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KATA PENGANTAR 

KETUA PANITIA 

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh 

Bismillahirrohmanirrohim  

Segala puji kami panjatkan ke hadapan Illahi atas terselenggaranya Seminar 

Nasional “Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan I” Program Studi 

Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 21 Mei 

2014. Seminar ini merupakan seminar yang diselenggarakan secara mandiri oleh 

Program Studi Agribisnis untuk pertama kalinya dan direncanakan dilakukan secara 

rutin tiap tahun. Tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah untuk: 1) Memberikan 

rekomendasi kebijakan, langkah dan strategi dalam upaya pengembangan sektor 

agribisnis yang terkait erat dengan wilayah perdesaan, 2) Memberikan wadah untuk 

berbagi pengalaman dan tukar menukar ide bagi semua stakeholder terkait baik 

akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah, 3) Menumbuhkan komitmen bersama dalam 

pengembangan sektor agribisnis yang bertitik tumpu pada wilayah perdesaan dalam 

upaya mencapai visi pembangunan pertanian. Selanjutnya, pada akhir seminar 

diharapkan tergalang sinergi untuk meningkatkan mutu dan dayaguna penelitian dan 

dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berwenang dalam pengambilan 

kebijakan.  

Makalah kunci disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS selaku Guru 

Besar Universitas Brawijaya Malang, dan makalah utama oleh Dr.Ir. Agus Wahyudi, 

SE; MM (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu/BPWS), Andrie Kisroh Sunyigono, 

PhD selaku Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dan. Dr. Sitti Aida 

Adha Taridala, SP, M.Si sebagai pemakalah terbaik dari Universitas Halu Uleo. 

Disamping itu terdapat makalah penunjang bersumber dari berbagai instansi/lembaga 

penelitian seperti BPTP antara lain dari Bogor dan Jawa Timur, Loka Penelitian Sapi 

Potong Pasuruan, serta Perguruan Tinggi dari berbagai wilayah seperti Jakarta, 

Gorontalo, Bandung, Tegal, Surabaya, Malang dan Madura. Topik-topik yang disajikan 

sangat bervariasi, secara garis besar terhimpun ke dalam 4 bidang yakni agribisnis, 

sosiologi, nilai tambah dan sosial ekonomi. 

 Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi utamanya PT 

Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). 

Akhirnya selamat mengkaji makalah-makalah di prosiding ini. 

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatu  

 

Bangkalan, Juni 2014. 

Ketua Panitia, 

 

 

Ihsannudin, MP. 
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PROGRAM AKSI MEDIA KOMUNITAS PEDESAAN 

BAGI WARGA KEPULAUAN TIMUR MADURA 

SEBAGAI SARANA PENINGKATAN AKSES, KETERBUKAAN INFORMASI, 

DAN PEMBERDAYAAN PUBLIK 

Surokim, Teguh Hidayatul Rachmad 

Puskakom Publik, Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura 

Jln. Raya Telang PO Box 2 Kamal, Bangkalan, Madura 69162 

Email: surochiem@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Kondisi masyarakat kepulauan Timur Madura hingga saat ini tidak memiliki akses yang 

cukup terhadap informasi publik yang merupakan prasyarat bagi peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa. Warga kepulauan, khususnya para pemuda 

kepulauan yang bertahan di desa hanya menjadi obyek dan terlihat apatis serta tidak 

memiliki semangat dan akses untuk terlibat dalam pembangunan desa. Aparatur desa 

juga sekedar menjalankan peran apa adanya tanpa memiliki inisiatif untuk melibatkan 

warga dalam pembangunan desa. Mereka tidak memiliki kecakapan dalam mengelola 

informasi untuk dibagikan kepada warga sebagai bagian dari peningkatan akses warga 

terhadap kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi dan kemandirian warga 

secara berkelanjutan. Media komunitas dengan basis jurnalisme warga akan menjadi 

salah satu solusi bagi peningkatan akses dan keterbukaan informasi masyarakat 

kepulauan. Solusi adanya media warga ini akan dapat menjadi titik awal dalam 

mendorong keterbukaan informasi, membuka akses komunikasi, pemberdayaan dan 

kemandirian warga. Selain itu, warga juga akan turut memiliki media, tempat dimana 

mereka akan mendapat hiburan untuk mengisi waktu luang secara produktif dan 

partisipatif sekaligus mencerdaskan sesuai kebutuhan dasar mereka. Melalui media 

komunitas mereka akan memiliki keterampilan teknis dalam mendesain kelembagaan, 

program penyiaran, teknis, pendanaan, dan menggali potensi lokal. Aparatur desa juga 

memiliki pengetahuan tentang jurnalisme sehingga bisa berbagi informasi publik guna 

menciptakan pengelolaan informasi desa yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Para pemuda dapat menggali potensi dan kreasi diri untuk 

berkembang melalui media.Rakom juga diharapkan dapat menjadi media pemberdayaan 

pemuda dan aparatur desa dalam mengakses informasi dan hiburan mengingat selama 

ini mereka hanya mejadi obyek penyiaran.Inisiatif dan pengembangan media harus 

murni berasal dari masyarakat, dikelola, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. 

