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 Pengantar JRK Sulawesi Tenggara

Radio Komunitas Cemara FM adalah Rakom yang didirikan oleh 
masyarakat Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Su-
lawesi Tenggara. Pentingnya menjaga kelestarian Taman Nasional Rawa 
Aopa Watumohai merupakan hal mendasar yang melatarbelakangi 
Forum Masyarakat Tirawuta Peduli Taman Nasional Rawa Aopa Watu-
mohai (Formastrip) mengambil inisiatif mendirikan radio komunitas ini 
pada tahun 2003. Kampanye Pelestarian Taman Nasional Rawa Aopa                                                 
Watumohai yang dilakukan oleh Formastrip melalui Radio Komunitas Ce-
mara FM semakin hari semakin masif. Hal ini didukung oleh sumber daya 
manusia pengelola radio,  infrastruktur perangkat siaran serta jaringan.

Jaringan Radio Komunitas Sulawesi Tenggara (JRK Sultra) merupakan 
wadah pertukaran informasi bagi Pengelola Radio Komunitas Sulawesi 
Tenggara. Sejak awal menggagas organisasi JRK Sultra hingga saat ini,  
Radio Komunitas Cemara FM memiliki andil yang sangat besar terhadap 
JRK Sultra. Tidak hanya itu, Mustakim Darwis (Direktur Utama Radio Ko-
munitas Cemara FM) adalah Ketua Pertama Jaringan Radio Komunitas 
Sulawesi Tenggara sejak dideklarasikan pada tahun 2007 hingga tahun 
2011. Tentu hal ini memberikan hubungan timbal balik yang positif antara 
JRK Sultra dengan Radio Komunitas Cemara FM. 

Hubungan yang terbangun antara JRK Sultra dengan Radio Ko-
munitas Cemara FM dikuatkan melalui program-program penguatan 
kapasitas pengelola Radio Komunitas Sulawesi Tenggara.  Penguatan yang 
dilakukan JRK Sultra melalui beberapa pelatihan seperti Pelatihan Dasar 
Jurnalistik, Produksi Siaran Radio Komunitas, Penguatan Kelembagaan 
Radio Komunitas, Pengelolaan Isu Bersama Radio Komunitas Sulawesi 
Tenggara dll, memberikan dampak yang begitu besar terhadap kemajuan 
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Radio Komunitas Cemara FM. Hal ini tentunya secara tidak langsung juga 
berpengaruh pada posisi JRK Sultra sebagai Wadah yang menaungi Radio 
Komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara.

IBRAHIM 
Ketua JRK Sultra
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Pengantar Penulis

Buku “Berkelanjutan melalui Kemitraan dan Unit Usaha” ini, merupa-
kan bagian dari Buku Serial Fundraising Radio Komunitas (Rakom). Buku ini 
adalah salah satu hasil studi kasus dari 15 Rakom di Indonesia yang tersebar 
di Jawa Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Timur dan Aceh. 

Untuk Sulawesi Tenggara, dilakukan pengamatan kepada 3 Ra-
kom; Rakom Simponi, Rakom Rajawali dan Rakom Cemara. Buku ini, 
menggambarkan hasil studi tentang pembelajaran fundraising dari 
Rakom Cemara. 

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

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

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

Selamat membaca. 
Depok, April 2013

Maifil Eka Putra
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Ringkasan Studi

Radio Cemara FM dipancarkan lewat gelombang 107,60 MHz, dari 
Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 
Kehadiran Rakom Cemara didasari pada kesadaran masyarakat setempat 
yang peduli terhadap kelestarian Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. 

Awalnya masyarakat setempat membentuk Forum Masyarakat 
Tirawuta Peduli Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Formastrip). 
Kemudian forum ini mewadahi berdirinya Rakom Cemara sebagai media 
kampanye pelestarian alam dan lingkungan.

Modal awal dari Rakom Cemara berasal dari sumbangan pengelola, 
kemudian dibantu LSM Care dan Dinas Kehutanan (Balai Taman Nasional 
Rawa Aopa Watumohai). Dinas kehutanan bahkan menyediakan ang-
garan khusus untuk Rakom Cemara yang dievaluasi setiap akhir tahun.  
Dengan anggaran tersebut, kebutuhan dana operasional radio serta 
kebutuhan kampanye lingkungan secara off air yang dilakukan Rakom 
Cemara sudah terpenuhi.

Namun demikian, pengelola Rakom Cemara menyadari bah-
wa kehadiran Rakom Cemara bukan hanya sebagai radio kampanye                                   
lingkungan. Ia juga radio yang menjaga kerukunan dan wadah un-
tuk belajarnya anak-anak muda desa setempat. Rakom Cemara pun                             
akhirnya membentuk unit-unit usaha untuk membantu anak-anak muda 
di kawasan itu. 

Dimulai dengan membentuk kursus komputer, Rakom Cema-
ra berhasil membantu anak-anak muda yang putus sekolah untuk                                               
terampil menggunakan komputer. Setelah mengantongi ijazah pendidikan 
keterampilan komputer dari Lembaga Kursus Rakom Cemara, Tasahea 
Muda ,yang disahkan Depnaker, mereka pun dapat mencari kerja. Pelajar 
serta pegawai negeri yang ingin meningkatkan keterampilan komputernya 
pun dapat bergabung di lembaga kursus ini. 

Namun pengelola Rakom Cemara tidak berhenti di kursus Kom-
puter.  Kegiatan unit usaha lain juga dibangun. Unit Usaha Sablon dan 
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Percetakan, Foto Copy dan penjualan ATK merupakan pengembangan 
dari unit usaha yang dilakukan Rakom Cemara. Rakom Cemara juga 
sedang mempersiapkan Unit Usaha untuk penyewaan alat-alat pesta 
(kursi, tenda, pelaminan dan organ tunggal).

Selain unit usaha dan kemitraan dengan Balai Taman Nasional Rawa 
Aopa Watumohai, kemitraan dengan instansi lain, baik pemerintah dan 
swasta tetap diupayakan oleh pengelola. Proses kemitraan yang dibangun 
Rakom Cemara diawali dengan pembuatan proposal dan surat penawaran 
kerjasama. Tercatat, Dealer Suzuki, Indosat, PLN dan Pemkab Kolaka telah 
menjadi mitra Rakom Cemara. 



13
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

Pendahuluan
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1 Berkah Kemitraan dan    
                            Unit Usaha

(Pendahuluan)

Memasuki kawasan Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, 
Sulawesi Tenggara, kita seakan tidak berada di kawasan desa. Meskipun 
untuk mencapai kawasan ini kita harus melewati perkampungan yang 
masih asri, kawasan kosong dengan semak belukar, setelah sampai di 
Tasahea terlihat banyak ruko dan warung-warung masyarakat.  

Dari kawasan Tasahea inilah Radio Komunitas (Rakom) Cemara 
dipancarkan. Di samping kiri gedung studio, ada sebuah Masjid ber-
diri kokoh dan di seberangnya berdiri pula rumah penduduk yang di 
sampingnya ada sebuah Pura. Tidak jauh dari pura tersebut, berdiri pula 
sebuah Gereja. 

Tasahea memang sebuah desa yang damai. Damai karena alamnya 
yang sejuk dan penuh pepohonan. Damai pula karena penduduknya 
terdiri dari berbagai latar belakang etnik, suku dan agama. Mereka hidup 
rukun dan toleran.  Desa Tasahea didindingi oleh perbukitan yang dipenuhi 
pohon kayu yang lebat. Itulah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. 
Untuk menjaga taman nasional yang dibanggakan inilah salah satunya 
yang mendasari lahirnya Rakom Cemara.

Menurut Direktur Utama Rakom Cemara,  Mustakim Darwis, Ra-
kom Cemara lahir untuk menjaga banyak hal. Ia menjaga kerukunan 
dan mensatukan penduduknya yang multi etnik. Ia pun menjaga hutan 
dan lingkungan agar penduduknya terhindar dari bencana karena                      
kerusakan hutan. 

Lewat udara, penyiar Rakom Cemara tidak henti-hentinya menyam-
paikan pesan-pesan bijak  untuk menggugah warga pendengar yang 
ada di sekitar Desa Tasahea  atau  12.686 penduduk Kecamatan Tirawuta 
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dan ribuan penduduk kecamatan lain yang bermukim di sekitar taman 
nasional yang terjangkau oleh siaran Rakom Cemara.  Mereka disadarkan 
agar selalu menjaga lingkungan dan hutan lindung di sekitar mereka.  
Pesan yang  hendak ditanamkan dalam program acara itu adalah bahwa 
menjaga lingkungan sama saja dengan menjaga warisan untuk anak cucu.
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Profil 
Rakom Cemara FM
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2 Profil Rakom Cemara

A. Sejarah dan Perkembangan Rakom Cemara

Radio Cemara FM dipancarkan lewat gelombang 107,60 MHZ, awal 
berdiri bernama Radio Formastrip FM karena didirikan oleh masyarakat 
Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 
yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tirawuta Peduli Taman Nasional 
Rawa Aopa Watumohi (Formastrip). Forum ini bergerak secara simultan 
untuk mengajak masyarakat agar tidak merusak hutan di sekitar mereka. 

