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

Kami JRK JABAR mengucapkan terimakasih kepada penulis dan 
tim dari Sekolah Fundraising PIRAC selaku inisiator untuk kehadiran 
buku ini, tidak lupa juga kepada JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indo-
nesia) Fundraising untuk radio komunitas bisa disebut paling sulit untuk 
dilakukan dikarenakan terbenturnya batasan-batasan untuk fundraising 
radio komunitas seperti tertuang didalam undang-undang no. 32 tahun 
2002 tentang penyiaran pasal 23 ayat 2 “Lembaga Penyiaran Komunitas 
dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali 
iklan layanan masyarakat.”

Namun radio komunitas mempunyai kreatifitas dan strategi untuk 
mencari fundraising bagi keberlanjutan radio komunitas tetapi tidak keluar 
dari aturan yang ada saat ini. Salah satu strategi kreatif yang dilakukan 
adalah pengelolaan unit usaha. Buku yang anda baca ini merupakan   
pengalaman fundraising dari radio MThree FM dalam mengelola unit 
usaha. Semoga pengalaman Radio MThree FM ini bisa menjadi pembe-
lajaran bersama dalam fundraising untuk keberlanjutan radio komunitas. 

Demikian pengantar dari kami mudah-mudahan dengan diterbit-
kannya buku ini bisa menjadikan pembelajaran dan inspirasi bagi semua 
penggiat radio komunitas di indonesia khususnya dan di seluruh dunia 
pada umumnya dan bagi kami JRK JABAR sekali lagi mengucapkan banyak 
terima kasih kepada penulis, lembaga PIRAC, JRKI dan para pihak yang 
terlibat didalam proses pembuatan buku ini.

Buku ini menjadi pendokumentasian yang paling penting bagi 
kami JRK JABAR.
Terimakasih, wassalam,
Bandung, April 2013

B. Adi Rumansyah
Ketua JRK JABAR

PENGANTAR JRK JAWA BARAT
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Pengantar Penulis

Buku “Dari Hobi Jadi Hoki, Pengembangan Usaha untuk                             
Fundraising Radio Komunitas MThree”  yang sedang anda baca ini            
merupakan salah satu bagian dari buku serial Fundraising Radio Komunitas 
hasil dari studi kasus 15 radio komunitas di Indonesia yang tersebar di 
Jawa Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Timur dan Aceh. 
Untuk Di Jawa Barat sendiri ada 3 radio komunitas yang menjadi fokus 
studi yaitu Radio Komunitas Pass FM yang bercerita tentang strategi 
kemitraan “Menembus Birokrasi Pemerintahan Desa”, Radio Komunitas  
M-Three FM yang bercerita strategi Unit Usaha “Dari Hobi Jadi Hoki”, 
dan Radio Komunitas M-TAS FM yang bercerita tentang strategi on air 
“Lewat ILM promosi pengembangan usaha lokal”.

Buku ini tidak akan hadir di tangan anda tanpa dukungan dari 
banyak pihak. Penulis berterima kasih kepada Adi Rumansyah JRK Jawa 
Barat yang telah membantu kelancaran studi, Ibu Prof Atie Rochmiatie, 
Bapak Dadan Syahputra Msi, Ibu Neneng Athiaful Faizyah Ketua KPID 
Jabar yang telah meluangkan waktu untuk wawancara, Bpk Dedi Odis 
Pengelola MThree, dan semua Radio Komunitas MThree FM yang telah 
memberikan sambutan hangat dalam proses pengambilan data studi. 

Buku ini hadir tidak sekedar mendokumentasikan strategi                   
fundraising radio komunitas untuk menjadi pembelajaran bersama 
namun juga bentuk apresiasi dan dukungan Sekolah Fundraising Pirac 
terhadap keberadaan radio komunitas. Kemunculan radio komunitas 
merupakan bentuk demokratisasi komunikasi dengan melibatkan warga 
dalam proses memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta 
menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak diberikan di media 
mainstream. Kehadiran radio komunitas dapat menjembatani kehendak 
dan keinginan warga atas pembangunan di wilayahnya dengan kebijakan 
pemerintah lokal setempat, ataupun mensosialisasikan program pem-
bangunan dan persoalan dalam implementasi pembangunan sehingga 
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mendapatkan solusi dan dukungan dari banyak pihak. Karena itulah ke-
hadiran radio komunitas patut untuk terus dipertahankan. Melalui buku 
ini, harapannya memberikan inspirasi bagi pengembangan mobilisasi 
sumberdaya radio komunitas sehingga keberlanjutan atau sustainability 
empowerment radio komunitas dapat terus bertahan.

Selamat membaca.
Depok, April 2013

Nor Hiqmah
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Ringkasan Studi

 Ada beragam tipologi radio komunitas yang berkembang di Jawa 
Barat. Ada rakom yang berbasis komunitas, ada yang berbasis isu/sektor 
tententu, ada berbasis kampus, dan ada juga yang berbasis ketertarikan 
individu atau hobi. Radio Komunitas MThree merupakan tipologi radio 
yang didirikan oleh sekelompok orang karena hobi atau ketertarikan 
pada hiburan (musik), meskipun tetap mengacu pada kepentingan 
warga. 

Radio komunitas MThree berawal dari penyaluran hobi bermusik 
sekelompok pemuda Cobogo. Dari penyaluran hobi ini radio komunitas 
kemudian mencoba mengakomodir kebutuhan warga setempat yang 
kebanyakan adalah peternak sapi untuk memberikan informasi terkait 
dengan pembudidayaan ternak sapi. Dalam perjalanannya kemudian, 
radio MThree berubah fungsi yang awalnya hanya untuk penyaluran 
hobi bermusik menjadi radio penyuluhan bagi peternak sapi perah. 
Kerjasama dengan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) 
untuk penyuluhan melalui radio berlangsung hingga 2 tahun. Karena 
kebutuhan perluasan penyuluhan, sementara jangkauan radio komunitas 
terbatas, maka KPSBU menghentikan kerjasama dengan Radio MThree 
dan pindah ke radio swasta dengan jangkauan lebih luas.

Berakhirnya kontrak dengan KPSBU membuat pengelola radio 
berpikir keras untuk keberlanjutan radio Komunitas. Mereka memutar 
otak untuk menanggung biaya operasional Radio MThree agar tetap 
bersiaran. Hobi bermusik pun akhirnya memunculkan ide kreatif untuk 
membuat studio yang semula hanya untuk kebutuhan internal Radio 
Komunitas menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Radio MThree pun memulai bisnisnya dengan penyewaan studio 
hingga berkembang ke pembuatan jingle iklan hingga rekaman. Melalui 
kreatifitas  para pengelolannya Radio MThree mulai dikenal oleh  be-
berapa penggiat radio komunitas di Bandung. Perkenalan dengan para 
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penggiat radio komunitas telah mengantar MThree untuk bergabung 
dengan Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat pada tahun 2005.

 Bergabungnya Radio Komunitas MThree di JRK Jawa Barat mem-
buat bisnis penyewaan studio ikut berkembang. Melalui JRK Jawa Barat, 
Radio MThree dipromosikan sebagai radio yang menyewakan studio 
untuk pembuatan jingle maupun ILM. Tidak hanya itu, JRK Jawa Barat 
juga memperkenalkan radio MThree ke berbagai donor/lembaga lain 
untuk menjalin kerjasama dengan MThree. Komitmen untuk memberikan 
pelayanan yang baik dengan mengedepankan kualitas dan ketepatan 
waktu serta pelaporan yang baik membuat radio MThree dipercaya oleh 
berbagai lembaga untuk kerjasama penyiaran seperti dengan KPA Jabar, 
Commen Ground, Voice of Human Rights (VHR).