Diharapkan melalui rakom, warga dapat berbagi informasi dan pendapat tentang 

berbagai kebijakan pemerintah dan program masyarakat dan menjadi ruang publik yang 

mendorong warga terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.  

Kata Kunci:  Media Warga, Jurnalisme Warga, Radio Komunitas, Kepulauan Timur 

Madura 
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ACTION PROGRAM OF COMMUNITY MEDIA FOR PEOPLE OF EAST 

MADURESE ISLAND AS A MEANS OF IMPROVING ACCESS, OPEN 

INFORMATION, AND PUBLIC EMPOWERMENT  

ABSTRACT 

People of East Madurese Island do not have adequate access to public information for 

empowerment of rural development. People of those islands, especially the youth and 

village officials also faced the classical problem of self-reliance on public information 

access and managing the public information in local level. Community media based on 

citizen journalism will be a solution for improving access and opening public 

information. Through community media, they will have technical skills in designing 

institutional, content program, technical, funding, and exploring other potential aspect 

in local. The media is expected to become a sphere where youth and village officials 

able to manage public information well. By doing this, they can be the subject of 

broadcasting media at the local level. The media has to develop base on their 

aspiration, initiatives, and potency and can be developed sustainability. Through media 

of community radio, the people can share public information to shape the public sphere 

that encourage open information and enhance the participation in rural development 

program. 

Keywords:  Community Media, Citizens journalisme, Community Radio, Village 

Development, East Madurese Island  

PENDAHULUAN 

Situasi dan kondisi Masyarakat Kepulauan Madura 

Masyarakat kepulauan menghadapi permasalahan yang kompleks. Mereka tidak 

hanya menghadapi kendala alam dan geografis, tetapi juga mobilisasi sosial budaya. 

Mereka tidak hanya mengalami keterbatasan transportasi, air bersih, tetapi juga akses 

informasi. Kondisi masyarakat kepulauan relatif terisolasi dan secara sosial juga 

tertinggal dibandingkan daerah di wilayah daratan. Akibatnya, mobilitas vertikal 

masyarakat berjalan lambat, tradisional, dan pilihan hidup yang tersedia umumnya 

sangat terbatas. (Ariadi, 2010) 

Masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan juga hidup dengan fasilitas dan 

prasarana publik seadanya. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta 

kebutuhan prasarana produksi, mereka sangat tergantung kepada kiriman barang dari 

luar daerah. Hal yang sama juga terjadi pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, 

dan prasarana pendukung kegiatan produktif masyarakat. Mereka hidup dengan 

prasarana publik yang terbatas dan tidak memiliki akses yang kuat terhadap informasi 

dan pasar. 

Kualitas sumber daya manusia juga masih tergolong rendah sehingga berpengaruh 

terhadap kemandirian (swadaya) warga. Menurut Ariadi (2010) mereka tidak saja 

menghadapi problem struktural, tetapi juga problem kultural dan sekaligus problem 

alam. Mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dan sesungguhnya 

memiliki mobilitas sosial yang lamban karena keterbatasannya diri dan juga faktor 

alam. 
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Apatisme masyarakat juga terlihat dalam pembangunan desa. Selama ini mereka 

hanya menjadi obyek dan tidak terlibat secara langsung mulai dari proses pembangun 

desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi yang rendah itu bisa jadi 

karena akses informasi terhadap program pembangunan sangat minim. Masyarakat 

kepulauan tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi pembangunan desa. 

Selama ini mereka juga hanya menjadi obyek pembangunan tanpa muncul inisiasi dan 

sumbangsih terhadap program yang dijalankan.  

Dalam hal informasi, masyarakat kepulauan hanya menjadi obyek media arus 

utama (mainstream) yang hanya membahas masalah masalah besar yang ada di pusat 

dan tidak pernah menyentuh permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat 

kepulauan. Mereka tidak memiliki media massa sendiri tempat dimana mereka bisa 

memperbincangkan masalah dan mencari solusi bersama sesuai dengan potensi yang 

mereka miliki. Selama ini mereka hanya menjadi pendengar dan penonton media 

mainstream nasional yang jarang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari 

dikepulauan seperti kemacetan, banjir, dan juga demonstrasi. 

Kepulauan Timur Madura merupakan salah satu gugusan kepulauan yang ada di 

Madura. Kepulauan ini terdiri atas 260 pulau dan sebagian besar tidak berpenghuni. 

Sebagian besar penduduk di wilayah kepulauan bermatapencaharian sebagai nelayan. 

Selama ini akses terhadap informasi melalui hanya diperoleh melalui media tv nasional 

dan radio swasta dari luar daerah.  

Tabel 1. Situasi dan Kondisi Masyarakat Kepulauan Timur Madura  

Kondisi Fasilitas dan Problematika 

Sarana Publik Kondisi Jalan yang terbatas dan rusak, sarana air bersih yg minim, 

penerangan, sanitasi, sarana kesehatan, dan pendidikan yang 

terbatas membuat warga tidak memiliki modal sosial yang cukup 

untuk berkembang dan mandiri 

SDM Sebagian besar pendidikan rendah dan hanya mengandalkan potensi 

alam sebagai nelayan sebagai sumber penghasilan satu-atunya dan 

tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi kreatif 

dalam mengisi waktu luang. Para pemuda hanya menjalankan peran 

sebagai obyek buruh nelayan yang diperintah tanpa bisa 

memperoleh solusi bagaimana agar bisa mandiri. 

