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 PENGANTAR JRK NTB

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah 
dan rahmat-Nya, buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Kami  dan  segenap pengurus JRK NTB menyambut baik dan  
mengapresiasi upaya penulis dan Tim  Sekolah Fundraising PIRAC un-
tuk mendokumentasikan praktek fundraising radio komunitas di NTB 
dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Kami juga mengucapkan 
terima kasih kepada JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) yang 
turut memfasilitasi dan mendukung penelitian fundraising rakom dan 
penerbitan buku ini

Fundraising atau penggalangan dana/daya merupakan elemen 
yang penting untuk pendanaan dan keberlanjutan radio komunitas. 
Namun, upaya ini tak mudah  untuk dilakukan karena keterbatasan 
kapasitas pengelola rakom dan terbentur oleh berbagai peraturan dan 
undang-undang yang membatasi pengelola rakom untuk melakukan 
fundraising. Ini menjadi tantangan bagi pengelola Rakom untuk terus 
konsisten dan kreatif guna menghidupi dan mengembangkan radionya 
agar senantiasa dapat melayani masyarakat dengan informasi-informasi 
yang mencerahkan dan memberdayakan. 

Buku ini memberi gambaran bagaimana pengelola Rakom di NTB 
berjuang, berkreasi dan berinovasi untuk mencari dukungan dan pen-
danaan bagi keberlanjutan radionya. Berbagai upaya yang dilakukan, 
mulai menggalang dukungan dari pendengar, mengembangkan unit 
usaha, mengelola event atau acara, sampai menjalin kemitraan dengan 
pemerintah dan sektor swasta. Berbagai usaha dan kreativitas tersebut 
diharapkan bisa menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penge-
lola Rakom lainnya di NTB maupun di wilayah lain di Indonesia dalam 
menghidupi dan mengembangkan Rakom. 
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Kami berharap penerbitan buku ini bisa menjadikan pembelajaran 
dan inspirasi bagi semua penggiat Rakom di indonesia, khususnya bagi 
pengelola Rakom yang menjadi anggota JRK NTB.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis, lembaga PIRAC, 
JRKI dan para pihak yang terlibat didalam proses pembuatan buku ini.

Mataram, April 2013

Wassalam,

Rasidibragi
Ketua JRK NTB
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 Pengantar Penulis

Buku “Berkembang dan Berkelanjutan di Tengah Keterbatasan: 
Strategi Fundraising Radio Komunitas Primadona FM, Lombok Utara, 
NTB” ini merupakan salah satu dari buku serial Fundraising Rakom (Radio 
Komunitas). Buku ini diterbitkan berdasarkan studi kasus strategi fund-
raising di 15 radio komunitas yang tersebar di Jawa Barat, NTB, Sulawesi 
Tenggara, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Aceh. Studi kasus di NTB dilakukan 
di 3 radio komunitas, yakni Rakom Gita Swara FM, Rakom Primadona  
FM dan Rakom Pantura FM.  Ketiga rakom tersebut kebetulan berada 
di wilayah yang sama, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Buku ini bisa hadir di tangan anda berkat adanya dukungan, ban-
tuan dan kontribusi dari banyak pihak. Penulis berterima kasih kepada 
Drs. Rasidi selaku ketua  JRK NTB yang memfasilitasi dan memberikan 
kemudahan kepada penulis dalam melakukan kajian di NTB. Penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan pengelola Ra-
kom Primadona FM (Muhammad Syairi , Kertamalip, Mahsun Hidayat, 
dan kru lainnya) yang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara 
dana pengambilan gambar untuk keperluan studi ini. Ucapan terima 
kasih juga disampaikan kepada Ketua KPID NTB, Badrun AM, yang telah 
memberikan masukan dan informasi serta dukungan terhadap penye-
lenggaraan kajian ini.

Buku ini hadir dimaksudkan untuk mendokumentasikan strategi 
fundraising yang dilakukan dan dikembangkan oleh radio komunitas. 
Buku ini juga ada sebagai pembelajaran bersama bagi rakom-rakom 
dalam mengembangkan strategi dan metode fundraisingnya. Selain 
itu buku ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pemberian 
apresiasi dan dukungan Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI  terhadap 
keberadaan sekaligus keberlanjutan radio komunitas. 
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Adanya buku ini juga diharapkan bisa menginspirasi upaya-upaya 
pengembangan mobilisasi sumber daya radio komunitas sehingga ke-
berlanjutan dan keberdayaan radio komunitas dapat terus berlangsung.

Semoga bermanfaat.
Depok, April 2013

Hamid Abidin
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 Ringkasan Studi

Sebagai radio komunitas yang lahir, tumbuh dan berkembang 
di daerah terpencil, Radio Komunitas Primadona FM berupaya untuk 
terus bertahan dan berkelanjutan di tengah keterbatasan sumber daya. 
Lokasi yang jauh dan terpencil menjadi tantangan bagi radio ini untuk 
mengakses sumber daya dari pihak lain. Belum lagi faktor teknis, seperti 
pemadaman listrik yang kerap terjadi, serta banyaknya petir di musim 
penghujan. Selain menggangu kontinyuitas dan kelancaran siaran, faktor 
ini juga membuat peralatan siar menjadi cepat rusak yang berkonsekuensi 
terhadap tambahan dana untuk operasional radio.

Namun, radio yang berdiri 28 Agustus 2002 ini sampai saat ini tetap 
eksis dan ajeg menyapa pendengarnya. Selain karena kuatnya komitmen 
pengelola untuk terus menghidupkan radio, juga karena dukungan        
masyarakat dan pemerintahan desa terhadap keberlangsungan dan keber-
lanjutan radio. Beragam kemitraan yang dijalin dengan banyak pihak juga 
berkontribusi mendukung dana operasional radio. Upaya pengelola yang 
tak kenal lelah memperluas jaringan berbuah pada dukungan dari banyak 
pihak, baik di wilayah KLU, NTB bahkan di level nasional dan internasional.

Radio Primadona membuktikan bahwa orang desa sejatinya mam-
pu mengelola informasi dan melembagakannya dalam sebuah radio 
komunitas secara mandiri. Rakom bisa terus bersiaran dengan komitmen 
pengelola dan dukungan warga. Radio tetap eksis meski sejak awal ke-
hadirannya bertumpu pada penggalangan potensi sumber daya lokal 
yang jumlahnya terbatas. Warga dengan semangat gotong royong dan 
kebersamaan yang tinggi memberikan  dukungan, mulai proses pendirian 
sampai radio mengudara. Semangat kebersamaan ini membuat kendala 
terbatasnya sumber daya dan prasarana siaran bukan lagi jadi halangan.
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Pendahuluan



14
Strategi Fundraising Radio Komunitas Primadona FM



15
Strategi Fundraising Radio Komunitas Primadona FM

1    Pendahuluan

 
Meski berlokasi di daerah terpencil, warga desa karang Bajo tak 

perlu lagi khawatir ketinggalan berita dan informasi terkini mengenai 
kondisi lokal maupun nasional. Mereka bisa menyimak berita-berita 
aktual melalui radio komunitas (rakom) Primadona FM. Setiap pagi 
penyiar radio membacakan berita-berita terkini yang didapat dari surat 
kabar yang terbit pagi itu atau dari internet. Warga juga secara cepat 
bisa mengabarkan peristiwa atau musibah yang terjadi di lapangan 
kepada radio melalui telpon dan HP untuk disampaikan kepada warga 
atau pemerintah setempat. 

Radio Primadona FM merupakan radio komunitas yang didirikan 
oleh warga desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok 
Utara. Radio yang berada di kaki Gunung Rinjani ini merupakan rakom 
pertama di NTB yang didirikan warga desa untuk meretas minimnya 
akses informasi karena lokasi desa yang jauh dan terpencil. Kecamatan 
Bayan tergolong salah satu wilayah yang tidak dijangkau oleh siaran RRI 
Mataram. Sarana informasi lain seperti koran dan majalah belum ada yang 
masuk. Radio komunitas dianggap sebagai media komunikasi yang tepat 
untuk menyampaikan informasi kepada warga sekaligus mengabarkan 
kondisi dan aspirasi mereka kepada pemerintah dan pihak luar. 

Selain memberikan informasi dan hiburan, keberadaan Rakom 
Primadona juga dirasakan dapat meningkatkan gairah hidup masyarakat. 
Melalui rakom Primadona warga dapat saling menyapa melalui kartu 
pendengar, SMS dan hotline. Informasi pemerintah desa, kecamatan 
dan kabupaten cukup diumumkan melalui rakom, maka seluruh warga 
Bayan akan mendengarnya. Primadona juga secara rutin menggelar 
talkshow, dialog interaktif atau memberikan penyuluhan kepada warga 
lewat siaran radio.
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Tema yang diangkat juga beragam, mulai cara bercocok tanam, 
beternak, mengelola potensi ekonomi desa, sosialisasi kebijakan pe-
merintah, sampai membahas tema-tema yang aktual dan menjadi 
perbincangan masyarakat.  Rakom Primadona FM seperti sebuah jem-
batan yang  menghubungkan lalu lintas, wacana, ide dan gagasan yang 
berkembang di tataran lokal maupun yang datangnya dari luar desa. 
Peran ini sekaligus membuat suasana desa lebih semarak, dinamis dan 
mendorong keaktifan dan partisipasi warga.
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Profil 
Primadona FM
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Profil Primadona FM2
A.  Sejarah dan Perkembangan Primadona FM

Minimnya akses informasi merupakan persoalan utama Desa 
Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 
tahun 1990-an. Meski berbagai media informasi, seperti TV, Radio dan 
Internet berkembang pesat, namun manfaatnya tak dapat dipetik oleh 
warga desa tersebut. Maklumlah, desa ini terletak di daerah terpencil 
yang jauh dari ibu kota KLU apalagi dari Mataram, ibu kota NTB. Desa 
dengan luas wilayah luas wilayah 1.168 Hektar ini juga kesulitan un-
tuk menangkap siaran televisi dan radio karena letaknya di sela-sela 
perbukitan dan pegunungan. Kurangnya informasi dan hiburan yang 
masuk mengakibatkan situasi masyarakat desa menjadi stagnan dan 
kurang berkembang. Masyarakat tidak tahu perkembangan di sekitar 
wilayahnya dan tidak bisa menyampaikan perkembangan desanya 
kepada pihak lain. 