Seperti diceritakan Direktur Utama Rakom Cemara, Mustakim 
Darwis, di tahun 2003, kesadaran sekelompok masyarakat Tasahea terus 
mengental. Mereka yakin, jika hutan di sekeliling mereka rusak,  suatu saat 
mereka yang tinggal di sekitar hutan tersebut akan terkena dampaknya. 
Karena itu, secara swadaya mereka bersikeras untuk mengajak masyarakat 
lain untuk melindungi hutan. Apalagi hutan di sekitar mereka sudah 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar alam Taman Nasional Rawa 
Aopa Watumohai . 

Awalnya kampanye pelestarian hutan dimulai dari orang ke orang,  
kemudian berlanjut sampai ke pertemuan warga. Kampanye untuk menjaga 
lingkungan terus dilakukan oleh forum ini.  Upaya Formastrip mendapat 
apresiasi dari pemerintah setempat. Camat Tirawuta mengajak mereka 
berkumpul. Selain Formastrip, Camat juga mengundang beberapa lembaga  
lain yang juga mempunyai kepedulian yang sama dengan Formastrip.

Dalam acara tersebut diperbincangkan bagaimana cara melindungi 
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Hal ini menjadi bahasan penting 
dikarenakan masih ditemukan orang-orang yang sengaja melakukan 
penebangan maupun perusakan hutan secara alami. Dalam pertemuan 
itu, banyak usul yang mengemuka untuk mengatasi kerusakan alam itu.
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Setelah melakukan pertimbangan berbagai usulan, hadirin  sepakat 
melakukan upaya penyadaran pentingnya menjaga lingkungan kepada 
masyarakat sekitar taman nasional. Upaya penyadaran ini harus dilaku-
kan secara berkesinambungan dalam bentuk penyuluhan rutin dan 
itu tidak bisa hanya dilakukan sebulan sekali ataupun mungkin dalam 
waktu tertentu.

Berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, hadirin 
mengusulkan untuk mendirikan stasiun penyiaran radio.  Nantinya radio 
ini diharapkan berfungsi menyampaikan penyuluhan setiap saat. Usulan 
tersebut akhirnya disepakati bersama. 

Seusai pertemuan, generasi muda yang tergabung dengan Formas-
trip mulai melakukan upaya-upaya penghimpunan dukungan dan sumber 
daya untuk mendirikan stasiun radio. Berbasis dukungan masyarakat, pada 
tahun 2003 Radio Formastrip FM pun mengudara. Peralatan pertama yang 
dimiliki Rakom Formastrip FM, ketika itu, adalah tiang pipa dengan ukuran 
lima belas meter.  Peralatan studio pertama bersumber dari swadaya kolektif 
komunitas Formastrip. Bahkan, untuk kelancaran siaran, pengelola Rakom 
bersedia  meminjam pengeras suara dari masjid terdekat. 

Ketika itu, Rakom ini disiarkan  dari rumah teman Mustakim (Di-
rektur Utama Rakom Cemara), tepatnya di belakang rumah Mustakim 
sendiri. Karena teman ini berprofesi sebagai kuli bangunan membuat 
ia tidak bisa setiap hari bisa siaran dan mengelola radio dengan baik. 
Radio selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada teman lainnya 
yang berprofesi sebagai pemborong. 

Antara tukang dan pemborong ternyata sama saja. Keduanya sa-
ma-sama sibuk. Rakom Formastrip pun menjadi sering tidak siaran, karena 
operatornya yang tidak jelas waktu standby-nya, Mustakim berinisiatif 
mengatasi masalah ini dengan memindahkan Studio Rakom tersebut 
ke rumahnya. Ia pun memasang antena pemancar dengan pipa ledeng. 

Di tahun 2005, Mustakim diundang oleh Lembaga CARE ke Hotel 
Ataya, Kendari.  Dari acara itu diketahui bahwa kampanye perlindungan 
hutan yang dilakukan Rakom Cemara selama ini mendapat dukungan 
oleh CARE. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Mustakim untuk 
memberanikan diri menyampaikan sarannya kepada Pimpinan CARE, 
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Mustakim mengatakan, jika penyuluhan ingin ditingkatkan lewat radio, 
hendaknya Rakom Cemara dibantu untuk meningkatkan kemampuan 
jangkauan siarnya. Ia pun meminta bantuan untuk mengganti pipa ledeng 
yang sekarang dijadikan tiang antena dengan  tower agar lebih kokoh. 

Permintaan itu disetujui pimpinan CARE dan dibangunlah tower 
setinggi 40 M di belakang rumah Mustakim untuk menyangga antena 
pemancar radio. Selain bantuan antena dari CARE, dukungan dari Rakom 
lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Jaringan 
Radio Komunitas (JRK) Sultra juga ikut membantu Rakom Cemara secara 
teknis. Bantuan Rakom-rakom yang tergabung dalam JKR itu semakin 
memperkokoh kemampuan Rakom ini. 

Untuk kebutuhan alat lain seperti sound system dan alat penunjang 
siar lainnya, pengelola mengajukan surat permohonan dan proposal ke 
instansi-instansi yang peduli terhadap pelestarian alam, seperti Suku Dinas 
Kehutanan dan instansi lainnya. Berkat dukungan tersebut, terwujudlah 
studio penyiaran yang sifanya darurat.

Tahap awal, generasi muda Tasahea membuat berbagai brosur dan 
poster untuk mensosialisasikan penyuluhan dan radionya secara offair. 
Sejalan dengan itu, di studio radio pun diadakan talkshow off air dan 
on air dengan menghadirkan narasumber yang memaparkan tentang 
pelestarian lingkungan taman nasional. 

Berbagai buku, majalah dan yang menyangkut pelestarian alam 
dibaca dan direkam,  lalu kemudian disiarkan setiap malamnya. Siaran 
ini diputar ulang satu sampai dua kali dalam seminggu.

Setelah penyiaran lancar, masyarakat mulai tahu tentang keberadaan 
Rakom Cemara. Pendengar pun mulai request lagu melalui kartu atensi 
yang dijual seharga Rp500 per lembar.  Masyarakat, terutama anak-anak 
muda, sangat antusias dan mereka merespon baik. Dana yang terkumpul 
dari penjualan atensi ini digunakan untuk membeli  peralatan meleng-
kapi kebutuhan penyiaran. 
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Empat bulan setelah mengudara, pengelola Radio Formastrip FM 
mulai sadar bahwa radio tersebut perlu perijinan resmi. Dari dana-dana 
yang terkumpul ditambah lagi titipan-titipan iklan layanan masyarakat, 
pengelola  berangkat  ke  ibukota  Propinsi Sulawesi Tenggara,  Kota  
Kendari, untuk mencari notaris guna membuat akta pendirian dan seka-
ligus pengurusan ijinnya.

Untuk membuat catatan akta harus ada tanda tangan notaris 
dan harus ada nama organisasi. Ketika itu organisasi Forum Masyarakat 
Tirawuta Peduli Taman Nasional Rawa Aopa (Formastrip) belum resmi 
menjadi organisasi karena belum ada aktanya. Saat itulah dilakukan 
pembuatan Akta Organisasi Formastrip dan pembuatan Akta Pendirian 
Rakom Cemara. Nama Radio Formastrip diubah menjadi Cemara untuk 
membedakan organisasi dan radionya.  

Di dalam Akta Notaris itu, Formastrip  dituliskan mempunyai pro-
gram-program lingkungan. Pertama, membantu menghindari kerusakan 
hutan. Kedua, Penyuluhan masyarakat melalui siaran radio. 

Di akta tersebut juga disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) serta tugas-tugas personal masing-masing. 
Tahun 2003 organisasi Formastrip berjalan setelah disahkannya akta 
notaris. Pada tahun 2005 dilakukan perbaikan landasan hukumnya. Hal 
yang sama juga dilakukan untuk radio.

Di sisi kegiatan penyiaran, pengelola Rakom Cemara rajin berlatih 
dipandu oleh radio lain yang sudah senior. Tim teknisi JRK Sultra, yang 
memiliki bengkel radio bersama, sangat membantu Rakom Cemara 
memperbaiki alat yang rusak.  Perangkat yang digunakan Rakom Cemara 
sejak berdiri 2003 sangat sederhana dengan menggunakan antena dari 
pipa ledeng, mixer manual dan transmiter dengan kekuatan 20 watt.  Di 
tahun 2005, peralatan lama itu sudah diganti dengan menggunakan 
mixer yang lebih jernih dan bagus suaranya. Kemudian tapenya diganti 
dengan produk bermerk dan tercanggih, serta transmiternya ditingkat-
kan menjadi 40 watt.
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Tentunya  peningkatan  kemampuan  peralatan  ini sangat ber-
pengaruh pada jangkauan siaran. Kalau 2003-2005 jangkauan siaran 
hanya sebatas sekitar desa Tasahea,  dengan alat baru jangkauannya 
lebih jauh sampai ke kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, bahkan 
sampai ke Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka.

Dengan luasnya jangkauan siar Rakom Cemara, Rakom ini semakin 
dikenal oleh publik. “Bak seperti gula, akhirnya semut pun datang meng-
hampirinya. Siaran yang bagus, didukung jangkauan yang luas dan di 
senangi pendengar, pihak swasta pun datang silih berganti menawarkan 
kerjasama,” jelas Mustakim.

Tercatat yang pertama menggandeng Rakom Cemara adalah In-
dosat dan Suzuki Motor. Sekitar tahun 2008, teknologi telepon seluler 
baru masuk ke kawasan Tasahea. Handset terlaris di kawasan tersebut 
adalah handphone yang memiliki fitur Radio FM-nya. Kehadiran hand-
phone dengan radio FM ini membuat Rakom Cemara semakin dikenal 
masyarakat terutama anak-anak muda. 

