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KATA PENGANTAR 

 
adio komunitas dibutuhkan oleh 
komunitas untuk menyuarakan 
aspirasinya yang tidak tertampung 

di media massa cetak maupun elektronik. 
Banyak persoalan/peristiwa  komunitas 
yang tidak dapat dipublikasikan di media 
massa baik karena berulang, tidak 
―menjual‖ maupun karena lokalitasnya. 
Padahal bagi komunitas, peristiwa atau 
masalah berulang itu  sifatnya penting 
dan mendesak. Informasi  dalam media 
massa juga sering tidak memenuhi 
kebutuhan komunitas-komunitas lokal. 
Pengelolaan media massa bersifat elitis, 
model top-down,  kendati mengemban 
tugas penting untuk penyebaran in-
formasi, pendidikan, hiburan dan 
pengawal demokrasi dan kemanusiaan.  

Dalam konteks ini radio komunitas hadir  
sebagai upaya media ―dari, oleh dan 
untuk‖ komunitas. Radio komunitas 
menjadi media alternatif  bagi komunitas 
di perkotaan maupun di pelosok-pelosok 
terpencil. Sejarah reformasi di Indonesia 
mencatat  peran strategis media komu-
nitas dalam gerakan mahasiswa maupun 
rakyat untuk mendesak rezim otoritarian 
mundur.   

Sejak dasawarsa-dasawarsa yang lam-
pau, YAKOMA-PGI telah ikut mendorong 
tumbuhnya media komunitas sebagai 
media alternatif  terutama berupa mading 
(majalah dinding), kobar (koran selem-
bar), buletin maupun  majalah. Dua edisi 
monograf diterbitkan dengan mengangkat  
soal mengelola media (cetak) komunitas 
dan jurus-jurus menulis kreatif. Sebuah 
modul teater bertajuk ―Modul Pelatihan 
Teater untuk Penguatan Komunitas‖ 
diterbitkan untuk memperlengkapi para 
pekerja teater komunitas termasuk teater 
gereja dalam mengembangkan dan atau 
menyebarluaskan teater di lingkungan 
masing-masing. 

Terbitan  bertajuk Mengelola Radio 
Komunitas ini mencoba mengangkat 
pemahaman tentang apakah radio 
komunitas itu; apakah peran dan fungsi 
strategisnya; apakah prinsip-prinsip pe-
ngelolaannya; bagaimanakah jurnalisme 
radio itu; apa saja aturan-peraturan yang 
perlu disimak dalam pengelolaannya. 
Terbitan ini pertama-tama bermaksud 
memberikan perspektif pemahaman ten-
tang radio komunitas dan implikasi pe-
ngelolaannya, yang membedakannya dari 
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media massa. Karena itu pula, para pe-
mula adalah para pembaca yang 
dibayangkan dalam terbitan  ini. 

Salah satu prinsip penting radio ko-
munitas, yang juga menjadi prinsip 
Kristiani dalam berkomunikasi, seba-
gaimana dirumuskan oleh YAKOMA-PGI 
adalah ―partisipasi‖. Komunikasi hen-
daklah membangun kesetaraan dan  
partisipasi‖.   Kesetaraan penting, sebab 
tanpanya hubungan sosial  rentan ter-
hadap eksploitasi dan dominasi. Parti-
sipasi penting, sebab tanpa partisipasi 
komunitas maka program-program yang 
dijalankan takkan berkelanjutan dan 
artifisial sifatnya. Inilah salah satu fungsi 
terpenting radio komunitas di tengah-
tengah lingkungannya. Dengan keha-
dirannya terjadi “many voices, one world”. 
Inilah juga pluralisme. 

Kepada  Yuvensius Yudi Ramdoyo, yang 
tak kenal lelah memberi masukan penting 
untuk kerangka dan substansi buku, kami 
menyampaikan terimakasih banyak. 
Ucapan terimakasih  juga kami haturkan 
kepada para penulis: Suwarto Adi, 
Direktur Eksekutif Trukajaya Salatiga, 
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
dan Kajian Lingkungan dan Energi 
Alternatif; Hanif Suranto dan  Najib Abu 
Yasser, keduanya staf ahli Lembaga 
Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).   
 
Akhir kata, kami berharap terbitan ini 
dapat mendorong tumbuh-kembang 
radio-radio komunitas di tanah air.  
Selamat membaca! 

 

 

Badan Pengurus 
 YAKOMA-PGI 
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MEDIA UNTUK  

PENGEMBANGAN KOMUNITAS 
Hanif Suranto 

 
iberalisasi kebijakan media yang 
diluncurkan pasca jatuhnya rezim 
Soeharto oleh gerakan reformasi 

telah memunculkan beragam media. 
Salah satu yang belakangan ini cukup 
populer dibicarakan dan dikembangkan 
adalah apa yang disebut media 
komunitas. Media ini tumbuh dan 
berkembang di berbagai wilayah Indo-
nesia mulai dari Sabang sampai Merauke. 
Ada yang berbentuk media cetak, radio, 
hingga televisi. Pengelolanya pun 
beragam, mulai dari aktivis ornop (organ-
isasi nonpemerintah), anggota suatu 
komunitas, aparat birokrasi pemerintah, 
perusahaan, hingga raksasa bisnis me-
dia. 

Ambil contoh koran-koran lokal milik Grup 
Jawa Pos. Dalam sebuah wawancara 
televisi, misalnya, Rida K. Liamsi, salah 
seorang pemimpin   jaringan koran Grup 
Jawa Pos di Riau, mengatakan bahwa 
apa yang dikembangkan oleh kelom-

poknya adalah juga media komunitas. 
Radio-radio komersial di sejumlah daerah 
juga mengklaim dirinya sebagai radio 
komunitas. Demikian pula dengan de-
ngan televisi lokal.  

Kendati sekarang pemahaman khalayak 
tentang media komunitas barang kali 
sudah lebih jernih ketimbang pada masa 
awal reformasi, namun kenyataan masih 
menunjukkan banyaknya tafsir tentang 
apa yang dimaksud sebagai media 
komunitas. Apakah koran-koran lokal dan 
TV lokal yang tumbuh di berbagai daerah 
benar-benar media komunitas? Apakah 
media yang diproduksi oleh berbagai 
kalangan ornop  juga pasti sebuah media 
komunitas? Lalu makhluk seperti apa 
yang benar-benar bisa disebut media 
komunitas? Tulisan ini mencoba membe-
rikan gambaran singkat menyangkut apa, 
mengapa, dan bagaimana media komu-
nitas. 

*** 

L 
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Pembicaraan soal media komunitas tak 
mungkin dilepaskan dari isu-isu atau 
masalah-masalah yang dihadapi oleh 
komunitas. Salah satu isu penting yang 
saat ini banyak dibicarakan adalah 
perlunya penguatan komunitas setelah 
sekian lama komunitas kehilangan 
otonominya akibat pendekatan pemba-
ngunan yang dijalankan oleh rezim Orde 
Baru.  

Paradigma developmentalisme yang 
menjadi landasan operasi Orde Baru 
ternyata telah melahirkan sejumlah 
problem yang kerap dihadapi berbagai 
komunitas. Antara lain hancurnya iden-
titas kultural dan perangkat kelembagaan 
yang dimiliki komunitas akibat penye-
ragaman oleh Orde Baru. Hancurnya 
basis sumber daya alam (ekonomi) 
komunitas akibat eksploitasi oleh negara 
atas nama pembangunan. Juga mele-
mahnya kapasitas komunitas dalam 
menghadapi problem-problem komunitas 
akibat dominasi negara. Kondisi tersebut 
menampilkan wujud paling nyata antara 
lain dalam berbagai konflik antara 
komunitas dengan negara, maupun an-
arkomunitas dan juga intrakomunitas 
akibat intervensi dan manipulasi oleh 
negara. Konflik yang pernah terjadi di 
Ambon, Poso, Aceh, Papua pada masa 
awal reformasi merupakan beberapa 
contoh untuk itu.  

Berbagai dampak akibat pendekatan 
yang sentralistik/top-down telah melahir-
kan rupa-rupa kritik yang belakangan 
dijadikan landasan model pengembangan 
komunitas yang ter-desentralisasi/bottom-
up dan partisipatif. Satu kaitan dengan itu 
adalah pertanyaan, bagaimana media 

dapat berperan dalam proses pengem-
bangan atau penguatan komunitas yang 
partisipatif. Dalam konteks pertanyaan 
seperti itulah sebenarnya konsep-konsep 
mengenai media komunitas dikembang-
kan. 

Gagasan mengenai media komunitas 
sesungguhnya berakar dari kritik-kritik 
terhadap pendekatan komunitas model 
liberal/mekanistik/vertikal/linear yang ba-
nyak dipakai dalam model pembangun-
anisme. Asumsi dasarnya adalah bahwa 
akar permasalahan bagi dunia ketiga dan 
penduduknya (perilaku, nilai-nilai yang 
tidak inovatif, rendahnya produktivitas dan 
lain-lain) adalah pada kurangnya pen-
didikan dan informasi. Konsekuensi dari 
asumsi di atas, akar permasalahan yang 
dihadapi dunia ketiga akan selesai jika 
informasi ditingkatkan. Atas dasar itu, 
sistem media massa yang ada lantas 
dirancang pesannya secara baku dari 
atas ke bawah. Masyarakat penerima 
pesan dianggap pasif dan ditempatkan 
sebagai objek.  

Inilah yang, kalau mengunakan istilah 
Paulo Freire, disebut sebagai ‖model 
bank‖. Komunitas di mana segelintir 
orang ―pintar‖ yang paling tahu memberi 
pesan, mengalihkan ‖tabungan‖ penge-
tahuan, nilai dan norma-norma mereka 
kepada masyarakat ―bodoh‖ sebagai pe-
nerima pesan, agar mereka kelak 
―membelanjakan‖ segenap tabungan ter-
sebut untuk menjalani kehidupan dan 
gaya hidup ―modern‖. Akibatnya masya-
rakat atau komunitas teralienasi dari kon-
teks struktural dan kulturalnya. Masya-
rakat juga kehilangan kontrol atas media 
dan isinya (Oepen,1988a). 
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Dalam praktiknya, model komunikasi 
seperti digambarkan di atas dianggap  
menimbulkan sejumlah dampak. Pertama, 
sifatnya yang top-down/elitis/vertikal se-
arah telah menciptakan jurang informasi 
antara elite dan masyarakat kebanyakan. 
Elite yang jumlahnya sedikit menjadi kaya 
media/informasi karena memiliki akses 
yang besar terhadap media, mampu 
membaca dan membeli. Sementara ma-
syarakat kebanyakan tetap miskin me-
dia/informasi karena tidak memiliki akses 
yang cukup, baik dari sisi ekonomi mau-
pun budaya (Agrawala,1986; Jayawera & 
Amunugama, eds.,1987).  

Kedua, struktur komunikasi yang feodal-
istik pada model tersebut juga cenderung 
manipulatif/ekspoitatif karena adanya mo-
nopoli sumber-sumber media dan do-
minasi elite pemberi pesan terhadap ma-
syarakat sebagai penerima pesan. 

Anehnya, model komunikasi top-down ter-
sebut tak hanya dipraktikkan oleh rezim 
Orde Baru, industri media, tetapi juga 
oleh kalangan aktivis ornop. Survei me-
ngenai pengunaan media oleh aktivis 
ornop yang dilakukan tahun 1985 oleh 
Manfred Oepen (1988b) menunjukan hal 
itu. Oepen menduga kondisi tersebut ada 
kaitannya dengan hubungan ornop de-
ngan lembaga-lembaga pemerintah dan 
kepentingan khusus aktivisnya. Namun, 
berbagai ornop yang memiliki program-
program media yang asli di lapisan ma-
syarakat paling bawah juga mengalami 
hal serupa. Mereka jarang sekali meng-
ikutsertakan kelompok sasaran dalam 
proses perencanaan hingga evaluasi me-
dia mereka. Kondisi tersebut tampaknya 
masih berlangsung hingga kini. Survei 

yang dilakukan LSPP-MDLF pada 2002 di 
wilayah Nusa Tenggara Timur dan Ban-
jarmasin menunjukan masih dominannya 
pengunaan model komunikasi liberal/me-
kanistis/elitis pada media yang dikelola 
oleh ornop. 

Kritik atas kegagalan model komunikasi di 
atas mendorong munculnya model ko-
munikasi yang partisipatif. Jadi mengem-
bangkan model komunikasi partisipatif pa-
da dasarnya adalah mengembangkan 
alternatif dari model komunikasi ber-
paradigma dominan. Karena itu bertolak 
belakang dengan model komunikasi 
paradigma dominan yang elitis, model ini 
menekankan partisipasi akar rumput 
dalam proses komunikasi. Pada pende-
katan model komunikasi partisipatif, ko-
munitas diharapkan mampu merancang 
standar dan prioritas sendiri yang mung-
kin unik untuk mengatasi masalah yang di 
hadapinya. 

Peran komunikasi pada model ini me-
mang lebih kompleks dan variatif. Tidak 
seperti model komunikasi paradigma 
dominan di mana peran komunikasi ber-
sifat exact. Dalam model komunikasi 
partisipatif, peran komunikasi akan sangat 
tergantung pada standar dan tujuan 
normatif komunitas. Akan tetapi, menurut 
model ini, komunikasi partisipatif setidak-
nya dapat membantu pengembangan 
identitas kultural, bertindak sebagai waha-
na ekspresi diri masyarakat dalam komu-
nitas, menyediakan sebagai alat untuk 
mendiagnosa masalah-masalah komuni-
tas, serta memfasilitasi artikulasi problem-
problem komunitas (Srinivas,1991). 
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Sekali lagi prinsip dasar dan model ini 
adalah partisipasi anggota komunitas. Da-
lam konteks proses komunikasi, parti-
sipasi tersebut terkait dengan beberapa 
hal, yaitu akses, partisipasi, serta swa-
kelola dan swadaya. (Asian Institute of 
Journalism, 1988, Oepen, 1988a).  

Pertama, soal akses. Secara singkat ak-
ses dapat diartikan sebagai kesempatan 
untuk menikmati sistem komunikasi yang 
ada. Ini mencakup dua tingkatan, yaitu 
kesempatan untuk ikut memilih dan 
memperoleh umpan balik dari sistem 
komunikasi yang ada. 

Kedua, soal partisipasi. Partisipasi me-
ngandung pengertian pelibatan anggota 
komunitas dalam proses pembuatan atau 
produksi dan pengelolaan sistem komu-
nikasi yang ada. Dalam penerapannya 
pelibatan ini dilaksanakan pada semua 

tingkatan mulai dari tingkat perencanaan, 
tingkat pengambilan keputusan, serta 
tingkat produksi. Bahkan juga tingkatan 
konsumsi. 

Ketiga, soal swakelola dan swadaya. Ini 
adalah partisipasi yang paling maju. Da-
lam konteks ini, anggota komunitas mem-
punyai kekuasaan dalam pengambilan 
keputusan yang menyakut komunikasi. 
Kekuasaan ini tidak hanya berkenaan 
dengan akses untuk memperoleh in-
formasi dan untuk berperan serta dalam 
pengelolalan sarana produksi, melainkan 
juga menyangkut pengelolalaan  komuni-
tas terhadap sistem komunikasi dan pe-
ngembangan kebijakan komunikasi. 

Tabel berikut ini mungkin bisa membantu 
menjelaskan prinsip-prinsip model komu-
nitas partisipatif. 

 

Model Komunikasi Elitis vs Partisipatif 

 Model Elitis Model Partisipatif 
Tujuan Perubahan perilaku, pengukuhan 

status quo, rekayasa sosial 
Pernyataan diri, pembentukan 
kesadaran, tindakan pembebasan 

Sifat Terpusat, mengawasi secara 
ketat, membakukan norma dan 
nilai lama, mengarahkan perilaku 
seseorang guna menciptakan 
dukungan terhadap kepentingan 
pusat kekuasaan 

Menyebar, mengembangkan 
lembaga dan memperjuangkan 
kepentingan masyarakat setempat 

Isi pesan Kebijakan pusat kekuasaan, 
peringatan, peraturan, ancaman 

Sesuai masalah setempat, 
berdasarkan analisis sebab 
masalah, erat kaitannya dengan 
sejarah dan nilai-nilai setempat 

Pemberi 
Pesan 

Penguasa pusat, lapisan atas 
terpelajar 

Pemberi pesan adalah juga 
penerima pesan 

Penerima 
Pesan 
 

Rakyat miskin, ‖tidak terpelajar‖, 
wong cilik 

Penerima pesan adalah juga 
pemberi pesan 
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Hubungan 
Pemberi 
dan 
Penerima 
Pesan 

Simetrik, dominatif, manipulatif  Simetrik, kesetaraan                                                

Proses 
Penyebaran 

Membujur dari atas ke bawah 
(vertikal), searah ( monolog) 

Melintang ke samping (horisontal) 
atau dari bawah ke atas (bottom-
up), dua arah (dialogis). 

Bentuk 
Media 

Teknologi tinggi, mahal dan padat 
modal, jumlah besar-besaran 

Sederhana, murah, tepat, guna, 
sesuai dengan kemampuan 
kebutuhan masyarakat 

Peran 
Masyarakat 

Kelompok sasaran Kelompok partisipan 

Peran 
Ornop 

Pelaku dan penentu Fasilitator 

Sumber: Rust Dilits, Some Notes on Communication Function serta Adi Sasono, The Need for a 
Policy of Communication Decentralization. Makalah pada International Seminar On 
Development Support Communication, FNS, Tugu Bogor, 27 Oktober 1987. Kedua makalah 
dimuat kembali dalam Mansour Fakih dan Roem Topatimasang, Biarkan Kami Bicara, P3M, 
Jakarta: 1988. Tabel ini mencoba menggabungkan kedua tabel yang dimuat di buku tersebut. 

*** 

Jadi apa yang dimaksud media komu-
nitas? Media komunitas secara seder-
hana biasanya didefinisikan sebagai me-
dia dari, oleh, dan untuk komunitas. Istilah 
komunitas itu sendiri setidaknya mengacu 
pada dua hal. Pertama, komunitas dalam 
pengertian geografis misalnya Desa Ci-
manggis atau Kecamatan Cibinong. 
Kedua, komunitas dalam pengertian psi-
kologis, yaitu komunitas yang terbentuk 
atas dasar rasa identitas yang sama, atau 
minat, kepentingan, kepedulian terhadap 
hal yang sama (Fraser & Estrada, 2001; 
Gazali (Ed), 2002). Contohnya adalah ko-
munitas buruh, petani, penggemar sepe-
da, etnis dayak dan sebagainya. Akan te-
tapi scope kedua batasan komunitas 
tersebut bisa sangat luas: kabupaten, pro-
pinsi, negara, benua dan seterusnya. 
Demikian pula dengan komunitas dalam 

pengertian psikologis. Bisa komunikasi 
buruh Jakarta, Jawa, Indonesia, Asean, 
hingga komunitas buruh internasional. 