Upaya untuk mengatasi persoalan ini bukannya tak ada sama sekali. 
Pada 1999 pemerintah daerah menggalakkan program JALIN KOLU (ja-
ringan informasi dan komunikasi Lombok Utara). Program ini mencoba 
meretas keterbatasan informasi dengan memberikan sarana bagi warga, 
khususnya di daerah terpencil, untuk menyampaikan informasi melalui 
pesawat HT (Handy Talky). Aparat desa atau tokoh masyarakat diberi HT 
untuk menyampaikan informasi yang berkembang di masyarakat kepada 
pemerintah daerah. Komunikasi via HT ini dalam beberapa kasus dinilai 
bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan cepat. Misalnya, saat terjadi 
longsor, rakyat bisa menyampaikan informasinya sehingga bisa segera 
ditanggulangi. Namun, komunikasi ini sifatnya terbatas dan informasinya 
hanya berputar di segelintir orang, khususnya mereka yang pegang HT. 
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Karena itu, mulai terpikir untuk memperluas informasi agar masyarakat 
juga tahu dan terlibat dalam penyampaian informasi.

Untuk mengoptimalkan penyampaian akses informasi. Mohammad 
Syairi, salah seorang pemuda desa bersama para pemuda desa yang 
lain merintis pendirian radio komunitas. Pemuda yang akrab dipanggi 
Ari ini mencoba memperbaiki dan memanfaatkan perangkat pemancar 
radio rusak milik seorang petugas dinas kehutanan. Peralatan itu coba 
diperbaiki dan digunakan untuk siaran. Setelah diotak-atik, mereka 
berhasil memfungsikan kembali peralatan siaran itu dan digunakan 
untuk melakukan siaran percobaan. Siaran perdana yang dilakukan pada 
malam hari ini bisa ditangkap sampai radius 300 meter meskipun tanpa 
menggunakan antena. 

Percobaan siaran radio ini ditanggapi positif masyarakat. Mereka 
cukup senang dan bergotong royong mendirikan antena pada keesokan 
harinya. Mereka juga menyumbangkan peralatan bekas yang dibutuh-
kan radio, seperti antena, mixer, kaset, mic, amplifier, dan lain-lain. Pada 
tanggal 28 Agustus 2002 Radio Primadona FM melakukan siaran per-
dananya dengan seperangkat tape recorder, amplifier bekas serta antena 
rakitan sendiri dari bambu setinggi 10 meter. Warga menyambut siaran 
ini dengan antusias karena memang memimpikan adanya radio di desa 
tersebut. Mereka membutuhkan radio karena RRI mataram tidak bisa 
ditangkap dan yang bisa ditangkap hanya radio makasar, Bali dan Madura. 
Koran juga tidak masuk ke desa tersebut, sementara tayangan TV juga 
tak tertangkap karena lokasi desa yang terletak di sela-sela perbukitan. 

Namun, kegembiraan warga desa dalam menikmati siaran radio 
tidak berlangsung lama. Tiga bulan kemudian pemilik peralatan radio 
datang dan meminta kembali peralatannya. Ia khawatir pemancar ra-
dionya ini membawa dampak negatif berkaitan tidak adanya ijin siaran. 
Karena peralatan tidak ada, pengelola radio kemudian mengumpulkan 
tokoh masyarakat untuk berembuk guna menanggulangi persoalan ini. 
Mereka sepakat untuk mengumpulkan sumbangan dan iuran Rp.10.000 
dari warga untuk membeli peralatan baru.  Namun, dana yang terkumpul 
hanya Rp. 100.000, sementara pembelian peralatan ditaksir akan meng-
habiskan dana Rp. 400.000. Kekuarangan dana kemudian diatasi dengan 
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meminjam ke koperasi setempat dan dicicil bulanan. Dengan dana iuran 
warga ditambah pinjaman koperasi inilah Syairi berangkat ke Lombok un-
tuk membeli peralatan radio. Dan, rakom Primadona kembali mengudara 
dan memberikan informasi dan hiburan kepada warga.

Meski tergolong radio komunitas pertama yang berdiri di NTB, 
Kegiatan siaran yang dilakukan rakom Primadona FM tidak berjalan 
mulus. Selain kurang mendapatkan dukungan dari Pemda setempat, 
siaran juga terhambat oleh masalah perijinan. Pengelola rakom juga 
beberapa kali harus berurusan dengan aparat kepolisian dan Balmon 
(Balai Monitoring) yang mempersoalkan ijin siaran radio. Bahkan, peralatan 
siaran sempat disita karena dianggap radio gelap. Pengelola radio juga 
sempat dilaporkan oleh orang yang merasa tersinggung oleh pendengar 
yang menyentilnya lewat kupon pilihan pendengar. Maklumlah, saat 
itu kondisi sosial politik sangat represif dan pendirian radio komunitas 
belum diatur dalam undang-undang. Urusan dengan aparat dan Balmon 
ini mulai teratasi dengan keluarnya PP No.51 tahun 2005 yang secara 
jelas mengatur dan dan menjamin eksistensi radio komunitas. 

Kendala lain yang dihadapi oleh pengelola radio adalah faktor 
teknis dan cuaca. Siaran radio sering terhenti karena listrik di wilayah ke-
camatan Bayan sering mengalami pemadaman. Pemadaman listrik yang 
kerap terjadi juga membuat peralatan siaran radio menjadi cepat rusak. 
Kerusakan peralatan siaran juga sering  terjadi akibat sambaran petir di 
musim penghujan. Akibatnya, radio harus berhenti siaran untuk beberapa 
lama sampai peralatan siaran bisa diperbaiki. “Lamanya waktu perbaikan 
inipun juga sangat bergantung pada kas radio. Kalau dananya belum ada, 
kita harus mengumpulkan sumbangan dari warga dan pendengar untuk 
mencukupi biaya perbaikan,” kata Mahsun Hidayat, ketua divisi teknis dan 
humas Rakom Primadona FM..

Justru pada saat mengalami kerusakan dan tidak bersiaran inilah 
keberadaan radio sangat dirasakan manfaatnya. Warga berbondong-bon-
dong datang ke studio karena merasa kehilangan informasi dan hiburan. 
Mereka secara spontan melakukan iuran agar radio bisa segera diper-
baiki. Ada juga yang komplain karena mengira radionya yang rusak dan 
membawanya  ke tukang service radio untuk diperbaiki. “Padahal bukan 
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radionya yang rusak melainkan pemancar Radio Primadona-lah yang 
rusak dan tak bisa siaran.” Kata Mahsun. Dukungan warga juga terlihat 
dari koleksi kaset yang dimiliki Primadona. Saat awal berdiri, di studio 
Primadona hanya memiliki lima kaset. Tapi enam bulan kemudian sudah 
ada lebih dari seribu kaset yang sebagian besar merupakan pemberian 
dan pinjaman warga.

Cobaan terakhir yang dihadapi radio adalah robohnya studio yang 
biasa digunakan untuk siaran awal November 2012 lalu. Pengelola berupaya 
untuk terus bersiaran dengan memindahkan semua peralatan siaran 
untuk sementara ke kantor desa Karang Bajo. Pengelola radio dengan 
dukungan kepala desa dan aparatnya menyulap ruangan kepala desa 
menjadi studio sementara. Di studio darurat ini waktu siar hanya dapat 
dilakukan pada saat jam kantor, mulai pukul 07.00 – 13.00 WITA. “Yang 
penting radio tetap bersiaran dan melayani kebutuhan informasi warga 
meski hanya setengah hari,” kata Kades Karang Bajo, Kertamalip.

Dalam perjalanannya rakom Primadona FM telah berkembang 
sebagai radio warga. Di Primadona beragam masalah warga dibicarakan 
dan dicarikan solusinya. Sejumlah acara seperti acara “dialog pagi” dengan 
narasumber yang berkompeten berusaha membahas dan memberi solusi 
persoalan keseharian yang dihadapi warga. Sementara program “Kabar 
Seputer Bayan” memberikan informasi terkini mengenai perkembangan 
daerah  dan  pembangunan  wilayah  tersebut.  Pada acara-acara ini 
masyarakat berperan aktif untuk menginformasikan kondisi lingkungan-
nya dan menyampaikan aspirasinya. Radio juga turut mengenalkan dan 
memelihara kesenian dan budaya daerah melalui acara “Nuansa Budaya” 
yang berisi pementasan gendang belek, cupak gurantang, sandiwara 
tradisional, pembacaan hikayat, Lontar atau pepaosan dan wayang. Tak 
ketinggalan pula pula pendidikan dan informasi lingkungan diberikan 
lewat siaran bertajuk “Alam dan Budaya”.