Jika ada acara-acara live musik yang diselanggarakan anak muda, 
Rakom Cemara sering diajak berkerjasama untuk sosialisasi dan menyiarkan 
secara langsung jalannya acara. Momen hiburan tersebut dimanfaatkan 
untuk mengenalkan Rakom Cemara dan Penyuluhan Pelestarian Hutan 
Rawa Aopa Watumohai. Penyuluhan dilaksanakan di selingan atau han-
taran MC setiap penyanyi  akan tampil.

Ketika Suzuki Motor membuka cabang perdana di Tasahea, tahun 
2009, dealer ini kemudian mengontrak Rakom Cemara untuk mengenal-
kan kehadirannya ke masyarakat melalui penyiaran radio. Luar biasa 
dampak dari pengenalan itu. Suzuki Motor akhirnya merasa terbantu 
dan mereka pun menjadi sering membantu Rakom Cemara, Suzuki 
berkontribusi Rp500.000 s.d Rp1.000.000, perbulan.

Kian hari Radio Cemara semakin berkembang, alat-alat yang tadinya 
sudah tua pun bisa  diremajakan dengan membeli yang terbaru. Hanya 
saja di kawasan Tasahea sering terjadi  pemadaman listrik. Pemadaman 
bisa sampai seharian atau setengah harian. Sehingga kerap kali Rakom 
Cemara berhenti siaran karena listrik padam. Sudah diusahakan pakai 
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jenset namun belum memadai untuk kebutuhan radio,  karena harus 
bergantian dengan kebutuhan lainnya. 

Jika tidak terjadi pemadaman listrik, maka acara demi acara dari 
Pukul 05.00 WITA s.d 23.00 WITA lancar mengudara.  

Berikut Program Acara Rakom Cemara Senin-Sabtu

No.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Waktu

05.00 – 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 18.00
18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 21.00

21.00 – 23.00

Nama Acara

Lagu Hits

Fokus pagi

Lagu Slowrock

T e m b a n g                            
Kenangan

Dangdut Cemara
Lagu Rohani

Tirawuta Berbunga

Info Cemara/ sapa 
pendengar
Dendang Malam

Fokus Acara

Lagu-lagu Hits          
I n d o n e s i a  d a n 
mancanegara.
I nfo hangat  di       
masyarakat dan 
taman nasional.
Lagu-lagu slowrock 
yang lagi hits.
L a g u - l a g u                          
kenangan Indo-
nesia dan manca 
negara.
Lagu-lagu Dangdut
Lagu-lagu Kasidah 
dan sejenisnya.
*Khusus malam     
Jumat diganti Cera-
mah Agama Islam.
Info aktual sekitar 
Tirawuta.
Membacakan aten-
si pendengar.
Lagu Indonesia /  
Mancanegara.
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No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Waktu

05.00 – 08.00

08.00 – 09.00

09.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 21.00

21.00 – 23.00

Nama Acara

Lagu Hits

Fokus pagi

Dialog Warga

M u s i k  P i l i h a n      
Pendengar
Kontes Dangdut 
Cemara
Lagu Rohani

Curhat Cemara

Info Cemara/ sapa 
pendengar
Dendang Malam

Fokus Acara

Lagu-lagu Hits 
I n d o n e s i a  d a n 
mancanegara.
Info hangat di 
masyarakat dan 
taman nasional.
Membahas 
Topik Hangat di                     
Masyarakat 
Tirawuta.
Lagu-lagu pilihan 
pendengar.
Lagu-lagu Dangdut 
Hits dari Kontestan.
Lagu-lagu Kasidah 
dan sejenisnya
*Khusus malam Ju-
mat diganti Cera-
mah Agama Islam.
Pembacaan Puisi 
dan Cerita Pendek.
Membacakan aten-
si pendengar.
Lagu Indonesia /  
Mancanegara.

Program Acara Rakom Cemara Khusus Minggu
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Ditambahkan Mustakim, selain acara-acara yang sudah ditetapkan 
oleh pengelola, ada juga acara relay radio nasional, khususnya radio 
berita. Dalam hal ini Radio Elshinta dan KBR 68 H serta VOA. 

Untuk Elshinta, Rakom Cemara merelay acara News and Talk mini-
mal 2 jam sehari. Sedangkan dengan KBR 68 H, Rakom Cemara memutar 
CD program talkshow yang dikirim KBR 68 H untuk diputar ulang di 
Rakom Cemara.

Acara ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan pendengar 
Rakom Cemara dengan berita-berita terkini dan berkualitas secara nasional. 
“Untuk relay ini, Rakom Cemara mengadakan perjanjian kerjasama yang 
ditandatangani kedua belah pihak,” terang Mustakim. 

Kendatipun sudah menjadi terkenal dan terjaring dengan radio 
nasional, namun Rakom Cemara tetap mengudara tanpa ijin. “Sejak tiga 
bulan setelah berdiri di tahun 2003, kami sudah sadar hukum. Kami 
sudah membuat akta pendirian radio, saat itu pula perijinan Rakom 
Cemara diurus ke KPID, tapi sayang karena berbelitnya birokrasi hingga 
2013 ijin itu belum juga keluar,” jelas Mustakim.  

Mengingat keberadaan Rakom yang sangat bermanfaat untuk 
menjaga stabilitas lingkungan dan kerukunan di Tasahea dan sekitarnya, 
maka pengelola pun nekat terus mengudarakannya sembari menunggu 
ijin dari pemerintah keluar. Ijin itupun sekarang sudah diurus secara 
kolektif bersama Rakom lainnya melalui JRK Sulawesi Tenggara. 

B. Struktur dan Pengelola Rakom Cemara

Selain berasal dari pemuda desa setempat yang tergabung dalam 
Formastrip, Pengelola Rakom Cemara juga berasal dari  anggota karang 
taruna. Mereka ikut bergabung untuk saling mengisi dan melengkapi. 
“Jumlah mereka sekitar sepuluh atau lima belas orang. Namun, yang 
bergabung dalam proses siaran ini hanya enam sampai tujuh orang  
saja,” jelas Mustakim.

Perpaduan anggota Formastrip dan Karang Taruna Desa Tasahea 
menjadi kekuatan tersendiri bagi Rakom Cemara. Khususnya dalam 
pencarian dana untuk keberlanjutan Rakom tersebut. Keaktifan para 
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pemuda semakin memudahkan pengelola dalam menetapkan rencana 
dan pelaksanaan fundraising.

Mereka saling berbagi peran sesuai dengan kemampuan                             
masing-masing. Bahkan ide-ide mereka tentang keberlanjutan Rakom 
menjadi inspirasi bagi pengelola untuk menentukan langkah-langkah 
pencarian dana itu. Karena itu semakin banyak orang yang bergabung 
dengan Rakom Cemara, maka suasana Rakom akan semakin hidup dan 
ide serta inspirasi untuk keberlanjutan pun semakin banyak. 

Karena itulah, Formastrip sebagai organisasi payung tidak mem-
batasi generasi muda ingin yang aktif di Rakom Cemara. Tak heran jika 
penyiar rakom ini punya latar belakang yang beragam. Ada yang hanya 
tamatan SMP, ada juga yang sarjana dan ada juga yang tidak menamat-
kan pendidikan mereka. Namun yang dipentingkan dalam organisasi 
tersebut adalah kontribusi dan loyalitas pada tugas mereka. 

“Kalau tingkat pendidikannya hanya lulusan SMP atau sederajat, 
mereka mengambil peran dan tugas yang sesuai dengan yang bisa 
mereka kerjakan. Kebanyakan mereka menjadi teknisi dan tenaga pen-
dukung lainnya.,” tambah Mustakim.

Jika yang sudah berpengalaman bersiaran, mereka mengambil 
tugas sebagai penyiar. Terkadang ada juga yang bersuara bagus, wa-
laupun hanya tamatan SMA,  pimpinan organisasi tidak segan-segan 
untuk memberikan kesempatan untuk merekam lagu sendiri kemudian 
diputarkan di radio. 

Berikut susunan Pengurus Rakom Cemara, seperti yang dimuat 
dalam draft permohonan izin ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
(KPID) Kendari Tahun 2008:

DEWAN DIREKSI
Direktur Utama    : Mustakim Darwis
Direktur Keungan   : Cherani Arif, S.Pi
Direktur Penyiaran   : Asri Alam A.Baso, SH
Direktur Pemasaran   : Eva Emilia Saida
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DEWAN PENYIARAN KOMUNITAS
Ketua DPK  : Nasir Tata
Anggota   : Dena
Anggota   : Paulus
Anggota   : Hakim

PENANGGUNG JAWAB PENYIARAN
Penganggung Jawab Penyiaran  : Mustakim Darwis, SP, M.Si.,
Penanggung Jawab Pemberitaan : Asri Alam Andi Baso, SH
Penanggungjawab Siaran   : Rizal

C. Profil Pendengar Rakom Cemara

Direktur Utama Rakom Cemara Mustakim Darwis mengungkapkan, 
pendengar Rakom Cemara sangat majemuk, mereka kebanyakan peran-
tau.  Sebagian besar diantara mereka merupakan pengikut transmigrasi 
ke Sulawesi Tenggara. Kalau dilihat dari latar belakang etnik, pendengar 
Rakom Cemara kebanyakan berasal dari etnik Jawa, Bali, Bugis, Tolaki, 
Toraja dan  lainnya.