Jadi pengertian komunitas dalam konteks 
media komunitas bisa dalam dua batasan 
di atas, yaitu geografis dan psikologis. 
Akan tetapi tentu saja dalam scope mikro 
atau ada yang menyebutnya dengan 
istilah sebuah sistem sosial lokal. Alasan 
utamanya, semakin mikro daerah operasi 
sebuah media komunitas akan semakin 
besar kemungkinan menjalankan prinsip 
dari, oleh, dan untuk komunitas. Akan  
semakin besar pula dijalankannya prinsip 
partisipasi baik dalam tingkat akses 
maupun partisipasi pada tingkat peren-
canaan, pengambilan keputusan, serta 
produksi media.  Karena pada dasarnya 
konsep media komunitas mengacu pada 
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model komunikasi partisipasi seperti yang 
telah digambarkan di atas. 

Persoalannya adalah bagaimana  me-
ngembangkan media komunitas yang 
mampu menerjemahkan prinsip partisi-
patif pada model komunikasi partisipasi 
sehinggah menjadi operasional untuk 
pengembangan/penguatan komunitas? 
Dalam konteks ini ada beberapa isu 
penting yang perlu mendapat perhatian 
karena pengaruhnya yang besar dalam 
menentukan berhasil tidaknya imple-
mentasi visi dan misi media komunitas. 
Antara lain model kepemilikan, model 
pembiayaan, model produksi/distribu-
si/konsumsi, serta pilihan bentuk media. 

Model kepemilikan. Sebagaimana telah 
disinggung di muka, banyak media yang 
mengaku dirinya sebagai media komu-
nitas memiliki status kepemilikan yang 
beragam. Ada yang dimiliki oleh institusi 
pemerintah (lokal) seperti radio yang di-
operasikan oleh sejumlah pemerintah 
daerah. Institusi bisnis seperti misalnya 
TV Bontang, institusi ornop seperti Radio 
Suara Alam di Kendari atau Radio Kabari 
di Maumere. Ada juga sejumlah radio 
komunitas yang sebenarnya pemiliknya 
adalah individu-individu dan bukan komu-
nitas. Pola kepemilikan seperti itu sebe-
narnya sangat rawan terjadi bias kepen-
tingan pemilik dalam proses operasional 
media komunitas. Sebab, institusi-institusi 
maupun individu-individu di atas memiliki 
kontrol penuh mulai dari proses peren-
canaan, tingkat produksi hingga distribusi. 
Sementara kontrol komunitas atas selu-
ruh proses tersebut sangat terbatas, un-
tuk tidak mengatakan sama sekali tidak 
ada. Karena itu, agar prinsip dari, oleh 

dan untuk komunitas dijalankan, komu-
nitas harus memiliki kontrol penuh atas 
media komunitas. Salah satu caranya 
bahwa media komunitas seharusnya dimi-
liki oleh komunitas atau model kepemi-
likan kolektif oleh komunitas. 

Modal pembiayaan. Salah satu faktor 
penting yang turut mempengaruhi orien-
tasi media adalah dari mana sumber 
pembiayaan media didapat. Sebab model 
pembiayaan yang dipilih akan berpe-
ngaruh terhadap otonomi dan orientasi 
media yang bersangkutan. Proses trans-
formasi Udik yang diterbitkan PIAR, se-
buah ornop di Kupang, dari media yang 
pada awalnya diorientasikan untuk pe-
nguatan komunitas menjadi media yang 
sepenuhnya komersial merupakan contoh 
bagus untuk menunjukan hal itu.  

Pada awalnya Udik diterbitkan dalam 
bentuk newsletter sederhana yang diper-
banyak dengan cara difotocopy. Isinya 
pun hal-hal mikro yang terkait dengan 
persoalan komunitas dampingan ornop 
ini. Pada kira-kira paruh kedua tahun 
2000 masuklah Ford Foundation sebagai 
donor dan Udik pun berubah format men-
jadi tabloid berwarna. Isinya menjadi lebih 
makro, isu-isu tingkat provinsi Nusa Teng-
gara Timur. Sekitar paruh kedua 2002 ini, 
kontrak pendanaan dengan Ford Founda-
tion habis. Untuk menjaga kesinambung-
an hidup Udik memilih masuk pasar de-
ngan berupaya mengali pembiayaan dan 
iklan komersial dan tiras yang diserap 
konsumen. Untuk itu tentu saja dalam 
tingkat tertentu Udik harus berkompromi 
dengan nilai-nilai pasar, termasuk bagai-
mana menerapkan standar nilai berita 
yang dikonstruksi pasar. Hal serupa juga 
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dialami Jubi, tabloid yang diterbitkan Fo-
ker Papua, sebuah ornop di Papua, yang 
belakangan memilih bersaing masuk pa-
sar industri media. 

Dalam seluruh proses transformasi Udik, 
komunitas basis yang pada mulanya 
menjadi titik tolak keberadaan Udik tidak 
memiliki kekuatan apapun untuk mem-
pengaruhi proses itu. Penyebabnya, se-
lain karena Udik bukan milik komunitas 
tapi milik PIAR, kelangsungan hidup Udik 
juga tidak dibiayai oleh komunitasnya. 
Pada kenyataanya, sistem pembiayaan 
media adalah juga salah satu bentuk 
kontrol. Kontrol komunitas terhadap me-
dia komunitas akan semakin kuat apabila 
media komunitas dibiayai oleh komunitas. 
Salah satu model pembiayaan komunitas 
yang partisipatif adalah dengan iuran dari 
komunitasnya. Model pembiayaan komu-
nitas selain meningkatkan kontrol komu-
nitas terhadap orientasi media komunitas, 
juga meningkatkan independensi media 
komunitas. 

Model Produksi/konsumsi. Model pro-
duksi juga berpengaruh terhadap orien-
tasi dan isi media komunitas. Dari be-
berapa media yang mengklaim dirinya 
sebagai media komunitas proses produksi 
media dilakukan secara elitis tanpa me-
libatkan partisipasi komunitas. Proses 
produksi dipandang harus dilakukan oleh 
orang-orang yang dianggap tahu dan 
profesional. Ambil contoh media yang 
dikelola oleh sejumlah ornop  yang proses 
produksinya dilakukan oleh para aktivis 
ornop  yang diasumsikan tahu kebutuhan 
dan problem yang dihadapi oleh komu-
nitas. Dengan demikian yang dianggap 
kebutuhan dan problem komunitas se-

sungguhnya adalah persepsi para aktivis 
yang belum tentu sama dengan persepsi 
komunitas. Belum lagi bahasa yang digu-
nakan oleh para aktivis yang belum tentu 
dipahami oleh para anggota komunitas 
karena, misalnya, faktor perbedaan kul-
tural. Sementara komunitas cenderung 
ditempatkan sebagai objek penerimaan 
pesan media. Kondisi ini tentu potensial 
bagi berkembangnya bias akibat kepen-
tingan aktor-aktor yang memproduksi pe-
san media.  

Untuk itu model produksi media komu-
nitas harus didesentralisasi dan didepro-
fesionalisasi. Desentralisasi produksi dila-
kukan dengan menempatkan anggota 
komunitas sebagai aktor-aktor utama 
pembuat pesan media. Dengan demikian 
terjadi peleburan pada momen produksi 
dan konsumsi. Pemberi pesan adalah ju-
ga penerima pesan. Artinya proses pro-
duksi pesan/media tak cuma bisa dila-
kukan oleh orang yang memiliki ketram-
pilan, seperti jurnalis dalam konsep jurnal-
isme mainstream, tetapi bergeser ke arah 
pandangan bahwa siapa pun bisa ber-
fungsi sebagai ―jurnalis‖ di komunitasnya. 
Profesi jurnalis bukan lagi monopoli 
orang-orang yang memiliki latar belakang 
jurnalisme atau bekerja sebagai jurnalis 
profesional. Prinsipnya setiap anggota 
komunitas bisa menjadi jurnalis dalam 
pengertian pembawa kabar. Melalui parti-
sipasi komunitas dalam proses produksi, 
terbuka peluang setiap anggota komuni-
tas untuk berpartisipasi dalam produksi 
pesan yang pada gilirannya akan mening-
katkan kualitas komunikasi bagi kepen-
tingan komunitas. 
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Pilihan bentuk media. Dalam media ko-
munitas, pilihan pada bentuk media apa 
yang akan digunakan dalam proses 
komunitas harus dilihat dalam konteks 
kebutuhan dan kemampuan komunitas. 
Pilihan tersebut harus didasarkan pada 
kemudahan anggota komunitas untuk 
berpartisipasi dalam akses, proses pro-
duksi, pengambilan kebijakan komunikasi, 
maupun dalam pengelolaan media ber-
sangkutan. Karena itu, pilihan penggu-
naan bentuk media dalam model media 
komunititas yang partisipatif tidak cuma 
terpaku pada bentuk-bentuk media utama 
seperti radio, televisi, surat kabar, yang 
sering kali padat modal dan melibatkan 
teknologi tinggi (kendati sekarang sema-
kin murah), tetapi juga berbagai bentuk 
media komunikasi lain yang mungkin 
memiliki potensi kuat di sebuah komuni-
tas seperti teater rakyat dan sebagainya. 
Kini dengan semakin murah dan mudah-
nya akses terhadap new media tentu ter-
buka juga penggunaan bentuk new media 
untuk media komunitas. 

Model media komunitas pada dasarnya 
adalah model alternatif dan media 
mainstream. Karena itu, tipologi media 
alternatif dan radikal media yang disusun 
oleh Atton (2002) bisa membantu mem-
perkuat penjelasan di atas. Tentu saja 
dengan catatan bahwa ada perbedaan 
antara media komunitas dengan apa yang 
disebut sebagai radikal media dalam 
konsep John Downing. 

Tipologi Media Alternatif dan Media 
Radikal 

1. Isi (radikal secara politik, radikal 
secara sosial/kultural; nilai berita). 

2. Bentuk grafis, bahasa visual; 
keragaman penyajian dan jilidan; 
estetika. 

3. Adaptasi dan inovasi reprografi 
menggunakan mimeograph, IBM 
type-setting, fotokopi. 

4. Distribusi alternatif tempat-tempat 
distribusi, clandestine, jaringan 
distribusi bawah tanah, anti hak 
cipta 

5. Mengubah relasi sosial, peranan 
dan tanggung jawab pembaca-
penulis, organisasi kolektif,de-
profesionalisasi jurnalisme, 
percetakan, dan penerbitan. 

6. Mengubah proses komunikasi 
hubungan horisontal, jaringan. 

Sumber: Atton, Chris (2002). Media Afternatif,  
London: Sage. 

Di muka telah disinggung mengenai ber-
bagai persoalan yang tengah dihadapi 
sejumlah komunitas sebagai akibat pen-
dekatan pembangunan yang dijalankan 
rezim Orde Baru. Paradigma develop-
mentalisme yang menjadi landasan pem-
bangunan Orde Baru ternyata telah mela-
hirkan sejumlah problem seperti hancur-
nya identitas kultural dan perangkat ke-
lembagaan yang dimiliki komunitas akibat 
penyerangan oleh Orde Baru, hancurnya 
basis sumber daya alam (ekonomi) komu-
nitas akibat eksploitasi oleh negara atas 
nama pembangunan, serta melemahnya 
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kapasitas komunitas dalam menghadapi 
problem-problem komunitas akibat domi-
nasi negara. Kondisi-kondisi tersebut me-
nampilkan wujudnya paling nyata dalam 
berbagai konflik antara komunitas dengan 
negara, maupun intra/antar-komunitas 
akibat intervensi manipulatif oleh negara. 
Konflik yang pernah terjadi Ambon, Poso, 
Aceh, Papua, serta berbagai konflik lain-
nya merupakan beberapa contoh untuk 
itu. 

Dalam konteks seperti itu, bagaimana 
media komunitas dengan segala prinsip 
partisipasinya bisa berperan dalam pro-
ses resolusi konflik atau meningkatkan 
kapasitas komunikasi dalam resolusi kon-
flik. Jawabannya tentu akan sangat ber-
gantung pada problem riil yang dihadapi 
oleh sebuah komunitas. Akan tetapi 
sejumlah peran mungkin bisa diidenti-
fikasi. 

Dalam perspektif komunikasi setidaknya 
ada dua penjelasan atau teori mengenai 
penyebab konflik, yaitu Teori Hubungan 
Masyarakat dan Teori Kesalahpahaman 
Antarbudaya (Fisher, dkk, 2001 ). Teori 
Hubungan Masyarakat menganggap bah-
wa konflik disebabkan oleh polarisasi 
yang terus terjadi, serta ketidakpercayaan 
dan permusuhan di antara kelompok yang 
berbeda dalam suatu masyarakat. Sasar-
an yang ingin dicapai oleh teori ini adalah 
meningkatkan komunikasi dan saling 
pengertian antara kelompok-kelompok 
yang mengalami konflik, serta mengusa-
hakan toleransi dan agar masyarakat 
lebih bisa saling menerima keragaman 
yang ada di dalamnya. 

Sedangkan Teori Kesalahpahaman Antar-
budaya berasumsi bahwa konflik dise-
babkan oleh ketidakcocokan dalam cara-
cara berkomunikasi di antara berbagai 
budaya yang berbeda. Sasaran yang in-
gin dicapai teori tersebut adalah perlunya 
menambah pengetahuan pihak-pihak 
yang berkonflik mengenai budaya pihak 
lain, mengurangi stereotipe negatif yang 
mereka miliki mengenai pihak lain, serta 
meningkatkan keefektifan komunikasi an-
tarbudaya. 

Mengacu pada penjelasan di atas, ada 
beberapa peran yang setidaknya bisa 
dilakukan media komunitas untuk menjadi 
jembatan komunikasi dalam resolusi kon-
flik.  

Pertama, meningkatkan pemahaman ber-
sama antarpihak berkonflik dengan cara 
memfasilitasi tersedianya informasi yang 
cukup dan bisa dijadikan dasar pijakan 
bersama antarpihak yang berkonflik da-
lam komunikasi. Hal itu bisa dilakukan 
dengan mengkaji dan memaparkan seca-
ra jelas tidak hanya efek konflik (psikis 
maupun fisik), masalah inti konflik, hingga 
ke akar konflik. 

Kedua, mengembangkan nilai dan sikap 
toleransi atas keragaman dengan cara 
memfasilitasi penyediaan informasi me-
ngenai nilai-nilai dan sikap toleransi atas 
keragaman yang dipraktikkan dalam ma-
syarakat/komunitas. Hal ini bisa dilakukan 
dengan cara menggali pengalaman-pe-
ngalaman anggota komunitas berkonflik 
yang menjujung nilai-nilai toleransi baik 
dalam konteks sejarah maupun kebu-
dayaan komunitas. 
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Ketiga, melakukan monitoring dengan 
cara memfasilitasi penyediaan informasi 
mengenai upaya pihak-pihak yang mem-
pertahankan nilai-nilai perdamaian dan 
pihak-pihak yang mencegah pelan terha-
dap nilai-nilai perdamaian, serta upaya-
upaya atau tindakan-tindakan pihak-pihak 
yang melanggar nilai perdamaian. 

Keempat, melakukan advokasi kepada 
pihak-pihak yang voiceless dengan cara 
memfasilitasi ketersediaan akses kepada 
pihak-pihak tersebut sehingga dapat  ber-
partisipasi dalam proses komunikasi. 

Peran-peran tersebut dijalankan dengan 
tetap berpedoman pada prinsip-prinsip 
partisipasi yang melandasi keberadaan 
media komunitas, dengan tetap mengacu 
pada konteks kebutuhan komunitas.** 
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RADIO KOMUNITAS: 

BAGAIMANA MEWUJUDKANNYA? 
Hanif Suranto 

 
APA ITU RADIO KOMUNITAS? 

adio komunitas adalah radio yang 
diudarakan dalam sebuah komu-
nitas, untuk komunitas, tentang 

komunitas, dan dikerjakan oleh komunitas 
itu sendiri. 

Perbedaan radio komunitas dengan radio 
lainnya (publik dan komersial) adalah 
dalam hal tingginya tingkat partisipasi 
anggota komunitas atau institusi milik 
komunitas baik dalam aspek manajemen 
maupun produksi program.  

Pengertian komunitas dalam radio komu-
nitas yaitu sekelompok orang yang 
memiliki kesamaan dalam hal karakter 
dan atau minatnya, dan biasanya merujuk 
pada dua hal, yaitu: 

x Komunitas berdasarkan batasan geo-
grafis tertentu, misalnya komunitas 
Kampung Tugu 

x Komunitas berdasarkan kesamaan 
identitas  atau minat, kepentingan, 
dan kepedulian. Komunitas petani, 
nelayan, mahasiswa, kampus, dsb.  

Karakteristik atau ciri radio komunitas: 

x Nonprofit; karena semata-mata ber-
juang untuk kesejahteraan komunitas  

x Kepemilikan dan kontrol ada pada 
komunitas: dalam hal ini dewan komu-
nitas mempunyai  kewenangan untuk 
memberi arah dan pertimbangan bagi 
siaran  

x Partisipasi aktif anggota komunitas 

Prinsip-prinsip dalam pengoperasian 
radio komunitas, antara lain: 

x Akses (kesempatan untuk menikmati 
siaran radio komunitas) 

x Partisipasi aktif dan positif dari semua 
anggota komunitas  

x Memiliki kemampuan untuk Self Ma-
nagement 

R 
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x Mendapat Mandat dari Komunitas 
x Akuntabilitas (pertanggungjawaban 

kepada komunitas, bukan kepada pri-
badi atau elite) 

 
Radio komunitas memiliki fungsi 
sebagai berikut: 

x Mencerminkan dan mendukung iden-
titas, karakter, dan budaya lokal 

x Menciptakan berbagai pendapat dan 
opini komunitas di udara 

x Menyediakan berbagai program dan 
acara 

x Mendorong dialog terbuka dan proses 
demokrasi 

x Mendorong perubahan sosial 
x Mendorong partisipasi 
x Menyumbang pada keberagaman da-

lam kepemilikan penyiaran 
x Menyumbang pengembangan sumber 

daya manusia pada dunia penyiaran 
 

MENGAPA RADIO 
KOMUNITAS? 
Keberadaan radio komunitas memiliki be-
berapa alasan, antara lain: 

Alasan Legal 
x Hak hidup dan berkembang radio 

komunitas sebagai bagian dari lem-
baga penyiaran komunitas dijamin 
dan dilindungi oleh negara melalui UU 
Penyiaran. 