Radio juga menjembatani informasi dari pemerintah daerah, mulai 
dari desa sampai kabupaten, kepada warga desa dengan menyiarkan 
berbagai informasi yang patut diketahui warga. Beberapa siaran dilaku-
kan secara live dan dikemas dalam bentuk talk show dengan melibatkan 
aparat desa, kecamatan dan kabupaten sebagai narasumber. Misalnya, 
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Radio menyiarkan secara live Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) kepala desa Karang Bajo yang digelar pada 20 November  2012 
lalu. Selain  kegiatan LKPJ,  Primadona FM  juga menyiarkan setiap acara 
musyawarah desa dan sosialisasi program yang diadakan di balai desa 
secara live. Radio juga memberi kesempatan kepada calon kepala desa 
maupun para politisi lokal untuk memanfaatkan radio sebagai sarana 
kampanye. Upaya itu dilakukan sebagai sarana pendidikan dan penyada-
ran politik bagi warga.

Pengelola Rakom Primadona FM juga berupaya memperluas jaringan 
agar bisa memperkenalkan radio dan mendapatkan akses informasi dan 
peluang kerja sama yang lebih luas. Untuk mengembangkan kapasitas 
organisasi dan program siarannya, Rakom Primadona FM bergabung 
dengan JRK (Jaringan Radio Komunitas) NTB dan JRKI (Jaringan Radio 
Komunitas Indonesia). Rakom Primadona juga bergabung dengan Corong 
Komunitas peduli Keluarga Berencana yang dideklarasikan di Bandung, 
Jawa Barat 2011 lalu. Dan pada tahun 2012 ini, Rakom Primadona juga 
menjalin kerjasama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) KLU melalui Ruang Belajar Masyarakat 
(RBM). Radio juga dipercaya oleh BKKBN Pusat untuk sosialisasi Komu-
nikasi Informasi dan Edukasi (KIE) khususnya dalam program Keluarga 
Berencana.

Terobosan mutakhir yang dilakukan oleh pengelola Rakom Pri-
madona FM adalah konvergensi siaran radio dengan media informasi 
lainnya. Upaya ini dilakukan untuk menyiasati keterbatasan frekuensi 
dan berbagai kendala teknis lainnya sehingga informasi masyarakat bisa 
ditanggapi dengan efektif oleh pihak yang berkepentingan. Salah satu 
media pendukung yang digunakan adalah penggunaan internet untuk 
penyampaian informasi melalui blog primadonalombok.blogspot.com 
dan  primadonanews.blogspot.com. Pengelola radio juga berperan 
sebagai editor bagi daerah Lombok untuk portal berita suarakomuni-
tas.net yang digagas oleh COMBINE Resource Institution.  Di samping 
itu, Primadona FM juga aktif membuat jejaring dengan para pemangku 
kepentingan seperti pemerintah, media lokal, sehingga banyak berita 
yang diunggah berhasil ditanggapi oleh pihak yang berwenang.  
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B. Struktur organisasi Rakom Primadona FM

Rakom Primadona FM dikelola oleh suatu kepengurusan yang 
dibentuk oleh warga dan didukung oleh kepala desa Karang Bajo. Struktur 
kepengurusan radio mengacu pada ketentuan yang digariskan dalam 
pedoman pendirian rakom yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran 
Indonesia). Struktur kepengurusan rakom Primadona FM terdiri atas 
Dewan penyiaran komunitas (DPK) dan dewan pendiri yang mem-
bawahi badan penyelenggara Penyiaran komunitas (BPPK). BPPK yang 
menangani dan mengelola kegiatan operasional harian radio terdiri atas 
direktur, sekretaris dan bendahara dibantu oleh 3 divisi: Divisi umum, 
divisi teknik dan divisi penyiaran.

Tugas dan wewenang masing-masing struktur dalam kepengurusan 
diatur dalam AD/ART Rakom Primadona FM.  Dewan Penyiaran Komuni-
tas, misalnya, menjalankan peran sebagai supervisi dan pengawas siaran 
radio, serta memfasilitasi kerjasama dan kemitraan radio dengan pihak 
lain. Sedangkan Dewan pendiri  merupakan anggota kehormatan yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk mendorong dan memotivasi agar 
radio berjalan sesuai dengan harapan. Sementara BPPK bertanggungjawab 
atas segala kegiatan penyiaran rakom berikut kegiatan administrasi yang 
menyertainya. 

Salah satu kelebihan dari struktur kepengurusan Rakom Primadona 
FM adalah keaktifan semua personil yang duduk di kepengurusan. Semua 
personil yang ditunjuk sebagai pengurus sangat aktif dan menjalankan 
fungsinya dalam pengelolaan radio. Kertamalip yang sehari-hari ber-
tugas sebagai kepala desa, misalnya, aktif melakukan monitoring dan 
pengawasan terhadap siaran radio. Ia tak jarang memberikan teguran 
jika ada materi siaran yang dianggap menyimpang atau berpotensi 
menimbulkan konflik. Sementara para pengurus lainnya juga terlibat 
dalam kegiatan siaran, diluar tugas utamanya sebagai pengelola radio. 
Maklumlah, radio ini memang digerakkan dan dikelola oleh tenaga 
sukarela, termasuk para penyiarnya.
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Dewan Penyiaran Komunitas
Ketua   : Kertamalip
Sekretaris  : Harli, S.Pd
Anggota  : Sabran, S.sos

Badan Penyelenggara Penyiaran

Direktur
Muhammad Syairi

Sekretaris
Hamdi, S.Pd

Bendahara
Nurul Hafizah

Dewan Pendiri
Ketua    : Raden Sawinggih, S.sos
Anggota   : Muhammad Syairi 
     Sahuni

Devisi Umum
(1) Ramadi (koor)
(2) Ramadi
(3) Jumaiyah.

Devisi Penyiaran
(1) Husniatun, S.Pd
(2) Miftahul Hafiz 
(3) Saidah Nurcandra
(4) Parihin

Anggota Komunitas

Devisi Tehnis
(1) Abdul Mallik, S.Pd
(2) Mahsun Hidayat
(3) M. Azhari 
(4) Hery

Struktur Organisasi Rakom Primadona FM
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C.  Peran dan Kontribusi Rakom Primadona FM

Selama bersiaran lebih dari 10 tahun Radio Primadona FM seperti 
menyatu dengan denyut kehidupan warga. Radio ini telah menjelma 
menjadi bagian dari gerak dan aktifitas hidup keseharian di desa Karang 
Bajo dan desa-desa lain di sekitar kecamatan Bayan. Rakom Primadona 
seperti sebuah jembatan yang menghubungkan lalu lintas, wacana, ide 
dan gagasan yang berkembang di tataran lokal maupun yang datangnya 
dari luar desa. Peran ini sekaligus membuat suasana desa lebih semarak 
dan menumbuhkan lingkungan yang mencerdaskan warga.

Radio Primadona telah banyak berperan dalam membantu              
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akses informasi. Salah 
satu program informasi Radio Primadona berbentuk “sekilas info” yang 
disampaikan langsung dari lapangan dengan handy talkie (HT) dan Hand 
Phone (HP). Dengan demikian, informasi yang disampaikan bisa cepat 
didengar warga. Beberapa kali Radio Primadona ikut membantu mencari 
orang hilang atau tewas saat mendaki Gunung Rinjani. Primadona juga 
membantu warga bisa lebih cepat menerima informasi dari pemerintah 
setempat. Primadona juga secara rutin mengundang narasumber dari 
tingkat desa sampai kabupaten dan berbagai instansi untuk melakukan 
dialog intraktif atau memberikan penyuluhan. Temanya beragam, mu-
lai cara bertani, beternak, mengelola potensi ekonomi desa, sosialisasi 
kebijakan pemerintah, sampai soal pernikahan dini dan kawin cerai.  

Selain itu, keberadaan Primadona juga dirasakan dapat meningkatkan 
gairah hidup masyarakat. Melalui rakom Primadona warga dapat saling 
menyapa melalui kartu pendengar, SMS dan hotline. Informasi pemerintah 
desa, kecamatan dan kabupaten, cukup diumumkan melalui rakom, maka 
seluruh warga Bayan akan mendengarnya. Warga juga bisa menyampaikan 
masalah dan keluhannya terkait pelayanan dan fasilitas umum melalui 
radio. Misalnya, warga desa akhir-akhir ini pernah menyampaikan kelu-
hannya mengenai pipa air yang rusak melalui radio. Berita tersebut selain 
disiarkan di radio juga dimuat di beberapa web. Hasilnya, tak beberapa 
lama kemudian pemerintah daerah merespon laporan tersebut dengan 
dengan menurunkan bantuan pipa ke masyarakat.
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Siaran radio Primadona juga sangat dinantikan oleh sebagian 
besar marbot masjid untuk menyiarkan langsung adzan tanda waktu 
sholat setiap harinya. Di Kecamatan Bayan terdapat sekitar 40 masjid 
dan 22 mushola yang merelai adzan dan ceramah dari Radio Prima-
dona. Peran radio ini dirasakan sangat menonjol terutama pada bulan 
ramadhan. Radio juga menyiarkan secara live pengajian umum yang 
dilaksanakan setiap bulan di masjid Al-Fatah. Demikian juga dengan 
shalat dan khutbah jum’at dari masjid tersebut sering disiarkan secara 
langsung. Sedangkan moment-moment penting lainnya digunakan 
siaran tunda dengan merekam prosesi acara tersebut.