 Saat ini penyewaan studio MThree berkembang tidak hanya 
untuk pembuatan jingle atau untuk “rekaman demo”, tapi juga rekaman 
album. Banyak penyanyi atau artis lokal yang menggunakan jasa penye-
waan studio MThree untuk rekaman,  yang akhirnya berhasil terkenal 
dan  populer. Radio MThree telah menyulap hobi menjadi hoki dan 
menjadikan para seniman atau artis lokal menjadi artis nasional yang 
terkenal.
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Pendahuluan
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Pendahuluan1
Seiring dengan iklim keterbukaan yang lebih luas sejak era refor-

masi, kebebasan pers mulai tumbuh dan perkembang pesat. Bak jamur 
di musim hujan, media-media komunitas yang dulu dikebiri kemudian 
tumbuh dengan pesatnya. Tuntutan masyarakat akan informasi yang 
aktual dan bertanggungjawab menjadikan lembaga penyiaran komu-
nitas menjadi salah satu media komunikasi alternatif yang potensial. 
Keberadaannya diharapkan dapat turut serta bersama masyarakat dalam 
mencapai kesejahteraan melalui penyebaran informasi yang berasal 
dari – oleh – untuk warga.

Tumbuhnya radio komunitas mempunyai berbagai kegunaan bagi 
komunitas yang dilayaninya, antara lain : 

Mempresentasikan dan mendukung budaya dan identitas lokal; 
Menciptakan pertukaran opini secara bebas; 
Menyediakan program yang variatif; 
Merangsang demokrasi dan dialog; 
Mendukung pembangunan dan perubahan sosial; 
Mempromosikan masyarakat madani; 
Mendorong hadirnya pemerintahan yang baik; 
Merangsang partisipasi melalui penyebaran informasi dan inovasi; 
Menyediakan kesempatan bersuara; dan Berfungsi menghubungkan   
komunikasi di komunitas; 
Memberi kontribusi pada variasi kepemilikan penyiaran; 
serta Menyediakan sumber daya manusia bagi industri penyiaran.
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Radio Mega Musik Mandiri yang kemudian disingkat menjadi Radio 
M3/MThree, sejak awal berdirinya pada tahun 2003 diniatkan sebagai 
radio dari – oleh – untuk warga. Keberadaannya merupakan bagian dari 
upaya meletakkan kembali kebersamaan warga dalam menangani dan 
mengelola masalah kebutuhan potensi bersama. Dalam konteks ini, 
informasi memainkan peranan penting,  terutama informasi seputar 
peternakan sapi perah. Info ini dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat 
di kawasan lembang yang merupakan peternak sapi perah. 

Berangkat dari hal tersebut keberadaan radio menjadi kebutuhan 
warga setempat. Radio MThree kemudian hadir untuk memberikan 
berbagai informasi seputar peternakan sapi perah. Namun, sering dengan 
berjalannya waktu kemanfaatan radio tidak hanya dirasakan oleh peter-
nak sapi perah, namun juga oleh masyarakat sekitar Radio Komunitas. 
Informasi yang disajikan oleh Radio MThree ini dalam perkembangannya 
sangat variatif. 
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Profil MThree FM
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Profil MThree FM2
A.  Sejarah dan latar belakang kelahiran MThree FM

 
Sejarah berdirinya Radio Komunitas MThree FM berawal dari         

kelompok anak muda yang gemar berkumpul. Tradisi anak muda lem-
bang memang senang berkumpul sambil ngobrol dan bermain musik 
bersama. Pada tahun 2003, anak-anak muda yang hobi bermain musik 
berinisiatif untuk membuat radio sebagai sarana penyaluran hobi musik. 
Sepanjang tahun 2003 radio ini  mulai bersiaran. Awalnya radio MThree 
hanya menyiarkan musik dan  lagu-lagu.  Namun setelah radio mulai 
didengarkan oleh para warga, mulai muncul permintaan untuk menyiar-
kan pesan-pesan dari peternak sapi perah. Untuk memenuhi permintaan 
warga, Radio MThree mulai menyiarkan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat peternak sapi. Dalam perjalanannya informasi yang diberi-
kan tidak sebatas pada budidaya sapi, tapi juga informasi yang  terkait 
dengan kesehatan, isu perdamaian/toleransi dll.

Radio MThree secara resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 2003. 
Radio ini awalnya menjadi corong informasi bagi pengembangan ternak 
sapi perah. Berbagai tips, kiat dan info kesehatan terkait dengan cara 
bertenak dan pemasaran sapi perah disampaikan melalui radio. Kebetulan 
di wilayah kabupaten Bandung, seperti Desa Cibogo, Desa Cikawari, dan 
Desa Cikole, terdapat kurang lebih ada 300 orang peternak sapi perah. 
Bila di tingkat kecamatan Lembang ada 4500 peternak sapi perah. 

Radio yang bermula untuk penyaluran hobi bermusik lalu ber-
transfromasi menjadi radio yang mensosialisasikan informasi peternakan. 
Namun begitu penyaluran hobi bermusik tetap terus berkembang 
melalui media lain yaitu melalui live musik yang kemudian disiarkan 
melalui radio. Karena, Radio komunitas MThree sejatinya berdiri dari 
entertained sound system. 



Dari Hobi Jadi Joki

20

Menjadi Radio yang mengakomodir kebutuhan informasi peternakan 
memang sejalan profesi komunitas desa Cibogo, Cikawari, dan Cikole 
yang mayoritas adalah peternak. Peran Radio sebagai sarana penyuluhan 
kepentingan peternak sapi ini berlangsung hingga  tahun 2005. Para 
peternak berharap jangkauan Radio Komunitas Mthree tidak hanya 2,5 
km, tapi jangkauannya diperluas bagi para peternak di kecamatan lain 
di luar desa Cibogo, Cikawari, Cikole. Namun sebagai radio Komunitas, 
Mthree tidak mungkin menyalahi kebijakan yang mengatur jangkauan 
siaran radio komunitas yang membatasi maksimal dalam jangkauan 2,5 
KM dan powernya tidak boleh lebih dari 50 Watt.

Keterbatasan Radio Komunitas MThree untuk memberikan layanan 
yang lebih luas jangkuannya membuat Koperasi Peternak Susu Bandung 
Utara (KPSBU) memutuskan berhenti siaran di Radio MThree. KPSBU   
ingin penyuluhan untuk peternak sapi ini bisa meluas dan masif. Dengan 
alasan tersebut KPSBU lalu mengalihkan penyuluhan untuk peternak 
susu  ke radio swasta. 

Situasi ini membuat pengelola radio komunitas sadar harus ada 
strategi lain untuk mendapatkan pendanaan selain dari penjualan airtime. 
Ketika harus bersaing dengan radio swasta untuk penjualan airtime, 
tentu radio komunitas akan kalah karena jangkauannya tidak seluas 
radio swasta. Karena itu radio komunitas harus  mencari dan memiliki 
sumber pendapatan alternatif.

