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 PENGANTAR JRK ACEH

Alhamdulillah dengan pertolongan ALLAH SWT, atas berkah dan rah-
mat-Nyalah buku yang berjudul “Bersinergi dengan Mitra Lokal Untuk 
Keberlanjutan; Pengalaman dan Pembelajaran Radio Sukma FM Aceh 
dalam Fundraising” dapat selesai dengan baik.

Buku ini merupakan salah satu buku serial Fundraising Radio Ko-
munitas. Hadirnya buku ini didahului oleh serangkaian penelitian dan 
pengambilan gambar strategi fundraising. Yaitu guna melihat bagaima-
na radio komunitas di Indonesia sampai saat ini mampu menggalang 
sumber-sumber pendanaan untuk menjamin eksistensinya. Bagi kami 
JRK Aceh, kegiatan yang kemudian telah menghasilkan modul dan 
dokumentasi strategi fundraising ini menjadi pendokumentasian yang 
paling penting bagi perkembangan rakom. Hal ini dapat memperkaya 
diri kami untuk melakukan penguatan terhadap radio komunitas yang 
ada di Aceh dengan karakter serta lokalitas masing masing. Begitu juga 
dengan ideologi yang ada di tengah tengah komunitas Aceh yang be-
ragam dan kaya akan nilai dan budaya.

Kami menyadari bahwa melalui karya ini masih terdapat banyak 
kekurangan di dalam pengembangan radio komunitas. Mulai dari hal-
hal kecil hingga hal-hal yang besar yang tidak kami perhatikan. Buku ini 
merupakan cacatan kecil dari sebuah proses pendokumentasian strategi 
fundraising yang dilakukan dan dikembangkan oleh 2 radio komunitas 
di Aceh. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang bersifat memba-
ngun terhadap terciptanya kesempurnaan dalam karya para penggiat 
radio komunitas di Indonesia ini sangat kami harapkan. Sehingga dapat 
memperkaya proses pembelajaran bersama bagi kita para penggiat radio 
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komunitas  di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. 
Begitu juga bagi kami para penggiat radio komunitas di Aceh agar bisa 
memperkaya dan mengembangkan strategi dan metode fundraising. 

Terima kasih kami ucapkan kepada penulis dan tim dari Sekolah 
Fundraising PIRAC selaku inisiator atas bentuk pemberian apresiasi 
dan dukungannya terhadap keberadaan sekaligus keberlanjutan radio 
komunitas di Indonesia.

Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada JRKI (Jaringan 
Radio Komunitas Indonesia) dan pihak-pihak yang telah ikut mendukung 
dan terlibat dalam proses terciptanya buku ini. 

Terimakasih, wassalam,
Banda Aceh, Januari 2013

Teuku Ambral
Ketua JRK Aceh
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 Pengantar Penulis

Buku “Bersinergi dengan Mitra Lokal Untuk Keberlanjutan; Pengalaman 
dan Pembelajaran Radio Sukma FM Aceh dalam Fundraising” yang ada 
di tangan anda ini adalah buku serial Fundraising Radio Komunitas. Buku 
ini juga merupakan salah satu dari 15 hasil studi kasus radio komunitas 
di Indonesia yang tersebar di Jawa Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, Yog-
yakarta, Jawa Timur, dan Aceh. Di Aceh sendiri ada 2 radio komunitas 
yang menjadi fokus studi kasus yaitu Strategi Kemitraan untuk Keber-
lanjutan; Pengalaman & Pembelajaran Fundraising Radio Darsa FM Aceh, 
dan Bersinergi dengan Mitra Lokal untuk Keberlanjutan, Pengalaman 
Fundraising Radio Sukma FM. 

Buku ini bisa hadir di tangan anda berkat adanya dukungan, ban-
tuan dan kontribusi dari banyak pihak. Penulis berterima kasih kepada 
Teuku Ambral dan Iskandar dari JRK Aceh yang telah membantu ke-
lancaran studi, Muhammad Yusuf selaku Ketua KPID Aceh yang telah 
meluangkan waktu untuk wawancara,  Junaidi MS Pendiri & Pengelola 
rakom Sukma FM, dan semua kru Sukma FM yang telah memberikan 
sambutan hangat dalam proses pengambilan data studi.

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 terhadap keberadaan seka-
ligus keberlanjutan radio komunitas. Bagaimanapun kemunculan radio 
komunitas adalah salah satu bentuk demokratisasi komunikasi dengan 
melibatkan warga masyarakat dalam proses memperoleh, mengumpul-
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kan, mengolah, menyajikan serta menyebarluaskan informasi-informasi 
yang tidak diberikan oleh media lainnya. 

Kehadiran radio komunitas juga berperan sebagai upaya men-
jembatani antara kehendak dan keinginan warga atas pembangunan 
di wilayahnya dengan kebijakan pemerintah lokal setempat. Radio ko-
munitas berperan sebagai penyebar informasi program pembangunan 
yang sedang dan akan berlangsung di wilayahnya. 

Selain itu, radio komunitas juga berperan aktif mengajak semua pihak 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di warga seperti 
pembangunan di wilayah, ataupun bencana yang terjadi di wilayahnya. 
Dengan demikian kehadiran radio komunitas menjadi penting dan perlu 
mendapatkan dukungan bagi keberlanjutannya. Adanya buku ini juga 
diharapkan bisa menginspirasi upaya-upaya pengembangan mobilisasi 
sumber daya radio komunitas sehingga keberlanjutan dan keberdayaan 
radio komunitas dapat terus berlangsung.

Semoga bermanfaat
Depok, April 2013

Ninik Annisa
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Radio Komunitas (rakom) Sukma FM atau singkatan dari Suka Makmur 
diambil dari nama kecamatan rakom itu berada. Dengan  beragam 
potensi lokal yang dimiliki wilayahnya, rakom Sukma FM berupaya 
mengembangkan beragam skema penggalangan dukungan dari war-
ga dan lembaga pemerintahan setempat. Sejak awal berdirinya, rakom 
Sukma FM melakukan pendekatan kepada Pak camat dan Muspika 
(Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Pendekatan ini dimaksudkan agar 
diperoleh dukungan atas keberadaan dan keberlangsungan rakom.  Selain 
itu, rakom Sukma FM juga pernah menyelenggarakan suatu pertemuan 
mengenai sosialisasi keberadaan dan perlunya dukungan bagi rakom 
Sukma FM. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa para 
kepala Geucik/Desa yang berjumlah 35 Gampong/Desa memberikan 
sumbangan Rp 100.000,-/ tahun/ Gampong dari masing-masing Ang-
garan Dana Desa atau ADD-nya. Bahkan berkat rekomendasi warganya 
beberapa Gampong memberikan lebih dari sumbangan yang sudah 
disepakati. 

Dukungan dan kerjasama dengan pihak pemerintah juga dijalin 
rakom Sukma FM seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan 
personil  yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
/DPRD Aceh. Dukungan juga mengalir dari beberapa organisasi, seperti 
ARRNet (Aceh Reconstruction Radio Network) dari Combine Resource 
Institution dengan World Bank, kemudian organisasi PEKKA/ Pember-
dayaan Perempuan Kepala Keluarga, Ormas Muhammadiyyah, dll. Dari 
segi bentuk, dukungan  yang diterima rakom Sukma  juga beragam, 
mulai dukungan moril, saran, kritik, dan motivasi, hingga bantuan fasilitas 
gedung, akses jaringan, serta dana. 

Ringkasan Studi
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Sebelum berakhirnya program ARRNet di Aceh, masing-masing 
rakom termasuk rakom Sukma FM mendapatkan hibah modal sebesar 
Rp 2.500.000,-/ rakom. Dari hibah tersebut rakom Sukma FM membeli 
perlengkapan dan voucher pulsa untuk berjualan. Dari penjualan voucher 
tersebut telah menghasilkan keuntungan sekitar Rp 70.000 - Rp 150.000/ 
bulan tergantung dari ramai tidaknya penjualan. 

Sumbangan lainnya berasal dari iklan usaha komunitas, yaitu 
warung-warung atau kedai kopi, toko air mineral isi ulang, dan usaha 
lainnya yang berada di desa dan kota kecamatan. Pemasukan yang 
didapat dari sumbangan pemilik kedai dan toko bervariasi jumlah dan 
juga bentuknya. Bahkan, ada juga yang menyumbang dengan produk 
yang dijualnya. 

Mobilisasi potensi dan mitra lokal yang dilakukan radio komunitas 
Sukma FM ini menunjukkan pentingnya diversifikasi pendanaan bagi 
rakom. Selain itu kemitraan merupakan upaya strategis untuk mening-
katkan pemenuhan kebutuhan warga atas informasi-informasi. Upaya ini 
sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi keberlanjutan radio komunitas.
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Pendahuluan
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1   Pendahuluan

Kehadiran Radio Komunitas di wilayah Suka Makmur dirasa penting 
dan perlu. Wilayah Suka Makmur merupakan satu kecamatan yang cukup 
ramai dan bersahaja. Di tengah maraknya media mainstream dan mulai 
masuknya internet ke sebagian wilayah Suka Makmur, dibutuhkan filter 
agar informasi, pengetahuan, maupun hiburan itu lebih sesuai dengan 
kebutuhan warganya. Di sisi lain, sebagian wilayah Suka Makmur juga 
merupakan kawasan yang masih sepi informasi seperti di pedesaan. 
Oleh karena itu diperlukan adanya media informasi yang murah dan 
mudah diakses bagi warganya. Sebagai contoh sebagian besar penduduk 
Suka Makmur merupakan petani padi, maka informasi terkait penyulu-
han mengenai pembibitan, pemberantasan hama, panen, dan lain-lain 
seputar kegiatan dan pekerjaan warga setempat lebih diprioritaskan. 

Pada umumnya pendirian radio komunitas di Aceh merupakan 
bagian dari program NGO yang membidaninya. Radio komunitas Sukma 
FM adalah salah satunya. Radio ini berdiri dan dibangun oleh warga 
kecamatan Suka Makmur yang difasilitasi oleh program ARRNet (Aceh 
Reconstruction Radio Network). Inisiatif ini kemudian dilanjutkan oleh 
para penggiat radio tersebut dan bertahan hingga saat ini. Meski de-
mikian, partisipasi dan dukungan warga Suka Makmur menentukan 
kerberlangsungan rakom Sukma hingga saat ini. Kemunculan partipasi 
warga yang baik ini didorong oleh adanya kebutuhan warga atas infor-
masi sekaligus hiburan yang pas bagi mereka. Sejatinya siapapun pendiri 
radio komunitas, peran dan fungsi radio komunitas tetaplah sama, yaitu 
memenuhi kebutuhan warga dan komunitas terhadap informasi yang 
benar dan sesuai kebutuhan warga. 
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Radio Sukma FM dikelola oleh para sukarelawan yang berasal 
dari warga setempat. Mereka adalah warga yang memiliki minat dan 
juga motivasi kuat untuk berjuang atas hak-hak masyarakat terhadap 
informasi dan aksesnya sekaligus bagi keberlanjutan rakom sendiri. 
Berangkat dari semangat ini pula, warga Suka Makmur mengapresiasi 
dan berpartisipasi bagi keberadaan dan kelangsungan rakom. Simbiosis 
mutualisme ini diwujudkan dalam bentuk dukungan dan menjadikan 
rakom Sukma sebagai radio milik warga Suka Makmur. Radio komunitas 
Sukma dikelola agar menjadi radio yang berasal dari kebutuhan, dikelola, 
dan ditujukan bagi warga Suka Makmur.
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Profil 
Sukma FM
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2 Profil Sukma FM

A. Sejarah dan Perkembangan Sukma FM

Sebagian  besar  radio komunitas yang ada di Aceh lahir pasca terjadinya 
tsunami, yaitu pada tahun 2006. Begitu juga dari aspek pendiriannya 
yang difasilitasi oleh program ARRNet – CRI bekerjasama dengan World 
Bank. Program ARRNet dimaksudkan dan bertujuan untuk memfasilitasi 
kebutuhan warga atas informasi-informasi terkait dampak bencana 
tsunami, mulai dari kabar sanak saudara dari warga di wilayah lain yang 
dikabarkan terkena tsunami, mengenai prediksi iklim dan cuaca yang 
benar. Disajikan juga kabar mengenai pemantauan terhadap pembagian 
bantuan yang datang ke wilayah-wilayah terkena dampak bencana yang 
terjadi kala itu, sekaligus menyediakan hiburan bagi masyarakat yang 
masih dirundung duka. 

