hanya menjadi relawan di saat 
dibutuhkan. 

b) Minimnya kapasitas atau ilmu pengelolaan radio.  Pengelola 
rakom menyadari bahwa mereka tidak memiliki ilmu atau pe 
ngetahuan yang cukup dalam pengelolaan Rakom Simponi.  
Mereka juga belum pernah mendapatkan pelatihan berkaitan 
dengan manajemen radio komunitas. Hal ini membuat mereka 
tidak pernah mengukur, mengevaluasi dari kemajuan yang su-
dah dicapai dan merencanakan langkah selanjutnya. Pengelola 
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Simponi hanya berprinsip, “yang penting radio tetap berjalan 
dan terus bersiaran”.

c) Posisi studio yang ada di pelosok dan jauh dari pusat kota. Jarak 
dari rumah ke rumah juga berjauhan. Selain itu, alat transportasi 
yang sulit membuat pengelola Rakom Simponi tidak leluasa 
mendapatkan akses informasi dan bergerak mencari mitra dan 
sponsor serta bantuan lainnya.  Seperti ketika mendapat bantuan 
PNPM, mereka harus rela menerima pencairan tahap akhir saja 
dari 4 kali pencairan seharusnya. hal ini dikarenakan info tentang 
pencairan yang terlambat diterima Rakom Simponi.

d) Pengelola Rakom Simponi belum mengantongi  izin sia ran. 
Saat ini Rakom Simponi menggunakan frekwensi radio swasta 
yang tidak terpakai. Mereka tidak mungkin memakai frekwensi 
Rakom yang hanya mengijinkan jarak siar jarak 2,5 KM dengan 
berbagai batasan dan persyaratan. Hal itu karena jarak antar 
rumah di Buke sangat berjauhan.

 Ä Opportunities (peluang)
a) Peluang Simponi sangat terbuka lebar dengan keberadaan 

penggemar yang fanatik.  Penggemar Simponi banyak yang 
memiliki usaha yang dapat dipromosikan melalui radio.  Dari 
setiap promosi yang disiarkan tentunya  ada imbalan untuk 
Rakom Simponi.

b) Simponi bisa membuat Toko On-Air. Toko ini dapat membantu 
menjualkan produk-produk usaha penggemar dengan sistem 
konsinyasi.  Barang yang dijual umumnya berupa barang-barang 
eletronik, seperti ponsel dan lainnya.

c) Peluang membangun kerja sama dengan Pemda. Peluang ini 
terbuka mengingat Rakom Simponi sebagai media yang efektif 
dan melekat di hati pendengarnya. Rakom bisa menjadi sarana 
yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan untuk sosialisasi 
dan edukasi masyarakat. Misalnya, kerja sama dengan KPU un-
tuk mensosialisasikan pemilu, kerja sama dengan BKKBN untuk 
mengkampanyekan keluarga bahagia, dan kerja sama dengan 
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PNPM untuk mensosialisasikan proyek di pedesaan, sosialisasi 
ketenagakerjaan, keterampilan dan lainnya. 

d) Peluang untuk mengembangkan usaha dan kerja sama dengan 
perusahaan swasta. Misalnya, peluang kerja sama terbuka lebar 
dengan operator selular mengingat intensitas dan banyaknya 
pendengar yang menggunakan fasilitas handphone. interaksi 
yang intens antara pendengar dan penyiar serta dari pendengar 
satu ke pendengar lain nya yang disambungkan oleh penyiar 
selama ini memang lebih banyak dilakukan melalui HP.

e) Peluang lain, Simponi juga dapat digunakan untuk menjadi 
event organizer acara-acara offair.