Alasan Sosial 
x Radio komunitas menyediakan ruang 

untuk penguatan ikatan antar anggota 
komunitas (dalam makna positif) yang 
kini kian melemah 

Alasan Ekonomi 
x Biaya untuk dapat berpartisipasi 

dalam komunikasi pada sistem pe-
nyiaran komersial sangat  mahal  

x Dalam sistem penyiaran komersial, 
khalayak komunitas ditempatkan se-
bagai objek pemasaran/konsumen.   

Alasan Kultural 
x Ekspresi budaya lokal tidak mendapat 

tempat dan tidak menjadi subjek 
dalam penyiaran mainstream (ko-
mersial). Kalaupun mendapat tempat 
hanya sebagai objek komodifikasi. 
Radio komunitas justru mencerminkan 
dan mendukung budaya lokal   

Alasan Politik 
x Komunitas jarang dilibatkan dalam 

proses pembuatan kebijakan dan 
keputusan politik. Radio komunitas 
menyediakan ruang dan mendorong 
komunitas untuk terlibat.  

 
BAGAIMANA MENDIRIKAN  
RADIO KOMUNITAS? 

Faktor-faktor Penting dalam 
Perencanaan Mendirikan Radio 
Komunitas: 

x Memahami perundang-undangan 
yang berlaku 

x Menentukan kriteria untuk lokasi, ka-
rena dengan lokasi yang disepakati 
ang-gota komunitas maka lebih mu-
dah untuk melakukan pengorganisa-
sian komunitas 

x Karakter yang memiliki semangat be-
kerja untuk komunitas dan kemam-
puan yang memadai dari para 
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promotor radio komunitas untuk me-
ngelola radio komunitas 

x Konteks bagi penentuan tujuan dan 
misi (memahami konteks sosial, buda-
ya, politik, dan ekonomi dari komu-
nitasnya 

x Menguasai aspek-aspek teknis 
x Kepemilikan dan manajemen (me-

ngembangkan model kepemilikan 
komunitas dan swakelola) 

x Mengusai pembuatan program radio 
komunitas  

x Pengelola dan sumber daya lainnya 

Tahapan Mendesain Radio Komunitas: 
x Menetapkan target/pendengar komu-

nitas  
x Mengidentifikasi kebutuhan komunitas 
x Menetapkan tujuan stasiun radio ko-

munitas 
x Membuat kebijakan yang jelas 

Menetapkan Target Komunitas: 
x Tetapkan apakah komunitas akan 

berdasarkan geografis atau komunitas 
berdasarkan kepentingan atau perha-
tian khusus 

x Pahami karakteristik komunitas: 
Usianya, jenis kelaminnya, peker-
jaannya, kebiasaannya, gaya hidup-
nya, konsumsi mendengarkan radio-
nya (jam berapa saja) 

x Bagaimana caranya: Riset! (menye-
barkan kuesioner, menggunakan data 
sekunder, Participatory Rural Apprais-
al, Focus Group Discussion, dsb) 

x Jangan lupa kaitkan dengan analisis 
internal (kekuatan-kelemahan) yang 
dimiliki stasiun dan analisis eksternal 

(tantangan dan peluang) yang diha-
dapi stasiun. 

Mengidentifikasi Kebutuhan 
Komunitas: 
Beberapa pertanyaan dapat diajukan 
untuk mengidentifikasi kebutuhan komuni-
tas, seperti: Apa kebutuhan spesifik 
komunitas yang mau dilayani stasiun? 
Misalnya, kebutuhan tentang informasi, 
kebutuhan tentang hiburan/musik yang 
digemari atau bisa juga bertitik tolak dari 
masalah yang dihadapi oleh komunitas; 
Bagaimana caranya? Lakukan riset de-
ngan menggunakan instrumen kuesioner, 
Focus Group Discussion, Forum Warga, 
Participatory Rural Appraisal, dll; Jangan 
lupa, kaitkan dengan karakteristik komu-
nitas.  

Menetapkan Tujuan:  
Bagaimana Prosesnya? 
Misi penting bagi sebuah radio komunitas. 
Setiap radio komunitas harus memiliki 
pernyataan misi yang jelas. 

Langkah pertama, mengembangkan per-
nyataan misi dengan menetapkan target 
komunitas yang jelas. (Apakah komunitas 
geografis atau komunitas dengan perha-
tian/kepentingan khusus).   

Langkah kedua, identifikasi kebutuhan 
komunitas. Masyarakat mungkin butuh 
sesuatu yang berhubungan dengan 
informasi atau pengetahuan tertentu, hi-
buran tertentu, dan sebagainya.    
Kebutuhan tersebut bisa ditransforma-
sikan menjadi formula tujuan yang ingin 
dicapai oleh  stasiun.     
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Tujuan yang spesifik akan memungkinkan 
pengembangan kebijakan yang jelas pa-
da beberapa hal: 
1. Struktur kelembagaan       
2. Format dan isi program  
3. Sistem pembiayaan 

Contoh formulasi  tujuan yang spesifik: 

1. Untuk menyediakan forum debat me-
ngenai isu-isu/masalah  komunitas 
dan bagaimana penyelesaiannya 

2. Untuk memberikan rangsangan krea-
tivitas dan inisiatif komunitas sebagai 
jalan mempromosikan kemampuan 
diri dan pengembangan komunitas 

3. Untuk membantu pelayanan kesehat-
an dan pendidikan dalam komunitas 

4. Untuk mempromosikan musik lokal 

Langkah-Langkah Kerja Mendirikan 
Stasiun Radio Komunitas: 

x Lakukan need assessment 
x Pengorganisasian komunitas (bila be-

lum terorganisasi) 
x Bangun struktur kelembagaan radio 
x Buat rencana pemrograman dan pro-

duksi radio komunitas 
x Pelatihan peralatan dan ketrampilan 

teknis 
x Pendanaan yang berkesinambungan 
x Anggaran 
x Pengumpulan dana 

 

MASALAH APA YANG SERING 
DIHADAPI RADIO 
KOMUNITAS? 
Masalah-masalah yang sering dihadapi 
radio komunitas antara lain: 
x Banyak radio komunitas tak memiliki 

izin  
x Daya hidup (tingkat kesinambungan) 

radio komunitas terbatas alias banyak 
yang mati 

x Banyak radio komunitas gagal 
mengaktualisasikan kebutuhan 
komunitasnya. 

x Banyak radio komunitas gagal mela-
kukan regenerasi pengelolanya 

x Seringnya terjadi konflik 
antarpengelola radio komunitas 

Mengapa Masalah itu Muncul?  
x Adanya masalah dalam implementasi 

UU Penyiaran (perebutan kewenang-
an antara Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) dengan Pemerintah 

x Kurangnya pemahaman mengenai 
konsep dan aspek legal radio komu-
nitas. 

x Kurangnya kapasitas/kemampuan da-
lam mengelola radio komunitas 

x Kurangnya kapasitas/kemampuan da-
lam produksi program-program radio 
komunitas 
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APA YANG HARUS 
DILAKUKAN UNTUK RADIO 
KOMUNITAS ANDA? 
Agenda untuk Radio Komunitas: 
x Advokasi kebijakan terkait dengan 

regulasi radio komunitas 
x Pengembangan pemahaman dan ka-

pasitas pengelola radio komunitas 
melalui pelatihan 

Pelatihan Apa Saja yang Dibutuhkan? 

x Pelatihan menset-up radio komunitas 

x Pelatihan teknik dan peralatan radio 
komunitas 

x Pelatihan manajemen radio komunitas  

x Pelatihan pemrograman radio komu-
nitas 

x Pelatihan produksi program radio ko-
munitas (produksi berita, produksi  
talk show, produksi iklan layanan ma-
syarakat, pelatihan penyiar, produksi 
drama radio)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pelatihan Radio Komunitas 
Sumber: ISIS International (http://www.isiswoman.org) 
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MENYALURKAN MASALAH  
DAN MENYEBARLUASKAN 

ASPIRASI MASYARAKAT  
Suwarto Adi 

 
alah satu unsur penting bagi 
perubahan masyarakat adalah 
komunikasi. Komunikasi berarti in-

teraksi dua pihak. Dalam konteks politik 
komunikasi bisa terjadi antara pemerintah 
dan masyarakat; antara pemimpin dan 
rakyat. Berkaitan dengan hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat atau 
pemimpin dan rakyat selalu terjadi 
masalah dan atau aspirasi di antara 
keduanya. Misalnya, harga pupuk atau 
bahan bakar minyak yang tinggi; dalam 
kasus ini rakyat atau masyarakat ber-
masalah dengan harga yang tak ter-
jangkau. Namun, dalam kasus lain, rakyat 
bisa mempunyai aspirasi yang perlu 
didengar oleh pemerintah. Sebagai con-
toh, masyarakat ingin pemerintah mem-
buat kebijakan atau peraturan tentang 
pembatasan komersialisasi pendidikan. 
Masalah dan aspirasi selalu berkaitan dan 

kadang sulit dipisahkan secara tegas. 
Masalah rakyat bisa sekaligus merupakan 
aspirasi yang perlu disam-paikan kepada 
pemerintah untuk didengar dan memper-
oleh jawaban atau penyelesaian. 

Tulisan ini berusaha memberikan gam-
baran bagaimana menyalurkan masalah 
supaya bisa sampai dan didengar oleh 
pemegang kebijakan, dan sekaligus 
menyebarluaskan aspirasi supaya ditang-
gapi oleh banyak pihak dan bisa menjadi 
keprihatinan bersama, baik masyarakat 
maupun pemerintah. Masalah dan aspi-
rasi ini supaya efektif  bisa disalurkan 
melalui media yang disebut radio komu-
nitas. Tulisan ini berangkat dari penga-
laman nyata penulis dan ditambah bebe-
rapa rujukan dari berbagai sumber untuk 
memperkaya wawasan.  

S 
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Transformasi Masyarakat dan 
Komunikasi 
Transformasi sosial di Mesir –melalui ja-
lan revolusi– ternyata tidak bisa dilepas-
kan dari peran komunikasi antar-rakyat. 
Majalah TIME melaporkan mengenai hal 
itu. Banyak warga Mesir yang bergabung 
dalam demonstrasi anti-Mubarak di ming-
gu ini yang mengarah kepada ―Long Mars 
1 Juta Orang‖ 1 Februari 2011 di Lapang-
an Tahrir mengatakan bahwa partisipasi 
mereka adalah spontan. Tetapi penen-
tuan tanggal dan lokasi bukanlah tanpa 
perencanaan. Hal itu telah direncanakan 
berminggu-minggu sebelumnya oleh koa-
lisi cair para aktivis yang menggunakan 
situs media sosial untuk menyebar-
luaskannya. Selain menggelorakan sema-
ngat melalui jalur pintu ke pintu, menye-
barluaskan pamphlet dan selebaran di 
jalan, mereka juga menempatkan gagas-
an itu ke dalam halaman Facebook dan 
juga Twitter (TIME, February 14, 2011). 

Jelas, tanpa komunikasi sebuah de-
monstrasi damai di Mesir tidak terjadi. 
Komunikasi yang mereka lakukan disalur-
kan melalui media jejaring sosial yang 
saat ini banyak digunakan kaum muda. 
Komunikasi membentuk sebuah pema-
haman. Melalui komunikasi sebuah ga-
gasan atau aspirasi disampaikan dan 
ditangkap oleh mereka yang mendengar. 
Maka, terjadilah interaksi. Interaksi inilah 
yang membentuk sebuah gerakan dan 
program bersama. Dalam kasus Mesir 
gerakan atau program itu adalah de-
monstrasi damai menggulingkan peme-
rintahan yang dipimpin Husni Mubarak. 

Revolusi Mesir efektif karena faktor 
komunikasi yang efektif pula. 

Radio Komunitas dan 
Pembangunan: Masyarakat 
yang Tak Terjangkau 
Untuk konteks negara berkembang, di 
mana jaringan internet belum seluruhnya 
bisa terjangkau semua orang, keber-
adaan media lain penting untuk jalannya 
transformasi sosial. Radio komunitas 
merupakan salah satu alternatif penting. 
Radio komunitas merupakan sarana 
untuk menjangkau ―mereka yang tak 
terjangkau‖. Siapa mereka itu? Mereka 
adalah sekelompok orang yang karena 
keterbatasan kemampuan dan sarana 
teknologi yang dimilikinya tidak bisa 
mengakses informasi yang dibutuhkan 
untuk peningkatan hidupnya. 

Melalui radio komunitas diharapkan mere-
ka bisa memperoleh informasi yang 
dibutuhkan, sesuai dengan konteks hidup 
mereka, dan dikemas dalah bahasa dan 
pengetahuan yang cocok dengan kehi-
dupan mereka. Mereka bisa saja mem-
peroleh informasi dari radio komersial 
atau publik lainnya, seperti radio yang 
dikelola oleh pengusaha atau pemerintah. 
Namun, bahasa, muatan, dan cara pe-
nyampaian yang ―searah‖ membuat mere-
ka yang takterjangkau merasa hal itu 
bukan kebutuhan mereka. Radio komu-
nitas menjadi salah satu media 
membangun partisipasi masyarakat mis-
kin. 

Apalagi, kalau radio komunitas itu tidak 
saja dapat diakses, tetapi juga dikelola 
oleh mereka secara terbuka. Kalau hal 
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demikian terjadi, radio seperti ini akan 
menjadi media dan wahana gerakan 
rakyat kecil tentang apa yang harus 
diperjuangkan, sekaligus menjadi sarana 
menyatukan mereka yang berkedudukan 
sama untuk bersama menyuarakan aspi-
rasi secara lebih luas. Radio komunitas 
akan menjadi sebuah ―gerakan intelek-
tual‖ rakyat kecil dengan bahasa yang 
bisa mewakili pikiran dan program trans-
formasi mereka. 

Melalui radio yang bisa dikelola masya-
rakat akan tercipta sebuah proses 
pembangunan yang bukan sekadar men-
jadikan mereka pelaksana, tetapi juga 
perencana dan pemilik. Mereka yang 
takterjangkau, melalui radio komunitas, 
mempunyai ―kekuatan dan kekuasaan‖ 
baru yang mengangkat harkat dan harga 
diri mereka ke posisi yang lebih baik. 

Menyalurkan Masalah dan 
Menyebarluaskan Aspirasi 
Persoalan dalam komunikasi pembangun-
an, seperti yang terjadi di Indonesia 
secara umum adalah  bagaimana satu pi-
hak bersedia mendengar dan memperha-
tikan pihak lain. Di satu sisi pemerintah 
hanya ingin menyampaikan kebijakannya 
tanpa mau mendengar dan memperhati-
kan apakah kebijakan itu memang dibu-
tuhkan rakyat atau tidak. Namun, di sisi 
lain masyarakat juga tanpa peduli selalu 
berusaha menyuarakan aspirasi dan ma-
salahnya tanpa mau melihat kondisi 
pemerintah bersedia mendengar atau 
tidak. Mendengar dan memperhatikan 
merupakan persoalan pada kedua belah 
pihak. 

Karena kurang bersedia mendengar, 
dibutuhkan media lain yang efektif. Sebe-
tulnya, yang tidak kurang penting adalah 
metode dan muatan informasi itu sendiri. 
Sebab, kalau ada media, tetapi metode 
penyampaiannya kurang berkenan, in-
formasi atau pesan tidak bisa didengar 
dan dipahami maksudnya. Demikian juga, 
soal muatan. Muatan komunikasi yang 
tidak menyentuh kebutuhan mereka yang 
diajak komunikasi, sebaik apapun isinya 
tidak akan pernah bisa diterima dan 
dicerna dengan baik.  

Mengapa masalah perlu disalurkan? Dan 
apa tujuan menyebarluaskan aspirasi? 
Masalah yang tidak dapat disalurkan 
kepada pihak yang berkepentingan, 
berpotensi menjadi ancaman yang bisa 
―meledak‖ dan menimbulkan kekerasan. 
Sebagai contoh, masyarakat melihat dan 
menemukan kepala desa/lurah yang 
menjadi pemimpin mereka melakukan 
penyimpangan program pembangunan 
jalan desa/kampong. Masyarakat senan-
tiasa berusaha menyampaikan hal itu 
melalui berbagai cara supaya kepala 
desa/lurah sadar. Namun, sudah berjalan 
beberapa waktu tidak ada tanggapan dari 
kepala desa/lurah. Maka, tanpa diduga 
terjadilah demonstrasi yang memicu 
kekerasan dan menjadikan kepala 
desa/lurah terdakwa di pengadilan. Bukan 
berarti kalau tidak ada demonstrasi, lalu 
kepala desa/lurah tidak bisa diadili. 

Masalah perlu disalurkan secara benar 
kepada yang berkepentingan supaya 
terjadi komunikasi yang baik guna mem-
peroleh penyelesaian. Penyaluran masa-
lah berarti membangun sebuah komu-
nikasi. Melalui komunikasi inilah 



Mengelola Radio Komunitas 
  

 

           | 19 

persoalan bisa dibahas secara baik anta-
ra dua pihak, dan memperoleh penyele-
saian yang baik. Komunikasi dengan 
demikian bukan sekadar sebuah pemba-
hasan, tetapi juga sarana membangun 
kesalingmengertian, sehingga bisa dica-
pai kesepakatan yang memungkinkan 
sebuah penyelesaian atas masalah yang 
dihadapi bersama. 

Tidak terlalu berbeda jauh dengan 
masalah, aspirasi juga perlu disebar-
luaskan. Kalau masalah perlu penyele-
saian melalui komunikasi, aspirasi 
membutuhkan ―ruang‖ yang luas supaya 
bisa tumbuh pemahaman dan pene-
rimaan bersama. Aspirasi yang diterima 
semua orang dengan baik berpotensi 
menjadi ―pikiran bersama‖, sehingga bisa 
mengikat banyak pihak untuk menerima 
dan menjalankannya sebagai milik ber-
sama.  

