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Proposal Penawaran Radio FM 

 
Opsi Radio Komunitas 
Perangkat Pemancar Radio FM 
 

 

Paket Pemancar Spesifikasi Harga 
100 watt - Exciter FM 88-108 MHz (7 Watt) 

- Booster FM 100 Watt 
- Kabel Koaksial 5/8 RG 8 (30 meter) 
- Antenna Omnidireksional 5/8 λ 
- Switching PSU 
- Box + Fan 

Rp 8.500.000,00 

300 watt - Exciter FM 88-108 MHz (7 Watt) 
- Booster FM 300 Watt 
- Kabel Koaksial 5/8 RG 8 (30 meter) 
- 1 buah Antenna 4-bay 7/8 λ 
- Switching PSU 
- Box + Fan 

Rp 33.500.000,00 

500 watt - Exciter FM 88-108 MHz (7 Watt) 
- Booster FM 500 Watt 
- Kabel Koaksial 5/8 RG 8 (30 meter) 
- 1 buah Antenna 4-bay 7/8 λ 
- Switching PSU 
- Box + Fan 

Rp 42.500.000,00 

 
 

Keterangan :  

- Harga belum termasuk biaya kirim.  

- Kebutuhan perangkat masih dapat disesuaikan dengan kondisi. Penawaran di atas adalah penawaran paket 

pemancar saja, belum termasuk perangkat audio. 
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Gambaran Kebutuhan Perangkat Audio 

Perangkat Jumlah Harga 

Mixer Behringer XENYX 1622FX  1 buah Rp 4.600.000,00 

Mikropon Sure SM 58 2 buah. Rp 2.600.000,00 

Standing Mikrofon SAMSON 2 buah. Rp 1.300.000,00 

Telepon Hybrid 1 buah (2 line telepon) Rp 2.400.000,00 

Headset 2 buah.  Rp 1.200.000,00 

Kabel Audio 20 meter.  Rp     300.000,00 

Komputer Siaran 
Intel i3, RAM 2 GB DDR III, Motherboard 
Gigabyte H55M-S2H, HDD 500 GB SATA 

Rp 5.500.000,00 

Software siaran 
Adobe Audition 
Zara Radio 

Rp 0,00 

Subtotal  Rp 17.900.000,00 

 

  



 

LAMBDA radio | Proposal Penawaran perangkat Pemancar FM 

 

 

Gambaran Instalasi Tower 
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Perangkat Deskripsi Harga 

Tower Triangle 

Hotdip Galvanized (30 cm x 30 cm x 30 cm) 
- @Stage : 5 meter (total 4 stage) 
- Angkur tengah & angkur samping 
- Seling 4mm 
- Span Skrup 12 mm 
- Klem seling 
- Baut tower 
- D sukle 
- Akomodasi 
- Jasa pemasangan 

Rp 14.400.000,00 

Grounding anti petir 

- Kabel NYA 25 mm kuning-hijau 
- Pipa support 
- Klem U 
- Kabel Tiz 

Rp 6.500.000,00 

Subtotal  Rp 20.900.000,00 
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Perijinan dan Sistem Streaming radio 

Perihal Keterangan Biaya 

Pengurusan perijinan radio 

Pengurusan ijin radio komunitas dapat mencapai 
rentang waktu satu tahun meliputi akta notaries, 
surat dukungan, perijinan ke KPID, Dirjen Postel 
dan KPI 

Rp 25.000.000,00 

Pembuatan sistem streaming 

Server IBM X3100-M3-4253B2X 
Intel Xeon Quad Core X3430 2.4 GHz, 2GB PC3-
10600 ECC DDR3, 1x250GB SATA 7,2krpm SATA, 
DVD ROM SATA, 350Watts Power supply 
(Konversi 1 USD = Rp 9200) 

 
Rp 

USD 3280 
30.176.000,00 

Biaya Operator ISP (Speedy Paket Familia) per 
bulan  
(belum termasuk biaya registrasi Rp 75.000)  

Rp 645.000,00 

Instalasi Perangkat, Jaringan dan Software Rp  2.500.000,00 

OS Linux dan Winamp Shoutcast streaming 
system  

Rp 0,00 

Subtotal  Rp 57.767.000,00 

 

*catatan : biaya operator tidak dijumlahkan ke subtotal karena merupakan beban biaya bulanan  

http://www.anugrahpratama.com/product/server-ibm-x3100-m3-4253b2x/
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Teknis Instalasi Produk 

Keterangan Perangkat Audio dan Pemancar 

Mixer

PC

MicMic

Exciter FM 30 Watt
Booster FM xxxx Watt

Menara Radio + Antena

Kabel Koaksial

Kabel Audio

KETERANGAN

 

Perangkat komputer mengeluarkan input audio (berupa lagu dan suara) yang dihubungkan dengan mixer 

audio sebagai pengolah suara. Mixer akan menggabungkan input suara dari komputer dengan suara dari 

penyiar (Mic). Hasil keluaran Mixer akan dipancarkan melalui Pemancar Radio FM yang terdiri dari exciter 30 

watt dan Booster xxxx watt (sesuai daya yang dipilih). Terakhir, hasil audio yang telah dikuatkan akan 

dikirimkan melalui antena 5/8 λ. 