Rakom Cemara sendiri didirikan oleh anak suku asli Sulawesi Teng-
gara, Tolaki. “Karena itu kebanyakan budaya dan lagu yang disiarkan 
adalah lagu-lagu dari Suku Tolaki.  Hal ini dimaksudkan agar penduduk 
dari etnik lain juga memahami dan mengenal budaya penduduk se-
tempat,” jelas Mustakim.

Ditambahkannya, selain menggunakan bahasa Indonesia, terkadang 
Rakom Cemara disiarkan dengan bahasa Tolaki. Lama-kelamaan berkah 
dari siaran berbahasa daerah itu,  penduduk yang hijrah ke Kolaka akhirnya 
memahami bahasa Tolaki dan dapat berinteraksi dengan baik. 

Setelah dilakukan survey internal oleh pengelola Rakom Cemara, 
untuk kebutuhan pengurusan izin, 2008,  diketahui pendengar Rakom 
Cemara berada dalam wilayah Kecamatan Tirawuta, Kabupataen Kolaka 
dan sekitarnya, Kecamatan Lambuya Konawe Selatan dan sekitarnya,  
serta Kecamatan Ladongi dan Lambadia, Kabupaten Kolaka Timur. Semua 
berada dalam radius 250 Km.
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Survey tersebut juga memetakan gambaran umum Profil Pendengar 
Rakom Cemara, seperti berikut:

Profil Pendengar Rakom Cemara berdasarkan usia :
  
Di bawah 15 tahun    :   0 %
15 s/d 19 tahun   : 15  %
20 s/d 24 tahun   : 50  %
24 s/d 29 tahun   : 15  %
30 s/d 34 tahun   : 10  %
35 s/d 39 tahun   :   5  %
40 s/d 50 tahun   :   4  %
Di atas 50 tahun   :   1  %
TOTAL        : 100  %

Profil Pendengar Rakom Cemar berdasarkan Jenis Kelamin :
Pria    : 70  %
Wanita    : 30  %
TOTAL        : 100  %

Profil Pendengar Rakom Berdasarkan Pendidikan Terakhir :
Tidak tamat SD   : 10  %
Tamat SD   : 10  %
Tamat SLTP   : 40  %
Tamat SLTA   : 20  %
Akademi    : 10  %
Perguruan Tinggi  : 10  %
TOTAL        : 100  %
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Profil Pendengar Rakom Berdasarkan Pekerjaan :
PNS/TNI/POLRI   : 20  %
Pegawai swasta   : 20  %
Wiraswasta   : 10  %
Pensiunan    :   2  %
Pelajar    : 30  %
Mahasiswa   :   5  %
Ibu Rumah tangga  : 13  %
Lainnya        :       %
Tidak bekerja        :       %
TOTAL       : 100  %

Selain survey internal, tambah Mustakim, berdasarkan survey salah 
satu lembaga independen di Kabupaten Kolaka, tahun 2008, tercatat 6 
orang dari 10 responden yang diwawancarai merupakan pendengar 
Rakom Cemara.  

Survey ini mengambil sample di beberapa kecamatan di Kolaka, 
seperti Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea, Kecamatan Ladongi dan 
Kecematan Poli-poli.  Penduduk dari Kecamatan Tirawuta sendiri ada 
12.686 Jiwa. Penduduk Kecamatan Loea 6.293 Jiwa, Penduduk Kecamatan 
Ladongi 24270 Jiwa dan Penduduk Kecamatan Poli-Poli 10.808 Jiwa. 

D. Peran dan Kontribusi Rakom Cemara 

Tidak dipungkiri kehadiran Rakom Cemara di Kecamatan Tirawuta, 
seperti hadirnya setetes air di tengah padang yang gersang. Masyarakat 
Tirawuta menjadi senang, karena adanya media informasi dan hiburan 
yang dapat menemani mereka dalam aktvitas sehari-hari.  

Sebelum adanya radio, kisah Mustakim, masyarakat Tirawuta hanya 
mengandalkan informasi dari televisi dan itu hanya dinikmati di malam 
hari sepulang dari berkerja. Untuk menikmati siaran televisi pun tidak 
semua warga mampu memperolehnya karena untuk mendapatkan 
siaran yang bagus masyarakat harus menggunakan parabola. Untuk 
menimati TV dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dari segi informasi 
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yang diterima, kebanyakan info nasional dan sangat sedikit informasi 
yang bersifat kedaerahan.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat Tirawuta adalah mendapat 
berbagai informasi tentang lingkungan. Dari informasi ini, mereka                
menyadari betapa pentingnya mereka menjaga lingkungan dan hutan 
sebagai paru-paru dunia. 

Jika tidak ada informasi-informasi yang disiarkan Rakom Cemara 
tersebut, bisa saja mereka terlanjur mementingkan diri sendiri dengan 
menebang hutan seenaknya tanpa memikirkan dampak yang bisa saja 
mendatangkan bencana yang melanda pemukiman mereka. Parahnya 
lagi, kalau mereka tertangkap ketika melakukan penebangan hutan 
lindung, mereka bisa saja dibui karena sudah melanggar hukum.  

Mustakim mengaku, pengelola Rakom Cemara tidak main-main 
dalam mengelola radio. Mereka juga melakukan survey untuk menentukan 
program acara yang cocok dengan masyarakat. Pengelola mendatangi 
desa-desa dan mengambil sampel ke beberapa desa yang terjangkau 
oleh  frekuensi penyiaran Rakom Cemara. Pengelola lalu meminta da-
ta-data tentang desa dan alamatnya.  Dari survei sederhana ini dapat 
diketahui bahwa ternyata pendengar Rakom Cemara lebih banyak anak-
anak muda dan usia sekolah.

Bermodalkan hasil survey tersebut, disusunlah acara yang disenangi 
dan diminati masyarakat.  Dengan demikian program acara pun diubah 
dan disesuaikan dengan hasil survey. Metode penyuluhan juga diubah 
dari format awal yang bersifat resmi atau formal menjadi informal. Karena 
pendengar di jam-jam tertentu banyak anak mudanya, maka penyulu-
han disampaikan dengan menggunakan bahasa gaul ala anak muda.  

Pengelola Rakom Cemara berprinsip akan selalu mengikuti pola 
kegiatan pendengar dengan harapan pendengar akan mudah menerima 
dan lebih mudah mencerna siaran Rakom Cemara.

Sasaran utama dari penyuluhan dari Rakom Cemara, kata Mus-
takim,  adalah kelompok masyarakat di sekitar taman nasional. Dari hasil 
survei diketahui,  banyak dari masyarakat yang disekitar Taman Nasional 
tersebut berprofesi sebagai petani perkebunan, yang kalau pada siang 
hari mereka ke kebun dan pada malam hari mereka istirahat. “Jadi ke-
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banyakan mereka tidak sempat mendengarkan siaran Rakom Cemara 
di pagi hari, baik di kebun maupun di rumah,” tutur Mustakim.

Berdasarkan hal itu, pengelola rakom pun memutuskan penyuluhan 
tidak disasarkan kepada orang tua yang sudah letih pulang dari berke-
bun itu. Metode penyuluhan pun diubah menjadi mendekati kelompok 
remaja, dengan harapan mereka bisa menyampaikan kepada orang 
tuanya. Dengan demikian, manfaat Rakom Cemara bagi masyarakat 
akan sangat terasa.

Selain itu, pengelola terus berupaya  mengembangkan konten siaran. 
Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan pendengar,  pengelola 
Rakom Cemara mengadakan kerjasama dengan beberapa Radio Jejaring 
Nasional seperti Elshinta dan KBR68 H yang dipancarkan dari Jakarta. 
Dengan merelay radio-radio ini maka informasi terkini di Indonesia dan 
dunia dapat pula dinikmati oleh masyarakat Tirawuta dan sekitarnya. 
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Strategi Fundraising 
Rakom Cemara FM
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3 Strategi Fundraising 
Rakom Cemara

A. Sumber-sumber Dana Rakom Cemara

Sejak awal berdiri, 2003, Pengelola Rakom Cemara sudah optimis 
bahwa radio yang mereka dirikan akan mendapat dukungan dari berbagai 
pihak. Keyakinan itu menurut Direktur Utama Rakom Cemara Mustakim 
Darwis, karena Rakom ini didirikan dengan tujuan mulia, yaitu menjaga 
kelestarian alam, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. 

“Kalau alam di sekitar kami terjaga, maka kami akan dapat hidup 
tenang.  Begitu juga dengan orang-orang yang tinggal jauh dari kami, 
juga mendapat manfaatnya, karena hutan adalah paru-paru dunia,” jelas 
Mustakim.

Karena itu, dukungan berbagai pihak untuk Rakom yang selalu 
menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga alam dan cara-
cara menjaganya ini pun mengalir. Dukungan itu berasal mulai dari 
individu, kelompok, instansi dan berbagai lembaga swadaya serta swasta.

Dukungan itu diperoleh tentu bukan serta merta. Mustakim dan 
pengelola Rakom lainnya, tetap harus berkerja keras melakukan pendeka-
tan ke berbagai pihak agar Rakom dan fungsinya dikenal dan semakin 
dekat di hati para donatur.  Pendekatan itu dilakukan melalui himbauan 
lewat udara, surat, brosur, pertemuan langsung dan proposal kerjasama.  
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Secara keseluruhan, dari hasil wawancara dengan Mustakim        
diketahui sumber-sumber dana dari Rakom Cemara yang teridentifika-
si, sebagai berikut: 

1) Donatur Perorangan
Ketika teknologi handphone belum masuk ke kawasan Tirawuta, 

penjualan kartu atensi sangat membantu  pengelola untuk membiayai 
operasional Rakom Cemara. Penjualan kartu atensi seharga Rp500 per 
kartu ini dapat digunakan pendengar untuk saling berkirim salam dan lagu 
kepada kerabat yang lain melalui udara yang disiarkan Rakom Cemara. 