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, awalnya dibentuk 
berupa simpul-simpul informasi oleh ARRNet. Simpul informasi tersebut 
hanya ada di beberapa titik seperti di Melabouh, AlJumhur, dan Aceh 
Barat. Simpul informasi dan berevolusi menjadi radio komunitas atau 
radio warga khususnya di sekitar wilayah Suka Makmur.

Radio komunitas Sukma FM termasuk salah satu yang juga berdiri 
pada tahun 2006, sekaligus salah satu radio yang pendiriannya didukung 
dan difasilitasi oleh program ARRNet. Fasilitas yang didapat dari oleh pihak 
ARRNet – CRI seperti peralatan dan perlengkapan siaran, kelembagaan, 
dan manajemen yang dibutuhkan oleh rakom. Akan tetapi pendirian 
radio warga Suka Makmur ini tidak akan tercapai tanpa keterlibatan 
dan partisipasi dari warga sekitar. Sebagaimana yang ditetapkan dalam 
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UU No. 32 tentang penyiaran tahun 2003 dan juga PP KPI no. 51, radio 
komunitas didirikan oleh komunitas tertentu atau asosiasi dan bersifat 
independen.

Penggagas  berdirinya  radio komunitas Sukma adalah warga 
masyarakat diantaranya Junaedi MS, Erwin, Yulidar dan warga lainnya di 
sekitar Suka Makmur. Proses pendirian rakom Sukma ini juga didampingi 
dan didukung oleh PEKKA/ Perempuan Kepala Rumah Tangga yang ada 
di Tampok Blang. PEKKA adalah satu organisasi bagi pemberdayaan 
perempuan kepala keluarga, dimana keberadaannya di desa Tampok 
Blang dirasakan cukup berkembang. Bersama-sama PEKKA dan para 
pendiri rakom Sukma FM turut mengawal juga pendirian dan perkem-
bangannya radio komunitas Sukma ini.

Radio komunitas Sukma FM sebagai salah satu bentuk lembaga 
penyiaran telah diakui keberadaannya. Sebagaimana telah diatur dalam 
UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa lembaga 
penyiaran komunitas / radio komunitas merupakan lembaga penyiaran 
yang berbentuk badan hukum Indonesia. Rakom Sukma sendiri telah 
memiliki badan hukum perkumpulan, dan telah mendapatkan ijin berupa 
IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) pada tahun 2006.1 

Penamaan rakom Sukma berasal dari rembugan atau musyawarah 
para warga dan pendirinya. Daya jangkau radio Sukma meliputi satu 
kecamatan, yaitu Suka Makmur. Nama Sukma merupakan kependekan 
dari nama kecamatan Suka Makmur. 

Aktifitas yang berkaitan dengan perkembangan rakom Sukma juga 
mendapatkan dukungan dan partisipasi dari pemerintah setempat. Pihak 
kecamatan memberikan dukungan terhadap semua kebutuhan rakom. 
Misalnya, pihak kecamatan menggunakan acara Muspika (Musyawarah 
Pimpinan Kecamatan) sebagai media untuk mensosialisasikan keberadaan 
rakom Sukma. Aparat kecamatan juga mengundang partisipasi para 
pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk mendukung 
1 Wawancara dengan Junaidi MS, 28 November 2012  
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dan membantu berjalannya rakom tersebut. 

Di pihak lain, Muspika mengumpulkan kepala-kepala gampong. 
Tujuan dari pertemuan itu untuk meneruskan sosialisasi keberadaan 
rakom dan pentingnya memberi dukungan kepada radio komunitas 
Sukma FM. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 35 kepala gampong/ 
Geucik. Mereka menyepakati bahwa masing-masing Gampong akan 
mendukung rakom Sukma berupa sumbangan sebesar Rp 100.000/
gampong/tahun. Dukungan sumbangan tersebut dianggarkan melalui 
Anggaran Dana Desa /ADD di masing-masing Gampong/Desa. Pada 
prakteknya pemberian ADD per Gampong cukup variatif. Berkat desakan 
warganya beberapa Gampong terdorong untuk menambahkan jumlah 
sumbangannya. Desakan warga mengingat manfaat dan peran rakom 
Sukma yang telah dirasakan bersama-sama. 

Pada saat awal berdirinya, sekretariat rakom Sukma berada di 
desa Tampok Blang, sebuah desa terpencil di wilayah Suka Makmur, 
kabupaten Aceh Besar. Rakom Sukma berada di Tampok Blang sekitar 
2 tahun dan kemudian pindah ke pusat kecamatan Suka Makmur, yang 
berjarak sekitar 1,5 km dari desa Tampok Blang. Kepindahan tersebut 
diputuskan dalam rapat pengelola rakom. Studio rakom pindah agar 
rakom Sukma FM lebih dimiliki oleh warga se kecamatan Suka Makmur. 
Selain itu rakom Sukma FM juga dapat berkembang sebagaimana yang 
diharapkan bersama. 

Kepindahan radio Sukma bukan perkara mudah. Para pendiri dan 
pengelolanya harus meyakinkan kepada para pihak untuk mendapatkan 
pemahaman dan sosialisasi keberadaan serta pentingnya rakom ini. Be-
gitu juga dengan pemilihan tempat yang digunakan sebagai sekretariat 
atau studio rakom Sukma FM. Pengelola radio datang dan berkonsultasi 
kepada pimpinan Muhammadiyyah kabupaten Aceh Besar agar dapat 
menggunakan gedung  tersebut.  Permohonan  tersebut dipenuhi 
dengan diberikannya hak pakai gedung tersebut untuk digunakan ak-
tifitas rakom Sukma FM dengan waktu tak terbatas. Ijin diberikan karena 
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Muhammadiyyah mendukung tujuan dan aktifitas rakom Sukma untuk 
pengembangan masyarakat Suka Makmur dan sekitarnya.

Untuk sosialisasi atas eksisnya rakom Sukma ini, tim penggiat ra-
kom melakukan berbagai pendekatan. pertemuan-pertemuan dilakukan 
dengan para pemangku kepentingan, seperti; Muspika /Musyawarah 
Pimpinan Kecamatan, pertemuan para kepala Gampong, dinas-dinas 
pemerintahan daerah. Rakom Sukma juga melakukan sosialisasi melalui 
siaran langsung di radio dengan cara menyapa para warga dan para 
mitra maupun calon-calon mitranya. Selain itu, setiap penggiat rakom 
yang bertemu dengan warga, mitra, tokoh setempat diberi tugas untuk 
mensosialisasilan atas keberadaan rakom Sukma FM ini.

Pada masa awal mengudara, rakom Sukma FM beroperasi sepanjang 
8 jam yaitu dari pukul 15.00 – 23.00 setiap harinya. Sementara itu isi siaran 
berupa informasi seputar dampak bencana yang terjadi, berita-berita 
kehilangan, pengetahuan-pengetahuan seputar masyarakat, kesehatan, 
pendidikan, dan hiburan.

Pasang dan surut silih berganti turut mewarnai perkembangan di 
radio komunitas Sukma FM, sehingga cukup dirasakan dinamikanya. Mulai 
dari aspek kelengkapan kelembagaan, sumber daya dan pendanaannya.

Dilihat dari kelengkapan kelembagaannya, rakom Sukma telah 
berkembang cukup baik. Secara kelembagaan, sebagaimana disampaikan 
di atas, rakom Sukma FM telah memiliki struktur kepengurusan yang 
jelas. Saat ini struktur organisasi rakom Sukma FM telah dilengkapi selain 
DPK dan BPPK, juga tim pengelola yang melengkapi strukturnya. Lepas 
dari struktur kelembagaan, yang paling penting dalam kelengkapan 
rakom yaitu adanya partisipasi warga masyarakat mulai dari pendirian 
sampai pengelolaannya.

Berdasarkan UU Penyiaran yakni pada pasal 21 ayat 2 pada poin 
b bahwa LPK / Lembaga Penyiaran Komunitas, termasuk rakom, dimak-
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sudkan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai 
kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, 
pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Dalam 
hal ini, rakom Sukma FM telah mengupayakan apa yang dimaksudkan 
sebagai lembaga penyiaran komunitas sebagaimana yang dimaksud-
kan dalam UU penyiaran. Rakom Sukma memiliki program-program 
penyiaran informasi, pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan dengan 
karakter masyarakat Suka Makmur. Salah satunya adalah rakom Sukma 
FM bekerjasama dengan dinas pertanian setempat. Kerjasama tersebut 
dilakukan guna memfasilitasi pengetahuan dan juga pengarahan dalam 
hal pertanian khususnya penyuluhan bagi petani padi. Begitu juga unsur 
budaya setempat yang telah menjadi jadwal rutin rakom Sukma FM pada 
acara-acaranya yang menyiarkan lagu-lagu dan budaya Aceh lainnya.

Upaya-upaya pelibatan warga dalam kegiatan di radio komunitas 
Sukma FM senantiasa terus dilakukan. Terkadang, Rakom Sukma FM sendiri 
merasa kekurangan materi siaran. Sehingga tim pengelola perlu mencari 
informasi dari masyarakat mulai dari berita kehilangan dan berita kegiatan 
di lingkungan. Selain itu juga rakom Sukma FM  menyampaikan atau 
mempromosikan jualan warga sekitar rakom. Dalam mempromosikan 
jualan warga sekitar, radio Sukma FM tetap konsisten untuk menjaga 
independensinya dari kapitalisme swasta. Artinya sekalipun dari promosi 
tersebut rakom Sukma FM mendapatkan kompensasi, namun rakom 
Sukma FM dapat bersikap secara proporsional.

Rakom Sukma menghadapi ujian independensinya pada aspek 
politik. Sebagai contoh rakom Sukma menggalang dana kepada beberapa 
anggota dewan DPRD. Wilayah Suka Makmur adalah salah satu dapilnya 
(daerah pilihan). Rakom Sukma FM mengakui bahwa dana yang digalang 
dari anggota Dewan merupakan Dana Aspirasi Masyarakat yang memang 
diperuntukkan bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan pengelola rakom 
Sukma untuk kegiatan semisal program sosialisasi hak-hak pemilih, dll. 
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Selain itu rakom Sukma juga mengundang para calon legislatif 
maupun calon pimpinan daerah (eksekutif) untuk ‘berkampanye’ di radio 
tersebut. Prinsipnya pengelola rakom Sukma mengundang kepada semua 
calon yang akan ‘berlaga’ pada pemilihan umum. Sementara respon yang 
diterima adalah menjadi hak sepenuhnya dari para calon legislatif dan 
eksekutif. Pernah sekali pada saat pemilu ada 5 calon pimpinan daerah, 
namun yang merespon undangan rakom Sukma hanya 3 calon. Rakom 
Sukma tetap menjalankan sosialisasi pimpinan daerah dengan 3 calon 
yang merespon undangan tersebut.