Sekadar contoh, anak perempuan pede-
saan mempunyai hak yang sama dengan 
anak lelaki dalam soal pendidikan.  Ketika 
aspirasi ini diungkap, ada banyak keluar-
ga tidak setuju. Alasannya sederhana. 
Anak perempuan kelak akan menjadi istri. 
Tugas istri –sesuai dengan tradisi dan 
pemikiran agama setempat—adalah men-
dampingi dan melayani suami. Dengan 
dasar itu, pendidikan bagi perempuan 
tidak begitu penting. Laki-laki lebih pen-
ting diberi fasilitas pendidikan daripada 
perempuan.  

Untuk mendukung program pendidikan 
bagi perempuan pedesaan, aspirasi 
mengenai kesetaraan perempuan dan 
lelaki perlu disebarluaskan kepada seba-
nyak mungkin orang supaya dipahami 

secara benar dan adil. Berbagai media 
dan kesempatan digunakan secara 
efektif. Semakin luas informasi disebar-
luaskan akan semakin banyak orang 
memahami upaya untuk membuat kese-
taraan hak antara anak perempuan dan 
lelaki dalam bidang pendidikan. Kalau 
gagasan itu bisa dipahami dengan baik, 
upaya untuk membagun kesetaraan bisa 
diterapkan dengan baik pula. Aspirasi 
perlu disebarluaskan untuk memperoleh 
dukungan karena adanya pemahaman 
yang lebih obyektif atas gagasan atau 
aspirasi yang ada. 

Dengan demikian, penyaluran masalah 
dan penyebarluasana aspirasi, melalui 
media apapun, bertujuan membangun 
kesepahaman dan kesalingmengertian 
supaya tumbuh penyelesaian atas masa-
lah dan penerimaan atas aspirasi yang 
berkembang. Komunikasi, baik itu untuk 
menyelesaikan masalah atau mengem-
bangkan aspirasi dan gagasan, sangat 
diperlukan supaya transformasi sosial 
bisa berjalan dengan tujuan yang saling 
membangun dan memanusiakan. Komu-
nikasi yang tidak saling membangun 
justru perlu diwaspadai; dan itu bisa 
berarti bertolak belakang dengan tujuan 
komunikasi. 

Radio Komunitas dan 
Demokratisasi: Sebuah 
Peluang 
Radio komunitas merupakan sebuah 
upaya membangun alternatif menyalurkan 
masalah dan aspirasi yang menempatkan 
rakyat sebagai pencari berita, penyebar 
berita, dan pemilik berita sekaligus media 
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yang dipakai. Berbagai pengalaman 
menunjukkan bahwa radio komunitas 
adalah sebuah upaya membangun alter-
natif bagi gerakan memperkuat rakyat, 
khususnya di pedesaan terpencil.  

Seperti kita ketahui praktik pengambilan 
keputusan demokratis berkaitan erat 
dengan seberapa banyak informasi 
disampaikan dan bagaimana informasi itu 
didengar dan dijadikan bahan diskusi 
dalam proses pengambilan keputusan. 
Meminjam dari Jurgen Habermas (1989), 
demokrasi modern adalah demokrasi 
musyawarah (deliberative), yang berarti 
segala sesuatu yang menyangkut per-
soalan hubungan Negara dan masyarakat 
mesti didiskusikan secara terbuka. 
Berkaitan dengan hal itu informasi men-
jadi persoalan penting. Informasi mesti 
diperjuangkan untuk didengar, baik 
secara langsung atau melalui sistem 
perwakilan politik.  

Kelompok masyarakat yang sering 
diabaikan oleh para pejabat Negara, perlu 
untuk memperjuangkan aspirasi mereka 
untuk didengar. Karena itu, akses yang 
lebih besar dan hak untuk berbicara 
menjadi bagian asasi dari kelompok ini. 
Sayangnya, banyak saluran kadang tidak 
berpihak kepada kelompok yang 
terabaikan ini. Radio komunitas merupa-
kan salah satu pilihan strategis yang 
mereka dambakan supaya melalui itu 
suara, aspirasi, persoalan mereka bisa 
memperoleh wadah untuk dikomunika-
sikan, baik kepada pemerintah atau 
masyarakat mereka sendiri. 

Melalui radio komunitas, kelompok yang 
miskin dan terpinggirkan mempunyai satu 

wadah yang bisa memberdayakan mere-
ka untuk selalu menyuarakan aspirasinya. 
Tidak ada sensor atau distorsi informasi, 
sebab radio yang mereka gunakan adalah 
milik mereka. Tidak akan muncul kekua-
tiran karena para wartawan yang menulis 
berita adalah mereka sendiri. Melalui 
radio komunitas ini bukan saja terjadi 
pendidikan politik, tetapi sekaligus 
penguatan dan pemberdayaan politik. 
Kalau mereka mampu menulis dan 
menyuarakan aspirasi dengan baik, dan 
didukung oleh data yang rasional dan 
bertanggung jawab bukan tidak mungkin 
akan mampu mempengaruhi para pem-
buat kebijakan mendengar suara mereka 
dengan seksama. Kunci keberhasilan 
membangun demokrasi melalui radio 
komunitas tidak terletak hanya pada 
keberanian, tetapi juga kedalaman dan 
pertanggung jawaban informasi yang 
disuarakan.  

Bukan hanya informasi dan metode peng-
galian informasi yang penting. Faktor 
metode penyampaian informasi kepada 
public perlu juga diperhatikan. Yang jelas 
melalui radio komunitas, kelompok yang 
terabaikan mempunyai sarana baru yang 
penting bagi kepentingan mereka, dan 
kalau hal ini berhasil akan semakin 
meningkatkan tingkat gerakan yang 
semakin luas di masyarakat. Dengan kata 
lain, melalui radio komunitas, gerakan 
demokratisasi di kalangan rakyat menjadi 
terorganisasi secara baik dan santun 
tanpa kehilangan makna terdalamnya 
sebagai gerakan politik alternatif.  

Melalui program yang lebih interaktif dan 
menarik, radio komunitas akan menjadi 
―magnet‖ baru di kalangan rakyat sebagai 



Mengelola Radio Komunitas 
  

 

           | 21 

media untuk memperluas keterwakilan 
dan partisipasi dalam bidang politik, yang 
hal itu sulit dilakukan oleh radio ko-
mersial. Radio komunitas bisa meng-
angkat persoalan hidup sehari-hari dan 
komentar umum mengenai kebijakan 
politik terhadap kehidupan rakyat secara 
langsung. Kalau acara penyaluran dan 
penyebarluasan informasi ini dikemas 
melalui kesenian rakyat dan budaya 
rakyat lainnya akan menjadi sarana efektif 
bagi rakyat melakukan partisipasi politik. 
Sekali lagi, rakyat mesti belajar banyak 
juga melakukan penyaluran masalah dan 
penyebarluasan informasi untuk mem-
bangun demokrasi di kalangan rakyat. 

Radio Komunitas dan 
Konsumtivisme: Sebuah 
Tantangan 
Walau mempunyai potensi atau peluang 
menjadi sarana bagi perluasan partisipasi 
dan demokratisasi di kalangan rakyat, 
radioa komunitas mesti dicermati dari sisi 
lain. Meluasnya komersialisasi merupa-
kan salah satu tantangan radio komu-
nitas. Komersialisasi ini merangsang 
munculnya sikap dan gaya hidup 
konsumtif. Masyarakat desa sangat 
rentan terhadap budaya dan gaya hidup 
ini, yang secara tidak sadar dibawa dari 
perkotaan oleh para aktivis atau fasilitator 
pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai contoh. Radio komunitas A 
karena memperoleh dukungan dari 
sebuah perusahaan sabun, tanpa sadar 
pengelola program selalu menyebut: 
―program siaran ini memperoleh dukung-
an dari sabun C‖. Hal ini secara tidak 

sadar bisa mempengaruhi opini warga 
terhadap produk sabun tersebut. Meski 
tidak melalui penyiaran radio, bantuan 
penyaluran produk perusahaan tertentu 
ke pedesaan bisa bermakna ganda: di 
satu sisi memang mereka mendorong 
munculnya gaya hidup yang lebih baik 
dan sehat, tetapi secara tidak langsung 
hal itu juga merupakan ―penetrasi‖ pasar 
secara murah melalui lembaga sosial 
yang menjadi penyalurnya. 

Sebagai sebuah media komunikasi, radio 
komunitas tidak bebas dari pengaruh 
komersialisasi. Artinya, kalau pengelola 
program, berpikiran sederhana dan 
berjangka pendek, radio komunitas tidak 
dijadikan alat pemberdayaan politik, tetapi 
jatuh pada ujung lain: penyebarluasan 
produk dan barang-barang konsumtif. 
Produk dan barang itu bisa mulai yang 
sangat sederhana, seperti sabun dan mi 
instan dan bisa sampai pada produk 
sepeda motor atau barang lain, seperti 
traktor dan sejenisnya.  

Karena itu, pembangunan dan pengem-
bangan radio komunitas, supaya mampu 
menjadi alat pemberdayaan masyarakat, 
perlu disadari sejak semula tentang 
bahaya dan tantangan konsumtivisme 
yang bisa muncul di dalamnya. Hanya 
dengan begitu, radio komunitas ini akan 
betul-betul menjadi sarana bagi perluasan 
partisipasi rakyat, penyaluran aspirasi 
masyarakat tentang kehidupan mereka 
sehari-hari, dan dampak kebijakan politik 
terhadap kehidupan rakyat, sehingga 
mampu menjadi alat demokratisasi dan 
bukan komersialisasi kehidupan ma-
syarakat.  
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Merancang Radio Komunitas 
yang Memberdayakan1 
Karena radio komunitas bisa berada di 
antara demokratisasi dan pemberdayaan 
politik dan komersialisasi, proses meran-
cang dan mengembangkannya perlu 
dilakukan secara cermat. Beberapa hal 
kritis yang perlu dipertimbangkan dalam 
proses pendirian dan pengembangan 
radio komunitas, supaya bisa menjadi 
radio yang memberdayakan, antara lain: 

(1) Menetapkan tujuan radio 
komunitas sebagai media rakyat 

Radio komunitas memang berbeda 
dengan radio publik komersial. Dengan 
nama komunitas idealnya tujuan 
pendirian radio adalah berpihak dan 
untuk tujuan penguatan komunitas. 
Bukan sebaliknya, sebagai sarana 
mencari keuntungan dengan menem-
patkan iklan sebagai salah satu sumber 
pendapatan penting.  

Radio komunitas sendiri, menurut kon-
teks dan sejarah pendirian, bisa mempu-
nyai tujuan dan fungsi yang berbeda-
beda. Namun, secara umum, radio 
seperti mempunyai tujuan dan fungsi: (a) 
sebagai media tanding (counter media), 
artinya memberikan pemahaman menge-
nai satu berita/kasus dari sudut pandang 
rakyat, dan bukan pemilik/penguasa, 
sehingga bisa menghasilkan sikap kritis; 

                                                           
1 Bagian ini disarikan dari pengalaman mengikuti 
program lokakarya radio komunitas dan upaya 
demokratisasi di tingkat lokal, dan beberapa 
sumber lain, di antaranya yang terbaru adalah 
laporan magang di antara mitra EED tentang 
pengelolaan radio komunitas di Lakpesdam NU 
Jombang.  

(b) pusat informasi: melalui radio ini, 
masyarakat menyampaikan dan mene-
rima informasi yang berguna bagi hidup 
mereka; (c) wahana dialog kritis, fungsi 
atau tujuan ini dekat dengan media 
tanding, yakni memberikan sarana bagi 
rakyat mengupas berita tertentu dari 
sudut pandang mereka dan mendia-
logkan berbagai hal yang terkait dengan 
berita tersebut; (d) membangun perda-
maian dan kesalingmengertian, artinya 
melalui radio ini diharapkan akan 
terbangun suasana damai, karena ma-
syarakat bisa memperoleh informasi 
secara seimbang dan tidak memicu 
lahirnya keresahan dan konflik; dan (e) 
media dokumentasi dan pengembangan 
budaya lokal/komunitas, melalui radio ini 
sangat dimungkinkan seluruh kegiatan 
budaya masyarakat bisa didokumen-
tasikan dengan baik. 

Tujuan dan fungsi radio komunitas bisa 
diperluas lagi sesuai kebutuhan masing-
masing komunitas yang ada. Tujuan-
tujuan tersebut hanya beberapa contoh 
yang bisa diketengahkan.  

(2) Mendiskusikan posisi radio: 
sebagai alat pemberdayaan atau 
perluasan pasar 

Berkaitan dengan langkah pertama di 
atas, mendiskusikan mengenai posisi 
radio komunitas perlu dipertegas. Sebab, 
sangat mungkin tanpa disadari radio 
yang semula dibangun untuk tujuan 
pemberdayaan dan pengembangan de-
mokrasi dalam perjalanannya bisa jatuh 
menjadi perluasan pasar, yang justru 
menjadikan rakyat sebagai obyek dan 
bukan subyek perubahan sosial. 
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Mendiskusikan posisi radio ini juga akan 
menentukan bagaimana keberlanjut-
annya di masa depan. Jangan sampai, 
radio ini hanya menjadi semacam proyek 
masyarakat dengan ornop tertentu. 
Begitu proyek bubar, radio juga berhenti. 
Dengan kata lain, masyarakat mesti ter-
libat dalam mendiskusikan posisi radio 
ini. 

(3) Merancang program atau acara 
radio 

Merancang program radio ini bisa dimulai 
dengan melakukan framing media.2 
Berdasarkan hal itu maka bisa disusun 
juga peran radio, pengelolaan dan terus 
sampai program dan merancang keber-
lanjutannya di masa mendatang. Fram-
ing media akan menempatkan empat 
aktor penting dalam politik informasi atau 
media: Negara, pasar, agama/budaya, 
dan masyarakat sipil dalam irisan 
pengelolaan informasi.  

Sebagai contoh, berita soal harga 
pangan yang naik. Radio atau media 
pemerintah tentu akan menyiarkan 
mengenai mengapa harga pangan harus 
naik dan jaminan bahwa harga tidak 
menimbulkan kesengaraan di pihak rak-
yat; sebaliknya radio komersial akan 
mendukung kebijakan pemerintah, kare-
na itu akan berakibat pada meningkatnya 
harga iklan yang diterima, tetapi bisa 
juga yang menjadi ―musuh‖ pemerintah 

                                                           
2 Kata kunci ini diperoleh dari diskusi dengan 
teman-teman pengelola Radio Komunitas Suara 
Warga di Jombang. Framing media penting untuk 
menentukan model dan program siaran 
selanjutnya. Tanpa framing media, radio 
komunitas akan berjalan sekadar sebagai radio 
tetapi tanpa keberpihakan dan sikap yang kritis. 

akan berusaha mencari kesalahan pe-
merintah yang berusaha menaikkan 
harga. Maka, dalam kasus ini radio 
komunitas harus bersikap kritis terhadap 
radio/media pemerintah dan swasta lain, 
supaya mampu memberikan informasi 
yang seimbang dalam soal kenaikan 
harga pangan. Kalau pada akhirnya 
masyarakat melakukan protes, hal itu 
didasarkan pada analisis yang lebih 
dalam dan benar. Tugas radio komunitas 
menjadi jauh lebih sulit. Radio komunitas 
bisa menjadi sarana lahirnya gerakan 
intelektual rakyat dalam perjuangan 
memperkuat dirinya menjadi warga 
negara yang kritis dan demokratis. 

(4) Melakukan pelatihan bagi 
wartawan/pelapor/reporter radio 

Pelatihan ini bisa pelatihan yang 
bertujuan memperkuat posisi masyarakat 
dalam menyuarakan informasi yang 
dialaminya; tetapi bisa juga menggu-
nakan pendekatan yang menekankan 
bahwa media harus menyuarakan 
kebenaran untuk membangun demo-
krasi. Itu berarti radio komunitas harus 
mampu melakukan analisis berita, 
sehingga rakyat mempunyai informasi 
yang benar dan mampu mengambil 
keputusan secara demokratis. Apa pun 
pilihannya, radio komunitas memang 
mesti memberdayakan dan bukan mem-
perdayakan rakyat. 

(5) Membangun Jejaring dengan radio 
lain 

Jejaring diperlukan supaya informasi 
yang disampaikan berasal dari berbagai 
sudut pandang yang memperkaya. 
Dalam upaya membangun radio komu-
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nitas sebagai bagian dari gerakan 
intelektual rakyat, jejaring merupakan hal 
yang mutlak. Analisis yang mendalam 
dan komprehensif akan menopang ge-
rakan rakyat yang bercorak intelektual 
tersebut. 

(6) Iklan dalam radio komunitas: 
upaya penggalangan dana  

Konsep iklan yang dikembangkan oleh 
radio komunitas mestinya diberi makna 
berbeda. Dalam diskusi dengan ma-
syarakat, pernah dilontarkan: kalau radio 
komunitas didirikan apakah masyarakat 
bersedia mendukung pendanaan melalui 
memindahkan undangan perkawinan, 
sunat, dan acara lain dari bentuk kertas 
ke bentuk informasi melalui radio? Ada 
berbagai jawaban: ada yang bersedia 
karena pertimbangan praktis; namun ada 
yang kurang setuju karena alasan 
budaya dan sopan santun. Prinsipnya, 
ada banyak ―iklan‖ yang bisa ditarik dari 
masyarakat. Kalau kata iklan tidak cocok, 
mungkin kata bantuan/sponsor lebih 
tepat untuk mencari dukungan pendana-
an dari masyarakat. 

(7) Mempersiapkan peralatan teknis 
penyiaran radio komunitas 

Hal ini penting tetapi tidak boleh menjadi 
prioritas paling utama. Tujuan dan fungsi 
radio mestinya jauh lebih penting dari-
pada alat. Namun, alat yang baik akan 
mendukung program radio komunitas. 
Alat yang canggih memudahkan penge-
lola untuk mengembangkan radio menja-
di sarana pemberdayaan masyarakat 
yang efektif. 

Partisipasi Masyarakat dalam 
Program Radio Komunitas 
Partisipasi masyarakat merupakan salah 
satu kunci penting perkembangan radio 
komunitas. Karena merupakan radio yang 
dimiliki, mewakili dan menyuarakan 
masyarakat, radio komunitas harus selalu 
mengundang keterlibatan masyarakat di 
dalamnya. Keterlibatan itu bisa menjadi 
energi untuk menggerakkan terus se-
mangat berdemokrasi di kalangan rakyat, 
tetapi juga bisa menjadi alat kontrol 
supaya demokratisasi yang berkembang 
bermuara pada peningkatan kualitas 
hidup secara sosial, ekonomi dan politik. 