Di tahun 2008, handphone pun mulai menjamur, kartu atensi 
digantikan oleh pesan singkat (SMS). Penjualan kartu atensi tidak laku 
lagi. Pengelola pun mengambil keputusan  untuk tidak mentargetkan 
penjualan kartu atensi sebagai sumber pendapatan dan membentuk 
usaha lain untuk memenuhi kebutuhan agar Rakom tetap mengudara.   

2) Kerjasama Live Show
Siaran langsung dilakukan Rakom Cemara melalui kerjasama dengan 

beberapa pihak. Untuk ini, Rakom Cemara mendapatkan kontribusi dari 
pihak yang bekerjasama. Misalnya, menyiarkan upacara bendera 17-an 
di kantor kecamatan atau siaran langsung dari aksi panggung live band 
anak-anak muda yang disponsori beberapa perusahaan komersil. Dari 
siaran ini Rakom Cemara mendapatkan kontribusi dari sponsor atau 
penyelenggara acara untuk kegiatan sosialisasi dan promosi program 
atau kegiatan yang dilakukan secara live. 

3) Promosi Usaha Komunitas
Pendapatan lain yang bisa dihimpun Rakom Cemara adalah kon-

tribusi dari usaha komunitas yang dikelola pengusaha lokal. Mereka 
biasanya mempromosikan usaha atau produknya melalui radio. Jumlah 
biaya untuk sekali promosi tidak ditetapkan. Untuk kontribusi  kepada 
Rakom semuanya diserahkan pada keikhlasan kepada pemilik bisnis 
yang disiarkan tersebut.  



37
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

4) Kemitraan  dengan Perusahaan Swasta
Kemitraan dengan perusahaan seperti Indosat, tertuang dalam 

Perjanjian Kerjasama No.030/DGI-DGIA/LGL/08, 26 Februari 2008,  antara 
Direktur Rakom Cemara dan Kepala Kantor Indosat Kolaka Andi Muzamir. 
Dalam perjanjian kerjasama ini disepakati: 

Pertama, Rakom Cemara membuat acara dengan nama : Indosat 
Dangdut Gembira setiap hari Pukul 09.00 WITA s.d 10.00 WITA. Selama 
berlangsung acara ini hanya informasi tentang Indosat yang dapat 
disiarkan.

Kedua, Rakom Cemara membuat acara IM3 SMS Banget, setiap 
hari Pukul 20.00 WITA s.d 22.WITA.  Selama acara ini juga  hanya informasi 
tentang Indosat yang bisa diputar.

Ketiga, pihak Rakom Cemara juga menyiarkan Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM) Indosat sebanyak 30 kali per hari, menyiarkan talkshow 
tentang Indosat seminggu sekali dan adlips tentang Indosat. 

Materi-materi untuk kerjasama tersebut sudah disiapkan oleh 
Indosat. Kerjasama berlaku 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan 
kontribusi Indosat Rp500.000 per bulan untuk Rakom.

Selain itu ada pula kerjasama yang tertuang dalam No. 025/DGI-DGIA/
LGL/08, 24 Maret 2008, juga antara kedua pimpinan Rakom Cemara dan 
Pimpinan Indosat Kantor Kolaka. Kali ini kerjasama mengadakan Non-
ton Bareng Film “Ayat-Ayat Cinta” di Kecamatan Rate-rate dan Ladongi. 
Kontribusi Indosat kepada Rakom Cemara Rp700.000.- Dalam acara ini 
disamping ada penjualan produk Indosat, juga ada acara khusus penyu-
luhan dari Rakom Cemara.  

Selain dengan Indosat, kerjasama dengan pihak swasta lain yang 
dilakukan Rakom Cemara adalah dengan Dealer Suzuki Motor. Ketika Su-
zuki Motor membuka cabang perdana di Tasaeha, tahun 2009, dealer ini 
kemudian mengontrak Rakom Cemara untuk mengenalkan kehadirannya 
ke masyarakat melalui penyiaran radio. Dari pengenalan  yang disiarkan 
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Rakom Cemara, Suzuki Motor merasa terbantu dan akhirnya Suzuki Motor 
di desa tersebut pun sering membantu Rakom Cemara, Suzuki berkontri-
busi Rp500.000 s.d Rp1.000.000, perbulan.

5) Kemitraan dengan Pemerintah 
Selain dengan pihak swasta, Rakom Cemara juga bekerja sama 

dengan pemerintah. Bahkan, kerja sama ini dilakukan sejak awal pendirian 
Rakom. Pendirian rakom sendiri dilandasi tujuan membantu pemerintah 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga hutan Ta-
man Nasional Rawa Aopa Watumohai yang berada dibawah pengawasan 
Dinas Kehutanan di Kolaka. 

Balai Taman Nasional  Rawa Aopa Watumohai mensuplai dana setiap 
tahunnya untuk Rakom Cemara. Jumlah dana yang digelontorkan dise-
suaikan dengan pengajuan rancana kerja Rakom Cemara dalam 1 tahun. 
Biasanya  rencana kerja Rakom Cemara untuk penyuluhan pelestarian 
Taman Nasional dievaluasi dan diperpanjang setiap bulan November 
atau Desember setiap tahunnya, Jika sudah disetujui pimpinan, maka 
uang operasional pun mengalir ke rekening Rakom Cemara.

Selain Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kolaka pun bang-
ga memiliki Rakom Cemara. Bupati Kolaka sendiri pernah melakukan 
kunjungan dinas ke Kecamatan Tirawuta. Tanpa sengaja saat itu, sopir 
Bupati memutar Rakom Cemara di gelombang 94,20 FM. Ketika itu 
penyiar sedang menyiarkan pemberitaan mengenai program Bupati 
Kolaka tentang Demo Gerbang Mastra, progam untuk membangun 
desa-desa di Kolaka.  

Ketika Bupati Kolaka mendengarkan acara itu, ia terpancing ber-
tanya, “itu radio apa dan disiarkan dari mana?” Ketika itu ada Camat 
Tirawuta yang satu mobil dengannya langsung menjawab, kalau itu 
Rakom Cemara dan disiarkan dari Desa Tasahea, Tirawuta. Mengetahui 
hal tersebut, Bupati langsung memerintahkan Camat untuk menelpon 
Pimpinan Rakom Cemara. Dalam telponnya disampaikan, “Bapak Bupati 
ingin bertemu langsung, segera,” ujar Camat.

Setelah bertemu langsung dengan Bupati Kolaka, Pimpinan Ra-
kom Cemara Mustakim mendapat apresiasi dari Bupati. Rakom Cemara 
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dianggap Rakom yang sangat berjasa membantu pemerintah dalam 
mempublikasikan berita-berita pembangunan di Kolaka, khususnya 
program Bupati Kolaka tentang Demo Gerbang Mastra, membangun 
desa-desa.

Sejak saat itu Bupati Kolaka ikut membanggakan Rakom Cemara 
yang berperan penting untuk ikut meyebarluaskan program-program 
dari pemerintah khususnya kabupaten dan kecamatan. Dan sejak itu pula 
Rakom Cemara selalu diundang untuk menyiarkan acara-acara program 
pemerintah setempat. Tentunya undangan ini berbuah kontribusi dan 
bantuan pemerintah untuk keberlangsungan operasional Rakom Cemara.

B. Etika Fundraising Rakom Cemara

Rakom Cemara didirikan untuk mendukung pelestarian Taman Na-
sional Rawa Aopa Watumohai. Untuk itu, fundraising yang dilaksanakan 
oleh Rakom Cemara  mengacu pada tujuan tersebut. Pengelola rakom 
harus memastikan dukungan atau sumbangan yang diberikan pihak 
lain bersifat independen dan sejalan dengan tujuan Rakom ini didirikan.

Prinsip inilah yang selalu dipegang dan dijalankan dalam kegiatan 
fundraising. Selain itu, kerja sama juga harus saling menguntungkan kedua 
belah pihak. Misalnya saat Rakom Cemara bekerjasama dengan Indosat. 
Kerja sama dilakukan melalui dukungan event nonton bareng film “Ayat-
Ayat Cinta”. Disela-sela acara ini, Rakom memanfaatkan kehadiran massa 
yang jumlahnya besar untuk melakukan  penyuluhan kepada penonton 
agar menjaga dan melestarikan Hutan Taman  Nasional Rawa Aopa Watu-
mohai. Selain itu, acara juga dimanfaatkan untuk menjual produk sponsor 
yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas rakom. 

Kendatipun tidak ada Etika Fundraising yang ditetapkan secara 
tertulis oleh pengelola Rakom Cemara, menurut Mustakim secara budaya 
sehari-hari, etika fundraising Rakom Cemara yang mereka laksanakan, 
dapat dirumuskan sebagai berikut :  
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1) Jika terjalin kemitraan, Radio Komunitas Cemara tetap mengede-
pankan independensi. Ketika kerjasama dengan beberapa pihak 
sudah membatasi ruang gerak terutama untuk penyuluhan 
pelestarian lingkungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, 
maka kerjasama tersebut dapat dievaluasi dan dihentikan. 