Akses 

informasi 

Tidak memiliki media sendiri dan hanya bisa menonton media arus 

utama (Mainstream) Pusat yakni TV Nasional dan sebagian kecil 

Media Radio Swasta yang tidak membahas kehidupan mereka serta 

bisa melibatkan mereka sebagai subyek media. Informasi desa 

hanya dimiliki oleh pihak aparat dan tidak diketahui secara luas oleh 

masyarakat. 

*Diolah pengusul dari observasi dan berbagai sumber 
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Situasi dan kondisi yang dihadapi Aparatur Desa 

Kondisi aparatur Kepulauan Timur Madura sebagian besar berpendidikan sekolah 

lanjutan menengah dan atas. Selama ini para perangkat desa hanya menjalankan 

kegiatan rutin dan tidak melakukan inovasi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai 

pelayan dan komunikator pada masyarakat (public service communication). Penyebaran 

informasi hanya dilakukan melalui jalur formal struktural melalui RT/RW dan tidak 

mampu menjangkau masyarakat luas melalui strategi media massa. Mereka juga tidak 

membuat program kreatif dalam pengelolaan informasi desa yang bisa diakses oleh 

warga sehingga partisipasi warga dalam pembangunan bisa meningkat. Para perangkat 

desa terkesan bekerja apa adanya dan sekadar menjalankan program rutin yang biasa 

dilakukan sehari-hari tanpa adanya inovasi pelayanan dalam menjalankan program 

keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik. 

Pengelolaan informasi desa juga belum dilakukan dengan baik. Berbagai 

dokumen pembangunan desa hanya dapat diketahui secara terbatas oleh perangkat desa 

dan tidak dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Mereka juga tidak melakukan 

sosialisasi berbagai program pembanguan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan 

dengan inisiatif yang dilakukan dari bawah secara bottom-up. Pengelolaan informasi 

hanya dilakukan secara manual dan terbatas. Aparatur desa hanya bekerja apa adanya 

tanpa adanya inisiatif yang cukup sebagai pengerak untuk meningkatkan partisipasi 

warga dalam pembangunan desa. Mereka juga tidak menjadi inspirator dan monitor 

yang bisa mengerakkan warga secara massif dan berkelanjutan.  

Situasi dan kondisi yang dihadapi pemuda  

Kondisi pemuda kepulauan timur yang bertahan di kampung juga kompleks. 

Mereka sebagian besar menjadi buruh nelayan dan terlihat apatis dan acuh tak acuh 

terhadap program pembangunan desa. Sebagai buruh nelayan mereka seolah menerima 

nasib dan tanpa harapan untuk berkembang menjadi lebih baik dan hanya 

mengandalkan potensi yang disediakan alam. Sebagian besar waktu mereka adalah 

dilaut dan tidak memikirkan alternatif prospektif lain yang bisa menopang kehidupan 

mereka di masa depan secara berkelanjutan.  

Dinamika gerak ativitas kepemudaan juga minim. Mayoritas mereka bekerja pada 

malam hari sehingga pada waktu siang mereka beristirahat dan santai tanpa ada kegiatan 

produktif. Sementara diwaktu luang mereka hanya memperbaiki jaring dan alat tangkap. 

Kondisi ini membuat pemuda apatis dalam pembangunan desa. Informasi mengenai 

proses pembangunan desa terbatas dan mereka tidak memiliki akses terhadap 

pembangunan desa. Selama ini mereka mendapat hiburan melalui TV dari luar pulau. 

Akses informasi terhadap media bisa diperoleh melalui tv nasional dan radio swasta. 

Koran juga tidak masuk dan hanya sesekali dibawa oleh para guru yang berasal dari laur 

pulau. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari problematika yang 

dihadapi termasuk bagaimana mengidentidikasi masalah dan mencari solusi berbagai 

masalah yang mereka hadapi.  
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Akses media yang terbatas juga membuat mereka selama ini hanya sekadar 

menjadi penonton dan pendengar. Mereka tidak akan menjadi pelaku di dalam media 

karena tidak ada media warga yang dapat mereka kelola dan dimiliki oleh mereka 

sendiri. 

Tabel 2. Problematika yang di Hadapi 

Kondisi Aparatur Desa Pemuda 

Masalah Tantangan/Solusi Masalah Tantangan/Solusi 

SDM Sebagian besar 

lulusan SMP/SMA  

Upgrade 

Pengetahuan dan 

keterampilan 

Sebagian besar lulusan 

SD dan SLTP 

Memberi 

pengalaman dan 

pengetahuan baru  

Kinerja Hanya menjalankan 

tugas rutin dan 

belum berpikir 

prospektif, kreatif, 

inovatif  

Meningkatkan 

kualitas dan 

keterampilan baru 

public service 

communication 

Apatis terhadap 

pembangunan desa dan 

hanya menjadi 

penonton dalam 

program pembangunan 

Meningkatkan 

akses dan 

partisipasi  

Informasi Pengelolaan 

Informasi Publik 

lemah, Belum 

memiliki media 

sendiri  

Pengelolaan 

Informasi Publik, 

Inisiasi media 

warga 

Akses Terbatas 

Tidak memiliki media 

sendiri 

Membuka akses, 

Inisiasi media 

warga 

Partisipasi 

& Daya 

Saing 

Sedang Kemandirian dan 

inisiatif 

lemah Kemandirian dan 

partisipasi 

Sumber: diolah pengusul dari observasi dan berbagai sumber 

Kondisi ini jelas memerlukan perhatian khusus mengingat warga kepulauan 

adalah bagian integral dari pembangunan kawasan daratan. Paling tidak ada tiga alasan 