Pendanaan rakom Sukma FM juga tak luput dari pasang dan surutnya. 
Pada saat 2 tahun pertama sejak berdirinya, rakom Sukma mendapatkan 
banyak donasi dan dukungan dari warga sekitar Tampok Blang. Selain itu 
rakom Sukma FM menerima banyak dukungan dari para Gampong yang 
bersedia menyumbang. Para Geucik (kepala gampong/desa) mengang-
garkan dana untuk disumbangkan kepada rakom Sukma FM melalui ADD/ 
Anggaran Dana Desa sebesar Rp 100.000/tahun/Gampong. Wilayah Suka 
Makmur memiliki 35 Gampong, dimana semua Gampong mendukung 
dan paling tidak Rakom Sukma FM menerima setiap tahunnya sekitar 
Rp 3.500.000/ tahun. Ditambah lagi beberapa Gampong, atas dorongan 
warganya yang menganggarkan dan memberi jumlah sumbangan lebih 
besar dari jumlah yang telah disepakati. 

Pasca pergantian kepala kecamatan dan kepala Gampong, rakom 
Sukma tidak bisa lagi mendapat dukungan dari mereka. Rakom Sukma 
sadar bahwa mestinya hubungan yang sudah terjalin masih bisa dilan-
jutkan. Problemnya adalah para penggiat di rakom Sukma minim yang 
berminat untuk memikirkan dan bekerja untuk keberlanjutan rakom 
sendiri. 

Pendanaan rakom Sukma FM juga menerima sumbangan dari 
para warga, termasuk para pendiri rakom yang memiliki usaha. Upaya 
ini juga berjalan pada saat rakom Sukma FM masih berada di Tampok 
Blang. Selain itu, pada saat program ARRNet akan berakhir, maka untuk 
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keberlangsungan dan keberlanjutan rakom-rakom yang ada di Aceh 
diberikanlah modal. Masing-masing rakom termasuk rakom Sukma 
FM mendapatkan modal sebesar Rp 2.500.000,-. Dari modal tersebut 
ditambah dengan modal dari beberapa warga yang berminat kemudian 
bekerjasama dengan rakom Sukma membuka counter penjualan pul-
sa handphone. Dan kegiatan ini masih berlangsung hingga saat studi 
lapangan dilakukan. 

Meskipun kondisi radio komunitas Sukma FM sederhana, pengelola 
rakom tetap mengupayakan keberadaan dan keberlanjutannya yaitu 
dengan menjadikan rakom ini tetap dekat di hati warga Suka Makmur. 
Adapun beberapa perkembangan yang terjadi di rakom Sukma adalah 
sebagai berikut:

1. Memiliki jadwal siaran tetap. Rakom Sukma bersiaran sekitar 8 
jam per harinya yaitu dari pukul 15.00 – 23.00. Program acara 
siarannya pun beragam seperti berita dan informasi, hiburan, 
dll. Jadwal acara ini sifatnya fleksibel, artinya acara yang sudah 
rutin bisa diselipkan dengan acara khusus seperti talkshow atau 
penggunaan jam tayang untuk jinggle, sandiwara radio, dll. 

2. Berjejaring dengan rakom lain seperti forum silaturahim antar 
rakom se Aceh Besar – Banda Aceh (ABBA). Forum ini melakukan 
silaturahim dengan instansi pemerintah, silaturahim dengan 
para tokoh agama dan tokoh lainnya. Jaringan ini memiliki 
kegiatan berupa silaturahmi rutin, mengadakan pelatihan-pela-
tihan jurnalistik dengan mengundang partisipasi pihak lain, dll.

3. Radio komunitas Sukma FM menjadi tempat belajar bagi semua 
warga, khususnya para penggiatnya. Ada 2 orang penyiarnya 
yang kini menjadi penyiar RRI dan penyiar di radio swasta. Hal 
ini dipandang positif, artinya rakom bisa menjadi wadah untuk 
menempa kapasitas kepenyiaran penggiatnya. 
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4. Dalam pengambilan keputusan, pengurus dan tim selalu 
melakukannya secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk 
menjaga konsistensi bahwa rakom adalah milik bersama, atau 
sekedar menjalin kebersamaan internal rakom. Selain itu, per-
temuan-pertemuan internal juga dimanfaatkan sebagai kegiatan 
diskusi agar terbuka ruang untuk saling belajar antar tim dan 
pengurus. Selain itu, pertemuan semacam itu dapat mengatasi 
persoalan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. 

5.  Rakom Sukma selalu mensosialisasikan bahwa rakom ini ber-
beda dengan radio pemerintah atau radio swasta/ komersil. 
Rakom Sukma memiliki semangat bahwa radio komunitas 
Sukma FM ini adalah milik warga, oleh warga, dan untuk warga 
Suka Makmur. Karena masih ada saja anggapan yang menya-
makan rakom Sukma ini dengan radio swasta lainnya, dan ini 
berdampak pada minimnya bantuan yang diterima rakom.

Rakom Sukma FM cukup strategis berada di tengah-tengah atau 
pusat dari kecamatan Suka Makmur. Rakom Sukma FM berada di dekat 
pasar dan pertokoan, masjid, kantor kecamatan, dan tempat-tempat 
umum. Dari keberadaannya yang strategis itu, semestinya rakom Sukma 
FM bisa mengembangkan berbagai macam event. Sayangnya hal ini 
belum banyak dikembangkan oleh rakom Sukma FM. 

Selain itu acara-acara yang dijadwalkan cukup bervariasi antara 
informasi, hiburan, dan juga konsistensi menjaga partisipasi warga. 
Acara-acara yang spesifik terkait dengan isu ada pada acara ‘dunia anak’ 
dan ‘Dunia Remaja’. Acara ‘Dunia Anak’ menyajikan informasi seputar 
anak-anak. Acara tersebut dikemas dengan beragam hal seperti memu-
tarkan lagu-lagu anak, mengajak warga berpartisipasi langsung on air, 
mengajak anak TK untuk bercerita tentang beragam hal, dll. Begitu juga 
untuk acara ‘Dunia Remaja’ disajikan dengan beragam isu seputar dunia 
remaja dan permasalahannya. Permasalahan seputar remaja seperti 
narkoba dan pencegahannya, pergaulan remaja, prestasi remaja, dll.
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Selain isu khusus, acara di Sukma FM juga menyajikan acara Obrolan 
Sore. Isi dari acara Obrolan Sore ini untuk menginformasikan dan berbagi 
informasi seputar peristiwa atau kegiatan yang terjadi di kecamatan. 
Mulai dari informasi layanan publik, acara kenduri warga, dll. 

Untuk mendorong partisipasi warga sebagai bagian dari strategi 
fundraising adalah acara request lagu. Acara ini diperuntukkan bagi war-
ga yang meminta diputarkan lagu pilihannya sekaligus menyampaikan 
salam-salam kepada keluarga atau warga lainnya. Bagi warga yang ingin 
merequest dikenakan biaya berupa pembelian kartu pendengar yaitu 
Rp 1.000 per 3 kartu. Acara ini mendapatkan apresiasi yang cukup bagus 
pada awalnya. 

Sayangnya, acara request lagu ini tidak lagi mendapatkan                         
dukungan warga setelah studio rakom Sukma pindah ke Sibreh. Peruba-
han alat komunikasi yang digunakan warga turut menjadi salah satu sebab 
dari berkurangnya dukungan mereka. Seiring perkembangan teknologi 
komunikasi, handphone dengan layanan telepon langsung dan pesan 
singkat/ SMS lebih diminati warga. Sehingga permintaan lagu warga bisa 
dilakukan melalui SMS. Namun, SMS request yang diterima oleh rakom 
belum bisa mendatangkan pendapatan sebagaimana yang diterima melalui 
kupon. Rakom belum mengembangkan skema SMS berlangganan atau 
kemitraan dengan provider.

B. Kepemilikan, Struktur dan pengelola radio

Radio komunitas Sukma FM ini merupakan radio milik warga dan mas-
yarakat Suka Makmur. Namun, status kepemilikan ini secara tertulis 
dituangkan dalam dokumen resmi. Junaedi MS, selaku pendiri dan 
pengelola rakom Sukma menjelaskan: 

“Kami selalu bilang kepada para pihak dan juga masyarakat 
bahwa radio Sukma FM ini adalah milik warga Suka Makmur. 
Informasi yang tersiar di radio Sukma sangat terbuka. Artinya 
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sumber, penyampai informasi maupun pengetahuan lainnya 
adalah dari warga oleh warga dan untuk warga Suka Makmur” 2

Dalam pengelolaan rakom Sukma FM ini telah dibentuk struktur 
kelembagaannya. Struktur tersebut terdiri dari Dewan Penyiaran Komu-
nitas (DPK), Badan Pengelola Penyiaran Radio Komunitas (BPPK), dan 
divisi-divisi, seperti divisi umum, penyiaran, pemberitaan, dan teknis. 
Sayangnya beberapa pengelola rakom yang berada di struktur ini memiliki 
rangkap jabatan. Sebagian pengelola rakom lainnya sudah tidak aktif. 
Rangkap jabatan terjadi seperti pada jabatan ketua DPK yang merang-
kap sebagai tim di divisi Umum. Selain itu, bendahara DPK merangkap 
sebagai penanggungjawab pada divisi umum, dll. Meski demikian, hal 
tersebut tidak menjadi persoalan di internal mereka. Berikut ini adalah 
struktur kelembagaan radio komunitas Sukma FM Kecamatan Suka 
Makmur Kabupaten Aceh Besar:

Dewan Penyiaran Komunitas
Ketua  :  Mariani
Sekretaris :  Eka
Bendahara :  Yulidar

Badan Pengelola Penyiaran Komunitas
Ketua BPPK :  Junaedi MS

PJ Umum :  Yulidar
Tim  :  Mirza Neidi 

Mariani
Edo
Heru

2  Wawancara dengan Junaedi MS, 28 November 2012
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PJ Penyiaran :  Yusriadi
Tim  :  Heru

Edo
Khairuna
Andri Kurniawan
Uswatun Hasanah
Sri Fatmawati
Sadli
Mainiar
Darniah
Reza Umami

PJ Pemberitaan  :  Tura
Reporter   : Fitri

Tata
Ani

PJ Teknik   : Andri
Tim    : Eko

Ady
Dedy Heriansyah
Jamaluddin
Juliadi
Syaukani
Vizan 

Sebagaimana peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No.3/P/
KPI/08/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran yakni pada bagian 
Kelengkapan Umum Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), menyatakan 
bahwa lembaga penyiaran komunitas harus memiliki Dewan Penyiaran 
Komunitas (DPK) yang bertindak sebagai pengawas dan Badan Pelaksana 
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Penyiaran Komunitas (BPPK) sebagai pelaksana. Oleh karena itu rakom 
Sukma FM sebagai salah satu lembaga penyiaran komunitas memenuhi 
kelengkapan umum tersebut. 

Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) yang ada di rakom Sukma 
FM berperan sebagai pengawas. Namun seiring waktu, keberadaannya 
kurang dirasakan perannya oleh para pengelola. Sebagian besar tugas 
terkait controlling dan tanggungjawab berjalannya rakom ini diperankan 
oleh ketua BPPK. Selain itu BPPK berfungsi juga sebagai ‘fundraiser’nya 
(pencari dana/ sumber daya) rakom Sukma, yakni orang yang langsung 
berhubungan dengan para calon mitra maupun mitranya.

Manajemen lembaga rakom Sukma FM adalah manajemen ke-
bersamaan. Artinya pengelolaan dilakukan secara bersama-sama oleh 
semua tim yang ada sesuai pembagian tugas dan peran yang tercantum 
dalam struktur. Meski demikian pengerjaan atas persiapan dan pelaksa-
naan kegiatan dilakukan dan menjadi tanggungjawab semua tim rakom 
Sukma secara bersama-sama. Jika ada salah satu tim yang berhalangan 
hadir maka teman lain dalam tim bisa menggantikannya untuk mengurus 
hal-hal yang menjadi tanggungjawab pengelola yang absen. 

Dari segi kapasitas, para pengelola rakom Sukma FM ini adalah 
orang-orang yang cukup kompeten. Mereka dibekali berbagai macam 
pelatihan terkait kepenyiaran, jurnalisme, dan juga ke-rakom-an. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya dua pengelola rakom Sukma FM yang 
juga dipercaya untuk menjadi penyiar di media penyiaran lain.