Pengelola radio lalu memunculkan ide untuk mendirikan sebuah 
studio yang bisa disewakan untuk pemasukan radio komunitas. Radio 
MThree kemudian mendirikan studio produksi yang diperuntukkan 
membuat jingle, dan iklan ILM. Kebutuhan untuk membuat studio 
tersebut sangat besar, karena saat itu tidak banyak radio yang memiliki 
alat produksi untuk membuat iklan. Untuk membuat iklan biasanya ha-
nya menggunakan recorder. Pada awalnya studio masih menggunakan  
peralatan yang terbatas, baru pada  tahun 2006 untuk kebutuhan pem-
buatan jingle dan rekaman akhirnya mengunakan software. 
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Jasa pembuatan iklan, jingle dan penyewaan radio oleh radio MThree 
akhirnya banyak dimanfaatkan oleh anggota JRK Jabar. Studio produksi 
yang dikelola oleh radio komunitas MThree  akhirnya berkembang hingga 
banyak pihak seperti perusahaan alat pesta, toko membuat jingle dan 
spot iklan di studio Radio MThree. Studio ini menjadi unit usaha dari 
radio komunitas MThree dimana sebagian keuntungannya digunakan 
untuk operasional radio. Inilah awal dari penyewaan studio rekaman 
radio Komunitas MThree yang berawal dari hobi  akhirnya menjadi hoki.

Perkembangan Radio Komunitas MThree
 
Dalam perkembangannya radio komunitas MThree tidak hanya 

menjadi corong penyuluhan bagi peternak sapi perah tapi juga mem-
berikan informasi yang dibutuhkan oleh komunitas seperti informasi 
kesehatan, pencegahan HIV/AIDS , bencana dan membangun perda-
maian dan kerukunan warga.

Sesuai dengan misi lembaga penyiaran komunitas, program siaran 
Radio Komunitas MThree diramu sedemikian rupa dengan memper-
hatikan keseimbangan antara unsur pendidikan, hiburan dan budaya, 
informasi dan iklan layanan masyarakat. Program siaran dititik beratkan 
pada penggalian potensi lokal, dengan tidak menafikkan perkembangan 
di tingkat kota, nasional dan global. Oleh karena itu untuk memperkaya 
materi program siaran, radio MThree juga memanfaatkan media lain 
sebagai sumber informasi seperti surat kabar, TV, internet. Informasi-in-
formasi yang datang dari media lain ini juga disiarkan ulang oleh radio 
komunitas MThree.
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No. Fokus AcaraNama AcaraWaktu

Radio Mega Musik Mandiri atau biasa disebut MThree mulai mengudara 
dari pagi hingga malam, selama kurang lebih 18 jam, dengan program 
acara sebagai berikut:

Acara Harian

1.

2.

3.

4.

5.

05.00 – 06.00

06.00 – 08.00

08.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Siraman Rohani

Top Parahiangan

Dangdut pagi

Malindo

Reportase

Ceramah agama Islam

Sajian khusus musik 
parahiangan dalam 
rangka melestarikan 
budaya sunda

Musik dangdut yang 
disertai dengan tips-
tips untuk keluarga

Sajian khusus untuk 
remaja yang disertai 
dengan berbagai in-
formasi

Salah satu program in-
formasi yang ditemui 
di lapangan hasil dari 
liputan crew    pem-
beritaan
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6.

7.

8.

9.

10.

13.00 – 14.00

14.00 – 17.00

17.00 – 18.30

18.30 – 21.00

21.00 – 23.00

Pop Indonesia

Rineka Sunda

Rohani

Dangdut Gaya M3 
(Dugem)

Tembang 
Kenangan

Program acara yang 
disertai dengan ba-
hasa ringan dengan 
sumber dari koran dan 
majalah

Aneka musik sunda 
dengan tujuan agar 
lebih diminati oleh 
masyarakat dalam 
rangka melestarikan 
sebagian asset budaya 
bangsa

Pendidikan rohani 
dan bahasan sepu-
tar agama dengan 
narasumber dari to-
koh    agama secara 
bergiliran

Informasi yang dike-
mas secara apik dan 
disel ingi  dengan 
musik dangdut agar 
lebih diminati pen-
dengar

H i b u r a n  d e n g a n       
sajian musik tempo 
dulu/kenangan
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Acara Mingguan

No. Fokus 
Acara

Nama 
Acara

Hari Waktu

1.

2.

Minggu

Malam 
Senin

10.00 – 
12.00

12.00 – 
17.00

18.30 – 
21.00

21.00 – 
23.00

Obrolan Sepu-
tar Kita (OBRAL)

Karaoke

Ngwangkong 
Bareng Komu-
nitas (Ngabako)

Sunda Midang 
(Live Musik)

Diskusi non formal 
dengan membahas 
tentang seputar ma-
salah kita

Sarana   pengem-
bangan bakat war-
ga juga sekaligus           
silaturahmi dima-
n a  w a rg a  b i a s a 
langsung ketemu 
dengan yang lainnya

Ngobrol  bareng 
komunitas adalah 
sajian acara disku-
si non formal yang 
membahas seputar    
l ingkungan dan 
berbagai perkem-
bangannya

Salah satu bentuk 
kepedulian LPK M3 
untuk melestarikan 
budaya sunda ter-
utama yang ada di 
wilayah lembang
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3.

4.

Malam 
selasa

Sabtu

Wayang 
Golek

Kesehatan

21.00 – 
23.00

08.00 – 
10.00

Pelestarian seni 
tradisional sunda

Peningkatan 
kesehatan dan gizi 
bagi masyarakat

Dengan makin banyaknya manfaat yang diperoleh warga, ko-
munitas Radio MThree lalu mendapat dukungan dari masyarakat dan 
pemerintah setempat. Surat dukungan atas pendirian radio ditandangani 
oleh warga sekitar sebagai lampiran pengurusan perijinan lembaga 
penyiaran komunitas. 

Dalam pengurusan perijinan, Radio MThree didampingi oleh Jaringan 
Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat. Radio MThree resmi menjadi anggota 
JRK Jawa Barat sejak tahun 2005. Setelah masuk dalam keanggotaan, 
Radio MThree ini mendapat pendampingan JRK Jabar tidak hanya dalam 
pengurusan ijin tapi juga dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. 
JRKI memiliki komitmen untuk mengembangkan radio komunitas yang 
menjadi anggotanya. Hal ini sesuai dengan fungsi JRK sebagai wahana 
advokasi dan kemitraan bagi para anggota JRKI.

Kemitraan yang dijalan oleh Radio MThree  melalui JRK Jawa Barat 
adalah program penyiaran dengan VHR, Search For Commond Ground 
Indonesia, PMPN Mandiri dan Combine.

B.  Struktur dan pengelola radio

Radio komunitas MThree memiliki visi membentuk masyarakat 
yang cerdas, maju dengan sarana radio sebagai media informasi, khusus-
nya dalam mengembangkan usaha peternak sapi perah. Radio MThree 
juga memiliki misi untuk menjadikan lembaga penyiaran komunitas se-
bagai salah satu sarana sumber informasi, pendidikan dan hiburan bagi             
masyarakat Cibogo, Cikawari, Cikole dan sekitarnya. 
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Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Radio Komunitas MThree 
memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi
Lembaga Penyiaran Komunitas

Radio Mega Musik Mandiri (MTHREE) FM 107.7 FM

Dewan Penyiaran Komunitas:

Sekretaris Kepala 
Studio Bendahara

Bagian 
Penyiaran

Bagian 
Umum

Bagian 
Usaha

Bagian 
Teknis
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Struktur organisasi lembaga penyiaran komunitas Radio Komunitas 
MThree ini terdiri atas 2 badan yaitu: Dewan Penyiaran Komunitas dan 
Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas.