menurut Ariadi (2010) mengapa warga kepulauan harus diberi perhatian 

khusus.Pertama, karena di Propinsi Jawa Timur wilayah kepulauan ditengarai 

merupakan salah satu kantong kemiskinan yang paling menderita akibat tekanan situasi 

krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kedua, karena kepulauan merupakan wilayah 

yang mengalami polarisasi paling menyolok, baik secara fisik maupun sosial. Dengan 

posisi geografis yang relatif terisolir, wilayah kepulauan bukan saja jauh dari 

kepentingan dan sumber-sumber produktif di pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga 

acapkali terlantarkan akibat adanya prasangka keruangan yang keliru (Chambers, 1987). 

Ketiga, karena kualitas SDM masyarakat kepulauan umumnya masih jauh tertinggal, 

dan tidak mustahil mengalami degradasi kualitas kehidupan jika tidak segera dilakukan 

langkah-langkah intervensi. Sebagian besar masyarakat kepulauan umumnya hanya ber-

pendidikan setara SD atau SLTP, dan bahkan cukup banyak yang tidak sekolah, 

sehingga peluang mereka untuk melakukan diversifikasi usaha atau mencoba 

memperbaiki kualitas hidup acapkali terhambat.  

Tidak dimungkiri, perhatian pemerintah belum terlihat dan terkesan melakukan 

pembiaran terhadap keberadaan pulau-pulau tersebut. Tantangan paling serius di 

kepulauan timur adalah persoalan akses transportasi dan komunikasi. Minimnya sarana 

transportasi dan komunikasi membuat penduduk kepulauan menjadi terasing dan 

terisolasi. Persoalan ini penting untuk mendapat perhatian agar warga kepulauan tetap 
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merasa menjadi bagian dari warga Jawa Timur. Ke depan pulau-pulau kecil ini tidak 

boleh ditelantarkan. Warga kepulauan juga tidak boleh dilupakan dalam pembangunan 

Jawa Timur.  

Guna membuka akses informasi, komunikasi antarwarga, dan memecah 

keterasingan antarpulau, diperlukan media warga sebagai media komunikasi bagi warga 

Kepulauan Madura. Media lokal ini sangat strategis untuk pembangunan wilayah dan 

pemberdayaan warga kepulauan.  

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang akan dilakukan dalam program ini adalah pendekatan 

partisipatory-action. Pelatihan keterlibatan dalam proses perencanaan dan produksi 

media secara bersama-sama. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 

dilakukan dengan peta jalan kegiatan sebagai berikut: 

a. Persoalan prioritas keterasingan dan keterbatasan akses informasi akan dilakukan 

melalui inisiasi pembuatan media warga. 

b. Aparatur pemerintah akan dilatih bagaimana cara mengelola informasi desa dengan 

memanfaatkan media warga. 

c. Pemuda dilatih untuk menjadi reporter dan penyiar sehingga bisa mengisi media 

yang akan direncanakan. 

d. Pada tahap awal dalam rangka brainstorming akan diberilkan pelatihan jurnalisme 

warga sebagai dasar bagi aparatur dan pemuda untuk mengenai prinsip-prinsip dasar 

dari jurnalisme warga. 

e. Pada tahap selanjutnya mereka akan belajar dan praktik reportase yakni membuat isi 

berita/informasi dari lapangan (standup) 

f. Jika semua peserta telah memiliki kemampuan dasar ini maka tahap selanjutnya 

adalah membuat media warga 

g. Para pemuda dan aparatur desa akan akan didampingi untuk menentukan media 

warga yang akan dikembangkan dan menyiapkan aspek kelembagaan, program, dan 

teknis siaran media awal sesuai dengan regulasi yang ada. 

h. Pengelola akan dilatih strategi penggalian dana (fund rising) sebagai sumber 

pendanaan oprerasional dan pengembangan media 

i. Selanjutnya akan dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan  

Program aksi ini akan di awali dengan pelatihan dasar jurnalisme warga yang 

akan menjadi titik pijak awal untuk membuka wawasan, pengetahuan dan pemahaman 

para aparatur desa dan pemuda dalam kegiatan jurnalistik warga. Selanjutnya mereka 

akan dilatih untuk praktik reportase stand-up dan menulis berita pendek sebagai dasar 

dalam membuat program siaran. Pada tahap selanjutnya mereka akan didampingi untuk 

menyiapkan kelembagaan, program dan teknis dalam menyiapkan media komunitas 

radio warga. Jika sudah dibuat berdasarkan kehendak dan aspirasi mereka maka tahap 

selanjutnya adalah pelaksaan dan supervisi agar pengelolaan media dapat dilakukan 

secara berkelanjutan 
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PEMBAHASAN 