2) Formastrip memberikan kesempatan kepada pengelola Rakom 
Cemara untuk mengembangkan unit usaha dan menerima 
komisi dari pihak lain dalam pelaksanaan acara-acara yang 
dikerjasamakan untuk mendukung keberlanjutan Rakom Cemara. 

3) Tidak melakukan penghimpunan dana dengan unsur pemaksaan 
dan penipuan serta tindakan kotor lainnya. 

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

5) Melakukan penyiaran dengan bahasa yang santun dan tidak 
menyinggung SARA, karena pendengar Rakom Cemara berasal 
dari berbagai suku bangsa. 

C. Metode Fundraising Rakom Cemara.

Dalam menggalang dukungan untuk keberlanjutan Rakom Cemara, 
maka ada dua metode fundraising yang dilaksanakan oleh pengelola. 
Keduanya adalah metode Fundraising On Air dan Metode fundraising 
Off Air.

Metode fundraising On Air berupa penggalangan dana yang 
dilakukan melalui penyiaran. Rakom Cemara menyiarkan iklan-iklan  
layanan masyarakat, iklan usaha komunitas dan berbagai informasi atas 
kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta. 

Dari  iklan dan penyampaian informasi secara On Air itu, Rakom 
Cemara mendapat kontribusi yang digunakan untuk pembiayaan Rakom 
tersebut. Harga yang disepakati beragam. Namun untuk usaha komu-
nitas Rakom Cemara lebih menyerahkan harga pada pemasang iklan.
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Selain iklan, ada juga pendapatan On  Air dari siaran langsung 
dari acara-acara yang digelar pemerintah dan malam hiburan yang di-
adakan pemuda atas biaya sponsor.  Ada juga pendapatan On Air dari 
pemakaian air time untuk talkshow mengkampanyekan pelestarian alam 
dengan narasumber dari Balai Taman Nasional Rawa Oapa Watumohai.

 Sedangkan penghimpunan dana secara Off Air, dilakukan oleh 
Pengelola Rakom Cemara melalui berbagai unit usaha yang mereka  
buka.  Dimulai dari unit usaha Percetakan dan Sablon,  Penjualan ATK, 
Kursus Komputer , Foto Copy, Penyewaan alat-alat untuk pesta dan acara. 

Berikut Tabel Metode Fundraising yang dilakukan Rakom Cemara : 

No.     Metode  Fundraising          Bentuk                   Contoh

On Air Fundraising I k l a n  u s a h a                 
komunitas

ILM

Siaran Live

Promosi Cabang 
D e a l e r  S u z u k i ,              
Usaha warung, dll

Info program  pe-
merintah, Pengumu-
man PLN,  himbauan 
dan larangan meru-
sak Taman Nasional, 
dll

Reportase lapangan, 
upacara hari besar 
agama dan nasional, 
acara-acara  peme-
rintahan, peresmian 

1.
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Off Air Fundraising2.

Talk show

Jinggle

Event

Unit usaha

gedung dan
organisasi, siaran 
langsung hiburan 
band anak-anak 
muda dll
Penyuluhan    per-
lindungan alam.
Info program dan 
produk.
K o n s e r  b a n d ,              
Upacara Pemerintah, 
Peresmian organi-
sasi dan hari besar 
agama dan nasional, 
N o n t o n  B a r e n g         
Indosat Film Ayat-
ayat Cinta, dll
Percetak an dan         
Sablon, Penjualan 
ATK, Kursus  Kom-
puter , Foto Copy, 
Penyewaan alat-alat 
pesta dan acara. 
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D. Tim & Tools  Fundraising Rakom Cemara

Mustakim menjelaskan bahwa jumlah Pengelola Rakom Cemara 
sangat terbatas. Karena itu, pengelola pun saling berbagi tugas untuk 
mencari dana dan melakukan siaran. Untuk menjalankan fundraising 
guna mendukung keberlanjutan rakom, semua pengurus Rakom Cemara 
ikut terlibat. Hal yang sama juga dilakukan Pengurus Formastrip sebagai 
organisasi payung dari Rakom Cemara.

 “Pengurus inilah yang merencanakan fundraising dan melaksanakan 
kegiatannya,” terang Mustakim.

Mustakim juga menjelaskan, untuk menjalankan fundraising, Ra-
kom Cemara awalnya melakukan lobi kepada sasaran yang akan diminta 
sumbangan. Lobi tersebut diikuti dengan Proposal yang dilampirkan 
profil Rakom Cemara. Selain proposal, Rakom Cemara juga membuat 
surat penawaran kerjasama.  

Setelah proposal diterima dan disetujui, Rakom Cemara membuat 
Perjanjian Kejasama sebagai landasan dari kerjasama yang disepakati 
kedua belah pihak. Setelah kerjasama berjalan, Rakom Cemara mem-
buat laporan periodik dan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sejalan dengan upaya menghimpun dana, pengelola melakukan 
upaya merebut hati masyarakat dengan meningkatkan kualitas penyajian 
acara-acara dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
“Jika masyarakat sudah percaya bahwa Radio Cemara ini hidup tidak 
hanya untuk setahun atau dua tahun mengudara, atau bukan hanya 
sekedar berbunyi, maka kapanpun Rakom Cemara butuh, masyarakat 
akan rela berkontribusi untuk keberlanjutannya,” Mustakim menandaskan. 

Mustakim mencontohkan berbagai bentuk kepercayaan yang 
datang kepada Rakom Cemara. Misalnya, Kepercayaan datang dari 
masyarakat yang mengumumkan iklan kehilangan harta bendanya le-
wat radio. Kepercayaan juga datang dari berbagai perusahaan di sekitar 
radio. Misalnya, Perusahaan Suzuki Motor minitipkan ILM-nya. PLN juga 
mempercayakan kepada Rakom Cemara untuk mengumumkan setiap kali 
ada pemadaman. Sementara PT. Indosat dan beberapa perusahaan lain 
menitipkan iklan layanan masyarakatnya untuk disiarkan rakom Cemara.
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Untuk menjalin sebuah kerjasama dengan pihak lain, lanjut Mus-
takim, tahapan-tahapan yang dilakukan Pengelola Rakom Cemara adalah:

1) Melakukan Assesment kebutuhan calon mitra melalui survey 
sederhana.

2) Menggelar Rapat pengelola rakom untuk membahas proposal 
yang akan diajukan kepada pihak calon mitra.

3) Membuat proposal sesuai dengan program acara atau materi 
kerjasama berdasarkan kebutuhan mitra yang akan diajukan 
sesuai keputusan rapat pengelola sebelumnya.

4) Proposal disampaikan kepada pihak yang akan diajak kerjasama 
dengan melakukan presentasi.

5) Jika pihak yang akan menjadi mitra kerjasama sudah tertarik 
dengan proposal Rakom Cemara, maka disusun draft kerjasama 
yang disampaikan kepada calon mitra. 

6) Jika keduabelah pihak saling sepakat dari draft yang sudah 
disusun, maka dilakukan penandatanganan.

7) Menjalankan kerjasama yang sudah disepakati dengan memenuhi 
kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang 
sudah ditandatangani. 

8) Membuat dan menyerahkan laporan dari hasil kerjasama yang 
dilaksanakan. 

E. Hambatan dan Tantangan dalam Fundraising

Dalam melakukan fundraising, ungkap Mustakim, Rakom Cemara 
sebenarnya tidak mengalami hambatan yang berarti. Kendalanya hanya 
sumber daya manusia yang terus berkurang. Saat ini pengelola Rakom 
yang aktif bisa  dikatakan over load atau kelebihan pekerjaan, semen-
tara itu penambahan staf terhambat karena tersendatnya regenerasi. 
Kebanyakan anak muda di Tirawuta memilih kuliah dan berkerja di Kota 
sehingga tidak bisa terlibat dalam pengelolaan rakom. 

Bahkan beberapa penyiar juga resign dari  radio karena alasan 
pribadi dan keluarga. Beberapa penyiar yang sudah mahir dan disukai 
pendengar tiba-tiba dipinang radio swasta lain di Kota Kendari untuk 
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menjadi penyiar dan karyawan di sana. Bagi pimpinan Rakom Cemara 
justru didukung sekali, karena tujuan dari Rakom Cemara ini memang 
untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan berguna bagi dirinya 
dan masyarakat. Kejadian yang berulang di Rakom Cemara mengesankan 
seakan-akan Rakom Cemara juga menjadi lembaga pendidikan penyiar 
Radio.

Selain pindah ke radio lain, ada juga penyiar Rakom Cemara yang 
dipinang untuk menjadi pegawai negeri. Beberapa dari mereka ditem-
patkan menjadi tenaga operator e-ktp di kantor kecamatan.  

Namun, dengan menyusutnya jumlah tenaga pengelola Rakom 
Cemara secara sistematis, turut menghambat laju pengembangan radio 
dan seluruh  usaha yang dikembangkan oleh pengelolanya. Meskipun 
pengelola sudah menetapkan target-target pengembangan radio dengan 
strategi fundraising yang mantap. 

Menyusutnya jumlah dan tenaga pengelola ini tak membuat 
Mustakim sebagai pimpinan Rakom Cemara menjadi lemah. Ia  semakin 
bersemangat menghadapi tantangan tersebut.  Ia pun langsung turun 
ke lapangan melakukan pendekatan pada calon mitra dan donatur.