Sementara pada isi atau materi yang akan disiarkan kepada  pen-
dengarnya, pengelola rakom Sukma FM bersifat terbuka. Artinya pengelola 
rakom memberikan peluang seluas-luasnya bagi warga Suka Makmur 
untuk memberi dan menyampaikan yang dimilikinya kepada dan melalui 
rakom Sukma FM. Selain itu radio Sukma juga mengupayakan jemput 
berita, dimana salah satu reporternya ada yang ditempatkan atau stand 
by di kecamatan untuk mencari dan memperoleh informasi dan berita 
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yang perlu disampaikan kepada warga Suka Makmur. 

Pengelolaan rakom Sukma FM ini ditunjang dengan adanya upaya 
regenerasi pengelolanya. Para penggiat dan pengelola rakom Sukma FM 
merupakan orang-orang lama yang berkurang jumlahnya dari waktu ke 
waktu. Padahal perekrutan di rakom Sukma FM ini sangat terbuka bagi 
warga yang berminat. Pengelola Sukma FM ini juga aktif bekerjasama 
dengan pesantren. Para santri yang mempunyai waktu luang diajak ke 
studio rakom Sukma. Harapannya dengan kegiatan semacam ini, para 
santri akan mengenal, memahami dan memiliki minat untuk aktif di ra-
kom Sukma. Namun, upaya ini belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain itu pengelola rakom Sukma FM juga pernah mengupayakan 
kerjasama dengan kepala sekolah SMP yang ada di Suka Makmur. Kerjasama 
dimaksudkan agar para siswa SMP tersebut mendapatkan pengetahuan 
dan keterampilan terkait penyiaran dan jurnalis untuk menjadi salah satu 
materi muatan lokal/ mulok. Setelah ada kesepakatan antara rakom dengan 
pihak SMP, kemudian kegiatan ini berjalan 1 bulan. Sayangnya, setelah itu 
jumlah siswa yang terlibat semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena 
dari rakom Sukma FM ini tidak memiliki dana khusus untuk mendukung 
siswa atau calon-calon penggiat /penyiar radio ini.  

C. Profil Pendengar dan Pendukung

Secara geografis, Kecamatan Suka Makmur kabupaten Aceh Besar terma-
suk area daratan. Masyarakat yang tinggal di kecamatan Suka Makmur 
tergolong masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya 
adalah petani. Selain petani, mata pencaharian penduduk lainnya adalah 
pedagang, buruh tani, pegawai negeri sipil, guru, dan lain-lain. Secara 
umum akses masyarakat Suka Makmur terhadap media adalah radio, 
koran, televisi, dan  papan informasi yang terletak di kantor pelayanan 
publik.
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Pendengar dari radio Sukma FM ini mencakup hampir semua 
kalangan warga Suka Makmur. Di antara pendengar rakom Sukma FM 
ini adalah para orang tua dengan beragam profesi seperti petani, peda-
gang, pegawai dan lain-lain. Selain itu ada juga dari kalangan anak muda 
baik siswa dan mahasiswa. Meskipun di kecamatan Suka Makmur ini 
tidak terdapat perguruan tinggi/ universitas, namun sebagian pemuda/
pemudinya merupakan mahasiswa di Banda Aceh. 

Radio komunitas Sukma FM memiliki pendukung yang berparti-
sipasi atas kelangsungannya. Mereka terdiri dari individu dan lembaga. 
Dari pendukung individu, dukungan datang dari semua kalangan di 
wilayah Suka Makmur. Mulai dari orang tua, anak muda dan mudi, dan 
masyarakat umumnya dengan beragam latar belakang profesi. Semen-
tara pendukung dan donatur lembaga terdiri dari berbagai instansi 
pemerintahan, ormas, dan juga masyarakat yang ada di wilayah Suka 
Makmur dan Aceh Besar. Hal inilah yang menjadikan rakom Sukma den-
gan semua dinamikanya senantiasa dapat bertahan dan berlangsung 
hingga saat studi dilakukan. 

Kontribusi warga individu dan instansi (lembaga) yang diberikan 
kepada rakom Sukma memiliki keragaman bentuk. Bentuk-bentuknya terdiri 
dari pelibatan dan keterlibatan warga dengan berbagi dan memberikan 
ide/gagasan, tenaga, peralatan, makanan & minuman, serta sumbangan 
dana. Bentuk donasi yang diterima dari mitra lembaga baik pemerintah 
dan institusi lain, biasanya dalam bentuk pelaksanaan program bersama 
dengan berbagai kegiatan baik on air dan off air, fasilitas tempat, serta 
dana. Para mitra dari instansi pemerintah diantaranya pemerintah tingkat 
kelurahan, kecamatan, dinas kesehatan, BKKBN, dll. Selain itu mitra yang 
juga turut mendukung berkembangnya radio Sukma FM ini antara lain 
PEKKA, ARRNet, CRI, Pesantren, Sekolah-sekolah, dll.
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D. Peran dan Kontribusi Rakom

Penjelasan UU penyiaran tahun 2003 menyatakan bahwa radio komunitas 
harus difungsikan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan 
komunitas/warganya. 

Rakom Sukma FM telah berupaya sebagai media komunitas yang 
memiliki entitas, peran, dan juga kontribusi kepada warga Suka Makmur. 
Selain minimnya akses masyarakat terhadap media, rakom Sukma FM 
memberikan banyak peran bagi warga, diantaranya: 

1. Penyampai informasi dan ilmu pengetahuan. Rakom Sukma FM 
turut andil memberikan pencerahan kepada warga dalam hal informa-
si kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat. Info 
yang diberikan seputar info warga, isu-isu pemberdayaan, isu anak, isu 
remaja, dll. Peran ini dilakukan dengan siaran on air dan juga off air atau  
pertemuan.  Sebagai contoh pada saat pertemuan tentang sosialisasi 
hak-hak pemilih pada konteks hak sipil dalam pemilihan umum. Dengan 
demikian, melalui keberadaan rakom Sukma ini warga lebih mengetahui 
dan memahami informasi terkait berita dan isu yang masuk ke wilayah 
Suka Makmur. 

2. Meningkatkan keterampilan warga dalam menyampaikan pendapat, 
pertanian dan keterampilan menggunakan teknologi. Untuk dapat 
menambah dan meningkatkan keterampilan warga, tim pengelola rakom 
Sukma menyelenggarakan pelatihan dan sharing pengetahuan langsung 
di radio on-air dan off-air. Untuk on-air, rakom Sukma FM menyiarkan 
program penyuluhan bekerjasama dengan dinas pertanian kabupaten 
Aceh Besar. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat pendengar 
siaran ini bisa merasakan manfaat mengingat penyampaian informasi 
ini langsung dari petugas penyuluhan. Sebagian masyarakat menyam-
paikan apresiasinya kepada penyiar bahwa hasil pertanian mereka bisa 
bertambah baik. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi, 
dimana warga petani mendapatkan manfaat dari adanya penyuluhan 
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tersebut. Di sisi lain pihak penyuluh dari dinas pertanian juga berterima 
kasih kepada rakom Sukma FM karena sudah diberikan kesempatan 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana fung-
sinya. Untuk itu dinas pertanian turut berkontribusi sumbangan dana 
kepada rakom Sukma FM. Pelatihan diselenggarakan secara formal 
seperti pelatihan, sementara partisipasi warga di radio secara informal. 
Melibatkan warga pada acara dan kegiatan rakom guna memberikan 
ruang dan pengalaman. 

3. Memberikan hiburan. Berkat rancangan tim pengelola, rakom Sukma 
FM memiliki beberapa acara yang dimaksudkan memang untuk mem-
beri hiburan kepada warga pendengarnya. Sebagai contoh adalah acara 
Sukma Ceria dan Sukma Enjoy. Dari dua acara ini diperdengarkan oleh 
penyiar yaitu musik-musik mulai dari lagu-lagu pop, lagu daerah Aceh, 
lagu dangdut, lagu jiran, dll.

Pada awal pendiriannya Radio komunitas Sukma FM juga terlibat dalam 
kerja-kerja rehabilitasi dan recovery dari dampak Tsunami Aceh. Mulai 
dari pekerjaan yang bersifat menyiarkan informasi hingga kerja fisik 
ikut terjun di lapangan guna membantu saudara-saudara yang terkena 
dampak langsung. Selain itu, rakom Sukma juga turut berperan khusus-
nya dalam menjalin dan memelihara jaringan sebagai radio komunitas. 

Radio Sukma juga mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan silatura-
him antar radio komunitas, baik yang ada di Aceh Besar – Banda Aceh, 
maupun jaringan rakom tingkat provinsi Aceh hingga nasional. Rakom 
Sukma FM sendiri merupakan anggota dari Jaringan Radio Komunitas 
Indonesia/ JRKI. 
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Strategi Fundraising 
Sukma FM
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3 Strategi Fundraising 
Sukma FM

A. Sumber Daya dan Sumber Dana Sukma FM

Radio komunitas Sukma FM merupakan lembaga penyiaran komunitas 
yang diatur oleh UU dan peraturan lainnya. Sebagaimana yang tercantum 
dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan PP No. 51 tahun 2005 bah-
wa sumber pembiayaan bagi radio komunitas berasal dari sumbangan, 
hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, 
menurut UU tersebut juga mengatur bahwa rakom merupakan lemba-
ga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh 
komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan 
daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta bertujuan 
untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Sementara itu, rakom Sukma FM memiliki sumber pendanaan 
dan sumber daya yang cukup beragam. Sumber pendanaannya terdiri 
dari sumbangan individu warga di wilayah Suka Makmur, para tokoh, 
dan individu yang memiliki keterkaitan dengan Suka Makmur. Sumber 
pendanaan radio Sukma FM juga berasal dari lembaga-lembaga baik 
instansi pemerintah seperti kelurahan/ Gampong, kecamatan, Pemerintah 
Daerah Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, BKKBN, dll. Selain 
itu rakom Sukma menerima dukungan dari NGO seperti CRI / Combine 
Resources Institution dengan ARRNetnya, World Bank, PEKKA/ pember-
dayaan perempuan kepala keluarga, dll. Dukungan juga datang dari 
institusi seperti sekolah-sekolah (TK & SMP), pesantren, Muhammadiyah.
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Selain dukungan kemitraan yang diterima, rakom Sukma FM juga 
mengembangkan iklan/promosi usaha komunitas. Pada dasarnya dalam 
aturan Lembaga Penyiaran Komunitas tidak diperkenankan melakukan 
kegiatan komersil. Iklan yang bisa diterima dan disiarkan hanya iklan 
layanan masyarakat. Namun  demikian, upaya mempromosikan usaha 
masyarakat lokal tetap dilakukan oleh rakom Sukma FM. Senada dengan 
ini respon yang sama muncul dari Badan Pelaksana Penyiaran Komuni-
tas rakom Sukma FM sekaligus salah satu Pengurus JRKA, Junaedi MS 
sebagai berikut:

“Kalau promosi usaha komunitas ini tidak dibolehkan, lantas 
dari mana lagi sumber pemasukan bagi rakom. Promosi usaha 
komunitas itu adalah upaya rakom agar warga terlibat, sekaligus 
warga langsung mendapatkan manfaat atas keterlibatannya”. 3

Di samping itu, ada juga usaha yang dikembangkan rakom Sukma 
yaitu penjualan voucher handphone. Usaha yang dirintis perlahan tapi 
cukup menghasilkan ini telah menjadi salah satu pendapatan dominan 
yang menopang keberadaan rakom Sukma. Hal ini disampaikan pendiri 
dan pengelola rakom Sukma sebagai berikut:

“Kalau kemitraan dengan lembaga lain itu kan ada masanya, 
entah 2 atau 7 bulan, kemudian berhenti. Tapi kalau jualan 
voucher ini setiap bulannya kita bisa mendapatkan pemasukan. 
Meskipun kecil, tapi terus berkelanjutan” 4

Adapun bentuk-bentuk sumbangan dan dukungan yang diterima  
oleh rakom Sukma FM berupa dana, barang, makanan & minuman, 
tenaga, ide dan gagasan,  serta relawan. 