Primadona juga diniai berperan dalam menekan angka perceraian. 
Kertamalip. Kepala Desa Karang Bajo, menjelaskan bahwa angka per-
ceraian Di Kecamatan Bayan sangat tinggi, terutama saat paceklik. Radio 
Primadona berperan menekan angka perceraian dengan memberikan 
ruang bagi warga untuk menyampaikan masalah keluarganya. Curhat 
dan keluh kesah seputar persoalan keluarga ini disampaikan melalui acara 
“Jendela Keluarga”. Acara ini mampu mendobrak ajaran budaya setempat 
yang membuat perempuan tertutup. Melalui acara radio tersebut para 
ibu bisa leluasa mengungkapkan perasaannya sehingga bisa didengar 
suami mereka. Keterbukaan komunikasi ini menyebabkan keluarga di 
komunitas tersebut menjadi lebih bisa saling memahami. Karenanya, 
angka perceraian jauh berkurang.

Radio Primadona juga dinilai berkontribusi dalam memajukan 
pendidikan dan kebudayaan lokal. Radio bekerja sama dengan lembaga 
pendidikan setempat menyelenggarakan dan menyiarkan secara langsung 
berbagai kegiatan dan lomba yang diikuti berbagai sekolah. Radio juga 
memberikan kesempatan kepada murid-murid TK untuk menampilkan 
keterampilan dan keseniannya. Radio juga mengadvokasi dan menyiar-
kan berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai masalah 
tawuran, sekolah yang roboh, pungli, dan persoalan lainnya. Radio juga 
mengenalkan dan menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian 
lokal yang sebelumnya sempat redup. Melalui radio para seniman lokal 
dapat menghidupkan kembali kerinduan masyarakat akan kesenian 
tersebut. Pemberitaan kesenian lokal, seperti pepaosan di radio dan 
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suarakomunitas.net membuat perhatian pemerintah terhadap kesenian 
ini pun semakin besar. Salah satunya adalah dengan menggelar Lomba 
Pepaosan pada tahun 2011 yang diikuti oleh 150 kelompok pemaos dari 
berbagai wilayah komunitas adat di Lombok Utara.

D. Segmen pendengar dan Pendukung Rakom Primadona   
FM

Syairi menjelaskan bahwa Radio Primadona FM didengar oleh 
tidak kurang dari 10 ribu pendengar. Mereka tersebar di 3 kecamatan 
dan beberapa desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok 
Timur. Namun, kelompok pendengar terbesar radio ini berdomisili di 
kecamatan Bayan, KLU. Di kecamatan ini hampir 100% warganya telah 
memiliki radio. Beberapa tahun sebelumnya masing-masing keluarga 
hanya memiliki 1 radio yang didengar 5 – 10 orang. Namun, dengan 
masuknya HP, hampir semua orang yang memiliki HP bisa mendengar-
kan siaran radio Primadona FM karena sebagian HP sudah dilengkapi 
dengan fasilitas radio.

Syairi menambahkan, jika dilihat dari jenis kelamin, sebagian besar 
pendengar rakom Primadona FM berjenis kelamin perempuan. Mereka 
umumnya ibu-ibu rumah tangga yang mendengarkan radio di sela-sela 
pekerjaan domestiknya. Mereka bisa mendengarkan radio sambil me-
masak, mencuci atau mengasuh anak. Namun, tidak sedikit juga kaum 
laki-laki dewasa yang mendengarkan radio sambil bekerja. Karena itu, 
banyak ditemui pemandangan bapak-bapak yang mengikatkan radio di 
pinggangnya agar bisa mendengarkan radio sambil membajak sawah, 
mencangkul atau membersihkan ladang. Jika dilihat dari segmentasi 
usia, radio didengarkan oleh hampir semua usia. Hal itu juga terlihat dari          
berbagai jenis acara yang menjadi kegemaran dari masing-masing kelom-
pok usia tersebut. Misalnya, kelompok remaja dan pemuda menyukai acara 
Gado-Gado Ngetop.  sementara acara Selemor Ate yang dihiasi lagu-lagu 
daerah banyak diminati kaum bapak-bapak dan ibu-ibu.  
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Pengelola rakom primadona menjadikan semua kelompok                  
masyarakat sebagai basis pendukung radio. Pengelola rakom menggalang 
dukungan dari individu untuk mendanai kegiatan-kegiatan insidental 
radio, misalnya perbaikan alat atau event yang digelar radio. Individu 
penggemar atau fans juga dikoordinir dalam kelompok-kelompok fans 
berdasarkan wilayah atau tempat tinggalnya. Untuk mengkoordinir 
kelompok fans tersebut, pengelola rakom mengangkat salah seorang 
dari mereka untuk menjadi koordinator. Koordinator fans inilah yang 
akan bergerak dan mengkomunikasikan dengan fans jika rakom mem-
butuhkan dukungan. Misalnya, untuk penyelenggaraan event temu fans, 
koordinator fans yang bergerak mensosialisasikan kegiatan sekaligus 
mengumpulkasn dukungan iuran dari para fans. Mereka juga akan 
mengedarkan list sumbangan kepada fans jika radio membutuhkan 
sumbangan untuk perbaikan perangkat siar radio. 

 Untuk mempermudah dalam memperoleh berita, Primadona  
memberikan kesempatan kepada seluruh pendengarnya untuk                                              
menyampaikan informasi perkembangan  seputar komunitasnya. Be-
berapa berita juga diambil dari webrumahalir.com, primadonalombok.
com dan suarakomunitas.com. Primadona FM juga terbuka untuk menjalin 
kerjasama dan jaringan, baik dengan pemerintah, LSM serta lembaga 
lainnya. Primadona FM, saat ini masih kekurangan pemancar relay untuk 
melakukan siaran langsung berbagai kegiatan yang dilakukan di luar 
studio, seperti di kantor desa dan lain-lain.
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3 Fundraising Rakom 
Primadona FM

   

A. Sumber Pendanaan Rakom Primadona FM
 
Radio Primadona membuktikan diri sebagai radio komunitas melalui 

dukungan dan sumber-sumber pendanaan operasional radio. Dukungan 
masyarakat sangat terasa, mulai dari saat pendirian radio sampai saat 
ini. Pada saat pendirian radio, masyarakat bergotong royong mendirikan 
antena radio dan memberikan sumbangan peralatan untuk melengkapi 
peralatan siaran radio. Pada saat peralatan siaran radio diminta kembali 
oleh pemiliknya, kembali masyarakat bergotong royong melakukan iuran 
untuk membeli peralatan baru. Hal yang sama juga terjadi pada saat radio 
mengalami kerusakan atau membeli peralatan baru. Beberapa anggota 
masyarakat juga bersedia menyisihkan waktunya untuk menjadi penyiar 
secara sukarela atau memberikan informasi guna mengupdate berita 
yang disiarkan oleh radio. Intinya, dukungan utama bagi operasional 
dan keberlanjutan siaran radio ditopang oleh komunitas.

Selain  dukungan  dari  komunitas, radio  juga mendapatkan 
dukungan dari pemerintahan desa dalam bentuk sarana, fasilitas dan 
dana tidak tetap. Radio juga menggalang dukungan dari pihak-pihak lain 
bagi pengembangan program dan keberlanjutan radio.  Misalnya, radio 
menggalang dukungan dari pemerintah lokal (kecamatan, dinas/SKPD 
dan pemda), perusahaan, NGO/ LSM dan lembaga donor internasional.
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Berikut dukungan dan sumber-sumber pendanaan Rakom Pri-
madona FM:

a. Perorangan dan komunitas
Dukungan dari donatur perorangan maupun komunitas umum-

nya diberikan dalam bentuk in kind (barang dan tenaga). Kalaupun 
menyumbang dana, umumnya diberikan sebagai sumbangan tidak 
tetap. Misalnya, perorangan ataupun komunitas menyumbang pada saat 
radio mengalami kerusakan atau membeli peralatan baru. Sumbangan 
tidak tetap juga diberikan saat radio menyelenggarakan event, seperti 
temu fans, lomba takbir, dan sebagainya. 

b. Perusahaan & Usaha Komunitas 
Sumbangan atau dukungan yang didapat oleh Rakom Primadona 

FM juga berasal dari perusahaan lokal atau usaha komunitas. Yang di-
maksud usaha komunitas di sini adalah berbagai jenis usaha dalam skala 
kecil dan belum berbentuk badan hukum. Misalnya, warung makanan, 
toko sembako, warung kopi, tambal ban, dan lain-lain. Sebagian usaha 
itu dimiliki dan dikelola oleh pengurus dan penyiar rakom Primadona 
FM. Sementara perusahaan lokal yang memberikan dukungan terdiri dari 
perusahaan yang didirikan pengusaha lokal atau cabang dari perusahaan 
nasional. dukungan diberikan dalam bentuk pemasangan iklan usaha 
komunitas, pemasangan ILM atau pemberian produk sebagai door prize 
dan voucher discount atau potongan harga. 