Sebuah desa di Gunung Kidul, Yogya-
karta menggunakan radio komunitas 
sebagai alat kontrol rakyat terhadap 
kepala desa. Melalui radio tersebut 
kepala desa menyebarluaskan informasi 
mengenai program pembangunan dan 
perkembangan desa, termasuk rapat de-
sa yang membahas keuangan. Melalui 
radio komunitas, desa ini menjadi terbu-
ka. Kepala desa tugasnya menjadi ringan. 
Sebab seluruh programnya diketahui dan 
didukung oleh warganya. Desa ini berna-
ma Wiladeg. 

Melalui potret Desa Wiladeg ini, semakin 
diperkuat beberapa pendapat bahwa 
radio komunitas bisa menjadi alat yang 
efektif untuk pembangunan dan pengem-
bangan partisipasi masyarakat dalam 
program desa, baik politik dan ekonomi. 
Semakin rakyat ikut terlibat, radio 
komunitas akan semakin berkembang 
dan berkelanjutan. Singkatnya, partisipasi 
menjadi kunci penting bagi keberlanjutan 
program dan keberadaan radio komuni-
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tas. Melalui partisipasi, rakyat menjadi 
pemilik, pembuat berita dan menyebarlu-
askannya demi terbangunnya kesadaran 
kritis.  

Dengan partisipasi di dalam radio komu-
nitas, gerakan intelektual masyarakat dan 

rakyat kecil bisa dirintis dan dikembang-
kan demi kesejahteraan bersama. 

** 
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JURNALISME  

RADIO KOMUNITAS 

  
Sekilas Tentang Radio Siaran 
Komunitas 
 

ehadiran radio siaran komunitas, 
sesungguhnya jauh sebelum  
Undang-Undang Penyiaran no. 32 

tahun 2002 disahkan oleh DPR. Oleh 
sebagian pemegang hak sewa frekuensi 
(pemilik radio siaran swasta)  kehadiran 
mereka dianggap sebagai radio amatir, 
bahkan ada juga yang memberikan label 
kepada mereka sebagai radio gelap.  

Saat ini, para penyelenggara siaran radio 
swasta hanya sebatas pernyataan  ―men-
dukung‖ diadakannya penertiban fre-
kuensi yang ditujukan kepada para 
penyelenggara siaran radio komunitas. 
Sebelumnya tidak sekadar pernyataan 
mendukung tetapi berperan aktif ikut 
bersama-sama pemerintah (Balmon, 
Depen, Dirjen Postel, Aparat Kepolisian) 
melakukan penertiban.  

Argumen yang dipakai adalah: 

Pertama, soal perizinan dan ini bagian 
penting yang dikeluhkan oleh para 
penyelenggara siaran komunitas. Sebe-
lum Undang-Undang Penyiaran disahkan, 
mereka merasa bahwa hak untuk meng-
gunakan frekuensi yang adalah milik 
publik seharusnya dapat diakses oleh 
semua warga negara, tidak terbatas pada 
perorangan yang punya uang banyak dan 
memiliki kedekatan dengan para 
penyelenggara negara. Setelah disah-
kannya Undang-Undang Penyiaran dan  
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diben-
tuk, yang salah satu tugasnya adalah 
mengeluarkan izin siaran, dalam perja-
lanannya hanya berperan sebagai pem-
beri rekomendasi, izin siaran otoritasnya 
tetap berada di tangan Departemen 
Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). 
Fakta ini menunjukan bahwa frekuensi 
bagi siaran komunitas, meskipun sudah 
diatur jelas lewat Permenhub no. 15 ta-
hun 2003, sulit untuk diakses. Sengketa 
dua lembaga antara KPI dan Depkominfo 
dalam hal otoritas pemberian izin siaran 

K 
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terus berlanjut, para penyelenggara siar-
an komunitas hanya memiliki surat terdaf-
tar dari KPIP dan KPID.     

Kedua, argumen yang muncul terkait 
penertiban siaran komunitas adalah 
seringnya mengganggu frekuensi siaran 
swasta bahkan juga frekuensi pener-
bangan. Sebetulnya jika ditelusuri secara 
teknis, tidak mungkin frekuensi siaran 
komunitas mengganggu siaran swasta 
karena sudah berada pada jalur frekuensi 
masing masing yang telah ditetapkan. 
Frekuensi siaran komunitas berada pada 
jalur 107 hingga 107. 9 FM, sementara 
frekuensi siaran swasta  pada jalur 87 – 
106 FM dan penerbangan pada jalur 108 
– 109 FM. Dengan kekuatan power hanya 
50 watt secara teknis adalah sesuatu 
yang mustahil dapat mengganggu siaran 
swasta yang memiliki power ribuan kilo 
watt, begitu juga frekuensi penerbangan. 

Ketiga, argumen isi siaran yang memang 
menjadi pangkal perdebatan adalah, 
memasukkan atau tidak media siaran 
komunitas ke dalam Undang-Undang 
Penyiaran. Perdebatan muncul akibat 
kekuatiran bahwa siaran komunitas  akan 
digunakan sebagai alat provokasi yang 
dapat memicu konflik etnis dan agama. 
Ironisnya perdebatan tersebut terjadi di 
dalam suasana reformasi dan kebebasan 
berekspresi. Ketika frekuensi siaran 
komunitas 107.8 FM dipakai oleh kepoli-
sian untuk bersiaran layaknya radio 
siaran swasta para penyelenggara radio 
siaran swasta bergeming dan Depkominfo 
melalui menterinya Sofyan Jalil ketika itu 
malah memberikan izin siaran.  

Radio siaran komunitas kampus dan 
Warga yang mengudara di Jakarta harus 
menerima nasib bersiaran dengan daya 
pancar yang tidak maksimal dan nyaris 
tak terdengar. Persoalan ini pernah 
diajukan ke KPI Pusat oleh para penye-
lenggara radio siaran komunitas kampus 
dan warga, meminta untuk dilakukan 
tindakan semestinya, tetapi hingga saat 
ini tak kunjung selesai. Alasan yang 
menyatakan bahwa kepolisian juga 
adalah komunitas sesungguhnya alasan 
pembodohan yang tidak seharusnya 
terjadi. Kepolisian adalah alat negara 
yang ketika ingin memiliki program tetap 
melalui  media siaran harus mengguna-
kan media siaran publik yang dikelola 
pemerintah. 

Beruntunglah bagi penyelenggara radio 
siaran komunitas yang berada di luar 
Jakarta, tidak terganggu frekuensinya 
kendati berdaya pancar yang sangat 
terbatas masih bisa jernih mengudara 
dengan bermacam program siaran bagi 
komunitasnya. Di Jakarta para penye-
lenggara radio siaran komunitas kampus 
dan warga masih terus berjuang agar KPI 
mempersoalkan kembali frekuensi yang 
digunakan oleh kepolisian untuk dikem-
balikan kepada yang berhak (para penye-
lenggara radio siaran komunitas) sambil 
menanti niat baik dari, bukan hanya KPI, 
Depkominfo, tetapi juga kepolisian 
sebagai penegak aturan.  

Jurnalisme Radio  
Menurut ensiklopedi Indonesia, yang 
dimaksud dengan radio adalah penyam-
paian informasi dengan memanfaatkan 
gelombang elektromagnetik bebas yang 

http://www.anneahira.com/buku-ensiklopedia.htm
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memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz. 
Jurnalistik menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia berarti sesuatu yang menyang-
kut kewartawanan dan persuratkabaran. 
Jadi, terminologi Jurnalisme Radio dalam 
bahasa Inggris  sebagai radio journalism 
atau broadcast journalism, bisa diartikan 
sebagai proses produksi berita dan 
menyebarluaskannya melalui media ra-
dio.  

Untuk mendukung hal itu beberapa faktor 
penting yang menjadi sifat dari Radio 
Siaran tidak boleh ditinggalkan dian-
taranya:  

1. Radio siaran bersifat langsung.  
Makna langsung sebagai sifat radio 
siaran adalah suatu pesan yang akan 
disiarkan dapat dilakukan tanpa 
proses yang rumit. Jika dibandingkan 
dengan penyiaran pesan melalui surat 
kabar, brosur, pamflet atau media ce-
tak lainnya yang selain lama proses-
nya juga tidak mudah menyebarlu-
askannya.  

2. Radio siaran tidak mengenal jarak 
waktu dan rintangan. Bagi radio 
siaran tidak ada jarak waktu, begitu 
suatu pesan diucapkan seorang 
penyiar, saat itu juga dapat diterima 
oleh pendengar.  

3. Radio siaran memiliki daya tarik. 
Radio mempunyai unsur daya tarik 
tersendiri karena ada tiga hal yang 
menyebabkannya demikian: (a) Kata-
kata lisan (spoken words); (b) music 
(musik) dan (c) suara. 

Sudah menjadi dasar penyajian dalam 
jurnalisme radio  bahwa media radio siar-

an sebagai media sekilas dengar memiliki 
prinsip yang sensitif. Sebuah informasi di 
radio akan didengar dalam selintas 
dengar, sekilas, tidak bisa diulang. 
Dengan demikian, informasi yang akan 
disampaikan melalui radio  pun harus 
dibuat sedemikian rupa;  jelas, sederhana 
dan sekali ucap serta harus langsung bisa 
dimengerti.  

Begitu pula dalam penyajian informasi 
berupa angka dan fakta, karena sifatnya 
selintas dengar sedapat mungkin fakta-
fakta harus diringkas tanpa mengurangi 
kaidah-kaidah informasi. Dan ketika akan 
menyajikan angka-angka, hindari me-
nyampaikan angka yang rumit seperti 
angka-angka desimal. Karena harus 
ringkas dan cepat, mau tidak mau, infor-
masi dalam bentuk angka-angka yang 
akan disampaikan harus mengalami pem-
bulatan dengan memperhatikan kebia-
saan yang berlaku di masyarakat sehing-
ga pembulatan angka tersebut menjadi 
tidak aneh ketika didengar. 

Disamping hal tersebut di atas unsur 
akurasi  yang seharusnya menjadi  ba-
gian  yang tidak terpisahkan karena hal ini 
seringkali menjadi kelemahan mendasar 
pada media siaran. Dalam sebuah 
workshop peliputan Pemilu Tahun 1999 di 
Jakarta.  James Lapian jurnalis senior 
radio BBC pernah mengingatkan kaitan-
nya dengan media radio yang adalah 
media tercepat dibandingkan dengan 
media lainnya dalam penyebarluasan 
informasi. ―Cepat tidak akurat dapat 
menghilangkan kepercayaan pendengar. 
Lebih baik menjadi yang nomor dua tetapi 
akurat sehingga menumbuhkan keperca-
yaan yang kuat pada pendengar,‖ ucap 
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James. Untuk yang satu ini penulis 
memilih kedua-keduanya cepat dan 

akurat dalam menyampaikan informasi.  

 
 

�Contoh Ketidakakuratan Fakta 

Ketidakakuratan fakta yang tersiarkan secara luas pernah terjadi. Seorang 
petugas pembersih gedung Bank Indonesia, tewas karena terjatuh dari sebuah 
gondola saat tengah membersihkan kaca bagian luar gedung. Sebuah stasiun 
radio yang mulai mapan dengan berita dan siaran talkshow pada pasca 
reformasi, melaporkannya  secara langsung. Dalam laporan yang disampaikan  
dari tempat kejadian oleh jurnalisnya, dikatakan bahwa petugas pembersih 
gedung tersebut tewas karena terjatuh dari gantole,  dan ini diucapkan 
beberapa kali tanpa ada ralat yang disampaikan. Padahal alat yang digunakan 
dalam membersihkan kaca bagian luar gedung adalah gondola.  

Saat  partai politik pasca reformasi yang mengikuti pemilu pada  1999 tengah 
melakukan kampanye, seorang jurnalis radio siaran meliput aktivitas kampanye 
dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Probosutedjo. Dalam laporan langsung, 
jurnalis tersebut menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung kampanye 
‗PNI Prabowo‘, beberapa kali dua kata itu diucapkan dan tersiar. Beruntung ada 
jurnalis dari sebuah harian besar di Jakarta  sedang berdiri di sampingnya. 
Mendengar kesalahan itu,  jurnalis tersebut langsung mengingatkan dengan 
menyodorkan secarik kertas berisi tulisan: PNI Probosutedjo bukan PNI 
Prabowo. Ralat  disampaikan kepada pendengar oleh jurnalis radio tersebut 
seketika  itu juga.  

Dalam laporan peristiwa Bom Natal, seorang jurnalis sebuah radio yang juga 
terkenal dengan acara talkshow-nya,  melakukan kesalahan yang fatal. Sang 
penyiar yang sekaligus manajer stasiun, tengah bersiaran menghubungi dirinya 
untuk segera melaporkan apa yang terjadi di Gereja Oikoumene di kawasan 
Halim Perdana Kusuma. Laporan langsung mengudara, si jurnalis 
menyampaikan bahwa sumber ledakan bom terjadi dari mobil Katana milik 
mantan anggota Angkatan Udara bernama Pieter Borough, padahal faktanya 
sumber ledakan bom dari samping kiri berjarak sekitar 60 sentimeter dari roda 
bagian depan mobil Katana tersebut. Beruntung  laporan langsung tersebut 
dilengkapi wawancara dengan Kapolsek Kampung Makassar yang segera 
meralat  sumber ledakan itu.  
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Tiga contoh ketidakakuratan informasi yang disampaikan melalui udara tersebut 
adalah sedikit dari sekian banyak contoh kelemahan media siaran. Kelemahan 
yang bisa dikatakan hampir menjadi tradisi. Sebab kelebihan sebagai media 
tercepat dalam menyiarkan informasi dibandingkan media lain menjadi 
bumerang karena  tidak lagi memikirkan unsur akurasi. Hal ini tak saja melanda 
media siaran, baik siaran radio swasta maupun siaran televisi,  tak terkecuali  
menghinggapi radio siaran komunitas.   Soal akurasi hanya bisa dicapai lewat 
upaya cek dan ricek sebelum satu peristiwa disampaikan secara langsung dari 
tempat kejadian maupun melalui proses penulisan, pengeditan dan perekaman. 

 

 
Jurnalisme Radio Komunitas 
Bukan hanya radio siaran komunitas yang 
tumbuh sumbur bak jamur di musim hujan 
menempati ruang frekuensi 107,7 FM 
hingga 107,9 FM berdasarkan Permen-
hub No. 15 Tahun 2003 dengan power 
pancar 50 watt,  bahkan televisi siaran 
komunitas pun bermunculan. Lembaga 
berkumpulnya radio siaran komunitas 
yang paling aktif adalah Jaringan Radio 
Komunitas Indonesia (JRKI) dan bebe-
rapa lembaga lainnya yang melakukan 
advokasi, dari soal badan hukum, isi 
siaran, sampai kepada manajemen 
pengelolaan. Disinilah jurnalisme radio 
komunitas coba dikembangkan dengan 
prinsip ―dari, oleh dan untuk‖ komu-
nitasnya.   

Jurnalisme radio komunitas dalam 
berbagai bentuk programnya harus 
memenuhi kebutuhan komunitasnya, baik 
dalam bentuk berita, fitur, sesuai dengan 
prinsip ―dari, oleh dan untuk‖ komuni-
tasnya. Inilah yang membedakan dengan 
jurnalisme radio siaran swasta dan media 
siaran lainnya. Jika jurnalisme radio 
swasta dan media penyiaran non komu-
nitas lain lebih memperhatikan kepada 

prinsip untuk-nya saja (untuk khalayak 
pendengarnya, tidak melibatkan pen-
dengar secara langsung pada saat 
memproduksi berita, maka) jurnalisme 
radio komunitas harus memenuhi prinsip 
dari komunitas, oleh komunitas dan untuk 
komunitas. Dengan demikian penggiat 
radio komunitaslah yang memproduksi 
berita dan berita itu berasal dari kege-
lisahan komunitas dan disiarkan untuk 
kesejahteraan sosial komunitas   

Dengan memegang dan memenuhi 
prinsip ‗dari, oleh dan untuk’  komunitas,  
fungsi jurnalisme radio komunitas akan 
terwujud sebagai media siaran yang 
memberikan informasi, mendidik, mencer-
daskan dan mencerahkan, serta berperan 
sebagai media yang menyuarakan yang 
tidak mendapatkan ruang untuk bersuara 
“voice of voiceless”. 

Fungsi lain dari jurnalisme radio komu-
nitas adalah sebagai alat kontrol terhadap 
proses perubahan di dalam komunitas 
termasuk sebagai alat kontrol terhadap 
setiap kebijakan yang tidak berpihak 
kepada komunitas. Kontrol ke dalam ko-
munitas dimaksud adalah bagaimana 
setiap pengembangan program jurnal-
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ismenya, selain substansinya harus 
berangkat dari kebutuhan komunitas, dan 
dirancang serta dikemas secara kreatif 
oleh komunitas, disampaikan untuk 
komunitas. Dalam proses kreatifnya harus 
diperhatikan unsur kritik membangun 
menuju sebuah perubahan.  

Sebagai contoh sebuah radio komunitas  
warga adat di Puncak Gunung Halimun 
Banten Kidul, Sukabumi, ―Radio Suara 
Cipta Gelar‖. Dalam program jurnal-
ismenya, dibuat sebuah informasi dalam 
bentuk PSA (Public Service Announ-
cement) yang diputar setiap 15 menit 
sekali di tengah siaran regular. Isi dari 
program yang berdurasi 1 menit itu, 
mengingatkan warga bagaimana caranya 
semaksimal mungkin menjaga lingkung-
an, gunung, hutan, tanah dan air. Selain 
itu, informasi kepada warga adat tentang 
perayaan Panen Raya yang dikenal 
dengan ―Seren Taun”. Di mana selain 
diudarakan langsung perayaan upacara 
adat tersebut, juga disisipkan pesan 
bagaimana di tengah modernisasi yang 
tidak mungkin dibendung tetapi prinsip 
prinsip adat tetap hadir sebagai tradisi 
dalam setiap diri warga adat. Sisipan 
yang berupa pesan dan kritik meng-
ingatkan agar warga tidak lagi menebang 
pohon seenaknya, mencemarkan sungai 
dengan membuang limbah sampah, serta 
melupakan tradisi lantaran sudah ber-
tempat tinggal jauh dari wilayah adat  
atau sudah berhasil meraih gelar sarjana. 