3  Wawancara dengan Junaedi MS, Rabu 28 November 2012. 

4 Ibid 
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Penjelasan mengenai sumber-sumber daya dan dana yang digalang 
dan diterima oleh rakom Sukma FM adalah:

1. Sumber Dana dari Pemerintah

Rakom Sukma FM memperoleh sumber daya dan sumber dana dari 
berbagai instansi pemerintah berupa himbauan untuk mendukung 
rakom. Himbauan yang diberikan oleh kecamatan kepada para kepala 
Desa/Gampong untuk memberikan dukungan dana kepada rakom 
Sukma. Sejumlah 35 atau semua Kepala Gampong menyambut baik 
himbauan tersebut dan menyepakati bahwa mereka akan mendukung 
dan menyumbang rakom Sukma. Sumbangan tersebut diambilkan 
dari ADD/Anggaran Dana Desa, dimana masing-masing Gampong 
menyumbang Rp 100.000/tahunnya. Ada juga beberapa Gampong yang 
mendapatkan masukan dan dorongan dari warganya memasukkan 
anggaran lebih dari yang disepakati kepada rakom Sukma FM. Hasilnya, 
dari beberapa Gampong tersebut ada yang memberikan Rp 200.000 
hingga Rp 500.000/ tahun kepada rakom Sukma FM. 

Sayangnya sumbangan tersebut berlangsung kurang lebih 2 tahun 
pertama saja. Setelah ada pergantian personal di pemerintahan baik 
kelurahan dan kecamatan, maka semangat tersebut kendur lagi. Hal 
ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola rakom Sukma FM untuk 
mengembangkan skema yang lebih baik lagi dalam menjalin kemitraan 
dengan pihak kelurahan/Gampong dan kecamatan.

Rakom Sukma FM mendapatkan dukungan dari BKKBN provinsi 
Aceh. Pada saat itu, kemitraan yang dijalin berupa permintaan pihak BKKBN 
untuk sosialisasi program dengan cara memutarkan atau menyiarkan iklan 
layanan masyarakat dan sandiwara radio. Dari kemitraan ini rakom Sukma 
mendapatkan kompensasi pemutaran sosialisasi program BKKBN yaitu 
Rp 800.000/ bulan. Program ini bersifat kontraktual yaitu hanya 3 bulan. 
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Sementara kemitraan rakom Sukma FM dengan departemen/dinas 
pertanian kabupaten Aceh Besar adalah program penyuluhan pertanian. 
Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya bahwa sebagian besar 
wilayah Suka Makmur merupakan wilayah pertanian sebagian besar mata 
pencaharian warganya adalah petani padi. Program ini berupa kemitraan 
antara rakom yang meminta kepada dinas pertanian untuk penyulu-
han melalui siaran on-air mengenai pengelolaan tanaman, pengairan, 
pemberantasan hama, dll. Dari kegiatan tersebut dinas pertanian turut 
berkontribusi berupa sumbangan dana kepada rakom Sukma FM.

2. Sumber Pendanaan dari Lembaga Donor/NGO, & Ormas. 

Radio komunitas Sukma FM juga menerima dukungan dan pendanaan 
dari World Bank. Hal ini terkait dengan bantuan untuk dampak Tsunami 
pada tahun 2006. Selain itu, rakom Sukma juga menerima pendanaan 
dan dukungan pendampingan dari CRI melalui program ARRNet. Yaitu 
pendanaan bagi berjalannya pusat informasi bagi recovery & rehabilitasi 
pasca Tsunami khususnya rekonstruksi jaringan radio di Aceh. Selain 
itu pendampingan terkait kepenyiaran dan juga pengelolaan rakom. 
Selain itu dukungan juga datang dari PEKKA yang turut memfasilitasi 
pengembangan rakom Sukma FM. 

Keberadaan rakom Sukma di Sibreh tidak luput dari dukungan 
dan bantuan yang diberikan oleh Muhammadiyyah. Muhammadiyyah 
kabupaten Aceh Besar memberikan hak pakai gedung yang digunakan 
sebagai studio atau sekretariat bersama rakom Sukma FM. 

3. Sumber Pendanaan Dari Penjualan Spot Air Time.

Rakom Sukma FM memperoleh pendanaan dari spot air time, seperti 
iklan layanan masyarakat, promosi usaha komunitas, penyiaran berita 
kehilangan, dan talkshow. Iklan layanan masyarakat biasanya diminta dari 
instansi pemerintah yang memiliki program sosialisasi melalui jinggle, 
ataupun teks yang dibacakan oleh penyiar. 
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Promosi usaha komunitas adalah iklan yang berasal dari para 
pedagang yang berjualan di sekitar sekretariat atau studio Sukma FM. 
Mereka adalah pedagang air isi ulang/ air galon, warung kopi, counter 
handphone, dll. Syarat agar promosi usaha komunitas tersebut disiarkan 
adalah pedagang yang ingin diiklankan menyumbang sekedar biaya 
produksi atau biaya siaran ke pengelola rakom Sukma FM. Begitu juga 
untuk warga yang kehilangan barangnya, seperti motor, helm, dompet, 
dll dapat juga menginformasikannya melalui rakom Sukma dengan 
memberi sedikit imbalan (sukarela) bagi rakom sendiri.

Selain itu, spot on-air juga digunakan rakom Sukma untuk mencari 
pendanaan dengan memberikan spot siaran untuk talkshow. Biasanya 
yang menjadi mitra pada talkshow adalah dinas pemerintah yang memiliki 
tugas untuk mensosialisasikan program-programnya. Misalnya, kerjasama 
rakom Sukma FM dengan Dinas Pertanian, dll.  

4. Sumber Daya dan Pendanaan Warga Suka Makmur

Warga atau komunitas merupakan kunci dari keberadaan dan juga ke-
berlanjutan rakom. Begitu juga yang berlangsung dengan rakom Sukma 
FM.  Sumbangan warga menjadi salah satu tumpuan pendanaannya. 
Sumbangan individu ini diantaranya berasal dari personil pengelola & 
pendiri rakom, warga & para tokoh sekitar seperti Geucik, Camat, Bupati. 

Selain itu, sumbangan juga datang dari anggota-anggota DPRD 
dengan daerah pilihannya wilayah Suka Makmur. Beberapa anggota 
dewan tersebut memberikan sumbangan dana secara personal. Sebagai 
anggota dewan, mereka memiliki fasilitas dana aspirasi masyarakat yang 
sebagian disumbangkan untuk rakom melalui pengajuan proposal untuk 
program tertentu. Program yang dipilih tentu saja yang memiliki relevansi 
dengan demokrasi, seperti hak-hak pemilih, dll. 

Sumbangan lainnya berasal dari sumbangan warga. Meskipun 
nominalnya tidak terlalu besar, para pengelola tetap berupaya melibat-
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kan warganya. Hal ini diimplementasikan melalui sapaan dan salam di 
udara (on-air) agar warga terdorong untuk tetap mendukung. Dukungan 
atau sumbangan yang diberikan dari warga berupa dukungan moril/ 
motivasi, ide, tenaga, keahlian & pengetahuan, peralalatan, konsumsi 
seperti makanan dan minuman, dll.

Sementara penggunaan dari sumber daya dan dana yang diper-
oleh rakom Sukma bergantung pada bentuk dan besarannya. Untuk 
sumbangan non-dana langsung digunakan atau dikonsumsi langsung 
untuk kegiatan terkait. Sementara untuk sumbangan dana yang diperoleh 
selain dipergunakan langsung, juga jika ada sisa maka akan dimasukkan 
ke dalam kas rakom untuk kebutuhan-kebutuhan mendatang.

B. Kebijakan dan Etika Fundraising

Acuan peraturan dan hukum terkait etika fundraising radio komunitas 
ini adalah UU No. 32 tahun 2002 dan PP No. 51 tahun 2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Komunitas. Dua aturan tersebut menggariskan 
bahwa radio komunitas sebagai lembaga penyiaran komunitas berfungsi 
tidak untuk mencari laba dan hanya dapat menerima sumbangan yang 
tidak mengikat. 

Rakom Sukma FM tidak memiliki etika fundraising secara spesifik 
maupun terdokumentasi. Mereka mendasarkan kebijakan terkait aturan 
pendanaan lembaga penyiaran komunitas, dalam hal ini radio komunitas. 
Pemahaman pada aturan tersebut diketahui dan dipahami secara kon-
sensus. Prakteknya, etika fundraising di rakom Sukma adalah berupaya 
untuk mengikuti peraturan yang berlaku secara umum sebagai lembaga 
penyiaran komunitas. Meskipun tidak dapat dipungkiri, ada beberapa 
ketentuan dari peraturan yang diinterpretasikan secara berbeda oleh 
pengelola rakom Sukma.  

Sebagai contoh suatu saat ada 1 partai yang datang untuk berkam-
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panye melalui radio ini. Pengelola rakom Sukma FM menolak karena radio 
ini milik komunitas dan bukan radio partai ataupun radio sekelompok 
orang tertentu. Pada kesempatan lain, Rakom Sukma pernah mengun-
dang semua partai yang akan berlaga di pilkada. Dalam hal ini Rakom 
Sukma menerima dana siaran dari parta-partai yang hadir. Perwakilan 
partai yang diundang namun tidak hadir, maka hal demikian bukan 
menjadi persoalan rakom. 

Pengalaman lainnya terkait kepala daerah (bupati Aceh Besar) 
yang hendak beriklan di rakom Sukma pada saat pilkada. Pada saat itu 
ada 3  dari 5 calon bupati yang ingin beriklan di rakom Sukma. Rakom 
Sukma tetap menerima iklan kampanye dari 3 calon bupati tersebut. 
Pengalaman tersebut diinterpretasikan oleh penggiatnya bahwa rakom 
Sukma FM berupaya untuk memastikan terwujudnya hak-hak warga 
sebagai pemilih, sekaligus menjaga independensinya sebagai rakom. 

Sementara untuk usaha komersil, rakom Sukma FM tidak memberi 
batasan khusus dalam penggalian dana dan sumber dayanya. Rakom 
Sukma FM mencoba untuk konsisten dengan aturan yang berkaitan 
dengan rakom dalam pencarian pendanaan. Namun, pengelola rakom 
Sukma memiliki interpretasi sendiri terhadap aturan larangan iklan 
komersil. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa promosi usaha 
komunitas tetap diterima meski tidak diperkenankan dalam kebijakan 
terkait rakom. Upaya ini dianggap sebagai ajang pemberdayaan bagi 
warga Suka Makmur sendiri. Oleh karena itu rakom Sukma FM juga 
mencari dan menerima pendanaan dari iklan usaha komunitas. Selain 
itu radio Sukma juga pernah menggalang dana dari perusahaan swasta, 
meskipun belum mendapatkan respon yang diharapkan.
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C. Strategi & Metode Fundraising 

Upaya-upaya pencarian sumber daya dan pendanaan rakom Sukma 
FM dilakukan dengan beragam strategi dan cara. Upaya ini dilakukan 
rakom Sukma FM dengan tujuan untuk mempertahankan dan menjaga 
keberlangsungannya. Untuk itu rakom Sukma FM mengembangkan 
strategi penggalangan dukungan sumber daya dan pendanaannya 
yang terdiri dari 2 macam, yaitu fundraising on-air dan off-air. Peng-
galangan dana melalui on-air adalah upaya memanfaatkan perangkat 
siaran dan frekuensi  untuk  mendapatkan  dana.  Sementara off-air 
fundraising merupakan upaya penggalangan dukungan sumber daya 
dan pendanaan dengan memanfaatkan peluang-peluang kegiatan di 
luar siaran. Dari kategorisasi strategi dan bentuk fundraising tersebut, 
rakom Sukma FM mengimplementasikannya melalui beberapa metode 
atau cara fundraising diantaranya:

 Ä On Air Fundraising

Penggalangan dukungan sumber daya dan pendanaan secara 
on-air di rakom Sukma FM dilakukan melalui penyiaran atau sosialisasi 
program. Program yang disosialisasikan dan dipromosikan terkait dengan 
isu pemberdayaan atau upaya perubahan perilaku dari warga setempat. 
Pihak-pihak yang menjadi mitra adalah instansi pemerintah seperti dinas 
kesehatan, BKKBN, dinas pertanian, dll. Selain itu, mitra lainnya berasal 
dari NGO/LSM seperti CRI (Combine Resource Institution), PEKKA, dll. 