Dewan Penyiaran Komunitas
Ketua  : Dedi Odia
Anggota  : Hendra Gunawan
       Agus Suwandi
       Rahmat
       Agus Sutisna
       Budiono

Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas
Ketua  : Budi Mulyadi
Sekretaris : Daka
Bendahara : Nurul
Bag. Penyiaran : Dedi Kurnia
Bag. Usaha : Heri
Bag. Teknis : Aca Sutedi
Bag. Umum : Iyep

Berikut adalah uraian tugas organisasi LPK Radio MThree:

Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)
Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengarahan terhadap 

penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Radio MThree:
•	 Memberikan				pembinaan		dan					pengarahan		terhadap				radio																										
   komunitas.
•	 Menentukan	kebijakan	umum	materi	penyiaran	radio	komuni-	

 tas yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi  komunitas.
•	 Membentuk	badan	pelaksana	penyiaran	komunitas.
•	 Meminta	masukan	kepada	komunitas	tentang	hal-hal	yang	ber-	

 hubungan dengan penyelenggaraan penyiaran.
•	 Membantu	menciptakan	lapangan	usaha	bagi	radio	komunitas	
   untuk menutupi kebutuhan biaya operasional.
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•	 Membantu			memecahkan				permasalahan			atau		konflik	yang	
 dihadapi  oleh radio komunitas.

Kepala Studio
Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan seluruh 

kegiatan radio siaran komunitas MThree, serta memberikan bimbingan 
dan pengarahan kepada para bawahannya.

Kabag Siaran
Bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan              

penyiaran radio MThree dari mulai penyusunan program acara, penga-
turan penyiaran, pengaturan materi siaran, penerapan kode etik siaran, 
penyiapan narasumber, penyediaan koleksi lagu-lagu dan pembuatan 
jingle-jingle.

•	 Menyusun			program		acara	dan	penyiaran	sesuai	pengarahan		
 kepala studio.

•	 Melaksanakan	kegiatan	penyiaran	berita	atau	menyiarkan	lagu-	
 lagu, jingle dan lain-lain.

•	 Melaksanakan		kegiatan		pembuatan		jingle-jingle,	mengoleksi		
 lagu-lagu, mengedit lagu-lagu hingga siap disiarkan.

•	 Dalam	melaksanakan	tugasnya	kabag	siaran	dibantu	oleh	music		
 director.

Kabag Usaha
Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengumpulan dana, 

khususnya untuk biaya operasional, sesuai dengan ketentuan dan pera-
turan yang berlaku, serta atas pengarahan kepala studio.

•	 Menginventarisasi	data	potensi	sumber	usaha.
•	 Melakukan	pendekatan	kepada	calon	customer,	baik		perusahaan	
   lokal maupun perorangan.
•	 Menyiapkan	konsep	pemasaran	serta	menyusun	langkah-langkah	
    yang akan ditempuh dalam rangka kerjasama dengan pihak luar.
•	 Bersama-sama	dengan	koordinator	tim	off	air	merancang	kegia-
  tan yang sekiranya dapat diselenggarakan dan memberikan 

pemasukan untuk dana studio.
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Kabag Umum
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, hubungan dengan 

pihak luar serta membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 
kelancaran seluruh aktivitas radio siaran serta membantu mengkoordinir 
kegiatan	off	air.	

Sekretaris
Bertanggung jawab terhadap seluruh masalah administrasi dalam 

lingkungan radio siaran.
•	 Melaksanakan	permbuatan	surat-surat,	pengetikan,	pengarsipan	

surat-surat.
•	 Memberikan		pelayanan		surat-surat		atau	dokumen	yang	dibu-

tuhkan oleh radio siaran.

Bendahara
Bertanggung jawab atas pengelolaan finansial terutama untuk 

kelangsungan kegiatan radio.
•	 Pencatatan	keluar	masuk	keuangan	studi	dan	penyimpanan	
uang serta pengeluaran uang studio atas ijin kepala studio.
•	 Mengatur		alokasi		pembiayaan	kegiatan-kegiatan	radio	sesuai		

 dengan ketentuan aturan penganggaran.

Bagian teknis
Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan seluruh 

fasilitas teknik serta berbaikan atas kerusakan-kerusakan peralatan.
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C.  Profil Pendengar dan pendukung

Sasaran pendengar Radio Mega Musik Mandiri adalah seluruh 
lapisan masyarakat yang ada dalam radius + 2,5 km dari studio. Siaran 
Radio dapat ditangkap di seluruh wilayah desa Cibago dan sebagian RW 
di kelurahan yang berbatasan langsung dengan kelurahan Cibogo, yaitu:

Utara  : Desa Cikole
Selatan  : Desa Cibodas
Barat  : Desa Cikawi
Timur  : Desa Jaya Giri

Pendengar radio MThree meliputi semua kalangan baik orang 
tua sampai anak kecil, dari karyawan, pegawai, petani dan pedagang, 
sampai tukang ojek. Namun pada awal pendiriannya MThree banyak 
didengar oleh peternak sapi perah yang ada di seputar kecamatan 
lembang Kabupaten Bandung. Di seluruh warga kecamatan Lembang 
terdapat 1000 pendengar aktif dalam perjalanan waktu saat ini yang 
aktif sekitar 500 orang,  sedangkan yang pasifnya lebih banyak. Berikut 
ini khalayak sasaran komunitas yang menjadi pendengar radio MThree:

Pendengar Menurut Usia

Dibawah 15 tahun :  5 %
15 s/d 19 tahun  : 10 %
20 s/d 24 tahun  : 25 %
25 s/d 29 tahun  : 20 %
30 s/d 34 tahun  : 15 %
35 s/d 39 tahun  : 10 %
40 s/d 50 tahun  : 10 %
Diatas 50 tahun  :   5 %
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Pendengar Menurut Jenis kelamin

Pria    : 60 %
Wanita    : 40 %

Pendidikan  Para Pendengar Radio

Tidak tamat SD  : 0 %
Tamat SD  : 5 %
Tamat SLTP  : 5 %
Tamat SLTA  : 45 %
Akademi   : 20 %
Perguruan Tinggi : 25 %

Pekerjaan Pendengar Radio

PNS/TNI/Polri  : 15 %
Pegawai Swasta  : 10 %
Wiraswasta  : 25 %
Pensiunan  :   5 %
Pelajar   : 10 %
Mahasiswa  :   5 %
Ibu Rumah Tangga : 10 %
Tidak Bekerja  : 10 %

Bila dilihat dari presentasi pendengar nampak bahwa pendengar 
radio MThree didominasi oleh kalangan remaja dan pemuda dengan 
umur antara 20 – 35 tahun. Wajar bila kemudian banyak acara yang 
disajikan lebih banyak porsinya untuk memenuhi kebutuhan pendengar 
pada segmen pemuda ini. acara yang banyak mendominasi adalah acara 
musik dan curhat remaja seperti Obral (Obrolan seputar kita), Ngabako 
(Ngwangkong bareng komunitas), musik karaoke dan Dugem (Dangdut 
Gaya M3).
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D.  Peran dan kontribusi rakom

Sebagai Radio Komunitas, Radio MThree berkomitmen menjadi 
sarana sumber informasi pendidikan dan hiburan bagi masyarakat Cibo-
go, Cikawari, Cikole dan sekitarnya. Fokus pada kebutuhan komunitas, 
semua penyiar di Radio MThree berasal dari berbagai wilayah. Mereka 
membawa informasi yang dibutuhkan warga di wilayahnya. Kondisi 
warga, situasi yang terjadi di desa/wilayah dan informasi yang terkait 
dengan aktivitas warga di wilayah Cibogo dan sekitarnya seperti berita 
orang meninggal, berita kehilangan, berita penyelenggaraan pengajian 
dll, tak lupa berita-berita yang ada di surat kabar pun disampakan ke 
warga melalui di radio MThree . 