Media massa merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi aktualisasi diri 

masyarakat. Dalam konteks masyarakat terisolasi, media akan dapat menjadi salah satu 

bentuk katalisator bagi masyarakat untuk memahami diri dan lingkungannya. George 

Gerbner (dalam Severin & Tankard 2001) mengemukakan analisa kultivasi (cultivation 

analysis), bahwa media telah menjadi anggota keluarga yang paling banyak 

menyampaikan pesan. Media telah menjadi pusat budaya masyarakat. Ruang media 

adalah ruang dimana pesan-pesan budaya ditransaksikan. Termasuk media warga radio 

komunitas, akan menjadi ruang dimana pesan-pesan budaya masyarakat kepulauan 

dimediasikan. 

Informasi yang ada di masyarakat mulai dari pengetahuan akan kebutuhan 

sandang, pangan dan papan sampai ke hiburan dapat di sebarkan melalui media warga 

rakom kepulauan. Dengan adanya media warga maka warga dan perangkat desa 

bergotong royong berperan aktif menjalankan fungsi pemerintah dan rakyat melalaui 

media sehingga tercipta keseimbangan ruang publik di daerah kepulauan. Warga akan 

memiliki kepercayaan diri karena memiliki kesetaraan dalam penguasaan informasi. 

Peran serta penduduk kepulauan bukan hanya menerima informasi, tetapi juga 

ikut berpartisipasi dalam mencari informasi yang disebarkan melalui media rakom ke 

masyarakat. Melalui media rakom, masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan 

informasi dan juga meningkatkan nilai-nilai budaya asli kepulauan yaitu mempererat 

tali silaturahmi sesama warga kepulauan. Semua unsur di warga kepulauan, mulai dari 

petani, wiraswasta, pemimpin agama, guru, aparat, dan pemuda kepulauan dapat 

mengemukakan ide dan gagasan, memberi umpan balik baik melalui lisan maupun 

tulisan di dalam program media kerja rakom.  

Jurnalisme Warga Sebagai Basis Dasar Konsumen Media Aktif 

Keinginan warga kepulauan mempunyai rakom menumbuhkan hasrat atau 

pengetahuan akan dunia jurnalistik penyiaran, khususnya di radio. Ada banyak elemen 

yang harus dipenuhi dalam kelembagaan di radio, misalnya: penyiar, teknisi, marketing, 

produksi penyiaran, administrasi dan keuangan, dll. Keterampilan dasar dalam mengisi 

program isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan warga kepulauan adalah syarat mutlak 

agar rakom dapat tumbuh dan berkembang baik dan berkelanjutan.  

Jurnalisme dasar meliputi kemampuan mengenal berita (news), membedakan 

fakta dan opini, menulis berita pendek, standup reportase, dan mengembangkan 

hardnews dan softnews akan menjadi kemampuan dasar yang diperlukan dalam 

pengembangan jurnalisme media warga. Warga kepulauan dapat berlatih memberikan 

informasi kepada media rakom melalui sms, tulisan berita pendek, laporan pandangan 

matauntuk memberitahukan situasi dan kondisi yang aka, sedang, dan telah terjadi di 

masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar jurnalisme ini maka 

akan terbentuk kebiasaan (habit) dan kultur berbagi yang merupakan cikal bakal 

terbentukkan konsumen media yang loyal dan aktif. Media rakom akan menjadi 

medium rembuk desa yang konstruktif bagi pembahasan masalah kemasyarakatan. 
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Media Radio Komunitas Sebagai Ruang Publik 

Ruang publik media sejatinya adalah tempat bertemunya kepentingan bersama 

baik aparat, masyarakat, ataupun investor. Ruang ini terbangun atas orang per orang 

yang secara bersama disebut publik yang mengartikulasikan kepentingan/kebutuhan 

masyarakat/bersama melalui media. Wilayah ini merupakan zona bebas dan netral yang 

didalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal/individu, yang 

bersih/terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme) dan 

bertanggungjawab. (Ashadi, 1997).  

Media radio dapat menjadi ruang publik yang sehat untuk memediasi kepentingan 

warga (publik) dan aparatur negara. Radio sebagai perpanjangan/ekstensi dari ruang 

publik yang bisa menjamin idealisasi public sphere dari proses tarik menarik kuasa yang 

sekaligus menjadi media pembelajaran bersama menuju daulat publik.Hal ini patut 

ditekankan mengingat posisi publik selalu berada dalam posisi asimetris dengan negara. 

Media radio bisa memainkan peran agar posisi tersebut bisa equal dan mencerdaskan. 

Pendampingan – Mandiri 

Media rakom di kepulauan bisa menjadi medium akulturasi strategis bagi 

masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama, ras, pendidikan dan 

pekerjaan yang berbeda-beda. Pengetahuan akan media penyiaran dari masing-masing 

warga juga beragam (ada yang hanya megetahui, tidak sama sekali, atau tahu secara 

general). Disinilah peran aktif tim pendampingan untuk memberikan pengetahuan akan 

media penyiaran, mulai dari regulasi, struktur keorganisasian, program siaran, teknis, 

hingga pendanaan dan pengembangan secara berkelanjutan.  