Bentuk-bentuk siaran on air fundraising bisa dilihat dari Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM) atau jingle program, pemutaran sandiwara radio, adlips 
(promosi yang dilakukan dengan membaca materi yang telah disiapkan), 
dan talkshow mengenai program terkait. Dengan metode tersebut ra-
kom Sukma mendapatkan pendanaan dari mitra yang menitip-siarkan 
programnya. Rakom Sukma FM juga mendapatkan setidaknya materi 
siaran yang bisa disiarkan ulang agar lebih bermanfaat bagi warga Suka 
Makmur. Melalui program-program semacam ini, rakom Sukma FM juga 
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mendapatkan dukungan langsung dari warga pendengarnya khususnya 
pada acara talkshow interaktif.

Bentuk penggalangan dana melalui on air lainnya yang dilakukan 
oleh rakom Sukma FM lainnya adalah membuat kartu atensi. Kartu atensi 
dijual kepada para pendengarnya yang ingin diputarkan lagu sesuai per-
mintaannya. Penjualan kartu atensi ini dibacakan dan diputar pada acara 
Saweu Mitra dan Request. Selain meminta diputarkan lagu pilihannya, 
warga juga dapat memberikan salam-salam kepada yang ditujunya. Un-
tuk satu permintaan lagu dan salam-salam tersebut, biasanya pendengar 
dipungut biaya sebesar Rp 1.000 untuk 3 lagu yang diminta. Selain uang, 
terkadang ada juga pendengar yang menyumbang dalam bentuk  makanan 
kecil atau sekedar hidangan minuman untuk penyiarnya. Melalui skema 
penggalangan dukungan seperti ini maka keakraban antara masyarakat 
dengan pengelola radio juga bisa lebih akrab.

Fundraising melalui on-air salah satunya dilakukan dengan mem-
promosikan usaha komunitas. Promosi usaha komunitas ini adalah upaya 
mempromosikan dagangan atau usaha warga lokal sekitar rakom. Dari 
promosi usaha komunitas ini, rakom Sukma FM menerima kompensasi 
berupa dana sumbangan sukarela. Terkadang rakom Sukma FM juga 
menerima kompensasi berupa barang jualan si pedagang (contohnya 
air isi galon, beberapa cangkir kopi panas, dll). Ini juga merupakan up-
aya rakom untuk meningkatkan sense of belonging masyarakat. Melalui 
promosi usaha komunitas ini pedagang dapat melakukan promosi dan 
mengembangkan usahanya. Di sisi lain, warga pendengar mendapatkan 
keuntungan atas informasi tersebut. Sementara rakom Sukma FM juga 
mendapatkan sumbangan dari pedagang sekaligus dukungan dari 
warganya. 
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 Ä Off Air Fundraising

Metode penggalangan sumber daya lainnya dilakukan  rakom 
melalui off-air fundraising. Penggalangan sumber daya melalui off-
air ini dilakukan tidak dengan menggunakan media siaran. Misalnya, 
penggalangan sumbangan langsung dari warga, pelaksanaan program 
dari mitra atau kerjasama program antara mitra dan rakom Sukma. Mi-
tra-mitra yang biasanya bekerjasama dengan skema ini adalah instansi 
pemerintah, ormas (dalam hal ini Muhammadiyyah), remaja masjid, 
NGO/ LSM, Sekolah dan Pesantren, dll. 

Sumbangan langsung dari kemitraan seperti yang sudah terjalin 
dengan pihak World Bank untuk recovery dampak Tsunami, bekerjasama 
dengan ARRNet-CRI melaksanakan perbaikan pada jaringan radio di Aceh, 
pemberdayaan dan pengembangan keterampilan warga dan siswa-siswi 
dalam hal jurnalistik dan terkait radio komunitas, dll. Sumbangan yang 
diperoleh dari kerjasama ini biasanya berupa pendanaan program dan 
juga sumbangan dana bagi rakom Sukma FM. 

Sumbangan langsung lainnya diberikan ormas Muhammadiyyah 
berupa hak pakai gedung yang menjadi sekretariat atau studio rakom 
Sukma. Hak pakai gedung tersebut terhitung sejak kepindahan rakom 
Sukma FM ke Sibreh hingga saat studi berlangsung digunakan rakom 
Sukma FM menjalankan aktifitasnya (kurang lebih 4 tahun). Hak guna 
pakai ini bahkan tidak dibatasi waktu penggunaannya.

Penggalangan dukungan sumber daya dan pendanaan bagi rakom 
Sukma melalui off air termasuk di dalamnya pengembangan unit usaha. 
Salah satu usaha yang dirintis dan dikembangkan oleh rakom Sukma 
adalah penjualan pulsa handphone baik elektronik dan voucher. Usaha 
tersebut merupakan hasil kerjasama antara rakom Sukma FM, ARRNet, 
dan warga.
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D. Persiapan Fundraising Rakom Sukma FM 

Dalam berbagai hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, 
rakom Sukma FM membiasakan diri melakukan rembug bareng. Rem-
bug bareng dilakukan oleh semua pengurus dan juga tim pengelola 
rakom Sukma. Rembugan ini bertujuan untuk merencanakan program, 
pengambilan keputusan, persiapan pelaksanaan program, dll. 

Begitu juga dalam urusan fundraising, dimana pengurus senantiasa 
mengajak timnya para penggiat rakom  untuk mendiskusikan perenca-
naan program tertentu. Hal yang pertama dilakukan adalah pertemuan 
bersama mendiskusikan mengenai apa saja kebutuhan rakom, bagaimana 
mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, siapa saja yang akan 
dimintai sumbangan atau kerjasamanya, dll. 

Dari pertemuan tersebut biasanya muncul ide-ide yang bisa men-
jadi jalan keluar dari persoalan yang ada. Sebagai contoh, ada salah 
satu penggiat rakom yang punya relasi baik dengan anggota dewan, 
kemudian didiskusikan program yang tepat, siapa yang melobi, kapan 
tepatnya waktu yang pas untuk menemuinya, dan sebagainya. Diskusi 
semacam ini juga dimanfaatkan rakom Sukma untuk memutuskan 
besaran sumbangan dari warga yang ingin pasang iklan secara insiden-
tal. Rakom Sukma FM belum memiliki rate/ standar biaya iklan. Hal-hal 
yang dibutuhkan dan direncanakan untuk fundraising telah tersusun. 
Kemudian tahap berikutnya adalah pembagian kerja. Pembagian kerja 
dilakukan bersamaan pada saat diskusi perencanaan dilangsungkan. 

Dari pembagian kerja yang sudah ada, masing-masing orang/
penggiat juga ditugasi untuk melaksanakan persiapan-persiapan yang 
harus dilakukan. Sebagai contoh, pengumpulan materi program yang 
akan diminta dan juga pembuatan proposal. Sementara untuk kegiatan 
atau programnya yang bersifat langsung on-air, tim pengelola memper-
siapkan materi siarannya. Sebagai contoh materi untuk promosi usaha 
komunitas. 
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E. Tim Fundraising

Di dalam struktur organisasi rakom Sukma FM tidak disebutkan secara 
khusus struktur atau orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 
fundraising. Tanggungjawab terkait fundraising ini dibebankan kepada 
ketua BPPK rakom Sukma FM. Namun, pada pelaksanaannya pengelo-
laan fundraising dilakukan secara bersama-sama oleh semua penggiat 
di divisi-divisi yang ada di struktur. Para penyiar rakom Sukma juga 
memiliki peran penting dan menjadi ujung tombak untuk menggalang 
dukungan warga melalui pesan-pesan on-air. Hal ini penting dilakukan 
untuk kelangsungan keberadaan dan keberlanjutan rakom Sukma ini. 

Penggalangan dukungan dan dana langsung dari masyarakat 
ditangani oleh pengelola radio yang sedang bertugas, terutama para 
penyiar. Rakom Sukma FM tidak mempunyai tim khusus untuk pengga-
langan dana dan sumberdaya. Meski demikian rakom Sukma FM mampu 
berkomunikasi dengan baik kepada warga maupun mitra-mitranya pada 
saat membutuhkan dukungan. Karena itulah, rakom Sukma FM dapat 
bertahan dan berlangsung selama ini.

F. Hambatan dalam Fundraising

Di dalam kerja-kerja fundraisingnya, radio komunitas Sukma FM men-
galami beberapa hambatan, baik hambatan yang sifatnya internal dan  
eksternal.  Secara internal, hambatan yang kerap muncul terkait dengan 
ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia / pengelola rakom. 
Selain itu juga terkait dengan terbatasnya pendanaan untuk menjalankan 
kegiatan. Dari hambatan ini, secara spontan pengelola rakom masih dapat 
mengatasinya. Pengurus dan pengelola mendiskusikan untuk mengam-
bil keputusan  dalam  menangani  persoalan  yang  dihadapi  tersebut.   
Sayangnya hambatan ini belum menjadi skema atau mekanisme acuan 
rakom Sukma.  Sehingga setiap kali menemui hambatan yang sama  
dibutuhkan rembug bersama untuk mengambil tindakan. 
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Sementara itu, hambatan eksternal yang dirasakan sulit untuk 
dihadapi. Hambatan eskternal yang dihadapi, diantaranya kurangnya 
pemahaman warga atas kondisi yang dialami oleh rakom. Misalnya pada 
suatu saat rakom Sukma FM belum membayar tagihan listrik dan kas di 
bendahara kosong. Pengelola rakom merasa enggan untuk menyam-
paikan kondisinya kepada warga melalui on-air. Mereka sebenarnya tahu 
bahwa rakom adalah radio warga, yang hidupnya dari, oleh, dan untuk 
warga. Pengelola rakom mencoba mendiskusikan masalah ini dengan 
warga di kedai atau warung-warung kopi, dan di manapun. Namun, 
jawaban ‘tidak bisa membantu’ seringkali didapat karena memang kondisi 
keuangan mereka sendiri juga minim. Para pengelola rakom tak bisa 
berbuat banyak selain memahami dan memakluminya.

Hambatan eksternal lainnya adalah mengenai masa kontrak program 
dengan mitra yang pendek. Sebagian program yang sudah dilakukan 
dengan mitra tidak jelas kelanjutannya. Selain itu, kemitraan dari instansi 
pemerintah sangat bergantung pada personal yang sedang menjabat. 
Pejabat di instansi pemerintah memiliki keterbatasan masa atau waktu 
atas jabatannya. Pergantian pejabat menjadi hambatan bagi rakom 
Sukma FM untuk menjalin kemitraan yang berkelanjutan. Mengingat 
usia rakom Sukma dan juga pengalamannya bermitra dengan pihak 
pemerintah, pengelola rakom mestinya sudah mulai berpikir mekanisme 
yang tepat agar kemitraan dapat berlanjut. 