Radio Komunitas MThree lebih menekankan peran pada pendidikan 
dan pemberdayaan masyarakat. Radio Komunitas juga mendekatkan 
silaturahmi, dari yang awalnya tidak mengenal saudara di luar desanya 
kemudian jadi tahu dan saling mengenal. Radio juga mempertemukan 
warga yang sebelumnya tak pernah saling bertemu.  Radio juga berperan 
sebagai sarana pendidikan melalui program penyuluhan dan pengem-
bangan ekonomi agar usaha masyarakat bisa lebih maju. Untuk tujuan 
ini, Radio MThree bekerjasama untuk penyuluhan dan pengembangan 
informasi usaha dengan pihak bidang pertanian, peternakan dan pasar. 

Radio MThree juga pernah bekerjasama dengan Common Ground 
untuk pengembangan wacana tentang perdamaian, perbedaan agama 
(pluralisme) dan memberikan pemahaman dalam mengapresiasi perbe-
daan. Ada drama radio yang disiarkan ke warga agar warga memahami 
indahnya perbedaan. Meski demikian, perbedaan tidak menjadi masalah 
di desa Cibago dan tidak ada masyarakat yang menonjolkan agama. 
Namun, setidaknya informasi keberagaman ini bisa mengantisipasi 
konflik	lainnya,	seperti	saat	pilkada	ataupun	pilkades.		Masyarakat	bisa	
menghadapi pemilihan ini dengan damai.
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Radio Komunitas Mthree juga berkontribusi pada pengemban-
gan wacana mengenai bahaya dan penanggulangan HIV/AIDS bagi 
masyarakat warga Cibogo, Cikawari, dan Cikole. Program penyebaran 
informasi bahaya HIV/Aids ini bekerjasama dengan KPA (Komisi Penang-
gulangan AIDS). Atas penyiaran informasi ini meskipun penduduk Cibogo, 
Cikawari, Cikole dan warga Kecamatan Lembang ini tidak pernah keluar 
kota namun mereka mengetahui bahaya HIV. Informasi ini juga menjadi 
tameng pencegah, karena penduduk sendiri belum pernah menemukan 
kasus HIV/AIDS yang menjangkiti warga sekitar Radio Komunitas MThree. 

Informasi yang disampaikan ke warga tentang HIV/AIDS dian-
taranya adalah acara pengunaan alat mencegah HIV, fungsi kondom 
dan cara pengunaannya dan berbagai pencegahan yang bisa dilaku-
kan untuk mengantisipasi penularan HIV/AIDS. Selain informasi teknis 
tentang HIV/AIDS, ada juga informasi yang terkait dengan kerohanian 
yang bisa dihubungkan dengan informasi kesehatan, perdamaian dan 
lain sebagainya. Pada setiap pagi pukul 5 – 6, ada acara tausyiah yang 
dipandu oleh ustadz dari berbagai majelis taklim yang membahas ten-
tang keagamaan namun dari perspektif  kesehatan, perdamaian, dan isu 
lainnya. Intinya tausyiah ini mengajak warga untuk bisa mengembangkan 
wawasannya agar lebih baik dalam kebersamaan, jangan sampai masalah 
yang kecil lalu diselesaikan warga dengan langsung main hakim sendiri 
dan dengan kekerasan. 
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Strategi Fundraising 
Radio MThree FM
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3 Strategi Fundraising 
Radio MThree FM

A.  Sumber-sumber dana Radio MThree FM

Untuk biaya operasional Radio MThree FM bersumber pada 
pengembangan unit usaha penyewaan studio, penjualan kartu pilihan 
pendengar (KPP), kerjasama dengan lembaga lain, dan para fans dalam 
bentuk uang transport penyiar ataupun makanan kecil (camilan) saat 
siaran.  Para penyiar dari berbagai kampung seperti Cilole, Cikidang 
dan daerah lain, mempunyai fans fanatik masing-masing yang bisa 
memberikan kontribusi pada penyiar agar bisa tetap siaran. Dengan 
dukungan mereka, para penyiar tak perlu kesusahan hanya untuk se-
kedar mendapatkan makanan.

Dari pengalaman dapat disimpulkan terdapat 2 sumber pendanaan 
radio MThree, yaitu:

1. Sumber pendanaan Individu:
•	 Dari	Penjualan	Kartu	Pilihan	Pendengar	(KPP).	Individu	atau	

warga membeli KPP ini untuk memilih lagu favoritnya agar 
diputar di radio MThree FM dan namanya disebut dan dia 
bisa menyenggol nama teman-temannya.

•	 Penyewaan	studio	juga	menjadi	andalan	dari	Radio	MThree	ini.	
Para individu ini menyewa studio untuk rekaman baik produk 
iklan, maupun untuk membuat single lagu.

•	 Pemasangan	iklan	layanan	dari	beberapa	individu	yang	memiliki	
usaha seperti toko bangunan, bengkel motor, jualan sembako 
dll.

2. Sumber Pendanaan dari Lembaga Donor/NGO: 
•		Radio	MThree	FM	mendapatkan	sumber	pendanaan	dari	lem-

baga donor/NGO melalui kerjasama penyiaran seperti dengan 
VHR media, CRI, KPA melalui JRK Jawa Barat.
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Sumber-sumber pendanaan Radio MThree ini digunakan untuk 

operasional penyelenggaraan siaran radio dan kebutuhan kas untuk main-
tenance alat. Sedangkan untuk gaji/honor penyiaran tidak dianggarkan 
karena semua penyiar sifatnya volunter/suka relawan yang tidak dibayar.

B.  Kebijakan dan Etika Fundraising

Radio Komunitas MThree tidak memiliki kebijakan dan etika fund-
raising secara tertulis. Namun memiliki rambu-rambu fundraising yang 
telah terinternalisasi dalam kebijakan pengelolaan radio. Beberapa 
rambu  untuk pencarian dana sudah dipraktekkan, misalnya tidak mau 
ada titipan kepentingan dari pihak lain ketika memberikan dana.  Radio 
Komunitas MThree tetap berpegang pada nilai-nilai independensi atau 
tidak mau terikat dan berpihak pada pemberi dana. Bila ingin membantu 
atau bekerjasama dengan Radio MThree tidak boleh ada keterikatan. 
Radio pernah menolak sumbangan dari partai politik untuk tetap men-
jaga independensi. Pengelola berpendapat radio komunitas adalah 
milik warga bukan untuk kepentingan partai politik. Nilai independensi 
yang dijalankan menjadikan Radio MThree tidak pernah mendapatkan 
sumbangan yang mengikat. Sumbangan yang pernah diterima adalah 
sumbangan partisipasi dari fans, baik berupa iuran sejumlah Rp 10 – 
20 ribu sebulan maupun makanan kecil. Semua iuran ini sifatnya tidak 
memaksa, misalnya untuk pengadaan program siaran atau transport 
penyiar. Sedangkan untuk operasional sudah dikelola oleh pengurus. 