Adapun fungsi jurnalisme radio sebagai 
alat kontrol terhadap kebijakan yang tidak 
memihak komunitas adalah meyangkut 
kebijakan perikanan yang justru merugi-
kan kaum nelayan. Contoh radio 

komunitas nelayan pantura dengan pro-
gram talkshow-nya membahas persoalan 
impor ikan yang merugikan nelayan. Da-
lam program talkshow tersebut, kebijakan 
itu dibahas secara interaktif dengan 
mengundang kepala desa, ornop yang 
melakukan advokasi dan dinas perikanan, 
termasuk anggota komunitas yang diru-
gikan atas kebijakan tersebut.  

Program jurnalisme radio komunitas, tidak 
hanya berhenti sebatas berita, talkshow 
dan informasi yang dikemas dalam 
bentuk PSA saja. Lebih dari itu, pengem-
bangan program bisa dibuat dalam 
bentuk wawancara, opini komunitas atau 
vox pop sebagai bagian dari berita 
menangggapi polemik ataupun dilema 
yang muncul di komunitas untuk lebih 
memperhatikan secara langsung sua-
ra/pendapat komunitas, laporan langsung 
dari tempat kejadian atau live report,  
opini komunitas berupa pendapat redaksi 
atau semacam tajuk rencana dalam me-
dia cetak.  

Pengembangan program jurnalisme radio 
dalam bentuk talkshow berkaitan dengan 
kemampuan berbahasa dilakukan oleh 
Radio Komunitas Kampus UNJ, ―Educa-
tional Radio atau ERA FM‖, program ini 
berangkat dari kebutuhan mahasiswa 
akan penguasaan bahasa asing, Inggris, 
sebagai bekal mencari pekerjaan kelak 
setelah lulus dari bangku kuliah. Juga 
program penyuluhan lewat wawancara 
dengan penyuluh pertanian dilakukan 
oleh radio komunitas petani di Cisalimar, 
Parung Kuda, Sukabumi.   
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Menyusun Program  
Jurnalisme Radio Komunitas 
Secara umum program jurnalisme radio 
meliputi: program berita, talkshow, wa-
wancara dan opini masyarakat atau vox 
pop.  

Adapun produk dari program berita meli-
puti: 

Copy – Berita pendek, durasi 15-20 detik. 
Biasanya berita penting, harus cepat di-
beritakan, disampaikan di sela-sela siaran 
(breaking news) atau program reguler 
sisipan berita (news insert) tiap menit 
tertentu tiap jam misalnya. Berupa 
straight news.  

Voicer – Laporan jurnalis. Terdiri dari 
pengantar (cue) penyiar di studio dan 
laporan jurnalis di tempat kejadian, terma-
suk sound bite dan/atau live interview. 

Paket. Panjangnya 2-8 menit. Isinya pa-
duan naskah berita, petikan wawancara 
(soundbite). 

Buletin. Warta berita yang terdiri dari 
kumpulan berita yang dibacakan oleh 
jurnalis yang meliput, menulis dan 
membaca berita, serta pengantar yang 
dibacakan oleh presenter dengan durasi 
15 – 30 menit. 

News Magazine. Majalah udara yang 
berisi kumpulan berita, feature, wawan-
cara, PSA, opini masyarakat atau vox pop 
dengan durasi 15 – 30 menit.  

Feature. Durasi 5 – 7  menit. Paduan an-
tara berita, wawancara, ulasan redaksi, 
musik pendukung, dan rekaman suasana 
(wildtracking). Membahas tema tertentu 
yang mengandung unsur human interest. 

Bisa pula berupa dokumenter (docu-
mentary). 

Vox Pop. Singkatan dari vox populi (sua-
ra rakyat). Berisi rekaman suara opini 
masyarakat awam tentang suatu masalah 
atau peristiwa. 

Selain program jurnalisme secara umum 
yang bisa diadopsi atau menjadi acuan 
bagi penyusunan program jurnalisme 
komunitas. Dalam penyusunan program 
jurnalisme radio komunitas harus ber-
angkat dari prinsip ‗dari, oleh dan untuk‘, 
jadi sebelum program itu dibuat laku-
kanlah semacam rapat kerja dengan 
mengundang semua perwakilan komu-
nitas untuk meminta masukan dari 
mereka. Penyelenggara radio komunitas 
yang ditunjuk lewat musyawarah oleh 
komunitas memprosesnya secara kreatif 
dan mengemasnya ke dalam bentuk 
program jurnalisme radio serta mengu-
darakannya, prinsip oleh di sini terwujud. 
Program yang diudarakan ditujukan un-
tuk komunitas yang adalah pendengar, 
pengelola, sekaligus pendengarnya yang 
tentunya akan melakukan evaluasi, mem-
berikan kritik dan memberi masukan atas 
program jurnalisme yang didengarnya 
yang akan disampaikan oleh orang yang 
ditunjuk sebagai wakil.  

Selain menyusun, mengolah program 
secara kreatif dan mengemasnya dalam 
bentuk program jurnalisme yang ada, 
diharapkan pengelola radio komunitas 
melakukan pengembangan dan menen-
tukan program jurnalismenya sesuai 
dengan kapasitas SDM yang ada. Secara 
ideal, setiap radio siaran komunitas me-
miliki seluruh program jurnalisme yang 
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lengkap, akan tetapi hal itu hanya dapat 
dilakukan jika radio siaran komunitas 
tersebut memiliki SDM yang cukup, dan 
komunitasnya secara finansial memberi-
kan dukungan yang penuh. Bukan berarti 
hal itu tidak mungkin dilakukan oleh 
sebuah stasiun radio siara komunitas, se-
mua bisa mungkin, tentunya berkaitan 
dengan pengelolaan yang serius, penda-
naan oleh komunitas dan pihak-pihak 
donatur yang cukup serta jam terbang 
dari stasiun radio itu serta pengelolanya.  

Jika pengelola radio kumunitas terbatas, 
janganlah membuat program jurnalisme 
yang membutuhkan banyak orang. Bisa 
dilakukan jika dalam menjalankan pro-
gram jurnalismenya melibatkan juga 
anggota komunitas sebagai jurnalis, pre-
senter, host, pewawancara, namun di sini 
tidak semata karena aspek manusianya 
akan tetapi juga soal kemampuan mereka 
yang tentunya harus ditraining terlebih 
dahulu. Untuk itu buatlah program jur-
nalisme yang sesuai dengan jumlah SDM 
dan kemampuan finansial dari radio 
siaran komunitas teresebut.   

Memilih program wawancara yang dapat 
dikerjakan oleh satu orang jurnalis untuk 
diudarakan setiap satu minggu satu kali. 
Atau program pendapat komunitas yang 
juga dapat dikerjakan oleh satu orang 
jurnalis, termasuk program fitur atau 
insert (breaking news) lebih mungkin 
dikerjakan ketimbang membuat program 
yang dengan SDM terbatas dan keuang-
an terbatas.  Bisa saja semua itu dilaku-
kan jika aspek SDM dan pendanaan cu-
kup, karena selain SDM aspek peralatan 
juga sangat menentukan. Contoh untuk 
program buletin selain membutuhkan 3 

sampai 4 orang yang mengerjakannya 
serta dibutuhkan peralatan produksi yang 
cukup, seperti tape recorder, dan per-
alatan recording serta mixing juga mem-
butuhkan sebuah proses kerja yang rumit. 
Perlu dilakukan rapat redaksi, penugasan 
peliputan, penulisan berita, editing berita, 
recording, editing recording, dan mixing.  
Selain itu menepati waktu pengudaraan 
yang telah ditetapkan.  

Hal yang mudah saja untuk program la-
poran langsung dari lokasi kejadian yang 
bisa dikerjakan oleh semua awak 
pengelola radio komunitas atau kontri-
butor (anggota komunitas), membutuhkan 
peralatan khusus untuk menghubungkan 
perangkat telepon dengan mixer audio 
sebagai alat yang dapat mengudarakan 
langsung laporan tersebut. Jadi buat dan 
kerjakan program jurnalisme sesuai 
dengan kapasitas yang ada, lakukan 
proses kerja dengan baik, dan jangan 
beranjak dari prinsip ―dari, oleh dan 
untuk‖.  

Kode etik 
―Etika jurnalistik adalah standar aturan 
perilaku dan moral, yang mengikat para 
jurnalis dalam melaksanakan pekerja-
annya. Etika jurnalistik ini penting. Pen-
tingnya bukan hanya untuk memelihara 
dan menjaga standar kualitas pekerjaan 
si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk 
melindungi atau menghindarkan khalayak 
masyarakat dari kemungkinan dampak 
yang merugikan dari tindakan atau 
perilaku keliru dari  jurnalis bersang-
kutan,‖ ujar Satrio Arismunandar, seorang 
jurnalis senior.    
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Karena Radio Siaran Komunitas kehadir-
annya secara legal kurang lebih baru 10 
tahun begitu juga aktivitas jurnalismenya, 
ditambah lagi dengan persoalan perizinan 
yang masih belum selesai akibat terja-
dinya sengketa institusi antara pemerin-
tah dalam hal ini Menkominfo atau KPI 
sebagai lembaga Negara yang memiliki 
otoritas mengeluarkan izin siaran bagi 
radio siaran komunitas.   

Lembaga yang mengadvokasi radio 
siaran komunitas baru sebatas pengor-
ganisasian, pemrograman. Sedangkan 
menyangkut etika jurnalistiknya baru 
berupa draf yang tengah dikerjakan olek 
Jaringan Radio Komunitas Indonesia 
(JRKI), sementara yang lainnya tengah 
mengem-bangkannya.   

Sambil menunggu lembaga yang mela-
kukan advokasi radio komunitas menge-
luarkan kode etik, bukan berarti aktivitas 
jurnalisme radio harus terhenti. Jurnal-
isme radio komunitas dalam menjalankan 
aktivitasnya bisa mengacu kepada  
―Pedoman Perilaku Penyiaran‖ yang dike-
luarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat. Selain itu sebagai bahan penge-
tahuan dan perbandingan bisa dilihat 
―Kode Etik Radio Siaran Swasta‖ yang 
dikeluarkan oleh PRSSNI,  ―Kode Etik 
Jurnalistik‖ yang di terbitkan oleh Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ser-
ta  ―Kode Etik ― yang dikeluarkan oleh 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).  
  

 

 

Pedoman Perilaku Penyiaran 
Komisi Penyiaran Indonesia 

 
BAB XV 

PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK 
 

Bagian Pertama 
Umum 

 
Pasal 18 

1. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, 
berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak 
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak 
mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, 
fitnah, dan cabul.  

2. Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada 
peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang 
ditetapkan oleh Dewan Pers. 
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Bagian Kedua 
Pencegatan 

Pasal 19 

1. Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegatan di ruang publik maupun ruang privat.  
2. Pencegatan yang dilakukan di ruang privat (rumah atau kantor), harus dilakukan hanya       

apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan/atau keluarga narasumber.  
3. Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegatan, dan lembaga 

penyiaran dilarang menggunakan penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan 
narasumber atau obyek dari suatu program siaran.  

4. Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegatan dengan tujuan menambah efek 
dramatis pada program faktual.  

Bagian Ketiga 
Peliputan Terorisme 

Pasal 20 

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program berita tentang terorisme, lembaga penyiaran wajib 
memperhatikan kepentingan publik, keamanan, dan rahasia negar 

BAB XVI 
BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN 

 

Pasal 21 

1. Lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik 
tulisan     atau  lisan, kecuali bagi program siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa 
daerah atau asing.  

2. Lembaga Penyiaran yang menggunakan bahasa asing dalam program siaran faktual, 
hanya boleh menyiarkan paling banyak 30% dari total siaran.  

Pasal 22 

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu 
Kebangsaan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

BAB XVII 
SENSOR PROGRAM SIARAN 

 
Pasal 23 

1. Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film atau iklan wajib terlebih 
dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.  

2. Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas siaran sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat  dan materi siaran non-berita, seperti: program komedi, program 
musik, klip video,  program realita, drama realita, features, dan dokumenter.  
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Sebagai bahan perbandingan sekaligus pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, 
dapat dicermati juga Kode Etik Radio Siaran Swasta Nasional, Kode Etik Jurnalistik AJI 
Indonesia, dan Kode Etik PWI berikut ini: 

 

PRSSNI 
Kode Etik Radio Siaran Swasta Nasional 

 
I. PEMBERITAAN 

 
i. Ketentuan Umum 

1. Pemberitaan haruslah ditangani secara profesional dengan memegang teguh 
prinsip faktualitas, aktualitas, akurasi, keseimbangan dan  keadilan.  Selain itu, hal-hal 
di bawah berikut pun harus dipertimbangkan.  
a. Pemberitaan harus menghindari rincian tindak kekerasan dan seks yang mengerikan, 

sensasional,  dan menggegerkan yang tidak penting bagi kefaktualan laporan.  
b. Informasi mengenai penderitaan dan kesedihan yang dialami manusia, seperti 

bencana       alam, kecelakaan,  kekerasaan atau korban kejahatan seksual,  harus 
dipertimbangkan       terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan sensasionalitas dan  
pelanggaran hak  privasi       individu.  

c. Pemberitaan tidak boleh menimbulkan  kepanikan atau kekhawatiran di dalam 
masyarakat sehingga memberi peluang bagi spekulan untuk mengambil keuntungan 
dari  suatu situasi yang tak menyenangkan.  

d. Bila terdapat kesalahan dalam pemberitaan, maka ralat  harus disiarkan sesegera 
mungkin dengan penempatan yang cukup  menarik perhatian dan disertai permintaan 
maaf jika dibutuhkan.  

e. Dalam masalah yang kontroversial, pemberitaan haruslah objektif, seimbang,  adil dan 
tidak bertendensi mengarahkan khlayak untuk mendukung atau menolak pihak 
tertentu, baik      dengan cara yang eksplisit atau mencolok dengan bahasa narasi 
yang dibawakan      broadcaster maupun dengan cara yang halus atau terselubung 
seperti dengan pemilihan       narasumber, urutan penyajian, atau pemilihan  kata-kata 
tertentu.  

2. Pemberitaan harus mempertimbangkan keamanan nasional, norma-norma sosial dan 
budaya masyarakat setempat serta  hukum seperti hukum yang berkenaan dengan fitnah, 
menjelekkan nama orang, penghinaan,  pelanggaran wilayah, serta hak privasi.  

3. Selain tidak boleh melanggar hak konstitusional siapapun,  pemberitaan harus menghindari 
kecenderungan trial by the press. 

ii.Sumber Berita 

1. Pemilihan dan penanganan sumber-sumber berita haruslah dilakukan secara profesional 
karena integritas dari berita dan reputasi radio sebagai media berita yang dominan dan 
berimbang sangat tergantung pada kehandalan  sumber-sumbernya. Untuk itu, stasiun 
radio perlu memperhatikan hal-hal berikut:  
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a. Suara sumber berita yang disiarkan harus benar-benar berasal dari sumber ybs 
dan dapat diidentifikasi. 

b. Sumber berita dari press release harus dapat diidentifikasikan. Sebelum 
diudarakan,  berita yang berasal dari press release  itu pun harus  dipastikan telah 
mengikuti kaidah jurnalistik.  

c. Siaran berita boleh menggunakan sumber berita  primer ataupun sekunder. 
Sumber berita primer adalah sumber langsung di mana  informasi berasal. 
Sementara, sumber sekunder adalah sumber tak langsung di mana sumber 
informasi telah menyampaikan informasinya pada  orang penghubung atau pada 
media lain yang kemudian direkam.  

d. Sumber informasi sekunder yang direkam dalam media lain (cetak, audio maupun 
audio visual), harus diperiksa terlebih dahulu sebelum disiarkan untuk menjamin 
keakuratan fakta yang hendak dilaporkan. 

e. Broadcaster harus memberi perhatian ekstra pada kasus anak-anak sebagai 
sumber berita. Mereka tidak boleh diinterogasi untuk mendapatkan pandangan 
mengenai masalah privasi keluarga atau diminta mengungkapkan pendapat  
tentang hal-hal yang diperkirakan berada di luar batas kemampuan mereka.  

2. Bila sumber berita adalah orang-orang terlibat dalam kejadian  bencana, kecelakaan atau 
kejahatan maka perlakuan secara bijak harus diterapkan agar tidak menambah kegelisahan 
atau kesedihan.  

3. Pemilihan sumber berita pun tidak boleh melanggar hukum. Seorang jurnalis yang 
mengetahui sebuah rencana kejahatan  harus segera melapor  pada pihak berwenang dan 
tidak boleh mengikuti pelaku kejahatan  hanya untuk membuat reportase tentang kejahatan 
yang  terjadi.   

iii. Teknik Menghimpun Informasi 

1. Penghimpunan informasi  harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan 
antara kepentingan masyarakat luas dengan hak privasi. 

a. Hak privasi sumber berita harus dilindungi, tetapi bila sumber berita berhadapan 
dengan kepentingan  masyarakat, maka kepentingan masyarakatlah yang harus 
diutamakan.  

b. Dalam keadaan apapun, jurnalis radio harus dapat menjaga amanah sumber berita 
yang tak ingin dipublikasikan identitasnya. 

c. Dalam keadaan apapun, jurnalis radio tidak boleh menyiarkan materi wawancara 
yang disepakati dengan narasumber sebagai hal yang off the record.  

d. Penggunaan mike yang tersembunyi oleh seorang jurnalis untuk  merekam atau    
menyiarkan  kata-kata yang tidak  disadari narasumber hanya dapat diterima jika 
materi jelas-jelas penting untuk kredibilitas dan otoritas cerita yang sangat  
berpengaruh terhadap kepentingan publik.  

e. Broadcaster tidak boleh menyadap atau menggunakan receiver wireless untuk 
memperoleh informasi mengenai pesan yang tidak semestinya diterima pihak yang 
merekam kecuali untuk berita yang mempengaruhi kepentingan publik. 

2. Ketika liputan dilakukan di tempat umum, kata yang diucapkan atau tindakan seseorang 
boleh disiarkan tanpa meminta izin terlebih dahulu.  