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mencari beberapa warga yang 

memiliki inisiatif dan ketertarikan dalam mengelola media yang mau belajar tentang 

media sebagai pioner. Tim pendamping memberi masukan bagaimana media dikelola 

atas dasar kemampuan dan potensi lokal yang ada. Model pengelolaan media asli 

(genuine) berbasis kebutuhan dan potensi warga hingga mereka memiliki kemandirian 

untuk mengembangkan media secara berkelanjutan. 

Aspek Kelembagaan  

Radio komunitas kepulauan didirikan oleh warga kepulauan harus mempunyai 

legalitas dan izin pendirian secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Suatu lembaga 

penyiaran komunitas harus mempunyai AD/ART sebagai landasan utama pendirian. 

Dengan mendapat dukungan minimal 250 anggota rill dewasa dan dibuktikan dengan 

fotokopi KTP, maka pengelola dapat memusyawarahkan AD/ART yang akan di bawa 

ke notaris untuk dibuatkan akte pendirian. Selanjutnya akte tersebut dibawa ke 

pengadilan negeri untuk disahkan secara legal sebagai badan hukum perkumpulan. 

Sebenarnya pilihan badan hukum kelembagaan bagi media rakom tidak hanya 

badan hukum perkumpulan, tetapi juga bisa dalam bentuk koperasi. Namun, badan 

hukum koperasi biasanya memiliki jenis usaha yang tidak fokus kepada penyiaran 

sehingga lebih disarankan untuk memilih badan usaha perkumpulan.  

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri atas pengarah dan pelaksana. Pengarah 

sebagai steering committe dan pelaksana sebagai eksekutif committe. Bidang kerja 
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dibuat yang sederhana sesuai kebutuhan penyiaran yakni usaha, program, dan teknis. 

Sebagai badan hukum perkumpulan maka penting untuk memperjelas aset bahwa aset 

termasuk hibah seyogyanya menjadi aset perkumpulan sehingga tidak timbul konflik 

dikemudian hari menyangkut kejelasan aset yang digunakan untuk menyelenggarakan 

siaran. Oleh karena itu sejak awal harus dibuatkan berita acara mengenai kejelasan aset 

baik yang dipinjam maupun yang dihibahkan. Mekanisme organisasi menyangkut rapat 

anggota harus dilakukan secara periodik agar nampak bahwa komunitas ini riil dan 

bukan hanya kumpulan beberapa orang saja. Hal ini penting untuk diperjelas dalam 

kelembagaan karena selama ini media komunitas hanya didominasi sejumlah individu 

tertentu dan proses pelibatan anggota sering tidak dilakukan.Demikian juga perubahan 

personil dan permodalan. 

 
Gambar 1. Alur Pendirian Kelembagaan Perkumpulan Rakom Kepulauan 

Aspek Program 

Program siaran media rakom di kepulauan harus disusun berdasarkan kebutuhan 

warga. Durasi siaran harus dihitung berdasarkan daya dukung ekonomis produksi siaran 

dan pendapatan. Siaran tidak harus full time penuh sepanjang hari. Pada tahap awal, 

siaran dapat dimulai sore hingga malam karena menyesuaikan energi atau daya listrik 

yang ada di lokasi. Acara pengajian agama, berita, diselingi hiburan musik, motivasi 

dan kata-kata mutiara. Sebagai penyemangat kerja dapat diputarkan musik yang 

digemari masyarakat setempat, yakni musik dangdut dan islami. Dalam rangka menjaga 

ukhuwah antarwarga, program-program acara juga dapat diselingi dengan salam 

antarwarga agar terjalin persaudaraan. Acara dialog dapat dikembangkan dengan 

melibatkan semua suku yang ada (multikultur)suku asli dan suku pendatang. Dalam 

penutupan acara dapat diisi dengan tausiah ulama (tokoh agama) dan bacaan ayat suci al 

Qur’an.  

Sebagai pengembangan program juga dapat didesain hiburan yang variatif dan 

dinamis sesuai potensi kreatif seperti setiap jumat/minggu dapat dikembangkan siaran 

anak-anak, remaja, konsultasi agama, pentas rakyat, dan cerita sukses warga kepulauan 

serta kreativitas usaha dari kelompok ibu-ibu. Kelompok strategis ini yang harus terus 

dilatih untuk mengembankan program siaran secara berkelanjutan.  

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik maka program informasi dapat 

mengambil materi dari beberapa referensi baik dari koran, informasi komunitas, pondok 

pesantren, kepala desa dan aparat desa sebagai bahan dasar siar yang dibutuhkan 

komunitas. Aparat desa juga dapat memanfaatkan media ini sebagai media informasi 

mengenai informasi pembangunan desa termasuk didalamnya memamahi informasi 

yang serta merta, sewaktu-waktu, dan berkala untuk pemberdayaan warga terhadap 
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berbagai program pembangunan desa. Penting untuk diperhatikan bahwa masyarakat 

kepuluaan identik dengan kultur religius maka program siaran harus didesain dengan 

brand image menghibur tapi syar’i sesuai adat dan ajaran agama.  