C.  Metode Fundraising Radio MThree FM

Ada beragam metode fundraising yang dibuat oleh radio MThree 
FM	baik	yang	bersifat	on	air	maupun	yang	off	air.	Dengan	metode	on	air	
pengelola menjual kartu pilihan pendengar, menyiarkan grup tradisional 
maupun menyewakan studio untuk membuat jingle, ILM dan single 
lagu. Berikut ini metode fundraising radio MThree FM.
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Metode Fundraising On Air

No.      Metode   Keterangan   

1.

2.

3.

Penjualan Kartu KPP 
(kartu pilihan pen-
dengar)

Live musik malam 
minggu

Penayangan iklan ILM

KPP merupakan kartu agar 
pendengar bisa memilih 
lagu yang akan disiarkan 
dan namanya bisa saat si-
aran ataupun pendengar 
bisa memberikan salam 
utk keluarga dan kawannya 
saat siaran. Harga KPP 500 
rupiah per lembar. Target 
200 lembar perhari untuk 
mengcover biaya transport 
kru. 

Promo grup musik/album 
baru dari musik tradisional, 
seperti kecapi suling secara 
on air tiap malam minggu. 
Harga sekali on air adalah 
Rp. 50.000,-

Untuk penayangan iklan 
layanan masyarakat                      
biayanya tidak tentu dan ti-
dak ada tarif baku. Beberapa 
klien yang pernah beriklan 
diantaranya toko material, 
toko kendaraan, toko beras/
sembako dll
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Penjualan jam siar, biasanya 
kerjasama dengan berbagai 
lembaga/instansi untuk 
menayangkan      program-
nya di radio Mthree. Berikut  
beberapa kerjasama airtime 
Radio MThree FM:
1. Kegiatan kerjasama talk-
show dengan PNPM Kab. 
Bandung Barat.
2. Pemutaran ILM HIV AIDS 
kerjasama JRK JABAR dan 
Komisi Penanggulangan 
Aids Jabar (KPA JABAR).
3. Talkshow pasar sehat 
tema	 pencegahan	 flu	 bu-
rung kerjasama CRI dan US-
AID.
4. Pemutaran drama radio 
dan talkshow pemimpin su-
per kerjasama Searc From 
Common Ground Indonesia.

4. Airtime

Selain fundraising mengunakan metode on air, radio komunitas 
MThree juga melakukan fundraising dalam bentuk off air. Berikut ini 
fundraising radio komunitas MThree dengan metode off air.
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Metode Fundraising Off Air

No.      Metode   Keterangan   

1.

2.

Event

Usaha penyewaan 
studio

Kerjasama dengan radio 
swasta untuk event   pen-
jualan produk seperti den-
gan kopi kapal api atau ex-
tra joss. Kerjasama event ini 
bukan dengan perusahaan 
tapi dengan radio swasta.

Penyewaan studio untuk 
memproduksi jingle atau-
pun ILM, dan berkembang 
hingga untuk recording/
tracking.

Berbagai	kegiatan	off	air	dari	Radio	MThree	diadakan	setiap	tahun																				
seperti jumpa fans saat hari ulang tahun radio. Kegiatan ini sebetulnya 
tidak ditujukan untuk fundraising namun untuk menjalin silaturahmi 
antara pengelola dan fans. Dana yang terkumpul lalu digunakan untuk 
kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bukan untuk pengelolaan radio 
komunitas.
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D.  Persiapan Radio Mthree dan Tools dalam Fundraising

Persiapan radio MThree dalam melakukan fundraising biasanya 
dilakukan dengan penyelenggaraan rapat 3 bulan sekali untuk                        
mereview program yang akan dijalankan. Dalam rapat juga dibicara-
kan pendanaan bagi pengelolaan radio komunitas setidaknya untuk 
biaya transportasi (ongkos) para penyiar. Berbagai metode fundraising 
didiskusikan guna menggali beragam sumber pendanaan diluar sum-
bangan dari pendengar. 

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dan rapat pengelola      
(pengurus dan penyiar), hal utama yang didiskusikan adalah target promosi 
KPP. Setiap kru harus menjual KPP, mendatangkan klien/menggaet relasi 
untuk penyiaran iklan ILM maupun bentuk kerjasama lainnya. Semua kru 
mendapat tugas untuk fundraising, meskipun tidak ada bayaran untuk 
kru yang berhasil mendatangkan program/menggaet relasi. 

Radio Komunitas MThree juga belum memiliki tools atau sarana 
khusus untuk fundraising. Mereka tidak memiliki brosur profile, web 
site maupun alat-alat kampanye lainnya untuk mempromosikan radio 
MThree maupun unit usahanya. Alat promosi yang digunakan baru 
sekedar promosi dari mulut ke mulut. Bahkan untuk penggunaan dan 
penyewaan studio juga belum dilakukan promosi secara luas. 

Hal lain yang dipersiapkan oleh radio MThree dalam kerja fund-
raising adalah pendataan donatur. Saat ini ada 100 orang donatur tetap, 
mereka tidak lagi dimintai donasi secara rutin, tapi dengan kesadaran 
sendiri memberikan donasi ke Radio MThree, meskipun tidak rutin. 

Sebagai salah satu upaya keberlanjutan Radio Komunitas, MThree 
bergabung dengan JRK Jawa Barat. Kekuatan jaringan juga membantu 
fundraising radio Komunitas MThree. Beberapa program siaran ditawarkan 
oleh JRK Jawa Barat dari pihak lain, misalnya dari VHR (Voice Human Right) 
media ataupun CRI (Combine Resource Institution) . Program-program 
ini biasanya ditawarkan melalui JRK Jawa Barat melalui proposal dengan 
mengakomodir kebutuhan dari Radio Komunitas MThree. 
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E.  Tim Fundraising

Rakom MThree tidak memiliki tim khusus untuk mengorganisir 
fundraising. Semua kru yang ada di rakom MThree didorong untuk ber-
peran sebagai tim fundraising. Radio MThree mengefektifkan semua kru 
untuk fundraising karena mereka sadar bahwa kru adalah tim fundraising 
yang handal karena mereka memiliki fans fanatik. Kru ini kemudian juga 
memiliki agen ditiap daerah yang membantu untuk penjualan KPP dan 
pemasangan iklan ILM.

Pada awal pendirian di Radio Komunitas MThree  ada 4 orang yang 
ditugaskan untuk berhubungan dengan perusahaan. Saat itu kru Radio 
Komunitas MThree masih berjumlah 20 orang. Namun, seiring dengan 
berjalannya waktu beberapa personil MThree telah keluar dengan alasan 
menikah ataupun sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Seka-
rang tinggal 6 orang yang masih menetap sebagai kru radio MThree.

 Minimnya jumlah kru radio MThree tidak menyurutkan upaya 
melakukan fundraising. Untungnya ada 2  fans yang menjadi relawan 
diluar kru radio yang membantu upaya penjualan KPP. Hasil dari penjualan 
KPP ini ditujukan untuk membiayai operasional radio seperti transport 
penyiar, listrik, konsumsi dll. Pemasukan dari penjualan KPP sangat 
membantu guna menutupi kebutuhan operasional siaran, sehingga 
pihak pengelola radio hanya menanggung kebutuhan maintenances 
peralatan jika terjadi kerusakan. 