c. Pemerintah daerah
Rakom Primadona FM banyak mendapatkan dukungan dari pe-

merintah lokal, mulai dari tingkatan desa, kecamatan sampai kabupaten. 
Berbagai SKPD, dinas dan lembaga Negara (seperti KPU dan BKKBN) 
yang ada di kabupaten dan propinsi juga pernah menjalin kemitraan 
dan memberikan dukungan pendanaan. Dukungan diberikan untuk 
kebutuhan yang sifatnya mendesak dan insidentil, misalnya membantu 
kerusakan radio. Dukungan juga diberikan melalui kemitraan untuk 
jangka  waktu minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun. Sementara 
pemerintahan desa banyak memberikan bantuan dalam bentuk penye-
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diaan sarana pendukung dan dana tidak tetap. Pemerintah desa juga 
banyak berkontribusi dan memfasilitasi pengajuan kerja sama bantuan 
ke pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga membantu mempromosikan 
radio ke berbagai pihak dan memfasilitasi kunjungan dari berbagai pihak 
yang ingin belajar dan mengetahui kiprah radio. Rakom Primadona FM 
sudah banyak menerima kunjungan dari berbagai lembaga dari dalam 
dan  luar  negeri  yang  ingin  mengetahui  peran komunitas dalam 
mengelola radio atau kontribusi radio dalam memberdayakan komunitas. 
Misalnya, pengelola rakom primadona FM menerima kunjungan dari 
Bank Dunia, pengelola PNPM, BKKBN, dan lembaga lainnya. 

d. NGO dan lembaga Donor
Dukungan dari NGO dan lembaga donor umumnya didapat dari 

keterlibatan Syairi dalam berbagai insiatif dan jaringan yang berkaitan 
dengan peran radio komunitas. Dari berbagai pertemuan, konferensi 
dan lokakarya yang dihadirinya, Syairi bisa bertemu dan berinteraksi 
dengan para aktivis LSM dan lembaga donor. Kesempatan itu juga ia 
manfaatkan untuk menggalang dukungan atau menjajaki kerja sama. 
Dukungan dan kerja sama dengan NGO dan lembaga donor juga didapat 
organisasi atau jaringan lainnya, misalnya dari JRK NTB, JRKI, Combine, 
Commond Ground, VHR (Voice Human Right) atau dari LSM nasional 
yang menjalankan program di NTB atau di Lombok Utara. 
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B.  Metode Fundraising Rakom Primadona FM

Berbagai cara dilakukan pengurus Rakom Primadona FM untuk 
menghidupi radionya. Radio ini pernah “survive” dengan mengandalkan 
penjualan KPP (Kupon Pilihan Pendengar). Strategi fundraising melalui 
KPP ini dilakukan pada tahun-tahun awal pendirian radio. Pengelola 
rakom mencetak kupon dan menjualnya seharga Rp 500 per lembar. 
“Dari penjualan KPP itu kita punya pendapatan dan kas radio 5 sampai 
6 juta rupiah per bulan.” Jelas Mahsun Hidayat. Penjualan kupon ini 
mampu membiayai seluruh operasional radio, termasuk memberikan 
honor kepada para penyiar. Penjualan kupon sangat laris, terutama pada 
saat hari pasaran atau hari di mana masyarakat banyak berkunjung dan 
berbelanja di pasar desa. “Pada saat itu kami bisa mendapatkan Rp.1,5 
juta per hari dari penjualan kupon,” kata Mahsun. Untuk mendongkrak 
penjualan kupon, pengelola rakom mengiming-imingi calon pembe-
li dengan undian berhadiah. Sayangnya, pendapatan dari KPP tidak 
bertahan lama dan mulai menyusut pada tahun 2006 seiring dengan 
masuknya HP (handphone).

Selain dari penjualan KPP, rakom juga mendapatkan pendapatan 
dari pembacaan pengumuman. Untuk menginformasikan pengumuman-
nya via radio masyarakat dikenakan kontribusi Rp.10.000. Pengumuman 
yang dipasang akan disiarkan radio 4 kali dalam sehari. Radio juga 
mendapatkan pendapatan dari kerja sama penyelanggaraan berbagai 
lomba dengan pengusaha lokal. Selain itu, radio juga pernah mengelola 
usaha penjualan radio bekerja sama dengan sebuah toko elektronik. 
Radio pernah berjualan sembako, rokok, kasur, pulsa, dan kebutuhan 
pokok lainnya untuk mendanai operasional dan program siarannya. 
Sayangnya, usaha-usaha tersebut tidak berkelanjutan karena minimnya 
kapasitas pengelolaan usaha dan kekurangan modal.

Untuk menyiasati besarnya pendanaan, radio juga mensupport dan  
menyiarkan  usaha  yang dimiliki penyiar. Sebagai kontra prestasinya, 
radio tidak perlu membayar penyiar dan penyiar juga berkontribusi 
dengan menyisihkan sumbangan buat radio dari keuntungan usahanya. 
Ada beberapa penyiar dan pengurus radio yang punya usaha. Misal, 
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usaha kain gorden, service elektronik, travel dan warung makan. Selain 
itu, Staf juga berkontribusi melalui penyisihan honor keterlibatan dia di 
proyek atau kegiatan penelitian, pelatihan, dll.

Secara umum ada 2 pola dan metode fundraising yang dijalankan 
oleh pengelola Rakom primadona FM untuk mendukung pembiayaan 
dan keberlanjutan radionya. 

Pertama,  On air fundraising atau metode penggalangan sum-
bangan, dukungan, kerjasama, dan kemitraan dengan pihak lain melalui 
pemanfaatan media siaran. Selain sebagai penyampai informasi dan media 
hiburan, pengelola rakom juga memanfaatkan siaran radio primadona FM 
untuk kegiatan fundraising. Masyarakat, pengusaha lokal dan pemerintah 
bisa memanfaatkan siaran radio untuk mempromosikan produk, program 
atau visi misinya. Sebagai kontra prestasi, mereka memberikan kontribusi 
untuk operasional rakom. Biasanya pengusaha lokal memasang  iklan 
usaha komunitas dan ILM Sementara individu, tokoh masyarakat, tokoh 
parpol, atau instansi pemerintah bisa memasang ILM dalam bentuk uca-
pan selamat, himbauan atau info singkat lainnya. Selain itu pengelola 
Rakom Primadona FM juga menawarkan paket liputan, siaran live, atau 
langsung kepada lembaga yang ingin informasinya disampaikan secara 
langsung dan cepat. 

Kedua, Off air fundraising atau kegiatan penggalangan dukungan 
dan kemitraan dengan tidak menggunakan media siaran radio. Namun, 
dalam pelaksanaannya, strategi off air fundraising ini juga dikombinasikan 
dengan kegiatan siaran. Off air fundraising yang dikembangkan radio 
umumnya berupa pengembangan unit usaha yang dijalankan oleh 
pengelola radio. Pengembangan unit usaha ini juga dikombinasikan 
dengan dukungan siaran dengan mempromosikan nama usaha dan 
produk-produk yang dijual kepada pemirsa. Radio juga melakukan be-
berapa event fundraising. Event-event yang diselenggarakan, misalnya 
temu fans, lebih banyak bersifat non profit. Namun, event ini punya 
kontribusi besar kepada kegiatan fundraising karena berperan sebagai 
media untuk merawat komunikasi, hubungan dan loyalitas para fans, 
mitra dan donatur.
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No.     Metode  Fundraising          Bentuk                  Contoh

On Air Fundraising Iklan usaha 
komunitas
ILM

Siaran Live

Penjualan air time

Talk show

Jinggle

Event

Kemitraan

Unit usaha

Iuran &        
Sumbangan

P r o m o s i  t o k o , 
warung, bengkel, dll
Pengumuman, him-
bauan, info program, 
ucapan selamat dan 
duka cita, dll. 
Reportase lapangan, 
peresmian, kampa-
nye, penyampaian 
visi dan misi calon, 
dll
Info program, 
Sandiwara radio,  dll
I n f o  p r o g r a m ,             
penyuluhan, dll
Info program dan 
produk
Temu fans, festival 
ramadhan, dll
Pengembangan ta-
naman pekarangan
Penjualan radio, 
voucher HP, kasur, dll
Sumbangan sukare-
la untuk korban ben-
cana,  sumbangan 
peralatan, iuran 
temu fans, dll

Off Air Fundraising

1.

2.

Tabel 1. Metode Fundraising Rakom Primadona FM
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C.  Etika Fundraising Rakom Primadona FM 

Syairi  menjelaskan  bahwa  radio  membuka  peluang untuk 
mendapatkan dukungan dan menjalin kerja sama dengan banyak pihak. 
Namun, radio juga punya batasan atau pengecualian dalam penggalangan 
dukungan dan menjalin kemitraan tersebut. Pembatasan itu dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang 
penyiaran, yang mengatur radio komunitas. Pembatasan dan pengecualian 
juga dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kesesuaian 
dengan norma-norma agama dan budaya setempat. Yang terpenting 
lagi, pihak pemberi dana atau bantuan menjamin independensi radio 
dan tidak melakukan pembatasan atau pengikatan kepada radio untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

“Kami bisa bekerja sama dan menerima dukungan dari banyak pihak 
kecuali dari bandar Judi,  Bandar Narkoba, Pelaku Ilegal loging, Penyelundup, 
pencemar  lingkungan  dan orang lain yang pekerjaannya bertentangan 
dengan kepentingan komunitas, negara atau masyarakat.” kata Syairi. 

Selain itu, Primadona FM menetapkan kebijakan untuk tidak  meminta 
dan mendapatkan dana dari partai politik dan kelompok kepentingan lain 
yang  membuat stasiun radio kelak terpaksa mendukung kepentingan 
tersebut. “Bantuan dari partai politik dan kelompok kepentingan hanya 
dapat diterima jika DPK melalui musyawarah memutuskan menerima 
bantuan atau sumbangan tersebut tanpa ikatan.” jelasnya.