 Ä Threats (Tantangan)
a) Tantangan keberlanjutan Rakom Simponi adalah jaminan ket-

ersediaan SDM yang tangguh. Sebagian besar pekerja Rakom 
Simponi saat ini tidak terikat kontrak dan bekerja sebagai rela-
wan saja. jika mereka berhalangan atau ada keperluan pribadi, 
penyiar tersebut tidak masuk, misalnya, atau mereka sakit dan 
bepergian. Bisa juga mereka berhalangan tetap karena menikah, 
pindah ke luar daerah atau berkerja di tempat lain. Pengelola 
sudah harus memikirkan untuk memiliki SDM yang tetap dengan 
melakukan regenerasi dan memperbanyak volunteer. 

b) Rakom Simponi dituntut memperkuat sumber daya, program 
dan kemitraan, agar suatu saat ketika Radio Swasta dengan 
dukungan manajemen dan modal yang lumayan mulai masuk 
ke wilayah Konawe Selatan tidak dengan serta merta mengam-
bil alih ketertarikan pendengar Simponi dan beralih menjadi 
pendengar radio swasta tersebut.

c) Teknologi yang berkembang, merupakan tantangan bagi Rakom 
Simponi. Jika SDM dan perlengkapan siaran tidak mengikuti 
perkembangan teknologi maka dipastikan Rakom Simponi 
pun tidak berkembang. Misalnya, kehadirian Radio Internet 
(Streaming) merupakan salah satu  teknologi yang membuka 
seluas-luasnya keterbatasan Rakom Simponi selama ini.
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Bertahan karena
Dukungan Mitra
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4 Bertahan karena 
Dukungan Mitra

Memasuki halaman Studio Rakom Simponi, pengunjung tidak akan 
menyangka bahwa tengah memasuki gedung studio Radio Komunitas. 
pengujung seakan memasuki halaman dan ruang sebuah studio Radio 
Swasta yang kaya akan sponsor.  

Di samping kiri gedung itu, terdapat Show Room motor yang me-
majang beberapa jenis motor Yamaha terbaru. Di pagar lantai 2 gedung 
tersebut terdapat beberapa spanduk yang mempromosikan motor-motor 
jenis baru dari Yamaha. Begitu juga di sebelah kanan, spanduk-spanduk 
motor juga menghiasi gedung tersebut. Saat masuk ke dalam, di lantai 
1 gedung sebelah kanan terdapat studio foto. Di lantai atas gedung 
itulah studio Rakom Simponi berada.

Di studio Rakom Simponi terlihat sound system yang bagus dan 
penyiar sudah menggunakan komputer untuk siaran. Semua itu, menurut 
Kasmari selaku pengelola Rakom Simponi, adalah berkah dari kerjasama 
yang dibangun pihak radio dengan dealer Yamaha dan Pemerintah. 

Show room motor, katanya, merupakan tempat yang disewakan 
pengelola Simponi ke Yamaha sejak 2008. Dari hasil sewa tersebut  
pengelola dapat membiayai pembayaran listrik radio setiap bulannya. 
Mereka tidak khawatir lagi akan pemutusan listrik oleh PLN karena 
jaminan untuk membayar listrik sudah tertangani dengan penyewaan 
show room ini.

“Setiap bulannya Rakom Simponi mendapat Rp500.000 dari Ya-
maha untuk sewa tempat,” jelas Kasmari.
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Selain dari sewa tempat, dari hasil penjualan motor di showroom, 
Rakom Simponi juga mendapat komisi untuk  menambah uang kas 
Simponi dan membiayai kebutuhan lainnya. “Besar komisinya bervariasi, 
tergantung tipe motor yang terjual,” jelasnya.

Keberkahan bermitra dengan Yamaha ini tidak hanya mengun-
tungkan Rakom Simponi dan pengelolanya. Keberkahan juga dapat 
dirasakan oleh penggemarnya. Salah satunya melalui acara “Gebyar 
Kampung”,  sebuah acara hiburan band dan bazar sembako murah 
untuk masyarakat.  