F. Analisis SWOT

Radio Komunitas Cemara  terlahir di kawasan pedesaan. Meski 
memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari bayangan Radio Ko-
munitas yang ideal, Rakom Cemara juga banyak menyimpan kelebihan. 
Dengan berbagai kelebihan inilah para pengelola rakom berusaha untuk 
menutupi kekurangannya.  Dengan demikian, Rakom Cemara dapat terus 
mengudara hingga sekarang. Berikut kelebihan dan kekurangan Rakom 
Cemara secara umum berdasarkan pengamatan lapangan.

 Ä Strength (Kekuatan)
 a) Berdiri  atas  kesadaran  komunitas  untuk  melestarikan                   

lingkungan, terutama Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 
yang menjadi kebanggaan mereka. Karenanya, komunitas beru-
saha sekuat tenaga untuk mempertahankan agar radio ini tetap 
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siaran. Terlebih  di kawasan Tirawuta hanya Radio Cemara yang 
ada. Radio ini juga sekaligus juga menjadi kebanggaan warga 
Suku Tolaki, penduduk asli Kolaka, di tengah dominasi pendatang 
dari Jawa, Bali, Bugis dan Toraja.  

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

c) Ada jaminan biaya operasional dari Balai Taman Nasional Rawa 
Aopa Watumohai.

d) Pengelola yang memahami ilmu manajemen sehingga bisa 
mengelola radio sekaligus unit usaha secara berkelanjutan.

e)  Komitmen, kekompakan dan semangat pengelola untuk mengem-
bangkan rakom merupakan modal sosial untuk keberlanjutan 
dan pengembangan Rakom Cemara. 

 Ä Weaknesses (Kelemahan)
a) Sumber daya manusia yang terbatas. Faktor ini menyulitkan 

pengelola untuk meregenerasi pengurus Rakom. Selain itu, 
kebanyakan generasi muda yang tamat sekolah menengah 
atas lebih senang berdomisili di kota untuk mencari kerja dan 
melanjutkan kuliah.

b) Izin Rakom yang masih dalam proses. Pengelola merasa bahwa 
regulasi Rakom saat ini sangat menghambat keleluasaan Rakom 
Cemara untuk bergerak dan menambah pendapatan dari iklan 
dan sumber lainnya. 

c)  Tempat masih menggunakan aset pribadi pengelola.
d) Masih menggunakan manajemen sederhana.
e)  Pembukuan keuangan belum menggunakan mekanisme audit 

publik.
f)  Tingkat ketergantungan pada pimpinan, sangat tinggi. 
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 Ä Opportunities (Peluang)
a) Menjadi satu-satunya radio yang eksis di Triwuta. Peluang 

pengembangan Rakom Cemara sangat terbuka lebar karena 
di Tirawuta khususnya dan Kabupaten Kolaka belum banyak 
radio. Ini membuat rakom Cemara menjadi pioneer, dikenal 
luas dan leluasa mengembangkan program tanpa saingan.  

b) Rakom Cemara bisa membuat toko On-Air, dengan menjualkan 
produk-produk usaha penggemar dengan sistem konsinyasi.  
Terutama untuk barang-barang eletronik seperti ponsel dan 
lainnya.

c) Peluang kerja sama dengan pemerintah. Mengingat Rakom 
Cemara sebagai media yang efektif dan melekat di hati pen-
dengarnya, maka sangat berpeluang untuk menyampaikan 
pesan-pesan untuk sosialisasi program pemerintah untuk pem-
bangunan dan edukasi masyarakat. Misalnya, radio digunakan 
KPU untuk mensosialisasikan pemilu, dimanfaatkan BKKBN 
untuk mengkampanyekan keluarga bahagia, dan digandengnya 
PNPM untuk mensosialisasikan proyek di pedesaan, sosialisasi 
ketenagakerjaan, keterampilan dan lainnya. 

d) Peluang kemitraan dengan perusahaan swasta. Peluang yang 
sama juga terbuka untuk lembaga swasta seperti operator 
selular, mengingat interaksi yang intens antara pendengar dan 
penyiar serta dari pendengar satu ke pendengar lainnya. Radio 
juga bisa mengembangkan unit usaha bekerja sama dengan 
perusahaan dengan memanfaatkan jumlah dan loyalitas peng-
gemarnya. 

e) Peluang pengembangan event. Pengalaman dan kapasitas 
pengelola Rakom Cemara serta pendengar yang loyal juga dapat 
dimanfaatkan untuk menyelenggarakan event acara-acara offair 
bekerja sama dengan EO (Event Organizer) atau perusahaan.



48
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

 Ä Threats (Tantangan)
a) Tantangan keberlanjutan Rakom Cemara adalah jaminan                   

ketersediaan SDM yang tangguh. Sebagian besar pengelo-
la tidak punya ikatan dan tidak terikat kontrak karena hanya 
bekerja sebagai relawan. Jika penyiar berhalangan karena ada 
keperluan pribadi, misalnya sakit, ke luar kota, menikah atau 
bekerja di tempat lain, maka dia tidak masuk kerja atau bahkan 
keluar dari radio. Tantangan ini harus dipikirkan dan dicarikan 
jalan keluarnya, misalnya dengan memperbanyak volunteer dan 
mengembangkan regenerasi pengelola.

b) Kehadiran Radio Swasta yang mungkin suatu saat akan masuk 
ke wilayah tersebut. Kekuatan kapitalis dengan manajemen 
yang baik bisa saja menjadi saingan baik Rakom Cemara dari 
seluruh aspek. Tentunya peningkatan kualitas dan kepercayaan 
pendengar di tengah saingan itu menjadi tantangan tersendiri 
bagi Rakom Cemara.

c) Teknologi yang berkembang sangat cepat merupakan tanta-
ngan bagi Rakom Cemara. Jika SDM dan perlengkapan siaran 
tidak mengikuti perkembangan teknologi maka dipastikan 
Rakom Cemara pun tidak berkembang. Misalnya, kehadiran 
Radio Internet (Streaming) sebenarnya bisa menjadi salah satu  
teknologi yang membuka seluas-luasnya keterbatasan Rakom 
Cemara selama ini.
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Mandiri dengan
Unit Usaha



50
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha



51
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

4 Mandiri dengan 
Unit Usaha

Memasuki gedung Studio Rakom Cemara, kita seakan dibawa masuk 
ke sebuah toko dan lab komputer. Selangkah dari pintu, di sebelah kiri 
ada mesin fotocopy, di depannya ada lemari kaca yang setiap raknya 
dipenuhi barang dagangan alat tulis kantor (ATK). Di balik lemari tersebut 
berjejer 2 baris meja-meja yang diisi puluhan komputer. Di samping kiri 
deretan komputer juga ada sebuah musik keyboard (organ).

Setiap sore, banyak generasi muda yang berdatangan ke studio. 
Mereka bukan untuk menyaksikan siaran radio secara langsung, melain-
kan untuk kursus komputer. Merekalah generasi muda yang datang dari 
berbagai kecamatan di sekitar Rakom Cemara  untuk menguasai ilmu 
komputer yang diajarkan pengelola rakom. 

Mereka senang kursus di Rakom Cemara karena; Pertama, tempat 
kursus lain sangat jauh ke Kota Kendari; Kedua, mereka berniat ikut 
berkontribusi untuk radio kesayangan mereka. Dengan mengikuti kursus 
di Rakom Cemara maka secara tidak langsung mereka berkontribusi 
dan ikut menghidupi rakom. Toh, kalau mereka kursus ke tempat lain 
pun mereka tetap membayar. Ketiga, ijazah kursus yang dikeluarkan 
oleh Rakom Cemara diakui oleh instansi pemerintah untuk referensi 
kerja karena Lembaga Kursus Rakom Cemara sudah mendapat izin dan 
sertifikasi dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara.   

Sedikitnya sudah 400 orang lulus dari lembaga kursus komputer 
Rakom Cemara. Alumninya sudah menyebar dan bekerja di kantor- kantor 
desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan kantor-kantor swasta. Bahkan, 
lembaga kursus ini juga dipercaya Dinas Tenaga Kerja untuk membimbing 
kemampuan komputer calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri 
atau peningkatan kemampuan pegawai pemerintah di Kabupaten Kolaka. 
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Seperti diceritakan Mustakim, seiring berdirinya Rakom Cemara, 
sejak tahun 2003, banyaklah anak-anak muda berkumpul di studio 
yang juga rumah dari Mustakim, pendiri dari Rakom Cemara ini. Untuk 
mendukung Rakom ini, Mustakim menawarkan kepada anak-anak muda 
yang berkumpul tersebut berupa kegiatan bimbingan belajar. Anak-anak 
yang ikut membayar semampunya dan dana yang masuk sebagian 
digunakan untuk mendukung Rakom.

Anak –anak semakin banyak yang ikut bimbingan belajar, Mus-
takim dan pengelola Rakom Cemara berpikir untuk membuka kursus 
komputer. Usahanya tidak sia-sia, akhirnya tempat Mustakim itu dikenal 
oleh masyarakat sebagai tempat bimbingan belajar dan kursus kom-
puter. Meskipun waktu itu tempatnya kurang memadai, karena serba 
darurat, tapi kondisi itu tidak mengganggu aktifitas belajar anak-anak 
dan proses penyiaran radio.

Awalnya Mustakim memulai kursus komputer itu dengan satu 
komputer saja. Setelah menikah, komputer ditambah lagi. Modalnya 
didapat dengan menggadaikan cincin dan perhiasan kalung hadiah 
perkawinan mereka untuk membeli tambahan komputer itu. Ia meng-
gadaikannya perhiasan itu ke Kota Kendari dengan harga gadai waktu 
itu Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). 