Syairi menambahkan, kebijakan radio sudah menetapkan bahwa 
radio bisa menerima sumbangan untuk menutupi biaya operasional 
atau melakukan kerja sama dengan pihak-pihak sebagai berikut: 1) 
Pengusaha lokal/komunitas; 2) Instansi pemerintah; 3) LSM; 4) Pribadi/
individu; 5) dan pihak-pihak lain-lain dapat memberikan dukungan 
terhadap keberlangsungan lembaga penyiaran komunitasnya. Semen-
tara mengenai kegiatan dan bentuk kerja sama yang bisa dilakukan, 
antara lain: 1) Iklan usaha komunitas; 2) Sponsor yang tidak mengikat; 
3) Pengumuman dari individu dan kelompok masyarakat; 4) Kerjasama 
penyiaran ILM; 5) Iuran pengurus dan anggota; Reques (kartu suara 
pendengar; 6) Donatur; 7) Mengadakan acara-acara pentunjukan; 8) 
penjualan waktu siaran/ air time.
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D. Persiapan Rakom Primadona FM dalam Melakukan 
Fundraising

Persiapan dalam penggalangan dukungan dan dana biasanya 
dilakukan pada saat radio akan menggalang dukungan dan dana dalam 
jumlah besar. Misalnya, untuk memperbaiki peralatan siar yang rusak, 
membeli peralatan baru atau menyelenggarakan temu fans dan event 
lainnya. Biasanya pengelola akan berembuk untuk mendiskusikan upaya 
penggalangan dana tersebut. Pengelola juga akan mengundang koor-
dinator atau perwakilan fans dan pendengar untuk memberikan saran. 
Kehadiran mereka juga diharapkan bisa menyampaikan hasil pertemuan 
kepada fans yang lain. Hasil pertemuan kemudian disampaikan kepada 
pendengar secara luas melalui siaran. 

Pada pertemuan ini disampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi 
oleh radio berikut estimasi biaya yang dibutuhkan. Pengelola kemudian 
meminta masukan kepada dewan pendiri, DPK dan perwakilan fans 
mengenai sumber-sumber pendanaan yang bisa digalang. Didiskusikan 
juga cara-cara yang akan digunakan dalam penggalangan sumbangan 
tersebut. Setelah sumber-sumber pendanaan dan cara-cara pengga-
langan dana disepakati, selanjutnya dilakukan pembentukan tim dan 
pembagian tugas untuk menggalang dana dari sumber-sumber tersebut. 
DPK biasanya akan diminta melakukan pendekatan kepada aparat desa, 
kelurahan, kecamatan atau kabupaten untuk menggalang dukungan, 
sementara pengelola akan mendekati tokoh, pengusaha lokal atau 
calon donatur potensial lainnya. Sementara koordinator fans diminta 
melakukan pendekatan dan pengumpulan sumbangan dari fans dan 
pendengar di wilayahnya masing-masing.

Untuk menggalang dukungan atau pendanaan ini, pengelola ra-
kom umumnya membuat dan mengirimkan proposal. Proposal dipilih 
karena bisa menjelaskan secara detail mengenai persoalan atau pro-
gram yang akan dilakukan berikut kebutuhan-kebutuhan dan estimasi 
biayanya. Pengiriman atau penyerahan proposal khususnya dilakukan 
kepada aparat pemerintahan atau dinas yang memang membutuhkan 
pendekatan yang formal dan resmi. Namun, dalam beberapa kesempatan 
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mereka cukup didekati melalui pertemuan informal dan memberikan 
penjelasan mengenai persoalan yang dihadapi radio atau kegiatan yang 
akan dilakukan. Sementara menggalang dana dari fans, tokoh atau 
pengusaha lokal umumnya dilakukan melalui pertemuan informal. Para 
koordinator fans seringkali juga membawa lembar permohonan yang 
berisi list atau daftar yang bisa diisi oleh para penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diberikan. Dengan list inilah, kegiatan penggalangan 
sumbangan dilakukan secara sukarela, tidak memaksa dan hasilnya bisa 
dipertanggungjawabkan dengan baik.

E. Tim Fundraising Rakom Primadona FM

Dilihat dari struktur kepengurusan radio, rakom Primadona FM tidak 
memiliki divisi khusus yang bertugas melakukan fundraising atau peng-
galangan dana. “Kami bergerak bersama dalam menggalang dukungan, 
mulai pengurus inti, penyiar dan koordinator fans.” Kata Mahsun, divisi 
teknis dan Humas Rakom primadona FM. Radio memang tidak secara 
khusus membuat divisi fundraising karena kegiatan ini tidak menjadi 
kegiatan pokok radio. “Kegiatan pokok kami adalah bersiaran,”katanya. 
Selain itu, radio juga tidak melakukan penggalangan sumbangan kepa-
da fans, pendengar atau pihak lain. Penggalangan sumbangan hanya 
dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya saat peralatan rusak atau 
penyelenggaraan event yang membutuhkan biaya besar. Meski tidak ada 
divisi khusus fundraising, semua pengurus dan penyiar diminta terlibat 
dalam kegiatan penggalangan dukungan. Mereka diminta bergerak 
untuk menggalang dukungan kepada teman, saudara, kenalan atau 
jaringan yang dimilikinya.

Pengelola radio juga menyepakati pembagian tugas dan peran 
sesuai dengan posisi dan kapasitasnya dalam penggalangan dukungan. 
Anggota DPK yang terdiri dari pejabat desa dan tokoh masyarakat akan 
melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah di level kecamatan 
maupun kabupaten. Syairi yang dikenal punya jaringan yang luas se-
bagai wartawan komunitas akan melakukan pendekatan kepada kepala 
dinas, anggota DPRD, tokoh masyarakat atau pengusaha. Sementara 
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koordinator fans diminta untuk melakukan pendekatan kepada fans 
atau pendengar di wilayah masing-masing.  

F. Analisis S.W.O.T Rakom Primadona FM

Keberhasilan pengelola Rakom Primadona FM untuk menjaga Ek-
sistensi dan keberlanjutan radionya sampai saat ini dipengaruhi berbagai 
faktor, baik yang sifatnya internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan 
dengan kekuatan dan kelemahan radio, sementara faktor eksternal lebih 
berkaitan dengan peluang dan ancaman di luar radio.

Berikut analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat perkem-
bangan Rakom Primadona FM yang dilakukan melalui analisis SWOT 
(Strength, weakness, opportunity dan treath).

 Ä Kekuatan/ Strength Radio Primadona:
1. Rakom Primadona FM dikenal dan diakui sebagai radio komu-

nitas oleh masyarakatnya sehingga kepemilikan dan dukungan 
masyarakat cukup kuat.

2. Rakom Primadona FM memiliki legitimasi yang kuat karena 
diakui, difasilitasi dan didukung oleh pemerintah daerah, khu-
susnya pemerintahan desa. 

3. Rakom Primadona FM memiliki pendengar dan fans yang jum-
lahnya lumayan banyak dan loyal. Ini bisa menjadi modal sosial 
dalam mengembangkan radio di masa mendatang.

4. Rakom Primadona FM memiliki jaringan yang cukup luas dan 
dikenal luas, baik secara regional, nasional bahkan internasional.

5. Pengelola Rakom Primadona FM memiliki pengalaman bekerja 
sama dengan banyak pihak, baik individu, lembaga pemerintah, 
perusahaan, LSM dan lembaga donor.

 Ä Kelemahan Rakom Primadona FM:
1. Rakom Primadona FM belum memiliki tim yang solid dalam 

mengelola operasional radio yang pembagian fungsi dan              
perannya cukup jelas dan berjalan baik.

2. Radio Primadona FM belum memiliki perencanaan keuangan 
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dan strategi fundraising yang baik.
3. Pengelola Rakom Primadona FM belum memiliki kapasitas yang 

baik dalam merancang program radio sekaligus mengidentifikasi 
potensi-potensi sumber daya yang bisa mendukung program 
tersebut.

4. Rakom primadona FM banyak bergantung pada figur Syairi, 
khususnya dalam penggalangan dukungan dan kemitraan.

5. Rakom Primadona FM belum melakukan proses regenerasi 
secara berkesinambungan dan melibatkan masyarakat luas 
dalam pengelolaan radio.

6.  Rakom Primadona FM belum memiliki ijin prinsip siaran dan hanya 
mengantongi RK yang menjadi penghambat dalam melakukan 
kerja sama jangka panjang dengan perusahaan.

 Ä Peluang Rakom Primadona FM:
1. Rakom Primadona FM dikenal sebagai pionir atau pelopor radio 

komunitas di KLU, memilki track record bagus dan dikenal luas. 
Ini menjadi modal penting dalam menjalin kerja sama dengan 
banyak pihak.

2. Rakom Primadona menjadi satu-satunya radio yang eksis di 
kecamatan Bayan, KLU, sehingga bisa menjadi pemain utama 
dalam sosialisasi program pemerintah maupun promosi usaha 
komunitas.

3. Pemerintah lokal memiliki pandangan positif terhadap kiprah 
radio komunitas dan melihat radio punya peran yang siginifikan 
dalam penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat. 

4. Pengelola Rakom bisa memanfaatkjan anggaran sosialisasi pro-
gram yang dikelola-masing dinas dan SKPD serta menjadikannya 
prospek mitra dan donatur untuk fundraising.

5. Pengelola rakom bisa memanfaatkan Event Pemilihan presiden 
(Pilpres), Pemilu dan pilkada untuk menawarkan sosialisasi pro-
gram bagi partai maupun calon anggota DPR/DPRD dan DPD.
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 Ä Tantangan Radio Primadona:
1. Trend generasi muda yang lebih menyukai tayangan TV dari 

pada mendengarkan radio.
2. Kebijakan perijinan radio yang kurang berpihak kepada rakom.
3. Listrik yang sering padam mengganggu kelancaran siaran dan 

membuat operasional tinggi karena peralatan menjadi cepat 
rusak.