Kegiatan gebyar kampung ini digagas Yamaha sejak tahun 2009 
yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pengelola Rakom Simponi 
dan penggemarnya. “Kegiatan ini sangat menyenangkan masyarakat, 
karena bertabur hadiah dan hiburan,” jelas  Kasmari. Bagi Rakom Sim-
poni, penyelenggaraan kegiatan ini juga memberikan kontribusi untuk 
penambahan kas. Biasanya kegiatan ini diadakan di perayaan hari besar 
agama atau nasional. 

Kasmari juga menceritakan, asal muasal Rakom Simponi dapat 
berkerjasama dengan Yamaha. Awalnya, karena keprihatinan Kasmari 
dan pengelola Rakom Simponi kepada warga Ranooha Lestari yang 
hendak berpergian ke manapun, karena sulitnya angkutan di desanya 
yang kebetulan juga jauh dari pusat kota.

Karena itu ia buat semacam proposal penawaran kerjasama pen-
jualan motor dengan kredit ringan kepada pihak dealer, 2008. Proposal 
itu diterima dan sejak saat itu Rakom Simponi diangkat sebagai sub 
dealer Yamaha untuk wilayah Buke. 

Selain bermitra dengan Yamaha, Rakom Simponi juga bermitra 
dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh pendengar. Seperti  kemitraan 
dengan Ahmad Yani, 44 th, pengusaha salon, yang sering di senggol-seng-
gol melalui siaran Simponi, mengakui dalam baru 3 bulan ia membuka 
usaha salon di Ranooha Lestari, yang sebelumnya ia jadi pegawai salon 
di Jakarta Timur, usaha salonnya menjadi laris manis. Ia pun bersyukur, 
nilai kontribusi untuk promosi usahanya tidak ditentukan oleh Rakom, 
sehingga ia dapat berkontribusi dengan menyeimbangkan pendapatan-
nya dengan presentase yang harus ia keluarkan untuk promosi.
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Begitu juga kemitraan dengan Herman Pranyoto, 54 th, seorang 
pengusaha furnitur.  Pengalamannya  sama dengan Ahmad Yani. Dengan 
adanya promo melalui Rakom Simponi penjualan funiturnya meningkat. 
Bahkan jadi banyak pesanan yang harus menunggu karena beberapa 
pesanan harus didatangkan langsung dari Jepara ke Sulawesi Tenggara. 

Dari keberkahan promosi di Rakom Simponi ini, maka Herman 
turut memberikan kontribusi untuk Rakom Simponi.  Bahkan ia menga-
jak pengelola untuk mendekati mendekati asosiasi pengusaha di desa 
itu untuk memberikan dukungan finansial pada Rakom  karena Rakom 
sudah menjadi bagian hidup mereka di pedesaan itu.

Selain kemitraan dengan swasta dan usaha pendengar, penge-
lola rakom juga bermitra dengan pemerintah yang juga berkontribusi 
terhadap keberlanjutan Rakom Simponi.  Misalnya, untuk menjalankan 
program  PNPM di kawasan Buke dan sekitarnya,  pemerintah daerah 
menjadikan Rakom Simponi sebagai media partner. Rakom Simponi 
bertugas menginfokan kepada masyarakat aktivitas PNPM. Salah satunya 
adalah kegiatan “Ruang Belajar Masyarakat”, suatu forum masyarakat 
untuk saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan kemampuan 
profesi yang digeluti. 

Caranya, masyarakat berkumpul difasilitasi oleh PNPM dan nara-
sumber yang ditunjuk PNPM memberikan wejangan sesuai dengan 
profesi masyarakat setempat. Jika masyarakatnya petani, maka ruang 
belajar membahas bagaimana bertani yang baik dan meningkatkan hasil 
pertanian. Di sini masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis 
juga diajarkan Paket A dan B. “Kapan masyarakat berkumpul dan di 
mana berkumpul dan info-info terbaru dari PNPM, kita siarkan melalui 
radio,” jelas Kasmari.