F.  Hambatan dalam Fundraising

Hambatan pokok yang dirasakan oleh Radio Komunitas MThree 
dalam fudraising adalah keterbatasan jangkaun siaran. Hambatan ini 
sangat terasa ketika Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) 
menghentikan kerjasama penyuluhan melalui radio. Keterbatasan jang-
kauan siar menjadi alasan utama karena anggota KPSBU menyebar 
sampai tingkat kabupaten Bandung Utara, sementara jangkauan Radio 
MThree sebatas pada tingkat kecamatan. 
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Hambatan lain yang muncul adalah munculnya persaingan diantara 
penyiar. Para penyiar kadangkala saling bersaing untuk mencari fans 
lebih banyak, sehingga pendapatan mereka bisa lebih besar. Pemasukan 
dari para fans fanatik menjadi penting karena dapat menutupi biaya 
transport sang penyiar. 

 Radio juga menghadapi kendala saat ada kerusakan peralatan 
siar secara mendadak. Kurangnya teknisi membuat perbaikan perangkat 
yang rusak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, biaya penggan-
tian alat harus dirundingkan dulu diantara pengurus untuk pembiayaan 
penggantian alat. Pernah terjadi kasus kerusakan yang membutuhkan 
biaya perbaikan sampai 2 juta. Para fans berinisiatif mengumpulkan do-
nasi untuk perbaikan dan terkumpul 1 juta. Akhirnya 1 juta lagi ditutup 
dari pengelola. Tidak adanya budget tetap untuk perlengkapan menjadi 
kendala dan  tidak dapat direspon secara cepat.

G. Analisis SWOT

Ada beberapa aturan tentang radio komunitas yang  menjadi    
kendala bagi perkembangan radio komunitas. Salah satu yang meng-
hambat adalah tentang aturan komersialisasi radio komunitas terkait 
dengan penayangan iklan dan jingle komersial. Aturan ini memberikan 
pengaruh pada kurangnya kebebasan radio komunitas dalam menjalin 
kerjasama dengan perusahaan terkait dengan penayangan iklan. Radio 
komunitas hanya boleh melakukan penayangan Iklan Layanan Mas-
yarakat (ILM). Namun ILM sendiri sebenarnya juga sudah didominiasi 
oleh stasiun tv dan radio swasta.

Pendanaan radio komunitas akhirnya  banyak bertumpu dari 
kontribusi pendengar.  Pemerintah  dan instansi terkait belum mampu 
memberikan perhatian dan ruang bagi radio komunitas untuk maju. 
Dukungan dari pemerintah masih dirasakan minim oleh pengelola ra-
dio komunitas. Berikut ini analisa SWOT dari hasil wawancara dengan 
pengelola radio MThree FM.
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 Ä Strength (kekuatan)
Kekuatan radio komunitas MThree terletak pada lokasi radio yang 

cukup strategis dan berada di lingkungan masyarakat yang tidak sulit 
untuk di jangkau dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. 
Mayoritas masyarakat peternak sapi sangat membutuhkan hiburan dan 
informasi yang relevan seputar peternakan sapi perah. Kekuatan lain 
yang dapat dilihat dari Radio Komunitas MThree ini diantaranya:

•	 Lokasi	Radio	yang	strategis.
•	 Peran	dan	Fungsi	yang	relevan	dengan	kebutuhan	warga.
•	 Dukungan	masyarakat	yang	besar	karena	pendirian	radio	MThree-

didasarkan atas inisiatif bersama masyarakat sekitar.
•	 Volunterisme	pengelola.

 Ä Weakness (Hambatan)
Hambatan yang benar-benar terasa adalah masalah finansial untuk 

mendukung pembiayaan operasional radio. Pembiayaan operasional 
selama ini hanya mengandalkan dari penjualan Kartu Pilihan Pendengar 
(KPP), donatur dan sharing hasil dari pendapatan usaha penyewaan 
radio. Namun demikian semua pendapatan ini belum mencukupi un-
tuk membuat radio komunitas terjamin keberlanjutannya (sustainable) 
Pemasukan	selama	ini	sifatnya	tidak	tentu/flaktuatif,	kadang	ada	donor/
mitra tapi kadang tidak ada.

 Ä Opportunities (peluang)
Radio Mthree memiliki peluang bekerjasama dengan banyak 

instansi baik pemerintahan, NGO, maupun perusahaan. Peluang ini ber-
dasarkan pengalaman radio MThree yang pernah bekerjasama dengan 
banyak pihak dan telah tergabung dalam JRK Jabar. Radio MThree juga 
sudah bekerjasama dengan para musisi  di Jawa Barat untuk rekaman.
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 Ä Threats (Tantangan)
Tantangan Radio Komunitas MThree terletak pada eksistensi radio 

komunitas untuk memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan visi 
dan misi radio itu sendiri. Radio tidak melupakan esensinya sebagai radio 
yang dekat dengan komunitas dan melayani komunitas. Tantangan radio 
MThree adalah tidak hanya asyik dengan pengembangan unit usahanya 
hingga melupakan esensi dari sebuah radio komunitas. Bagaimanapun 
radio MThree ini merupakan radio komunitas yang menjadi milik komu-
nitas, sehingga komunitas memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi 
pada keberadaan radio ini.
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Dari Hobi jadi Hoki4
Memasuki ruang tamu studio MThree kita akan melihat banyak 

sekali gambar gadis cantik, muda dengan dandanan yang menawan. 
Jangan salah sangka dulu, foto-foto ini adalah foto artis yang sedang 
naik daun dan menggunakan studio MThree untuk merekam lagu-lagu 
mereka yang akan direlease. Penyewaan studio rekaman menjadi unit 
usaha bagi keberlangsungan radio komunitas.

 Unit usaha penyewaan studio berawal dari hobi bermusik para 
pengelola Radio MThree. Hobi ini telah mendorong Dedi Odia, salah 
satu pengelola radio untuk membuat usaha penyewaan studio. Semua 
berawal dari penyewaan sound musik. Dunia hiburan menjadi peluang 
bisnis yang menarik, mengingat di daerah Cibogo, Cikawari, Cikole dan 
sekitarnya belum ada penyewaan sound untuk kebutuhan hiburan saat 
acara kawinan, ulang tahun, reuni dan acara kumpul-kumpul lainnya. 
Penyewaan sound sistem akhirnya menjadi usaha yang  mendatangkan 
banyak keuntungan.

 Dalam perkembangannya di Radio MThree muncul kebutuhan 
pembuatan jingle, maupun iklan layanan masyarakat. Untuk mendukung 
itu sound sistem akhirnya dipindahkan ke Radio MThree. Awalnya rekaman 
album dan jingle masih dilakukan secara manual. Sementara operator 
masih menggunakan barang-barang bekas apa adanya. Kemudian pada 
tahun 2007 setting studio mengalami perubahan. Beberapa sahabat 
pecinta Radio Komunitas MThree meminjamkan peralatan sehingga 
bisa untuk membangun perangkat studio yang lebih baik. Pada akhirnya 
studio mendapatkan suntikan dana dari pro media untuk pengadaan 
perangkat  audio  hingga studio MThree menjadi radio yang cukup 
representatif sebagai studio rekaman bagi pembuatan jingle, album 
lagu dan pembuatan sandiwara radio.
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Penyewaan Studio MThree ini awalnya dikelola oleh kru radio, 
namun semenjak 2008 dikelola secara terpisah oleh kang Dedy Odis 
dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pada tahun 2008 Radio 
Komunitas MThree mulai serius menekuni unit usaha penyewaan studio 
yang diberi nama PT. Radio Mega Musik Mandiri. 