Isi Siaran Pro-publik 

Isi siaran media warga harus mencerminkan kepentingan publik dan benar-benar 

didasarkan atas kebutuhan publik (public’s need) bukan sekadar yang diinginkan publik 

(public’s want). Program siaran harus mencerminkan kepentingan publik (representasi 

suara publik). Tidak hanya representasi publik, tetapi juga sebagai benteng pertahanan 

budaya lokal. 

Agar publik memiliki kepedulian terhadap program maka perlu ada Consultative 

Forum (Ghazali, 2003:51).  

LCF merupakan suatu forum untuk mendiskusikan tentang penyiaran dan 

mengajak masyarakat dalam penggalangan dana publik, perencanaan, dan produksi 

program. Forum LCF ini akan dapat menjadi partner sekaligus wahana yang mampu 

menjembatani apa saja kepentingan masyarakat dalam media publik. Publik akan turut 

memiliki media dan dengan sukarela akan membentuk kelompok-kelompok pendengar. 

Kelompok pendengar ini yang akan menjadi penyampai aspirasi dan harus didorong 

aktif menyalurkan aspirasinya terhadap keberadaan radio. Aspirasi yang disampaikan 

yang kemudian akan menentukan format dan program siaran yang akan dipancarluaskan 

oleh radio publik.Media ini harus menjadi sebuah ruang tempat berdialognya semua 

komponen yang ada di masyarakat. Misalnya, bila pemerintah desa ingin mengeluarkan 

sebuah kebijakan tertentu maka maka radio bisa menyediakan ruang publik untuk 

berdialog bagi pemerintah dan kelompok masyarakat yang akan terkena dampak 

kebijakan tersebut. Dalam ruang itu, pemerintah dan masyarakat dapat berdebat secara 

terbuka perihal kebijakan yang akan terbit. Hal ini sejalan dengan konsep public 

sphereHabermas sebagai ruang otonom diantara negara (state), dan civil society, dimana 

setiap warga negara bisa melibatkan diri dalam diskursus tentang masalah bersama. 

Celah tersebut dapat diisi dan diperankan oleh media massa yang berfungsi ke-publikan 

yang memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap 

dalam masyarakat. Media penyiaran dapat memfasilitasi pembentukan opini publik 

dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen untuk perdebatan publik, 

menyangkut isu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

Sebagai media publik maka format isi siaran siaran dapat merepresentasikan 

budaya lokal sebagai benteng sekaligus pelestari budaya agar masyarakat tidak 

tercerabut dari budaya asal (lokal). Siaran dapat menjangkau segmen masyarakat yang 

lebih luas dengan menghadirkan siaran yang bisa mendorong warga terlibat secara aktif 

dan Radio dapat berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat mendiskusikan 

persoalan-persoalan mutakhir yang dihadapi. 

Masyarakat sebenarnya juga sedang mencari alternatif di luar media arus utama 

(main stream) maka media warga dapat menangkap kebutuhan itu agar menjadi 

alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pendengar (Maryani, 2011). 

Kebeberadaan media warga diperlukan untuk memberikan keseimbangan dalam 
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memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat bersifat 

independen, netral, tidak komersial. (Masduki, 2007)  

Aspek Teknis  

Media rakom kepulauan fm sebagai media siar komunitas sesuai dengan peraturan 

pemerintah di kanal frekuensi 107.70 MHz, 107.8 MHz dan 107.9 MHz. Peralatan yang 

akan digunakan untuk menunjang kegiatan siaran rakom kepulauan terdiri dari 4 

kebutuhan, yaitu: kebutuhan ruang pemancar, ruang studio ruang produksidan 

kebutuhan lain-lain. Adapun alat-alat kebutuhan media rakom seperti berikut ini: 

Tabel 3. Kebutuhan Peralatan Rakom 

No Nama Barang 

Ruang Pemancar 

Nama Barang 

Ruang Studio 

Nama Barang 

Ruang 

Produksi 

Nama Barang 

Kebutuhan lain-

lain 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pemancar 

Exciters 

Limiter dan Dekoder 

Studio Stavolt 

- 

- 

- 

Mixer 

Computer 

Microphone 

Stand Mic 

Head Phone 

Tape Recorder 

Audio Monitor 

Mixer 

Computer 

Microphone 

Head phone 

Audio monitor 

CD Player 

- 

Tower Bambu 

Antena Hazler 

Cable Coaxial 7/8 

Computer 

Printer 

- 

- 

Gambar 2. Diagram Block dan Sistem Konfigurasi Peralatan Radio Komunitas 

Dalam hal teknis penyiaran media warga, prinsip dasar yang harus diingat adalah 

berbiaya murah dan mampu memelihara kapasitas alat secara berkelanjutan. Pengelola 

harus memiliki ketrampilan dasar untuk memperbaiki peralatan jika sewaktu-waktu 

terjadi kerusakan dan masalah. Dalam kepentingan ini maka peralatan yang dipasang 

bisa jadi adalah rakitan lokal, tetapi memiliki daya saing yang tidak kalah dengan 

peralatan pabrikan. 