4. Berkembangnya media media lokal (radio, tv, dan website) yang 
bisa merebut mitra atau donatur radio.
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Menjadi Teman
dan Mitra 
Semua Pihak
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4 Strategi Kemitraan                                   
Rakom Primadona FM:

                            Menjadi Teman dan     
                            Mitra Semua Pihak

Rakom Primadona FM merupakan salah satu radio komunitas 
yang pertama kali berdiri di Kabupaten Lombok Utara, NTB. Radio yang 
berdiri pada 28 Agustus 2002 ini mampu bertahan dan berkembang di 
tengah keterbatasannya sebagai radio yang hidup di daerah terpencil. 
Tak mudah bagi radio untuk bertahan hidup karena lokasinya yang 
jauh dari pusat-pusat sumber daya. Belum lagi tantangan teknis yang 
harus dihadapi oleh radio berupa pemadaman listrik yang kerap terjadi, 
yang mengganggu kelancaran siaran sekaligus upaya fundraising yang 
dilakukan.

Salah satu strategi bertahan yang dijalankan rakom Primadona 
FM, menurut Syairi, adalah “menjadikan radio sebagai milik dan teman 
semua orang”. Syairi menjelaskan: “Kami berusaha agar radio ini bisa 
dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh setiap orang. Dengan demikian 
setiap orang akan mendukung eksistensinya dan membantu berbagai 
persoalan yang dihadapi radio. Untuk menuju ke arah itu, kami berusaha 
agar radio terus bisa bersiaran dan menjaga kualitas program siarannya. 
Kami juga secara aktif menjalin komunikasi dan menjalin kemitraan 
dengan semua pihak yang berkepentingan dengan radio ini.”

Untuk kegiatan operasional harian, sebenarnya radio bisa hidup 
dan bertahan dengan dukungan dari pengurus dan pengelola radio. 
Mereka berkomitmen untuk mencukupi biaya operasional radio yang 
besarnya Rp300.000 sampai Rp.500.000 per bulan melalui penyisihan 
keuntungan usaha yang dimilikinya. Masing-masing pengelola radio 
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memang memiliki pekerjaan tetap atau mengelola usaha. Ada yang 
mengelola usaha rumah makan, penjualan alat elektronik, voucher 
sampai sembako. Radio mendukung usaha mereka dengan membantu 
mempromosikan usahanya melalui siaran radio. Sebagai kontra presta-
sinya, mereka bersedia untuk menjadi pengelola dan penyiar radio tanpa 
dibayar. Mereka juga bersedia menyisihkan keuntungan dari usahanya 
untuk biaya operasional radio.

Namun, radio juga membutuhkan biaya lain bagi pengembangan 
program siaran, memperbaiki peralatan siaran yang rusak atau membeli 
peralatan baru. Karena itulah pengelola radio mencoba mengembangkan 
berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Syairi sebagai 
direktur Rakom Primadona FM menjadi ujung tombak dalam pencarian 
dukungan dan pendanaan. Syairi memahami bahwa radio tidak akan 
berkembang jika hanya mengandalkan dukungan dari komunitas. Di sisi 
lain, lokasi radio yang jauh dan terpencil juga menjadi tantangan dalam 
melakukan fundraising atau menggalang dukungan dan pendanaan. 
Untuk mengatasi keterbatasan itu, ia kemudian aktif mempromosikan 
radio melalui berbagai jaringan dan aktivitas yang diikutinya. Syairi 
memang dikenal aktif terlibat di beberapa inisiatif dan kegiatan yang 
berkaitan dengan radio komunitas, seperti kegiatan JRK NTB dan JRKI, 
PNPM Mandiri. Syairi juga rajin mengenalkan dan mempromosikan 
kiprah dan peran radio melalui berbagai tulisan yang dipublikasikannya 
di media warga dan website. 

Syairi menceritakan berbagai upaya yang dilakukan pengelola 
Rakom Primadona FM:

“Kami umumnya pro aktif mencari informasi dan datang langsung 
ke pihak-pihak yang memang punya potensi untuk dilakukan kemitraan. 
Misalnya, ke dinas atau ke LSM. Dengan PNPM kita datang langsung dan 
mereka kembali berkunjung. Sebagian pengurus juga terlibat di PNPM. 
Posisi saya sebagai wartawan juga membantu dalam menjalin kemitraan. 
Namun, sebagian lembaga dari luar NTB umumnya tahu dan mengenal 
Primadona lewat websitenya. Saya juga banyak diundang bicara di banyak 
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forum karena mereka tahu via website.”
Menurut Syairi, primadona FM sudah pernah menggalang dukungan 

dan menjalin kemitraan dengan banyak lembaga, mulai dari pemerintah 
daerah, termasuk dinas dan SKPD, perusahaan, yayasan sosial, LSM mau-
pun lembaga donor. Cara dan metode pendekatan ke mitra dan donatur  
itu berbeda-beda. Sebagian dilakukan dengan secara pro-aktif datang 
atau mengirimkan tawaran kerja sama. Namun, tak jarang juga beberapa 
lembaga datang ke kantor radio untuk mengenal dan menjajaki kerja 
sama. Mereka umumnya tahu mengenai kiprah radio setelah memba-
ca dari website internal, publikasi lembaga lain atau dari rekomendasi 
pimpinan dan staf lembaga lain yang pernah bekerja sama dengan 
Rakom Primadona FM. “Misalnya, program kerja sama dengan BKKBN 
berawal dari undangan untuk hadir di sebuah pertemuan di Bandung. 
Disitu kita diskusi dan menjalin kerja sama.” Jelas Syairi. 

Tools atau perangkat fundraising yang digunakan dalam proses 
pendekatan juga beragam dan berbeda antara lembaga yang satu   
dengan lainnya. Pengelola rakom umumnya membuat dan mengirimkan 
proposal yang menjelaskan secara detail mengenai persoalan atau pro-
gram yang akan dilakukan, berikut kebutuhan-kebutuhan dan estimasi 
biayanya. Proposal biasanya digunakan untuk melakukan pendekatan 
kepada aparat pemerintahan atau dinas yang memang membutuhkan 
pendekatan yang formal dan resmi. Namun, dalam beberapa kesempatan 
mereka cukup didekati melalui pertemuan informal dan memberikan 
penjelasan mengenai persoalan yang dihadapi radio atau kegiatan yang 
akan dilakukan. Proposal juga digunakan untuk melakukan pendekatan 
kepada perusahaan, yayasan sosial, LSM atau lembaga donor. 

Sementara pertemuan informal lebih banyak diterapkan dalam 
menggalang dukungan, baik dana, barang maupun bentuk dukungan 
lainnya dari fans, tokoh atau pengusaha lokal atau pemerintah desa. 
Para fundraiser atau orang yang diberi tanggang jawab menggalang 
dana  seringkali juga membawa lembar permohonan yang berisi list 
atau daftar yang bisa diisi oleh para penyumbang. Dengan list inilah, 
kegiatan penggalangan sumbangan dilakukan secara sukarela, tidak 
memaksa dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
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Pengelola Rakom Primadona FM sadar bahwa rakom bisa hidup, 
bertahan dan berkembang dengan dukungan dan kontribusi komunitas. 
Karena itu, hubungan dan komunikasi dengan komunitas terus dijaga 
dan dipelihara. Salah satunya dengan mengkomunikasikan secara ter-
buka mengenai rencana, kendala dan berbagai persoalan yang dihadapi 
radio. “Setiap apapun yang terjadi di radio dirembuk bersama. Jika radio 
punya acara atau kegiatan, seminggu sebelumnya sudah disiarkan untuk 
mendapatkan raspon dan masukan dari masyarakat. Bahkan, rencana 
kegiatan atau program dijadikan sebagai tema siaran kemudian dibahas 
dan didiskusikan secara interaktif dengan fans,” kata Mahsun.

Pengelola radio juga merawat hubungan dengan pemerintah 
desa yang juga menjadi pendukung utama radio. Upaya itu dilakukan 
dengan menyiarkan secara langsung semua aktivitas pemerintahan desa, 
mulai LKPJ, musrenbang, sosialisasi program dan sebagainya. Dengan 
begitu pemerintah desa merasakan manfaat keberadaan radio dan ikut 
mendukung dan menjaga keberlanjutannya. Ikatan dengan pemerintah-
an desa diperkuat dengan mendaulat Kepala Desa sebagai ketua DPK 
(Dewan Penyiaran Komunitas) Rakom Primadona FM dan melibatkannya 
sebagai salah satu penyiar. Radio juga menjadi jembatan bagi warga 
untuk menyampaikan kritik, saran dan keluhan kepada pemerintah desa. 

Hubungan dengan pendengar dan fans juga dipelihara melalui jumpa 
fans.  Acara yang dihadiri ribuan pendengar dan fans Primadona FM ini   
biasanya digelar setiap bulan april di lapangan kecamatan. Acara jumpa fans 
diisi dengan hiburan dan pemberian door prize atau hadiah yang didapat 
dari sponsor dan pendukung acara. Pada saat itulah pengelola radio juga 
mengenalkan pengurus dan penyiar agar lebih dikenal dan akrab dengan 
pendengarnya. Pengelola rakom juga menyampaikan berbagai program 
dan kegiatan radio, baik yang bersifat On air maupun Off air. 