Sebagai kontra prestasi atas jasanya sebagai media partner, Ra-
kom Simponi diberikan bantuan berupa barang untuk menunjang 
kegiatan siaran Rakom Simponi. Dalam hal ini PNPM memiliki kebijakan 
tidak memberikan dana kepada lembaga yang dibantu tapi langsung 
memberikan barang yang diperlukan sesuai proposal. Setiap mitra 
umumnya akan mendapatkan dukungan dalam bentuk hibah barang. 
Barang-barang yang diterima dari PNPM berupa Komputer, Stavolt, Mixer 
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dan Speaker. “Nilai bantuan yang diterima Rp16 juta. Kita seharusnya 
menerima Rp31 juta, tapi dana tahap awal tidak bisa dicairkan karena 
telat pengambilannya,” terang Kasmari.

Diterangkan Kasmari, kerja sama dilakukan dengan diawali pembua-
tan dan pengiriman proposal penawaran kerja sama kepada pendamping 
PNPM Kecamatan. Proposal ini selanjutnya dikirimkan ke pengelola PNPM 
di Kabupaten dan propinsi. Setelah dikaji dan diseleksi, proposal Rakom 
Simponi diterima dan Simponi ditetapkan sebagai media partner PNPM 
untuk Kecamatan Buke. 

“Sangat  disayangkan komunikasi antara kami dan PNPM tidak 
begitu intens karena jarak kami yang jauh dengan kantor PNPM. Aki-
batnya, kami terlambat tahu kalau proposal kami diterima. Setelah kami 
tahu, kami hanya bisa mencairkan bantuan tahap akhir. Sedangkan 
bantuan tahap awal yang tidak sempat dicairkan sudah dikembalikan 
ke negara,” papar Kasmari.

Namun demikian, bantuan senilai Rp16 juta itu, lanjut Kasmari, 
sudah sangat berarti bagi Simponi. Kehadiran peralatan canggih itu 
telah mampu menguatkan kualitas siaran dan acara-acara offair yang 
dilaksanakan Rakom Simponi. “Semoga saja di tahun selanjutnya Sim-
poni tak telat lagi, sehingga bantuan tersebut dapat lebih meningkatkan 
kemampuan siaran Simponi dan pemasukan dari kegiatan lain dapat 
dialokasikan untuk memperhatikan kesejahteraan pengelolanya,” tuturnya.

Jelaslah, kemitraan yang dibangun Simponi, baik dengan swasta 
seperti Yamaha maupun pemeritah melalui PNPM, menjadi jaminan 
Rakom Simponi terus mengudara. Pemerintah men-support peralatan, 
pengusaha lokal dan Yamaha men-support dana operasional. Keduanya 
menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk keber-
langsungan Rakom Simponi. Tentunya, kemitraan ini tidak akan selamanya 
karena adanya batasan waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja sama. 

Namun kontrak dapat terus diperpanjang selagi kedua belah 
pihak merasa sama-sama mendapat keuntungan. Untuk ini, pengelola 
Rakom Simponi berusaha melakukan perawatan hubungan, agar para 
mitra tetap bertahan memberikan kontribusinya kepada Rakom Simponi. 

 “Yang kita lakukan adalah memberikan laporan kegiatan dan lapo-
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ran dampak positif yang dirasakan Rakom dan Komunitas dari bantuan 
yang diberikan kepada Rakom Simponi melalui kontribusi yang telah 
diberikan,” ujar Kasmari.

Sembari itu, pengelola Rakom terus berusaha membuat inovasi 
program baru agar dapat ditawarkan untuk keberlanjutan kerjasama. 
Kreatifitas inilah yang menjadikan Simponi terus mengudara dengan 
dukungan mitra. 
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Pelajaran Berharga
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5 Pelajaran Berharga

Rakom Simponi hanya dijalankan dengan manajemen yang se-
derhana. Namun, kehadirannya di kawasan Buke dan sekitarnya sangat 
dinantikan dan dibutuhkan. Ini dibuktikan dengan pasang surutnya 
perjalanan Rakom Simponi. 