Pendanaan (Fundrising) 

Radio komunitas memulai pengorganisasiannya melalui tenaga-tenaga masyarakat 

yang ada di kepulauan, baik dari pemuda desa maupun dari aparatur pedesaan. Rakom 

dituntut dapat menciptakan fandom (penggemar) akan acara-acara yang diluncurkan 

oleh anggota radio. Fandom yang tergabung di dalam rakom dapat ditarik iuran rutin 

untuk menunjang keberlangsungan acara rakom. Pendanaan fundrising bukan hanya di 
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iuran rutin dari fandom rakom, namun ada beberapa pihak yang akan ikut, seperti: 

donatur perorangan dan komunitas, donatur perusahaan dan usaha komunitas, NGO dan 

lembaga donor, dan pemerintah. 

Rakom kepulauan dalam hal etika dan kebijakan fundrising mempunyai landasan 

hukum yang dijadikan sebagai legalitas. Acuan peraturan dan hukum yang dimaksud 

adalah UU No. 32 tahun 2002 dan PP No. 51 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran 

komunitas. Dua peraturan hukum tersebut mengatakan bahwaradio komunitas sebagai 

lembaga penyiaran komunitas berfungsi tidak untuk mencari laba dan hanya dapat 

menerima sumbangan yang tidak mengikat.  

Usaha untuk pencarian sumber daya dan pendanaan rakom dilakukan dengan 

metode fundraising yang beragam dengan tujuan untuk mempertahankan 

keberlangsngan acara siaran rakom. Adapun metode fundraising terdiri dari 3 strategi, 

yaitu: mencari sumbangan atau sumber dana yang tersedia (iuran fandom rakom), 

menggalang sumber daya ide kreatif, gagasan, keahlian, tenaga, dan dukungan 

partisipasi warga, dan yang terakhir mencari pendanaan bagi rakom dengan mencari 

iklan (secara on-line dan off-air). Penggalangan dana melalui on-air adalah 

memanfaatkan perangkat siaran dan frekuensi, sdangkan yang off-air dengan 

memanfaatkan peluang-peluang kegiatan di luar siaran. 

 

Gambar 3.  Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada pengelola media 

komunitas 

PENUTUP 

Media radio komunitas dapat dikembangkan sebagai media pemberdayaan warga 

khususnya dalam membuka akses dan keterbukaan informasi publik. Media ini dapat 

menjadi ruang publik, tempat bertemunya gagasan dan pendapat, serta komunikasi antar 

warga. Selain itu dapat dipakai sebagai peningkatan akses dan keterbukaan informasi 
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publik dan dikembangkan sesuai dengan ciri dan potensi sebaga media komunikasi 

komunitas yakni dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga sesuai dengan 

potensi lokal dan dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Pengelolaan media komunitas ini harus berbasis kepada jurnalisme warga dengan 

bertumpu kepada aspek kelembagaan, program, dan teknis secara berkelanjutan. Semua 

desain harus disesuaikan dengan potensi dan kearifan local sehingga media ini dapat 

dikembangkan sesuai dengan potesi dan kebutuhan warga. Media ini dapat menjadi 

medium bertemunya gagasan, ide, umpan balik atas semua program pemerintah desa 

dan remaja yang menjadi pilar penting bagi dinamisasi pembangunan desa. Media ini 

harus dikembangkan, tidak saja menjadi pelestari nilai-nilai, tetapi juga konstruksi 

budaya baru yang sesuai dengan norma adat, nilai agama, dan peraturan formal yang 

berlaku. Media ini juga harus bertumpu pada patisipasi aktif warga yang multikultur 

yang bisa menciptakan pemahaman bersama secara alamiah dan dapat dikembangkan 

berkelanjutan.  

DAFTAR PUSTAKA 

Ashadi Siregar, 2011. Jurnalisme Publicsphere dan Etika, LP3Y,Yogyakarta 

Ariadi, Septi, 2010. Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Jawa Timur, Jurnal 

Masyarakat dan Kebudayaan FISIB Universitas Airlangga Volume 14, Nomor 4, 

hal 3-24, Surabaya 

Gazali, Effendi dkk, (2003) Konstruksi Sosial Industri Penyiaran, Departemen Ilmu 

Komunikasi UI & IFES, Jakarta 

Maryani, Eni. 2011. Media dan Perubahan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Masduki, 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS 

Surokim, Tatag Handaka, (2011) Meminimalisasi Konflik Antaretnis di Kepualauan 

Timur Madura Melalui Radio Komunitas, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan 

FISIB Universitas Airlangga Volume 24, Nomor 1, hal 35-44, Surabaya 

Tankard & Severin, W (2001) Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di 

Dalam Media Massa. Jakarta: Penerbit Kencana. 

Tripambudi, Sigit, 2011. Radio Komunitas Sebagai Media Alternatif untuk 

Pemberdayaan masyarakat, Jurnal Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi 

FISIP UPN Veteran Vol. 9 No. 3, hal 323-343, Yogyakarta 

 
 

 

 

 

 



 


	COVER SEMNAS 1.pdf (p.1)
	PROSIDING SEMNAS AGRIBIS.pdf (p.2-21)
	Cover.pdf
	sosiologi 6.pdf

	COVER SEMNAS 2.pdf (p.22)