Selain itu, pengelola radio juga rajin turun ke komunitas-komunitas 
pendengar di pelosok-pelosok untuk menemui, menjalin silaturrahmi seka-
ligus menjaga hubungan dengan mereka. Radio juga sangat responsive 
terhadap persoalan yang dihadapi warga. Misal, jika suatu dusun terjadi 
musibah, biasanya disampaikan atau dinformasikan warga kepada radio. 
Pengelola radio kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan ter-
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jun langsung untuk melihat dan membuat siaran live dari tempat musibah. 
Radio juga akan menggalang sumbangan dari warga desa atau pendengar 
di daerah lain untuk kemudian disalurkan ke masyarakat yang mendapat-
kan musibah. Musibah ini juga diinformasikan di website Primadona agar 
bisa diketahui masyarakat luas. Radio juga menginformasikan musibah ini 
kepada aparat kecamatan maupun kabupaten dan mendorong mereka 
untuk segera turun membantu warga.



52
Strategi Fundraising Radio Komunitas Primadona FM

Tabel 2. Kerjasama Radio Primadona  FM 

Nama Mitra (perusa-

haan/instansi/

SKPD, lembaga sosial, 

dll)

Yayasan Kerja Permukiman 

Rakyat (YKPR)

Koalisi untuk Lombok 

Barat Sehat

PJTKI Jasa Tama NTB

PT. Rokok Cakra GOLL

Pranata Adat Karang Bajo

Yayasan Santiri

PNPM Mandiri

Ford Foundation

Tahun

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

2012

Program 

Kemitraan

Program 

Kelestarian 

Hutan

Berita dan 

Iklan

Menjadi TKI 

Yang Berhasil

Peringatan 

Merokok

Program Ber-

basis Budaya

P r o g r a m 

Role 

Model

Program so-

sialisasi

M e m b e r -

d a y a k a n 

Masyarakat 

Kepulauan

Bentuk Acara

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n             

masyarakat)

Berita dan ILM 

yang berkaitan 

dengan kese-

hatan

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n                 

masyarakat)

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n             

masyarakat)

Berita dan ILM

Berita

Berita, talkshow 

dan ILM, Buletin

Berita dan ILM

Kontrbusi 

mitra

Rp.250.000/ 

bulan 

Rp. 500.000/

bulan

Rp. 500.000/

bulan

Rp. 350.000/

bulan

Rp. 250.000/

bulan

Rp. 250.000/

bulan

Rp. 950.000/

bulan

Rp. 300.000/

bulan

No.

1

2

3

4

5

6

7

8
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BKKBN Pusat

Web rumahalir.or.id

HIVOS

Pokja RBM PNPM KLU

Dinas Kesehatan KLU

BPBD KLU

Combine

KPUD Lombok Utara

PLN Lombok Utara

Massal Electronik

Warung Al-Hidayah

Toko Buku AA Mini

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2 0 1 1 -

2012

2012

2012

2012

2012

2012

S o s ia l i s as i 

Program

Peliputan 

Berita

Penelitian

S o s ia l i s as i 

p r o g r a m 

PNPM

Penanggu-

langan f lu 

burung

Penanggu-

langan Ben-

cana

Penerbitan 

media SK

S o s ia l i s as i 

Pemilu

siaran dan 

i n f o r m a s i 

m e n g e n a i 

pemadaman, 

pemasangan 

jaringan baru

Penjualan ba-

rang-Lokal

Catering - 

Lokal

P e n j u a l a n 

buku - Lokal

Feature, talk-

show, jingle dan 

ILM

Berita online

Penelitian pro-

gram PNPM

Berita dan ILM

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n              

masyarakat)

Talkshow

Buletin

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n             

masyarakat)

I L M  ( i k l a n 

l a y a n a n                

masyarakat)

I L M 

I L M

I L M

Rp.2.000.000/

bulan

Rp.  500.000/

bulan

Rp.  500.000/

bulan

Rp.1.000.000/

bulan

Rp.  250.000/

bulan

Rp.   450.000

Rp. 350.000/

buletin

Rp.    250.000

Rp.600.000/ 

bulan

Rp.   100.000/

bulan

Rp.   100.000/

bulan

Rp.   150.000/

bulan

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Pelajaran Berharga
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5      Pelajaran berharga dari  
                       Fundraising Rakom 
      Primadona FM

Pengelola Rakom Primadona FM sudah membuktikan daya komit-
men dan daya juangnya untuk menghidupi dan mengembangkan rakom 
di tengah keterbatasan. Mereka bisa menunjukkan bahwa dukungan 
masyarakat lokal sebagai penerima manfaat merupakan fondasi bagi 
keberlanjutan rakom. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 
masyarakat kemudian disiasati dengan mengalang dukungan dan ke-
mitraan dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah daerah 
dan sektor swasta. Tentu upaya-upaya tersebut bisa dilakukan jika ada 
kemauan dan kemampuan dari pengelola rakom primadona FM untuk 
menjamin keberkanjutan radionya.

Dari kisah perjalanan rakom Primadona FM ini, ada serangkaian 
pelajaran bermanfaat bisa dipetik, yaitu :

Pertama, kesadaran akan pentingnya dukungan dari komunitas. 
Pengelola rakom harus menyadari bahwa radionya didirikan dan dikem-
bangkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, tidaklah salah dan 
berlebihan jika pengelola rakom meminta dukungan dan sumbangan 
dari masyarakat yang dilayaninya. Dukungan ini tidak harus diwujudkan 
dalam bentuk uang dan dalam jumlah besar. Sebagian dukungan yang 
didapatkan Rakom Primadona justru berbentuk non dana, nilainya kecil 
dan bersifat tidak tetap. Namun, dukungan ini dapat menjadi sarana 
untuk membangun kedekatan, rasa memiliki dan tanggung jawab 
masyarakat kepada radio komunitas di lingkungannya.

Kedua, komitmen yang kuat dari pengelola rakom. Harus disadari 
bahwa pengelolaan rakom bersifat non komersial. Pengelola tidak bisa 
mengharapkan penghasilan atau keuntungan komersial dari rakom 
yang dikelolanya. Namun, pengelolaan yang bersifat volunteer dan non 
komersial ini tidak berarti dilakukan dengan seadanya. Karena, dengan 
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pengelolaan semacam ini rakom menjadi tidak berkembang dan mati. 
Pengelola rakom Primadona FM mampu menunjukkan bagaimana 
pengelolaan rakom yang sifatnya non komersial bisa dilakukan secara 
serius dan profesional.

Ketiga, menyadari pentingnya jaringan dan kemitraan. Para                
pengelola rakom Primadona FM sadar bahwa rakom tidak bisa hanya 
mengandalkan dukungan dari komunitas. Minimnya kemampuan ekonomi 
masyarakat membuat dukungan komunitas tidak memadai dan hanya 
bisa digunakan untuk sekedar bertahan hidup. Sementara untuk berkem-
bang dan menjalankan banyak program, rakom butuh biaya tambahan. 
Karena itu, pengelola rakom Primadona FM aktif mengembangkan 
jaringan dan menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Melalui upaya 
ini, pengelola bisa menjajaki upaya untuk menggalang dukungan dan 
kemitraan. Penggalangan dukungan dan kemitraan ini mutlak harus 
dilakukan jika rakom ingin berkembang dan berkelanjutan. 

Keempat, pemanfaatan tekonologi Informasi untuk pengembangan 
Rakom. Sejarah dan perkembangan rakom Primadona FM sudah menun-
jukkan bahwa pengelola harus melakukan antisipasi dan penyesuaian 
terhadap perkembangan teknologi informasi. Karena kelengahan ini 
Rakom primadona FM harus kehilangan sumber pendapatan utama dari 
Kartu Pilihan Pemirsa akibat masuknya teknologi HP. Belajar dari kasus 
sebelumnya, pengelola primadona FM mulai mencoba memanfaatkan 
teknologi informasi untuk memperluas jangkauan informasi melalui 
konvergensi siaran radio dengan media informasi lainnya. Salah satu 
media pendukung yang digunakan adalah penggunaan internet untuk 
penyampaian informasi melalui blog primadonalombok.blogspot.
com dan  primadonanews.blogspot.com. Upaya ini dilakukan untuk 
menyiasati keterbatasan frekuensi dan berbagai kendala teknis lainnya 
sehingga informasi masyarakat bisa tersebar luas dan ditanggapi dengan 
efektif oleh pihak yang berkepentingan. 

Kelima, merawat dan menjaga loyalitas pendukung. Rakom Prima-
dona FM memberikan contoh bagaimana komunikasi dan kepercayaan 
fans dan mitra yang menjadi pendukung bisa dirawat dan dijaga. Upaya 
ini dilakukan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan radio, termasuk 
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menyampaikan secara terbuka mengenai problem yang dihadapi radio 
dan program-program yang akan dijalankan. Pengelola rakom juga  
menjaga  komunikasi  dan hubungan dengan melakukan kunjungan 
dan silaturahmi kepada fans maupun mitra lainnya yang berasal dari 
pemerintah. Pengelola juga secara terbuka mengumumkan laporan 
kegiatan dan keuangan kepada mitra maupun pendukungnya.
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Buku ini hadir tidak sekedar mendokumentasikan strategi fund-
raising 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 ke-
bijakan 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 dipertahankan. Melalui buku ini, diharapkan dapat 
memberikan inspirasi bagi pengembangan mobilisasi sumber-
daya 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.infoIsi buku ini diperbolehkan untuk disalin, 
diumumkan, dan disebarluaskan, selama 
mencantumkan sumber referensi 
Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI.
Produksi Tahun 2013. No. ISBN  978-979-3597-85-0