Dari toko emas itu, ia beranjak ke Toko Nusantara untuk membeli 
komputer bekas dengan harga jual Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu 
rupiah) per komputer, dengan modal uang yang ada Mustakim membeli 
2 (dua) komputer bekas sekaligus. Dengan tambahan perangkat baru, 
akhirnya di studio yang dijadikan tempat kursus itu tersedia tiga Kom-
puter. Walaupun komputernya bekas, namun semua komputer dalam 
kondisi masih bagus dan beroperasi dengan baik. 

Mustakim menerangkan, di wilayahnya masih jarang orang mem-
punyai komputer ataupun mahir mengoperasikannya. Berdasarkan 
itulah, Mustakim dan istrinya yang juga seorang penyuluh pertanian 
ini berupaya membuka usaha bimbingan belajar komputer. Usaha ini 
berkembang dan menjadi banyak peminatnya. Saking banyaknya yang 
berminat akhirnya kursus komputer tersebut dibagi menjadi tiga shift.  
Pertama, Pukul 13.00 s.d 14.30 WITA. Kedua, 14.30 s.d 16.00 dan shift 
ketiga dilaksanakan malam hari.



53
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

Ketika awal-awal, yang mengajar di kursus komputer ini hanya 
Mustakim seorang, padahal ia juga aktivis pemuda yang padat acara. Jika 
ada acara kepemudaan yang harus diikutinya, maka Mustakim kelabakan 
dan melimpahkan untuk mengajar kursus ini ke temannya yang lain. 

Sukses dalam pengembangan kursus komputer, Mustakim dan Kru 
Rakom Cemara menjajaki wirausaha lain. Awalnya dari percetakan lalu 
diselingi dengan usaha sablon, penjualan ATK dan kemudian berkem-
bang dengan usaha fotocopy-an.

Dengan usaha-usaha tersebut, akhirnya Rakom Cemara pun bisa 
mandiri. “Boleh dikatakan untuk keberlanjutan Rakom ini hanya dari 
keuntungan usaha, Rakom Cemara tidak tergantung lagi pada kerjasa-
ma dengan pihak swasta yang memberi kontribusi untuk Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM), “ jelas Mustakim. 

Menghentikan kerjasama yang sifatnya mengikat dengan pihak 
swasta, lanjutnya,  memang menjadi target dari Rakom Cemara. Selama 
ini pengelola sangat kewalahan dengan kontrak seperti dengan Indosat 
tahun 2009. Karena, pengelola Rakom diberikan target jumlah interaksi 
dengan pendengar yang harus lebih banyak dan menjual kartu-kartu 
perdana Indosat dengan jumlah tertentu. 

“Pengalaman kami dengan kerjasama seperti itu, membuat kami 
susah untuk bersantai, karena dikejar-kejar target yang harus dipenuhi,” 
tutur Mustakim. 

Padahal tujuan didirikannya Rakom Cemara, lanjut Mustakim, 
adalah untuk penyuluhan dan bukan mencari keuntungan dari layanan 
komersil.  Untuk itu, demi keberlanjutan Rakom pengelola pun memilah 
dan memilih kerjasama yang akan dilakukan.

Mustakim mengakui, memang banyak tawaran ke Radio Cema-
ra untuk mengubah program acara dari penyuluhan diganti dengan 
program yang lebih modern. Namun, pihaknya dengan tegas menolak 
karena Rakom Cemara adalah radio komunitas yang bagaimana pun 
luasnya jangkauan, Rakom Cemara tetap berkomitmen dengan nuansa 
penyuluhan sesuai dengan semangat awal rakom mengudara. “Hal itu 
tidak mungkin diganti-ganti,” tambah Mustakim.
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Pengelola tidak ragu dengan komitmen tersebut, karena mereka 
menyadari Rakom Cemara sampai saat ini monopoli  di kawasan Tirawuta. 
“Tidak ada duanya di Tirawuta, hanya Rakom Cemara satu-satunya radio 
yang mengudara. Mungkin kami akan berpendapat lain ketika suatu 
saat Radio sudah menjamur di daerah kami,” ungkapnya.

Namun Mustakim tidak menutup kemungkinan, bahwa suatu saat 
bisa saja mengganti program dari penyuluhan dengan program yang 
disesuaikan kebutuhan pendengar. Tentunya, kalau kesadaran masyarakat 
terhadap perlestarian lingkungan sudah tinggi dan didasarkan pada 
semangat mengembangkan SDM di kawasan Tirawuta.  

“Saat ini anak-anak muda dilatih menyiarkan dan menyampaikan 
penyuluhan melalui radio, selain itu juga mengembangkan bakat-bakat 
yang mereka miliki,” jelas Mustakim.

Rakom Cemara difungsikan menjadi tempat mengasah anak-anak 
muda mengembangkan potensi mereka, terutama anak -anak muda 
yang putus sekolah. Di Rakom Cemara pula mereka dibimbing dan 
diarahkan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berkualitas 
dan berguna di masyarakat. 

“Kawasan Tirawuta dan sekitarnya mempunyai penduduk berkisar 
800 ribu jiwa.  Jadi, sangat wajar kalau Rakom Cemara turut membantu 
pemerintah untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Karena jangkauan 
Rakom Cemara meliputi empat kecamatan di luar Tirawuta yaitu Katula, 
Madone, Poli-Poli, Lambuya. “

Dari kecamatan-kecamatan yang tercover jangkauan tersebut, 
banyak pendengar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program 
bimbingan belajar  dan komputer melalui Rakom Cemara. 

“Sebenarnya berkat usaha sampingan yang dilakukan pengelola 
Rakom Cemara itu saja, sudah mampu membuat Rakom Cemara mandiri 
dan sudah lebih daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan personal 
di Rakom Cemara,” jelas Mustakim.

Mustakim meyakinkan, Pengelola Rakom tidak lagi khawatir akan 
keberlanjutan Rakom Cemara. Pengelola tinggal memilah dan membagi 
waktu antara menjalankan unit usaha dan melakukan siaran. Hal ini 
menurut Mustakim, sudah diantisipasi dari sejak awal. Meski banyak 



55
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

usaha, pengelola tetap menomorsatukan Radio. Hal ini dilakukan agar 
siaran radio tidak mati atau menurun kualitasnya, sehingga pendengar 
tidak kecewa.
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Pelajaran Berharga
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Pelajaran Berharga 
dari Rakom Cemara

Rakom Cemara terlahir dari niat untuk menjaga hutan dan kampung 
mereka agar terhindar dari bencana. Selain itu juga membangun generasi 
muda yang berkualitas dan memiliki keahlian yang dikembangkan dari 
bakat mereka masing-masing.

Tidak disangka dari niat baik itu terbuka banyak peluang untuk bisa 
menghidupi Rakom Cemara. Satu per satu unit bisnis terlahir dari aktifitas 
mulia itu dan unit bisnis tersebut dapat membuat Rakom Cemara menjadi 
mandiri.

Dari itu, beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari Rakom Cemara 
adalah :

Pertama, pengelola sangat yakin, upaya kepedulian pada             
lingkungan dengan mendirikan Rakom dan mengembangkannya se-
bagai media kampanye mendapat sambutan baik dari masyarakat dan 
pemerintah.

Kedua, Pengelola sangat bisa mengukur kemampuan dan                    
kesempatan. Ketika kesempatan ada dan kemampuan pun punya, maka 
pengelola Rakom Cemara segera mengambil tindakkan, seperti mem-
buka unit usaha secara bertahap dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ketiga, Pengelola tetap konsisten dengan tujuan awal sebagai 
radio penyuluhan. Sehingga apapun tawaran untuk mengubah visi 
radio tersebut, pengelola tetap kembali pada niat awal pendirian radio. 
Hal ini juga membawa pengelola dapat menjaga independensi dan               
merencanakan kegiatan dan pengembangan radio ke arah yang lebih 
jelas.

5
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Keempat, Pengelola Radio Komunitas tidak saja mengandalkan 
aktivitas on air untuk lebih mengenalkan rakomnya ke publik luas. Na-
mun diperlukan pula dukungan dengan sosialisasi lewat acara-acara off 
air, seperti bazar, nonton bareng dan penyebaran brosur.

Kelima, Selalu memberikan sajian informasi yang baik di on air 
akan membuat masyarakat percaya dan mau berkontribusi  dan ber-
korban untuk  Rakom.  



61
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha



62
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha



63
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha



64
Berkelanjutan Melalui Kemitraan dan Unit Usaha

Buku ini hadir tidak 
sekedar mendokumentasikan strategi
fundraising radio komunitas untuk menjadi 
pembelajaran bersama namun juga bentuk apresiasi dan dukungan 
Sekolah Fundraising Pirac terhadap keberadaan radio komunitas. 
Kemunculan radio komunitas merupakan bentuk demokratisasi 
komunikasi  dengan melibatkan warga dalam proses memperoleh, 
mengumpulkan, mengolah, menyajikan serta menyebarluaskan 
informasi-informasi yang tidak diberikan di media mainstream. 

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

Didukung Oleh : Informasi Lebih Lanjut :

www.sekolahfundraising.com

sekolahfundraising@gmail.com

www.pirac.org

pirac@cbn.net.id

www.fundraisingmedia.info
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Sekolah Fundraising PIRAC dan JRKI.
Produksi Tahun 2013.