Usaha penyewaan studio Radio komunitas MThree ternyata cukup 
berkembang meskipun kemajuannya tidak begitu pesat, karena pera-
latan yang terbatas. Biasanya, peyewaan studio rekaman sebatas pada 
pembuatan demo, tidak dalam bentuk produksi karena ketersediaan 
alat yang masih terbatas. Kapasitas studio hanya untuk membuat demo 
saja dan tidak sampai produksi. Untuk membeli alat yang bagus tentu 
membutuhkan modal yang yang besar. Inilah yang menjadi kendala 
untuk mendorong lebih maju usaha penyewaan studio.

Meski demikian, banyak artis lokal yang menggunakan studio 
ini untuk membuat rekaman demo. Hadirnya studio rekaman MThree 
telah memberikan kesempatan pada artis lokal untuk memiliki album 
rekaman. Banyak potensi seniman di Kabupaten Bandung Barat yang 
menanjak kariernya sampai dikenal luas. Kendala pengembangan studio 
adalah keterbatasan dana dan lokasi yang dirasa cukup jauh hingga 
untuk rekaman album harus mengeluarkan biaya yang mahal. Karena 
itulah kehadiran studio ini dapat menfasilitasi kreativitas para seniman. 

Beberapa artis lokal yang sekarang ngetop dan pernah menye-
wa studio MThree ini diantaranya Dewi Ines, Dua Dara, Atep Galura,             
Gulinggab dll. Tidak hanya para seniman atau artis lokal, beberapa instansi 
atau lembaga pun pernah menyewa studio ini untuk pembuatan iklan 
ILM, seperti DPRD, KPI dan Radio Komunitas lain anggota JRK Jawa Barat.  

 Harga sewa studio MThree ini per shift adalah 300 ribu untuk 
6 jam. Para penyewa biasanya menghabiskan 2 shift untuk merekam 
1 lagu atau membuat 1  jingle/ILM. Bila di rata-rata pemasukan untuk 
1 kali penyewaan adalah 600 ribu. Meskipun peralatan studio MThree 
relatif sederhana, namun karena harganya kompetitif maka banyak 
juga yang membuat album di studio ini. Beberapa album yang pernah 
diproduksi oleh Studio MThree diantaranya: album sunda religi, kecapi 
suling, Album karoke kompilasi Guligah, Album pop sunda Cipelang dll.
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Saat ini, selain rekaman, studio MThree juga mendapat pekerjaan 
baru dalam usaha pembuatan video klip. Pengelola juga mendapat 
pemesanan untuk mengedit majalah udara yang saat ini dalam proses 
penjajakan awal kerjasama dengan Commond Ground. M3pro yang 
merupakan unit usaha penyewaan radio Mthree bekerjasama dengan 
SFCG (Search For Commond Ground Indonesia) dalam membuat majalah 
udara dengan durasi 30 menit sebannyak 24 episode, mulai tanggal 01 
Desember 2012.

Dari unit usaha ini tidak ditentukan persentasi sharing                                    
keuntungan untuk Radio Komunitas MThree. Prinsipnya bila radio MThree 
membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, maka akan diambilkan 
dari kas studio. Misalnya, untuk biaya servis alat, bayar listrik dan studi-
onya sendiri. Artinya bahwa peruntukkan pemasukan dari unit usaha 
penyewaan studio hanya digunakan untuk hal yang mendesak. Untuk 
kru tidak dianggarkan dari budget penyewaan studio karena bersifat 
relawan dan biasanya kru  mendapatkan uang saku dari para pendengar 
dan fans mereka. 
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Pelajaran Berharga
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Pelajaran Berharga5
“Keberhasilan meramu hobi menjadi hoki :  pengalaman                            

fundraising Radio Komunitas MThree”  merupakan sebuah  contoh   ke-
berhasilan menangkap peluang-peluang yang dibutuhkan oleh sebuah 
radio komunitas di tengah banyaknya radio komunitas yang kurang kreatif 
hingga akhirnya gulung tikar.  

Dari  pengalaman di Radio MThree FM, kita dapat mempelajari 
beberapa hal penting dalam fundraising diantaranya :

Pertama,  Menangkap Peluang Pasar Kebutuhan Radio Ko-
munitas. Dari kasus Radio Komunitas MThree FM didapat pelajaran 
penting bahwa banyak hal yang dapat di fasilitasi oleh radio komunitas 
dan ini bisa dijadikan bisnis radio, seperti kebutuhan pembuatan jingle 
iklan, pembuatan sandiwara radio dll. Peluang inilah yang berhasil di-
tangkap oleh Radio Komunitas MThree FM untuk dijadikan unit usaha 
demi menghidupi keberlanjutan radio komunitas.

 Peluang yang awalnya hanya untuk kebutuhan internal radio 
terbukti berhasil dikembangkan untuk usaha rekaman, baik untuk demo, 
release single maupun pembuatan album. Bahkan peluang ini semakin 
terbuka dengan adanya permintaan untuk pembuatan video klip. Melalui 
unit usaha penyewaan studio Radio Komunitas MThree memperlebar 
perannya menjadi media untuk mempopulerkan lagu daerah Sunda 
dan artis-artis lokal agar lebih dikenal lagi di luar daerahnya.
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Kedua,  Perluasan Jaringan untuk ajang promosi. Kunci suk-
ses untuk mempromosikan sebuah produk adalah kekuatan jaringan. 
Pengalaman radio MThree membuktikan hal ini. Meskipun mereka tidak 
memiliki tools promosi, namun mereka memiliki jaringan yang kuat. 
Jaringan inilah yang menjadi agen promosi unit usaha radio Komunitas. 
Jaringan JRK Jawa Barat memiliki andil besar untuk memasarkan studio 
ini agar menjadi pilihan bagi radio komunitas lain ketika akan membuat 
jingle/iklan. Selain itu, jaringan orang yang  menjadi penggemar dan 
pemain musik juga menjadi kekuatan dalam memperkenalkan studio 
ini untuk rekaman. Kekuatan jaringan telah membuat MThree dikenal 
oleh studio rekaman terkemuka di Indonesia  dan pernah dikunjungi 
rekaman major label seperti Blackboard dan Virgo.

Ketiga,  Hobi yang produktif. Keberhasilan dalam mendirikan 
Radio Komunitas tidak hanya bisa dirumuskan dari keberadaan dan 
dukungan dari komunitas, namun juga kesenangan dari para pengelola. 
Komunitas akan mendukung bila ada timbal balik atau manfaat yang 
diperoleh komunitas/warga. Namun pengelola yang memiliki hobi untuk 
mengembangkan radio komunitas juga punya andil besar. Mereka tidak 
memikirkan manfaat yang didapat tapi sudah cukup senang bila radio 
itu bisa berjalan. Hobi dapat menjadi perekat dalam keberadaan radio 
komunitas ini. Karena itulah kekuatan para hobies bisa menjadi salah 
satu kunci keberlanjutan dari radio komunitas. Melalui ikatan hobi inilah 
mereka mau terus menghidupi radio komunitas dan selalu berinovasi 
untuk keberlanjutan radio komunitas ini.
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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 978-979-3597-73-7

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