Mengelola Radio Komunitas 

 

 

           38| 

3. Pernyataan pihak yang diwawancarai  melalui telephon  harus didasarkan atas izin yang 
bersangkutan sebelum disiarkan, kecuali 

i. Pada kejadian langka atau khusus seperti investigasi terhadap pelaku kriminal  di 
mana syarat di atas tidak dapat diberlakukan.  

ii. Pernyataan pihak yang diwawancarai  didapatkan melalui  phone-in shows.    
 

iv. Pelaku 

Editor dan reporter yang mengatur pengumpulan berita dan penyebarannya harus dipilih secara 
profesional, karena kinerja dan kredibilitas stasiun sangat tergantung padanya. Khusus untuk 
pembaca berita, ia  haruslah menguasai bahasa yang baik dan benar  sehingga tidak 
menimbulkan kerancuan atau salah pengertian  pada pendengarnya.  
 

v. Penempatan 

Penyiaran program pemberitaan haruslah mengikuti jadwal  yang telah diberlakukan pada 
masing-masing stasiun, kecuali breaking news  yang boleh diudarakan setiap saat  bila 
perlu.         

vi. Berita Dukacita 

1. Stasiun radio memegang kontrol editorial atas berita dukacita.  
2. Sebelum menyiarkan berita duka cita, stasiun harus memastikan bahwa pemohon berita 

duka cita  memiliki kartu identitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta surat 
keterangan dari ketua RT (Rukun Tetangga) setempat yang mendukung kebenaran berita.  

3. Berita duka cita harus disajikan secara sopan dan penuh penghargaan terhadap keluarga 
yang tengah berduka.  

4. Materi program dan perilaku pembawa acara yang mendahului serta mengikuti berita duka 
cita harus  dipertimbangkan secara bijaksana agar tidak menyinggung perasaan keluarga 
yang tengah berduka.  

vii. Lain – Lain 

1. Berita harus dapat diidentifikasikan dengan mudah oleh pendengar dengan memberikan 
tune, sound effect  serta tanda-tanda pendukung khusus  yang berbeda dari program 
lainnya. 

2. Materi berita yang berasal dari  kegiatan rekonstruksi yang dilakukan aparat diperbolehkan 
selama tidak merusak kenyataan. Selain itu, materi  rekonstruksi harus jelas terdengar    
sebagai rekonstruksi bukan sebagai kejadian sesungguhnya sehingga pendengar tidak 
salah mengerti.  

3. Pemberitaan radio tidak dibenarkan -- bahkan jika hukum mengizinkan -- untuk     
mengidentifikasikan atau memberi kontribusi apapun yang dapat mengidentifikasikan anak-    
anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat kasus seksual baik sebagai korban, saksi mata 
atau tertuduh.  

4. Penyiaran informasi yang dapat membahayakan hidup korban atau berkemungkinan 
menggagalkan usaha negosiasi dengan pembajak,  penculik atau penyandera harus 
dihindari.    
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II. PERBINCANGAN (Talk) 
 
Perbincangan atau talk adalah spirit radio siaran  karena kekuatan medium ini mampu 
menjamin berlangsungnya arus bebas pertukaran pendapat yang ada dalam masyarakat 
secara langsung.   
 
Program perbincangan di radio dapat membahas masalah-masalah yang muncul dalam 
masyarakat ataupun masalah-masalah khusus dalam bentuk program konsultasi.  
 

i. Masalah-masalah Masyarakat 

Ketika membahas masalah-masalah masyarakat,  program perbincangan  dapat mengambil 
bentuk :  

i. Wawancara  
ii. Debat  
iii. Diskusi  
iv. News panel  yang melibatkan  Newsmaker dan   Newsman.  
v. Interaktif  yang melibatkan publik secara langsung,  termasuk program keluhan publik 

tentang  berbagai masalah dan acara-acara yang bersifat konsultatif.   
 
Pada bentuk-bentuk di atas, program perbincangan harus memenuhi ketentuan berikut ini.   
1. Dalam pembagian waktu, broadcaster harus memberi kesempatan yang adil bagi masing-

masing pihak yang terlibat. 
2. Program Perbincangan harus disajikan  dengan bahasa yang baik serta bebas dari 

personal bias, prasangka, ketidakakuratan, dan informasi yang menyesatkan. 
3. Pendengar  harus diberitahu bila  dalam wawancara berlangsung perjanjian antar 

broadcaster dengan narasumber untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan yang penting.  
Pendengar pun harus diberitahu bila narasumber meminta terlebih dahulu daftar 
pertanyaan-pertanyaan  yang akan dikeluarkan saat wawancara atau narasumber terlibat 
dalam proses editing atau recording. 

4. Manajemen radio tidak dibenarkan memberi uang  imbalan wawancara kepada pelaku 
kriminal yang belum dibebaskan. Manajemen radio pun tidak dibenarkan 
membayar mantan kriminal sebagai imbalan atas wawancara  mengenai kejahatan yang 
dilakukannya. Perjanjian untuk membayar atau membayar saksi mata juga tidak dibenarkan 
sebelum hasil persidangan disimpulkan.  

5. Pendengar yang ingin berpendapat melalui  telephon harus disaring terlebih dahulu oleh 
penyiar yang bertugas atau awak stasiun yang berkompeten untuk memastikan 
legitimasinya.  Setelah tersaring, ia pun   harus diberi penerangan singkat tentang tata 
krama penyiaran.  

6. Keluhan individu atau kelompok dibolehkan selama menyangkut kepentingan masyarakat.    

III. OPINI 

Opini adalah segala bentuk pendapat dan tanggapan atas peristiwa, masalah,  gagasan, cita-
cita atau prakiraan, dalam wujud :  

i. Komentar   
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ii. Analisis  Berita     
iii. Editorial     

 
Komentar dan Analisis berita merupakan opini dari pihak luar manajemen stasiun, sedangkan 
Editorial adalah pendapat resmi dari manajemen stasiun. Editorial adalah tanggung jawab 
stasiun sepenuhnya, sedangkan tanggungjawab komentar dan analisis berita selain dipegang  
stasiun  juga dibebankan pada para kontributor. Komentar dan analisis berita  ditandai dengan 
pengungkapan nama penulis secara jelas. Informasi yang disampaikan komentar dan  analisis 
berita dapat dibedakan di mana analisis berita memberi penjelasan yang lebih komprehensif 
dan mendalam dari sebanyak mungkin  aspek  serta sudut pandang yang ada, sedangkan 
komentar relatif hanya dari satu atau beberapa sudut pandang tertentu saja.  
 
Program opini harus memenuhi ketentuan berikut ini:   
1. Komentar, Analisis Berita dan Editorial harus disebutkan dengan jelas dan dilengkapi 

dengan tune, sound effect serta tanda-tanda pendukung khas yang dapat membedakan 
antara ketiganya. 

2. Program yang menampilkan  berita dan opini   dalam satu paket harus memiliki 
pemberitahuan terlebih dahulu yang membuat pendengar dapat  mengidentifikasi masing-
masing atau diberi ―sekat pembeda‖ antar keduanya.  

3. Pembicara, penulis dan sumber lain untuk komentar,  analisis  berita harus dapat 
diidentifikasikan dengan   jelas.  

4. Manajemen radio harus memastikan  bahwa orang yang menangani program opini memiliki 
kemampuan, keahlian, kualifikasi serta diberi wewenang untuk melakukannya.  

5. Manajemen radio harus memastikan bahwa program opini disajikan hanya untuk memenuhi 
kepentingan masyarakat pendengar.  

6. Isu  yang  kontroversial dalam masyarakat harus disajikan dalam program opini secara 
adil,  dan tidak memihak.  Radio dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan 
kesempatan bagi beragam pandangan dari orang-orang yang qualified.  

7. Serangan terhadap pribadi, penghinaan dan pelecehan tidak diperkenankan masuk dalam 
materi program opini.  

8. Manajemen radio harus menghindari serangan terhadap sesama broadcaster atau stasiun 
lain  karena hal itu  merupakan aktivitas yang tidak etis.  

9. Bahasa yang digunakan dalam program opini haruslah sopan, tidak vulgar, cabul dan 
menghasut.  

10. Sebagai usaha perlindungan terhadap stasiun radio, program opini harus memiliki bukti siar 
berupa rekaman  yang harus disimpan sekurang-kurangnya selama 90 hari  setelah hari 
pengudaraannya.    

 
IV. PEMILU (Siaran Kampanye) 

1. Di waktu pemilu,  program politik   harus mengikuti perundang-undangan  yang berlaku. 
Penyelenggara radio harus mem-brief / memberi penjelasan secara singkat  kepada 
kandidat politik sehingga dipastikan kandidat politik memahami etika dalam dunia 
penyiaran.    
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2. Saat periode kampanye yang sah, stasiun radio harus menyediakan kesempatan yang 
sama bagi  partai-partai politik untuk mengemukakan ide-idenya. Namun demikian, 
ketentuan ini tidak harus berarti bahwa kesempatan bagi partai-partai politik itu diberikan 
secara cuma-cuma.   

3. Karena memanfaatkan sumber daya alam milik publik, stasiun radio tidak boleh menjadi 
media partisan.    

4. Stasiun radio juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap para peserta pemilu.   
5. Radio harus memastikan bahwa  pertimbangan utama dalam menyiarkan informasi politik 

adalah kepentingan masyarakat pendengar.    
 
 
 

KODE ETIK Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 
Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, 
guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam 
mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan 
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.  
 
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi 
setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.  

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi 
yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 
pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik 
Jurnalistik:  

Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan 
tidak beritikad buruk.  

Penafsiran  
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani 

tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan 
pers.  

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.  
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.  
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk 

menimbulkan kerugian pihak lain.  

 

Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 
jurnalistik.  

Penafsiran  
Cara-cara yang profesional adalah:  
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a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 
b. menghormati hak privasi;  
c. tidak menyuap;  
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;  
e.  rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi 

dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;  
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;  
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya 

sendiri;  
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi  

bagi kepentingan publik.  

Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 
bersalah.  

Penafsiran  
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.  
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing 

pihak secara proporsional.  
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini 

interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.  
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.  

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.  

Penafsiran  
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang 

tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.  
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.  
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.  
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis  

atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.  
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu 

pengambilan gambar dan suara.  

Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan 
tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

Penafsiran  
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang 

memudahkan orang lain untuk melacak.  
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.  

Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.  
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Penafsiran  
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas 

informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan 
umum.  

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang 
mempengaruhi independensi.  

Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 
diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 
belakang, dan ―off the record‖ sesuai dengan kesepakatan.  

Penafsiran  
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber 

demi keamanan narasumber dan keluarganya.  
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan 

narasumber.  
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan 

atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 
d. ―Off the record‖ adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh 

disiarkan atau diberitakan.  

Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa 
atau cacat jasmani.  

Penafsiran  
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui 

secara jelas.  
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.  

Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali 
untuk kepentingan publik.  

Penafsiran  
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. 
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang                         

terkait dengan kepentingan publik.  

Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak 
akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.  

Penafsiran  
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada   

teguran dari pihak luar.  
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.  

Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.  
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Penafsiran  
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 

atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang 

diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.  
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.  

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas 
pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan 
pers.  
 
 

Kode Etik Wartawan Indonesia 
Persatuan Wartawan Indonesia 

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak  asasi manusia untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia 
menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin 
tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan 
moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan 
profesionalitas wartawan.  

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:  

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk  memperoleh informasi yang     
benar.  

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis etis untuk memperoleh dan menyiarkan 
informasi  serta memberikan identitas kepada sumber informasi.  

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta 
dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan 
plagiat.  

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan 
cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.  

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.  
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang dan off the record sesuai kesepakatan.  
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta 

melayani Hak Jawab.  

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan 
kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh  organisasi yang dibentuk untuk itu. 
 
Dari keempat kode etik yang tersajikan 
ini, jurnalis, penanggung jawab, atau 
pengelola Radio Siaran Komunitas dalam 
menjalankan tugasnya bisa mengacu 
kepada empat kode etik yang ada. 

Sementara untuk mengetahui lebih jauh 
tentang aturan hukum pers  silahkan anda 
bisa mencari Undang-undang No. 40 
tahun 1990 tentang Pers.  
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�Catatan bagi Jurnalis Radio Komunitas 

Jurnalisme radio adalah bercerita 
(storytelling),  menceritakan atau menu-
turkan sebuah peristiwa atau masalah 
dengan gaya percakapan (conversation-
al), dan memiliki karakteristik sebagai 
berikut:  
x Auditif, hanya untuk didengarkan. 
x Menggunakan bahasa tutur atau 

bahasa yang biasa diucapkan dalam 
obrolan sehari-hari 

x Tidak bisa diulang, harus jelas, 
sederhana, sekali ucap langsung   
dimengerti.  

x Tidak detail, tidak rumit. Angka-angka 
dibulatkan, fakta-fakta diringkaskan. 

Menulis untuk radio memiliki aturan yang 
berbeda dengan menulis untuk media 
cetak. Menulis untuk radio adalah menulis 
apa yang ingin kita sampaikan dan untuk 
didengarkan. Menulis untuk radio, adalah 
menulis untuk telinga. Paling tidak ter-
dapat 5 prinsip kunci yang perlu kita 
perhatikan untuk menulis naskah program 
radio. 

1. Diucapkan 
Naskah radio bukan  bahan bacaan 
tapi bahan ucapan yang akan disam-
paikan melalui suara penyiar. Tulisan 
menggunakan bahasa tutur yang 
biasa diucapkan sehari-hari. Meng-
gunakan kosa kata bahasa lisan. 
Jangan takut untuk menggunakan 
kata-kata yang sama (pengulangan 
kata) asal penempatannya pas dan 

enak didengar. Gaya penyampai-
annya harus alamiah, bukan dibuat-
buat. 

2. Saat ini 
Keistimewaan radio adalah kesege-
raannya. Untuk itu penulisan naskah 
radio pun disarankan menggam-
barkan sesuatu yang sedang terjadi.  

3. Bersifat Pribadi 
Sifat radio adalah personal. Meskipun 
pada waktu yang bersamaan yang 
mendengarkan radio jumlahnya bisa 
ribuan orang. Untuk itu, sebaiknya 
dalam naskah radio digunakan sapa-
an yang pribadi.  

4. Didengar sekali. 
Sekali disiarkan, siaran radio tidak 
bisa diulang. Kecuali untuk program 
acara yang direkam, itupun baru bisa 
diulang jika memang ada jadwal 
siaran ulang. Ingat, kita hanya memi-
liki sekali kesempatan untuk menyam-
paikan pesan kita ke pendengar. 

5. Hanya suara 
Suara adalah media kita untuk me-
nyampaikan informasi kepada pen-
dengar. Untuk itu jangan gunakan 
kata-kata yang kabur maknanya.  

Sebagai penguat sekaligus pengingat 
untuk para jurnalis radio komunitas, 
adalah “disiplin dalam hal waktu” harus 
benar-benar dijadikan pegangan, jika 
mungkin menjadi satu tradisi kerja yang 
bertolak dari misi radio siaran komunitas 
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itu sendiri; ―mencerdaskan dan mence-
rahkan‖. Sebab tanpa kedisiplinan waktu 
keinginan kita melakukan advokasi lewat 

radio siaran komunitas hanya cerita 
belaka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujukan 

Wikipedia Indonesia: ―Sejarah Radio 
Siaran di Indonesia‖ 

www.kpi.go.id; ― Pedoman Perilaku 
Penyiaran‖ 

 
 
 
 

 
 
radioprssni@radioprssni.com: ―Kode Etik 

Radio Siaran Swasta Nasional‖ 
www.ajiindonesia.org: ―Kode Etik‖ 
www.pwi.or.id: ―Kode Etik‖ 
Wikimu Today: Kanal Opini ―Memahami 

Etika Jurnalistik‖, Satrio 
Arismunandar.  

 

 

 

 

 

 

Jurnalisme radio: menggunakan bahasa tutur 
Sumber: Isis International (http://www.isiswoman.org) 

http://www.kpi.go.id/
mailto:radioprssni@radioprssni.com
http://www.ajiindonesia.org/
http://www.pwi.or.id/
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KODE ETIK PENYIARAN  

RADIO KOMUNITAS 

 
Skema Hubungan Radio Komunitas 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

PENYIAR 
DATA/ 

INFORMASI 

NARA SUMBER 

LINGKUNGAN 
RADIO REPORTER 

SESAMA 
PENYIAR 

 

PENDENGAR 
JENIS 

PELAYANAN 
SESAMA RADIO 

MITRA 

RADIO 
KOMUNITAS 

LEMBAGA  
PENYIARAN 

BIROKRASI 
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Etika Penyiaran Radio meliputi Aspek-
aspek: 
1. Hubungan penyiar dengan pendengar 
2. Hubungan penyiar dengan penyiar 
3. Hubungan penyiar dengan 

narasumber 
4. Hubungan penyiar dengan reporter 

lapangan 
5. Hubungan penyiar dengan 

data/informasi 
6. Hubungan penyiar dengan lembaga 

radio 
7. Hubungan lembaga radio komunitas 

dengan lingkungan 
8. Hubungan lembaga radio komunitas 

dengan sesama radio komunitas 
9. Hubungan lembaga radio komunitas 

dengan (SWJ) dengan Birokrasi/ 
lembaga penyiaran lainnya (KPI, 
Dewan Pers, Balai Monitoring, 
Depkominfo, dll) 

Hubungan Radio Komunitas: 

a. Lembaga penyiaran/birokrasi 
b. Pendengar 
c. Reporter 
d. Radio komunitas 
e. Pendengar 
f. Sesama penyiar 
g. Lingkungan radio 
h. Sesama radio/mitra 
i. Layanan publikasi 
 

Sebuah kode etik mempunyai dua kata 
kunci:  
1. Apa yang BOLEH atau PANTAS dila-

kukan 
2. Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 

PANTAS dilakukan 

 

�Contoh Kode Etik Radio Komunitas  

Hubungan antara Penyiar dengan Pendengar: 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau PANTAS 
dilakukan? 