Kebutuhan rakom Sukma FM dalam membiayai operasionalnya 
dapat ditopang dari usaha penjualan voucher. Dari penjualan voucher 
/ pulsa handphone, rakom Sukma mendapatkan pendapatan bersih 
sekitar Rp 75.000 – Rp 150.000. Pendapatan tersebut tergantung pada 
ramai atau tidaknya penjualan. Meski demikian pengelola rakom sangat 
terbantu dengan pendapatan yang sedikit tapi berkelanjutan itu meng-
ingat kebutuhan rakom Sukma FM yang juga tidak terlalu besar, yaitu 
untuk membayar listrik saja. 
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G. Analisis SWOT

Bagian ini merupakan analisa SWOT Rakom Sukma FM. Analisa SWOT 
terdiri dari kekuatan (strength), dan kelemahan (weakness), peluang (op-
portunity), dan ancaman (threat), khususnya terkait dengan keberlanjutan 
dan fundraising. Keberlanjutan Radio Sukma FM sangat bergantung pada 
kepekaan dan kreativitas pengurusnya dalam memanfaatkan kekuatan 
dan peluang yang dimilikinya. Sementara itu Radio Sukma FM juga 
memiliki kelemahan dan beberapa ancaman yang perlu diwaspadai. 
Berikut adalah analisa SWOT dari Radio Sukma FM:

 Ä Strength (kekuatan)

Kekuatan utama dari Radio Sukma FM adalah semangat dan        dukungan 
para personilnya. Para penggiat dan pengelola rakom Sukma FM dapat 
saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik diantara mereka. 
Sebagai contoh ketika ada persoalan maupun pengambilan keputusan 
tertentu senantiasa dilakukan bersama-sama dengan cara dirembugkan. 
Secara rinci kekuatan Radio Sukma FM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesukarelawanan sebagai pondasi beroperasinya radio komunitas  
sudah terbangun diantara tim pengelola rakom Sukma. Mereka 
bekerja dan beraktifitas di rakom Sukma FM dengan tidak dibayar.

2.Para personil penggiat rakom Sukma FM senantiasa                                 
bersemangat, dapat mengembangkan sikap saling menghar-
gai dan komunikatif. Aspek ini tentu sangat baik bagi organisasi 
seperti tim rakom Sukma FM.

3. Komitmen pendiri dan pengurus yang loyal untuk terlibat, 
menyumbangkan ide, tenaga, waktu, akses, jaringan, dan dana 
untuk kelanjutan rakom Sukma FM.

4. Keberadaan letak kantor rakom Sukma cukup strategis yaitu dekat 
dengan perkantoran pemerintahan kecamatan,  kabupaten, dan 
pasar. Strategisnya letak kantor rakom Sukma FM dengan perkan-
toran-perkantoran pemerintah dan pasar lebih memungkinkan 
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ruang gerak aktifitas rakom dan mudah diketahui oleh pendengar 
dan warga Suka Makmur. 

5. Rakom Sukma FM memiliki usaha yang dapat menunjang                                     
keberlanjutannya, yaitu penjualan pulsa dan voucher hand-
phone. Usaha yang dirintis ini sudah bisa membiayai sebagian 
besar kebutuhan operasional rakom.

6. Rakom Sukma FM sudah mempunyai nama baik atau peran yang 
diakui masyarakat Suka Makmur dan sekitarnya. 

7. Dukungan bagi rakom Sukma juga bervariasi. Mitranya berasal 
dari pemerintah, anggota legislatif, pengusaha lokal, dll.

 Ä Weaknesses (kelemahan)

Kelemahan yang paling menonjol dimiliki rakom Sukma FM adalah 
minimnya jumlah dan kapasitas pengelola rakom. Hal ini terkait dengan 
masih belum berhasilnya perekrutan atau regenerasi yang dilakukan 
oleh rakom Sukma FM. Padahal upaya-upaya perekrutan sudah cukup 
variatif dilakukan oleh para pengelola rakom Sukma. Kelemahan tersebut 
nampaknya cukup krusial dan membawa dampak pada aktivitas rakom 
secara umum, diantaranya:

1. Manajemen rakom dengan struktur dan fungsinya tidak ber-
jalan optimal. Hampir setiap kegiatan ditangani oleh pengelola 
yang itu-itu saja, atau orang-orang yang sama. Bahkan ada                  
kecenderungan munculnya one man show.

2. Komitmen pengelola rakom yang mulai luntur akibat pergeseran 
orientasi ekonomi yang lebih menjanjikan di luar rakom. Pengelola 

    rakom Sukma FM bahwa pengelola yang aktif sekarang adalah 
para penggiat rakom dari tahun 2006 (masa awal berdirinya ra-
kom). Dan sebagian penggiatnya sudah mulai berkurang dengan 
beragam alasan.

3. Akibat minimnya pengelola mengakibatkan penyiar yang on-off 
hingga radio tidak bisa mengudara.
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4. Beberapa perangkat penyiaran sudah dalam kondisi yang tidak 
prima. Peralatan seperti komputer yang sering mati, microfone 
yang perlu diganti, dll. 

5. Kelangsungan rakom Sukma FM sangat membutuhkan upaya dan 
dukungan dari banyak pihak dan mitra. Hal ini teridentifikasi dari 
menyusutnya dukungan langsung dari warga terhadap rakom.

 Ä Opportunities (peluang)

Dilihat dari konteks peluang, rakom Sukma memiliki peluang berkelanjutan 
dan berkembang dengan baik. Hal ini teridentifikasi dari beberapa aspek 
termasuk peluang-peluang yang bisa dikembangkan sebagai berikut:

1. Letak yang strategis memungkinkan rakom Sukma menjadi 
sentra informasi dan belajar bagi warga Suka Makmur. 

2. Keberadaan sekretariat rakom Sukma yang berdekatan dengan 
pasar Sibreh memberikan peluang-peluang usaha yang cukup 
lebar. Upaya membangun dan mengembangkan usaha ini su-
dah dimulai dengan penjualan voucher atau pulsa handphone. 

3. Karena letak rakom Sukma tersebut juga bisa dikembangkan 
usaha penertiban parkir kendaraan, pusat informasi berita ke-
hilangan atau temuan, dll.

4. Mengingat nama baik dan juga peran yang sudah dikenal warga 
dan mitra-mitranya, maka penting bagi rakom untuk meng-
hubungi kembali dan meneruskan program-program yang bisa 
dikerjasamakan.

5. Rakom Sukma FM memiliki pengalaman penyelenggaraan 
kegiatan atau event off-air. Maka dari itu, rakom Sukma bisa 
mulai mengembangkan dan menseriusi usaha atau pelayanan 
jasa Event Organizer (EO). 
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 Ä Threats (ancaman)

Rakom Sukma FM tidak memiliki ancaman signifikan. Hal ini teridenti-
fikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara legal, rakom Sukma FM telah mengantongi Ijin Penye-
lenggaraan Penyiaran/ IPP. 

2. Selama mengudara, rakom Sukma menjalin persahabatan den-
gan pihak-pihak terkait seperti KPID Aceh. Dan selama rakom 
Sukma berdiri belum pernah sekalipun berurusan dengan Balai 
Monitoring (Balmon).  

3. Dari aspek pengelolaan, rakom Sukma FM terkendala dengan 
minimnya SDM. Hal ini tentu bisa mengancam keberadaan dan 
keberlanjutan rakom Sukma. 

4. Aspek strategi dan metode-metode  penggalangan sumber daya 
dan dana yang monoton dan belum maksimal. Sebagaimana 
ruh dari rakom bahwa partisipasi atau sumbangan wargalah 
yang paling dibutuhkan. Menemukan metode yang pas dan 
kontekstual adalah penting agar dapat mengembalikan parti-
sipasi warga. 
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Sinergi Mitra Lokal 
Sukma FM
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4 Sinergi Mitra Lokal 
Rakom Sukma FM

“Sukma FM, aku sahabatmu. 
Sukma FM, the best radio in Suka Makmur”...

Begitulah jingle yang diperdengarkan rakom Sukma FM kepada para 
pendengarnya. Rakom Sukma FM yang mengudara yang pada frekuensi 
107,7 FM ini rutin menyapa masyarakat Suka Makmur. Sapaan itulah 
yang selalu terngiang, untuk menumbuhkan semangat sense of be-
longing sekaligus merekatkan hubungan antara rakom Sukma dengan 
pendengarnya.

Berangkat dari kebutuhan akan berbagai informasi akibat terjadinya 
Tsunami, rakom Sukma mulai berdiri. Bersama ARRNet, Bank Dunia, dan juga 
PEKKA, Rakom Sukma berkembang sebagai sentra informasi. Kebutuhan 
informasi bagi warga mendorong rakom Sukma untuk mendapatkan dan 
menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan warga. Informasi 
bisa datang dari penggalian yang dilakukan reporter rakom maupun 
informasi yang berasal dari warga. 

Radio Komunitas Sukma FM diambil dan merupakan singkatan dari 
nama kecamatan rakom berada yaitu Suka Makmur. Keberadaan rakom 
Sukma memberikan dampak sekaligus peluang bagi pengembangan 
wilayah Suka Makmur pada umumnya dan rakom khususnya. Rakom 
Sukma sendiri memiliki potensi sumber daya yang cukup beragam. 
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Diantara potensi sumber daya yang dimiliki dan dikembangkan 
rakom Sukma FM adalah karena lokasinya yang strategis. Lokasi rakom 
Sukma FM berada berdekatan dengan pasar Sibreh, di pusat kecamatan 
Suka Makmur, dekat dengan pusat Kota Jantho yaitu pusat pemerintahan 
kabupaten Aceh Besar.

Potensi sumber daya rakom lainnya adalah peran dan juga nama 
baiknya di tengah masyarakat Suka Makmur. Nama baik tersebut telah 
mengantarkan rakom Sukma memiliki jalinan kerjasama yang terbina 
dengan beragam mitranya. Diantara mitra-mitra lokal rakom Sukma 
adalah instansi pemerintah, pengusaha/pedagang, NGO, Ormas, sekolah 
dan pesantren, serta mitra usaha penjualan voucher. Dengan kemitraan 
yang dijalin telah memberikan banyak transfer pengetahuan, kegiatan, 
dan juga dana.

Sejak pendiriannya, rakom Sukma melakukan upaya sinergi dengan 
berbagai pihak di Suka Makmur seperti kecamatan dan Muspika-nya 
(Musyawarah Pimpinan Kecamatan), para kepala Gampong beserta ja-
jarannya, serta dinas-dinas pemerintahan. Menggalang dukungan dan 
partisipasi dari warga juga dilakukan rakom. Sinergi ini bertujuan untuk 
mendapatkan dukungan bagi keberadaan serta kelangsungan rakom.

Sinergi  dengan  pihak pemerintah kecamatan menghasilkan 
dukungan.  Dukungan yang diterima rakom yaitu dorongan dan instruk-
si kecamatan  kepada  para  kepala Geucik/Desa  untuk  memberikan    
dukungan kepada rakom Sukma. Jumlah Gampong di kecamatan Suka 
Makmur adalah 35 Gampong/Desa. Kemudian para kepala Gampong 
bersepakat untuk memberikan sumbangan kepada rakom sebesar Rp 
100.000,-/ tahun/ Gampong. Sumbangan tersebut masing-masing di-
alokasikan dari ADD atau Anggaran Dana Desa-nya masing-masing. Di 
luar dari pada kesepakatan tersebut, beberapa Gampong memberikan 
sumbangan dengan jumlah lebih dari kesepakatan. Adapun jumlah sum-
bangan yang lebih adalah Rp 300.000 – Rp 500.000/ tahun/ Gampong. 
Hal ini disebabkan adanya dorongan warga yang menghendaki. 
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Sinergi dengan pemerintah lokal lainnya adalah dengan dinas 
Pertanian. Rakom Sukma mengajak dinas Pertanian untuk memberikan 
penyuluhan melalui on-air di radio. Dinas pertanian menyambut dengan 
baik. Respon masyarakat juga sangat baik yang diketahui baik pada saat 
sesi tanya-jawab dengan adanya telepon yang masuk untuk bertanya 
maupun pada saat off-air masyarakat yang langsung menyampaikan 
responnya kepada penyiar. Dari kegiatan semacam ini rakom Sukma 
mendapatkan imbalan jasa jam siaran dari dinas Pertanian. 