Berikut beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik dari Ra-
kom Simponi.

Pertama, memiliki komunitas yang solid.
Kekompakkan dan tingginya rasa memiliki dari penggemar Sim-

poni menjadi nutrisi bagi pengelola untuk bergiat dan berusaha agar 
Rakom ini tetap mengudara.

Sekali dalam sebulan diadakan sarasehan penggemar. Dalam 
sarasehan ini penggemar memberikan masukan pada pengelola un-
tuk perbaikan dan kemajuan Rakom. Tidak itu saja, di sarasehan juga 
dibincangkan bagaimana penggemar juga melakukan sesuatu yang 
bermanfaat bagi penggemar yang lain, terutama memperhatikan  dan 
membantu penggemar yang dhuafa, orang tua jompo dan orang sakit.  

Kedua, terus berusaha untuk bangkit dari berbagai terpaan 
masalah. 
Semangat itu terlihat Pasca sweeping oleh Balai Monitoring, Dinas 

Perhubungan, Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007. Saat itu semua 
radio komunitas yang tidak memiliki izin disita dan dihentikan siarannya. 
Namun, karena kegigihan pengelola Rakom Simponi, mereka berhasil 
mengudara 6 bulan sesudah disita dan mengudara sampai sekarang.  
Sementara banyak Rakom lainnya, tidak lagi hidup sejak itu. 

Keberhasilan Rakom Simponi untuk terus mengudara patut  dia-
cungi jempol. Bahkan, untuk Kabupaten Konawe Selatan, boleh dikatakan 
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Rakom Simponi sebagai salah satu rakom yang sukses bertahan hingga 
sekarang.  Rakom-rakom lain di Konawe Selatan, banyak yang tidak 
kembali mengudara. Hal ini tidak terlepas dengan pintarnya pengelola 
memanfaatkan  peluang. Seperti memanfaatkan momen Pilkada, meski 
tidak harus berpihak kepada satu orang kandidat,  setidaknya pesta politik 
ini dapat menjadi peluang emas bagi Rakom Simponi untuk mengudara 
kembali setelah disita Balmon.  

Para kandidat diajak berkerjasama untuk berkontribusi pada Rakom 
dan sebaliknya Rakom memberikan kesempatan kepada kandidat untuk 
mengenalkan dirinya kepada pendengar Simponi. Dalam hal ini, Rakom 
Simponi berusaha untuk tetap independen. Siaran untuk mengenalkan 
kandidat diskenariokan hanya sebatas pendidikan politik dan pende-
wasaan pendengar pada proses pemilukada, bukan untuk merayu dan 
mengajak memilih kandidat yang berkontribusi untuk radio tersebut.

Ketiga, Kejelian memanfaatkan peluang kerjasama dengan 
mitra. 
Pengelola Rakom Simponi sangat pintar memanfaatkan peluang 

kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Berkah dari kerjasama 
inilah yang mampu membuat Rakom Simponi bertahan hingga sekarang. 
Kuncinya pada inovasi program dan kreativitas mengelola kebutuhan. 
Dengan inovasi itu kerjasama dengan pihak lain bisa diciptakan untuk 
saling menguntungkan. Kerja sama ini menjadi jaminan bagi rakom 
simponi tetap terus mengudara. 

Artinya, kerberhasilan memetakan kekuatan yang dimiliki Rakom 
Simponi dan menyampaikannya kepada mitra tersebut, dapat  mem-
buat mitra dan calon mitra dari swasta dan pemerintah percaya untuk 
mengamanahkan program-program mereka ke Rakom Simponi.  Hal ini 
akan berujung pada kontribusi yang signifikan untuk rakom tersebut.  
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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.
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