1. menggunakan kata-kata yang sopan 1. berkata kasar pada saat menerima 
telpon 

2. menjaga hubungan baik dengan 
pendengar 

2. berkata kotor  

3. penyiar harus profesional 3. apabila ada atensi yang tidak pantas 
jangan dibacakan 

4. membaca setiap atensi yang 
dikirimkan 

4. jangan memprovokasikan antara 
penyiar dengan pendengar 

dst… dst… 
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Catatan:  
x Jangan terlalu banyak lagu tetapi beri-

ta atau informasi. 
x Penyiar harus menjaga rahasia.  
x Wujud profesional:  

x Harus bisa menunjukkan kinerja 
kita dengan baik 

x Menyajikan yang terbaik bagi pen-
dengarnya 

x Tidak bisa menunjukkan simpati 
kita kepada pendengar 

x Radio harus membuat peraturan me-
ngenai kode etik 

x Pengertian kata vulgar:  
x Menggunakan kata-kata yang ko-

tor (mengarah pada aktivitas seks-
ual) 

x Merendahkan martabat  
x SARA 

 

 

Hubungan antara Penyiar dengan Penyiar 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. adanya kekompakan 1. tidak kompak 
2. solidaritas sesama penyiar 2. egois, saling menjatuhkan 
3. berpakaian sopan 3. cari muka 
4. berbicara dengan sopan agar tidak 

menyinggung perasaan orang lain  
4. tidak ada solidaritas 

5. bersikap profesional (jangan 
membawa masalah pribadi kedalam 
pekerjaan) 

5. tidak bertegur sapa 

dst… dst… 
 

Hubungan antara Penyiar dengan Narasumber 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. penyiapan materi atau tema 1. tidak menguasai tema/masalah 
2. memahami tema 2. tidak sopan dalam berbicara 
3. bahasa sopan 3. bahasa sulit dipahami/mengerti 
4. bahasa mudah dimengerti 4. tidak boleh terlambat (jam karet) 
5. tepat waktu/ "on time" 5. narasumber berhalangan, tidak ada 

pemberitahuan 
dst… dst… 
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Hubungan antara Penyiar dengan Reporter 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. menyampaikan berita sesuai fakta 1. reporter tidak boleh menyampaikan 
berita yang tidak sesuai dengan fakta 

2. penyiar dapat menyimpulkan berita 
yang disampaikan oleh reporter 

2. penyiar tidak boleh memutus telepon 
ketika reporter menyampaikan 
laporannya 

3. penyiar memberikan waktu yang 
cukup kepada reporter saat 
menyampaikan berita 

3. reporter tidak boleh menggunakan 
kata-kara yang dapat memprovokasi 

dst…. dst…. 

 

Hubungan antara Penyiar dengan Radio 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. penyiar harus tepat waktu 1. penyiar terlambat (jam karet) 
2. menjaga inventaris peralatan radio 2. lalai terhadap inventaris radio 
3. menjalin hubungan sesama radio 

komunitas 
3. saling menjelekkan dengan sesama 

radio komunitas 
4. solidaritas dengan dan antar radio 

komunitas 
4. tidak memiliki rasa tanggungjawab 

dst… dst…. 

 

Hubungan antara Penyiar dengan Data 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. menyiapkan materi yang akan 
dibahas 

1. tidak memahami materi yang dibahas 

2. penyiar harus menguasai dan 
mengerti materi yang akan dibahas 

2. penyampaian materi tidak dimengerti 
oleh pendengar 

3. penyiar harus dapat merangkum inti 3. letter lux menggunakan bahasa koran 
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dari materi yang dibahas 
4. penyiar harus dapat mengambil 

empati (merangsang) pendengar 
untuk ikut berinteraktif 

4. penyiar tidak mampu 
mengembangkan isi materi 

 dst…. dst…. 
 

Hubungan Penyiar dengan Lingkungan Radio Komunitas 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan ? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan ? 

1. membangun solidaritas 1. masa bodoh 
2. saling komunikasi kepada warga 

sekitar 
2. melanggar norma-norma kesusilaan 

dst…. dst… 
 

Hubungan antara Penyiar dengan Sesama Radio (Mitra) 

Apa yang BOLEH atau PANTAS 
dilakukan? 

Apa yang TIDAK BOLEH atau TIDAK 
PANTAS dilakukan? 

1. saling berbagi pengalaman dan 
informasi 

1. pengalaman hanya untuk diri sendiri 

2. menjaga nama baik sesama radio 2. saling menjelekkan 

3. kerjasama dan komunikasi dengan 
radio lain 

3. menyontek atau membajak ide 

dst…. dst… 
 
Hubungan Lembaga Radio Komunitas (SWJ) dengan Birokrasi/Lembaga 
Penyiaran lainnya (KPI, Dewan Pers, Balai Monitoring, Depkominfo, dll) 

Harapan Apa yang diberikan dari Radio 
Komunitas kepada Birokrasi Penyiaran 

1. harapan dengan birokrasi/lembaga 
penyiaran agar memberikan izin 
penyiaran, dan tidak mempersulit 
dalam proses perizinan.  

1. memenuhi administrasi tentang 
perizinan radio 

2. radio komunitas diberi perlindungan 2. mematuhi segala peraturan yang 



Mengelola Radio Komunitas 
 

 

           52| 

hukum ditetapkan oleh lembaga penyiaran 
dst… dst…. 

 

Sebelum kode etik diterapkan, perlu diadakan pelatihan untuk sosialisasi terlebih 
dahulu.**   

 

 
 

 

 

  

Tulisan ini disunting dari notulensi 
Workshop Perumusan Kode Etik Radio 

Komunitas Suara Warga Jakarta, April 
2007  

 

 

  

Penyiar dan reporter perlu memperhatikan apa yang boleh dan 
pantas dalam melaksanakan tugasnya 

Sumber: Isis International 
(http;//www.isiswoman.org) 
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KEBIJAKAN PLURALISME  

DALAM RADIO KOMUNITAS 
Rainy MP Hutabarat 

  
Pluralisme dalam Sejarah 
Siaran Radio di Indonesia  

ejarah siaran radio di Indonesia 
mencatat, bahwa yang pertama kali 
berdiri di republik ini adalah radio 

siaran dengan semangat komunitas, 
bernama Bataviase Radiovereniging 
(BRV). Radio ini didirikan pada  1925. 
Pada masa penjajahan, gerakan 
mendirikan radio berbasis komunitas 
muncul di berbagai kota seperti Bandung, 
Garut, Cirebon, Semarang, Surakarta, 
Yogyakarta, Surabaya dan beberapa 
daerah di luar Jawa. Radio siaran di 
Surakarta, Solose Radiovereniging (SRV 
berdiri 1 April 1933) bisa beroperasi 
dengan dukungan dana pengadaan alat 
pemancar maupun pengelolaan rutin 
yang dihimpun dari anggota-anggota 
perkumpulan. Mangkunegoro VII dari 
Keraton Solo adalah tokoh yang berperan 
penting dalam mempromosikan siaran 

radio ketimuran. SRV menyiarkan acara-
acara karawitan, ketoprak maupun wa-
yang orang.  Pada tahun-tahun selan-
jutnya, radio-radio siaran di Indonesia 
terus bertambah, diikuti dengan berdirinya 
Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. 
Semangat yang mendasari pendirian 
radio-radio siaran ini adalah perkumpulan 
atau gotong-royong dengan orientasi 
program berbasis budaya lokal.3  

Peran dan  Fungsi Radio 
Komunitas      
Di berbagai negara berkembang, peran 
radio komunitas terentang mulai dari 
                                                           
3 A. Darmanto, “Sejarah Perkembangan Radio 

Komunitas di Indonesia” dalam  Ignatius 

Haryanto & Yuvensius Yudy Ramdoyo, Dina-
mika Radio Komunitas, Lembaga Studi Pers 
dan Pembangunan (LSPP) dan Yayasan Tifa, 
tahun 2009. 

 

S 
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menyuarakan aspirasi rakyat (petani, 
nelayan, urban, pengungsi, imigran, 
komunitas kulit berwarna, penduduk asli, 
kaum minoritas dan seterusnya), mobil-
isasi, demokratisasi, membangun partisi-
pasi rakyat, atau mempromosikan budaya 
lokal. Mengingat peran radio yang stra-
tegis, yang tidak dimiliki oleh media cetak 
seperti suratkabar, majalah dan audio-
visual seperti TV, tidaklah heran jika 
rezim-rezim   otoriter seperti Marcos dan 
Soeharto mengawasi secara ketat radio-
radio komunitas. Memang, dibandingkan 
dengan media cetak dan televisi yang 
harus dibaca dan ditonton secara khusus, 
siaran radio dapat   didengar tanpa harus 
meninggalkan pekerjaan sehari-hari. 
Orang dapat mendengarkan siaran radio 
sambil memasak, mencangkul di kebun, 
menjahit, mencuci, menjaga anak, dan 
seterusnya. Siaran radio juga dapat di-
tangkap oleh mereka yang terdidik mau-
pun buta huruf, dan lebih mampu men-
jangkau daerah-daerah pelosok diban-
dingkan dengan  media cetak maupun 
siaran TV. 

Sebuah studi yang dilakukan LSPP me-
maparkan beberapa peran radio komu-
nitas: (a) Pelestari budaya lokal; (b) Pe-
ngawasan pemerintahan lokal dan pem-
bangunan; (c) Tanggap bencana; (d) Pen-
dukung pendidikan; (e) Media aspirasi 
komunitas terutama the marginalized and 
voiceless community (misalnya,  kelom-
pok petani); (f) Informasi dan penyadaran 
(jender, isu anak, perdagangan  manusia, 
kesehatan, dll).4    

                                                           
4 Ibid, hlm 55, dst. 

Dari studi tersebut tampak bahwa keha-
diran radio komunitas pada dasarnya 
merupakan bagian dari pemenuhan hak 
asasi manusia sebagaimana tercantum 
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia  - 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni hak 
untuk berkomunikasi, berpendapat dan 
hak mendapatkan informasi (bnd. UU No. 
32/2002 tentang Penyiaran).   

Menyimak peran dan fungsi di atas, tak 
heran jika sebagian radio komunitas 
berdiri sebagai bagian integral dari 
program ornop-ornop dalam memberda-
yakan komunitas. Berbagai radio komu-
nitas didirikan oleh ornop untuk memper-
kuat dan memaksimalkan pencapaian 
tujuan program khususnya bagi komu-
nitas-komunitas yang hidup di wilayah 
pelosok-pelosok dengan infrastruktur 
yang minim.   

Namun, kendati radio-radio komunitas te-
lah berperan dan berfungsi strategis, 
keberadaannya hingga kini masih harus 
terus diperjuangkan walaupun  secara 
faktual telah berkembang pesat di seluruh 
tanah air hingga ke pelosok-pelosok 
terpencil. Pada era Orde Baru, berdasar-
kan PP 55/1970, hanya dikenal dua jenis 
siaran radio yakni Radio Pemerintah baik 
Pusat maupun daerah (RRI dan Radio 
Siaran Pemerintah Daerah) dan radio 
siaran nonpemerintah. Dalam Undang-
Undang No. 24 Tahun 1997 tentang 
Penyiaran, kategori siaran dikembangkan 
menjadi 3 (tiga) yakni (1) Lembaga Penyi-
aran Pemerintah; (2) Lembaga Penyiaran 
Swasta; (3) Lembaga Penyiaran Khusus. 
Istilah ―komunitas‖ belum muncul dalam 
UU Nomor 24/1997, kendati pada era 
Orde Baru radio siaran komunitas juga 
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beroperasi terutama radio-radio kampus.5 
Hingga memasuki era reformasi, eksis-
tensi radio komunitas masih diterima 
dengan setengah hati walau namanya 
sudah disebut dalam UU No. 32 Tahun 
2002. Namun Peraturan Kepmenhub No. 
15 Tahun 2002 dan No. 15 A tahun 2003 
hanya membolehkan radio komunitas 
beroperasi dengan daya pancar rendah, 
terbatas  pada 3 kanal, yakni di frekuensi 
FM 107,7 Mhz, 107,8 Mhz,  107, 9 Mhz 
dengan jangkauan terbatas yaitu power 
maksimal 50 watt dan jangkauan layanan 
maksimal 2,5 km.6 Inilah kendala utama 
radio komunitas di samping tentu saja 
kendala-kendala dari kondisi komunitas.     

Kebijakan Pluralisme 
Menurut UU No.32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komuni-
tas merupakan lembaga yang bergerak di 
bidang pelayananan siaran yang berben-
tuk badan hukum Indonesia, didirikan 
oleh komunitas tertentu, bersifat inde-
penden, dan tidak komersial, dengan 
daya pancar rendah, luas jangkauan 
wilayah terbatas, serta untuk melayani 
kepentingan komunitasnya. Wikipedia 
edisi bahasa Indonesia mendefinisikan 
radio komunitas sebagai stasiun siaran 
radio yang dimiliki, dikelola, diperun-
tukkan, diprakarsai dan didirikan oleh 
sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran 
(seperti radio) komunitas disebut sebagai 
lembaga penyiaran komunitas. Radio 
komunitas juga sering disebut sebagai 
radio sosial, radio pendidikan, atau radio 
alternatif. Intinya, radio komunitas adalah 

                                                           
5 Ibid., hlm. 22. 
6 http:// Wikipedia.org/radio komunitas 

"dari, oleh, untuk dan tentang komuni-
tas".7 

Definisi yang dirumuskan oleh asosiasi 
penyiar radio komunitas (AMARC, World 
Association for Community Radio Broad-
caster), tampak lebih jelas dan men-
cerminkan mekanisme yang berbeda 
dengan radio pemerintah dan komersial.  
Namun pada prinsipnya, radio komunitas 
pertama-tama adalah media  ―dari komu-
nitas, oleh komunitas,  untuk komunitas‖. 
Jadi radio komunitas terutama bukan 
―untuk rakyat‖ yang pengelolaannya dita-
ngani oleh sekelompok orang  yang,  be-
tapa pun peduli terhadap persoalan-
persoalan komunitas,  tetaplah sebagai 
kelompok yang bekerja tanpa keterlibatan 
aktif  komunitas. Radio komunitas yang 
terintegrasi dengan program ornop 
ditempatkan sebagai bagian dari proses 
mencapai tujuan program pemberdayaan 
komunitas.  

Karena prinsip kerja yang berorientasi  
―dari, oleh dan untuk komunitas‖ itulah 
maka partisipasi dalam arti keterlibatan 
komunitas, merupakan prasyarat penting 
dalam pengelolaan radio komunitas. Da-
lam proses pengelolaan radio komunitas,  
berlangsung penguatan warga komunitas 
untuk menjadi komunitas yang  self-
organizing and controlling dan mandiri.  
Pembangunan komunitas, yang sifatnya 
berkelanjutan, mensyaratkan partisipasi 
warga.  

                                                           
7 http://wikipedia.org/radio komunitas 

http://id.wikipedia.org/wiki/2002
http://id.wikipedia.org/wiki/Independen
http://id.wikipedia.org/wiki/Independen
http://wikipedia.org/radio
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Bagaimanakah partisipasi komunitas 
tampak dalam pengelolaan radio 
komunitas? 

Selain aspek nonkomersial, AMARC 
mensyaratkan aspek-aspek akses, kon-
trol dan partisipasi  warga komunitas 
untuk kategori radio komunitas, yang 
membedakannya dari radio pemerin-
tah/publik, radio komersial,  meliputi:8  

a. Pemilihan pemimpin;  
b. Perumusan kebijakan radio komunitas 

termasuk kode etik;  
c. Manajemen organisasi  radio komuni-

tas;  
d. Perumusan program dan konten siar-

an; 
e. Produksi program;  
f. Sebagai wakil radio komunitas untuk 

berhubungan dengan pihak luar.  

Menarik untuk dicatat, ketegori ini tidak 
memasukkan lingkup geografi yang terba-
tas misalnya desa dan kecamatan, seba-
gai syarat yang penting.  

Jika partisipasi dalam pengorganisasian 
radio komunitas merupakan salah satu 
proses penting, maka pada dasarnya 
pluralisme bukanlah sesuatu yang asing 
melainkan praksis kehadiran. Komunitas 
itu sendiri  diasumsikan terdiri dari ang-
gota-anggota dengan latar-belakang yang 
majemuk, termasuk pilihan partai. Plu-
ralisme didefinisikan pertama-tama 
sebagai pengakuan dan penerimaan  
akan keberagaman dan perbedaan iden-
titas sosial (agama, suku, ras, bangsa, 

                                                           
8 AMARC Africa and Panas Southern Africa in 
collaboration with IBIS/Interfund and WACC,  
What is Community Radio, A Resource Guide,  
1998, hlm.  17. 

jenis kelamin, orientasi seksual, ideologi 
politik), dan juga wilayah (desa, kota, 
pedalaman, wilayah  terluar, wilayah ter-
pencil,  Indonesia Timur, Tengah dan Ba-
rat). Namun pluralisme tidak berhenti 
pada pengakuan dan penerimaan akan 
keragaman dan perbedaan melainkan 
mengupayakan pencapaian.  Artinya, per-
lu ada interaksi, dialog atau perjumpaan. 

Dengan prinsip partisipasi  komunitas, 
maka sebagian dari aspek pluralisme jus-
tru sudah berjalan dalam radio komunitas. 
Partisipasi mengandaikan keragaman dan 
perbedaan pendapat dan bagaimana 
keragaman ini diakui, diterima dan kemu-
dian dikelola untuk pembangunan 
komunitas. Karena itu, pluralisme tak se-
lalu berarti harus tersedianya tema 
khusus pluralisme dalam program siaran 
walau idealnya demikian.  Tersedianya 
informasi dan hiburan yang berbasis 
budaya lokal juga merupakan imple-
mentasi dari  pluralisme.   

Keterlibatan perempuan dalam radio komunitas 
Sumber: Isis International 

(http://www.isiswoman.org) 
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Sebagai suatu organisasi media, plural-
isme dalam radio komunitas meliputi 
aspek-aspek berikut:  

(1) Organisasi media:   
Anggota-anggota (badan pengurus 
dan pekerja media) diupayakan  terdiri 
dari perempuan dan laki-laki, suku,  
agama,  dan pandangan politik yang 
berbeda.     

(2) Konten media:  
a. Bahasa yang inklusif dan nonke-

kerasan, yakni paparan dan pilih-
an kata  yang bebas pelabelan ter-
hadap  individu/kelompok  berbe-
da atau minoritas, bebas bias jen-
der;  

b. Pengisi acara/narasumber yang 
mewakili perbedaan kelompok, 
jenis kelamin, pekerjaan, dan 
kelompok berbeda lainnya dalam 
komunitas.  

(3) Partisipasi warga dalam kepengu-
rusan dan pengelolaan media. Parti-
sipasi warga dimaksudkan sebagai 
keterlibatan dalam pengelolaan media 
komunitas yang mencakup:   
a. Pengambilan keputusan dalam 

organisasi media termasuk pemi-
lihan pemimpin;  

b. Kebijakan-kebijakan dan konten 
program siaran;  

c. Pengelolaan media;  
d. Mewakili organisasi ke luar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluralisme dalam radio 
komunitas meliputi aspek 
organisasi media, konten 
media dan partisipasi 
warga 
 
Sumber: Isis International 
(http://www.isiswoman.org) 
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