Begitu juga sinergi yang dilakukan oleh rakom Sukma dengan  
instansi pemerintah lokal lainnya seperti BKKBN. BKKBN memberikan 
kaset sandiwara radio yang diputarkan di radio. Program ini berjalan 
hingga 3 bulan lamanya, dimana rakom Sukma mendapatkan pema-
sukan yang cukup besar yaitu Rp 800.000/bulan.  

Perlu diingat kembali bahwa rakom Sukma berdiri berkat adanya 
sinergi dengan pihak lain. Sinergi dukungan yang mengalir dari beberapa 
organisasi, seperti ARRNet (Aceh Reconstruction Radio Network) dari Com-
bine Resource Institution dengan World Bank. Dukungan yang diterima 
rakom berupa dukungan peralatan dan perangkat siaran, pelatihan-pelati-
han baik teknis operasional rakom hingga kontennya. Sebelum berakhirnya 
program ARRNet di Aceh, Rakom-rakom yang dibidaninya termasuk rakom 
Sukma FM mendapatkan hibah modal sebesar Rp 2.500.000/rakom. Dari 
hibah tersebut rakom Sukma FM membeli perlengkapan dan voucher 
pulsa untuk berjualan, dimana masih berjalan sampai studi ini dilakukan. 
Dari penjualan voucher tersebut telah menghasilkan keuntungan sekitar 
Rp 70.000 - Rp 150.000/ bulan tergantung dari ramai tidaknya penjualan. 

 Begitu juga dukungan dan sinergi terjalin dengan organisasi PEK-
KA/ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Aceh. PEKKA pertama 
kali berkembang juga dari Tampok Blang, dimana rakom Sukma awal 
juga berada. PEKKA di Tampok Blang ini telah menjadi sentra PEKKA di 
Aceh. PEKKA telah berperan dan memberi dukungan bagi rakom Sukma. 
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Dukungan moril dan motivasi serta keterampilan diberikannya 
untuk rakom Sukma pada masa-masa awal di Tampok Blang. 

Rakom Sukma FM juga mendapatkan dukungan melalui sinergi 
dengan Ormas Muhammadiyyah kabupaten Aceh Besar. Studio yang 
ditempati  rakom  Sukma  saat  studi  ini  berlangsung merupakan 
sumbangan hak guna yang tak terbatas. Gedung tersebut adalah milik 
Muhammadiyah. Selama rakom Sukma FM masih diminati dan ber-
manfaat bagi masyarakat Suka Makmur, gedung tersebut dapat terus 
dimanfaatkan. 

Mitra lokal yang juga bersinergi dan memberikan dukungan 
bagi rakom Sukma adalah para pedagang atau warga pemilik usaha di 
Suka Makmur. Sinergi rakom dengan mereka berupa pembuatan dan       
penyiaran promosi atau iklan usaha komunitas. Para pedagang tersebut 
diantaranya warung-warung atau kedai kopi, toko air mineral isi ulang, 
dan usaha lainnya yang berada di desa dan kota kecamatan. Pemasukan 
yang didapat dari sumbangan pemilik kedai dan toko bervariasi jumlah 
dan juga bentuknya. Beberapa warga pemilik usaha menyumbang atau 
memberikan kompensasi iklan yang diputarkan dengan produk yang 
dijualnya. Selain tidak adanya rate dari rakom, rakom juga tidak mem-
batasi atau menentukan bentuk dukungan dari para pemilik usaha di 
sekitar Suka Makmur. 

Sinergi dengan beragam mitra dan pendukung lokal inilah yang 
telah mampu menghantarkan rakom hingga saat ini. Pengelola rakom 
Sukma mengakui bahwa dengan memobilisasi potensi dan mitra lokal 
maka radio komunitas Sukma FM bisa terus eksis. Selain dukungan 
yang sifatnya pendanaan, pengakuan para mitra turut menunjang atas 
eksistensi rakom Sukma selama ini. 

Selain itu, keberagaman mitra menunjukkan pentingnya diversi-
fikasi pendanaan bagi rakom Sukma. Kekuatan sinergi atau kemitraan 
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ini juga menunjukkan upaya strategis untuk meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan warga atas informasi-informasi. Dengan kata lain, sinergi 
ini merupakan bentuk dukungan bagi keberlanjutan radio komunitas.

Sinergi mitra lokal sebagai strategi untuk memperoleh dukungan 
dan kontribusi pihak lain diterapkan pengelola Radio Sukma FM sebagai 
berikut:

1. Menjalin hubungan silaturahmi secara informal. Hubungan 
secara informal ini diakui oleh pengelola rakom Sukma sebagai 
satu pendekatan yang cukup jitu. Secara sadar ataupun tidak, 
pendekatan inilah yang menjadi salah satu prinsip di dalam fund-
raising. Mengingat yang dihadapi oleh pengelola rakom adalah 
manusia yang juga mempunyai pikiran dan perasaan. Dengan 
demikian penting untuk mengetahui waktu, tempat, dan orang 
yang dihadapi dalam menjalin kemitraan tersebut. 

2. Senantiasa memberikan kesempatan kepada para mitra dan 
warga untuk bersiaran di Radio Sukma FM. Siaran yang dimak-
sud seperti talk show, mengisi ceramah, siaran acara harian dan 
sekedar untuk mengisi waktu luang. Hal ini dimaksudkan agar 
mitra dan warga juga merasa lebih memiliki rakom Sukma FM ini. 

3. Mengerjakan program ataupun kegiatan-kegiatan yang diker-
jasamakan dengan baik. Kemudian menyiarkan program terse-
but secara terus-menerus sehingga program dapat tersosialisasi 
dengan baik. Dengan demikian informasi program kepada warga 
dan juga pendengar rakom dapat tersampaikan dengan baik juga.

4. Upaya menjaga hubungan baik juga dilakukan dengan ja-
ringan rakom baik JRK ABBA, dan JRK Aceh. Hal ini penting 
dilakukan bagi para penggiat rakom Sukma dalam rangka un-
tuk menjaga hubungan baik sekaligus mendapatkan informasi 
terkait peluang-peluang kerjasama dari jaringan. 
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Sinergi rakom Sukma dengan para mitra lokalnya telah berjalan dengan 
baik. Hal yang bisa dikembangkan rakom Sukma FM ke depan adalah 
menjadikan rakom sebagai sentra pemberdayaan. Misalnya pusat informasi 
warga yang dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuan 
warga Suka Makmur. Selain itu dapat juga dikembangkan sebagai pusat 
pemberdayaan pedagang pasar dan pedagang kecil, maupun media 
pendidikan penyiaran, dll.
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Pelajaran Berharga
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5 Pelajaran Berharga

Fundraising melalui kemitraan menjadi strategi yang cukup menonjol dari 
kegiatan-kegiatan penggalangan sumber daya dan dana rakom Sukma 
FM. Hal ini turut diakui pengelola rakom Sukma ketika membandingkan 
strategi kemitraan dengan generating income (jualan pulsa elektronik 
dan voucher handphone) yang dilakukannya. Pada perjalanannya ra-
kom Sukma FM menganggap bahwa ada plus-minus yang dirasakan 
dari strategi-strategi yang dilakoninya tersebut. Berikut ini beberapa 
pelajaran berharga rakom Sukma FM:

Pertama: Pentingnya Kemitraan yang Berkelanjutan atau Jangka 
Panjang. 

Bagi rakom Sukma FM, kemitraan merupakan kebutuhan. Terlepas 
dari pasang dan surutnya kondisi rakom Sukma FM. Rakom Sukma FM 
tidak bisa berlangsung tanpa adanya mitra atau pendukung, khususnya 
mitra-mitra lokal di sekitar wilayah Suka Makmur. Misalnya, kemitraan 
dengan pihak NGO/ LSM, ormas, kelurahan, kecamatan, pemerintah 
daerah dan instansi-instansi terkait lainnya. Mitra lainnya berkaitan den-
gan usaha jual pulsa handphone serta para pedagang lokal di sekitar 
yang beriklan di rakom Sukma FM. Hal ini mengingat posisi strategis dari 
rakom Sukma FM sebagai rakom satu-satunya di area tersebut. 

Namun demikian, upaya-upaya untuk melakukan inovasi program 
dan memperluas skema kemitraan menjadi modal yang perlu dikem-
bangkan para pengelola rakom Sukma FM. 
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Kedua: Diversifikasi Strategi Jitu untuk Berkelanjutan. 

Berdasarkan pengalaman penggalangan dukungan sumber daya 
dan pendanaannya, rakom Sukma FM telah memiliki strategi-strategi 
yang baik. Meskipun demikian keragaman sumber dukungan dan pen-
danaan rakom perlu didukung dengan adanya pengelolaan yang baik 
pula. Strategi yang dilakukan rakom Sukma FM diantaranya kemitraan, 
generating income dengan berjualan pulsa handphone, dan menggalang 
dukungan dari masyarakat sekitar. Dari ketiga strategi tersebut, strategi 
penjualan pulsa handphone-lah yang baru memberikan hasil secara 
berkelanjutan, meskipun jumlahnya belum maksimal. Sayangnya pada 
strategi kemitraan masih dirasakan terbatasi dan terkendalanya dengan 
jangka waktu kontrak yang minim. Ditambah lagi adanya kendala per-
gantian personil (person in charge) di lembaga mitra yang memerlukan 
upaya baru pendekatan.

Ketiga: Penggalangan Dukungan Warga Perlu Prioritas. 

Sukma FM sebagai radio komunitas yang memiliki semangat dan 
ruh pemberdayaan warga yaitu dari, oleh dan untuk warga. Semangat 
ini tentu tidak boleh luntur sepanjang rakom Sukma FM tetap menjadi 
rakom. Rakom Sukma FM sendiri telah berupaya melibatkan dan meng-
galang dukungan warga pada setiap proses pengelolaan rakom. Namun, 
pada perjalanannya dukungan warga kepada rakom secara perlahan 
tapi pasti berkurang. Oleh karena itu, rakom Sukma FM penting untuk 
memprioritaskan upaya-upaya peningkatan dukungan dari warga Suka 
Makmur.
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Keempat: Pentingnya Pemahaman Mengenai peran dan kontribusi 
Radio Komunitas Kepada Mitra. 

Sejalan dengan pelajaran ketiga di atas, pemahaman tentang peran 
dan kontribusi radio komunitas kepada warga dan mitra rakom Sukma 
menjadi penting. Pemahaman ini menjadi penting karena semangat, 
visi & misi, bentuk, dan cara kerja rakom yang berbeda dengan radio 
lainnya. Rakom Sukma berbeda dari radio publik (pemerintah) apalagi 
radio swasta. Radio komunitas memiliki jangkauan dan daya pancar 
yang terbatas, dan skema pendanaan yang dibatasi. Selain itu, dengan 
era keterbukaan informasi, pengetahuan, dan hiburan yang mulai masuk 
hingga wilayah pedesaan bisa dilakukan oleh beragam media. Sehingga 
penting memberikan pemahaman yang benar terhadap warga, sekaligus 
mempertajam peran dan fungsi rakom agar tetap berkelanjutan.
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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 dan JRKI (Jaringan Radio Komunitas 
Indonesia) 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 pem-
bangunan 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 sumberdaya radio komunitas sehingga keberlanjutan radio 
komunitas dapat terus bertahan.

Didukung Oleh : Informasi Lebih Lanjut :

www.sekolahfundraising.com

sekolahfundraising@gmail.com

www.pirac.org

pirac@cbn.net.id

www.fundraisingmedia.info

No. ISBN 978-979-3597-74-4

Isi buku ini diperbolehkan untuk disalin, 
diumumkan, dan disebarluaskan, selama 
mencantumkan sumber referensi 
Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI.
Produksi Tahun 2013.