Keterangan:  

1. Untuk pemesanan barang dapat menghubungi Andri Haryono (+62856 2466 5075 atau +62899 7900 981) 

selaku contact person atau dengan mengirimkan email ke  andri.haryono26@gmail.com atau 

lambda_radio@yahoo.com  

2. Uang muka minimal 50% sebagai  tanda  kesepakatan,  sisanya  saat  terima  alat  atau sebelum 

pengiriman barang jika diinginkan barang dikirim melalui TIKI.  

3. Masa pemesanan sampai barang sampai di lokasi  sekitar 2 - 4 minggu. Tidak termasuk urusan perijinan.  

4. Harga belum termasuk biaya pengiriman.  

5. Pembelian dengan paket diberikan garansi selama satu tahun.  

6. Untuk pemesanan barang yang tidak ada di daftar dapat menghubungi contact person diatas. 

 

Bandung, 20 November 2010 

 

 

 

Dito Anggodo 

Team LAMBDA Radio 

  

mailto:andri.haryono26@gmail.com
mailto:lambda_radio@yahoo.com
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Proses Perijinan Radio Komunitas 

 
Skema proses perijinan sebuah stasiun radio komunitas dapat dilihat pada bagan di atas, Untuk informasi 

lebih detail mungkin dapat dikonfirmasikan dengan KPID setempat terkait kebijakan-kebijakan setempat. 

LAMBDA juga dapat memberikan jasa pengurusan proses perijinan radio komunitas Anda bila dibutuhkan. 
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FAQ (Frequently Ask Question) 

 

1. Apa beda radio FM komersil dan radio FM komunitas ? 

Perbedaan radio komunitas dengan radio komersial (swasta) dapat diamati pada tabel berikut ini. 

Hal Radio Komersil (Swasta) Radio Komunitas 

Rentang 
Frekuensi Siaran 

88.0 – 107.6 FM 107.7 – 107.9 FM 

Kuat Daya 
Pemancar 

>= 300 Watt < 200 Watt atau jangkauan siar < 2,5 km 

Komersialisasi boleh mengkomersilkan program 
siarannya melalui iklan 

tidak boleh mengkomersilkan siarannya dengan iklan 
yang bersifat komersial, kecuali iklan produk hasil 
komunitas tersebut serta iklan layanan masyarakat 

Konten Siaran konten siarannya mengikuti selera 
pasar serta gaya hidup masyarakat 
kota 

konten siarannya bersifat lokal, dari, oleh, untuk 
masyarakat setempat 

 
2. Apakah stasiun radio FM komunitas dapat dikomersilkan ? 

Sesuai keterangan di atas, apabila yang dimaksud stasiun radio FM komunitas dapat dikomersialkan 

dalam artian dipasang iklan yang tujuannya komersil, tidak bisa, tapi ada perkecualian bila produk 

yang diiklankan adalah hasil dari komunitas tersebut.  

Bila yang dimaksud apakah stasiun radio FM komunitas dapat berubah status menjadi radio 

komersil, maka jawabannya bisa saja, namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan 

membutuhkan biaya lagi, seperti frekuensi yang digunakan, kuat pemancar yang digunakan. Di 

samping itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan “nyawa” dasar antara radio komersil 

dan radio komunitas. Sehingga perubahan jenis radio mungkin tidak dapat begitu saja dilakukan. 

 
3. Bagaimana membuat Radio komunitas bisa survive dalam bidang keuangan? 

Seperti yang dijelaskan pada pertanyaan No. 2, radio komunitas boleh mengiklankan produk hasil 

komunitas tersebut ke komunitas itu juga sebagai sasaran iklan. Misalnya penjual pengusaha 

makanan di komunitas tersebut memasang iklan mengenai produknya pada radio komunitas. Cara 

lain yang bisa ditempuh adalah menjadikan radio komunitas sarana pengumuman acara atau 

kegiatan yang diadakan oleh anggota komunitas dengan menyertakan biaya tertentu. Intinya adalah 

berkreatifitas agar radio komunitas tetap bisa memperoleh dana tanpa melanggar peraturan yang 

ada. 

 

Info lebih lanjut dapat mengunjungi : 
http://lambdaradio.wordpress.com 

http://deeto88.wordpress.com/category/radio/ 
http://bilt4blog.wordpress.com 

 

http://lambdaradio.wordpress.com/
http://deeto88.wordpress.com/category/radio/
http://bilt4blog.wordpress.com/
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Contoh Proposal Radio Komunitas 

Berikut ini contoh untuk proposal pengajuan pendirian radio komunitas ke lembaga donator atau 

penanggung jawab utama. 

RADIO KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA 

XYZ RADIO 107,7 FM STEREO 

Akta Notaris ……………………… 

Studio / Office : ……………………………….  

Studio / Office :  

Jln.  ………………… 

LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia sebagai modal dasar maju dan berkembangnya suatu bangsa dan negara perlu 

adanya peningkatan dan penempaan, terutama yang terkait dengan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan, pelestarian dan perkembangan kesenian dan kebudayaan bangsa. Hal ini 

dilakukan mengingat semakin terbuka luasnya wawasan dan cakrawala dunia dalam era globalisasi 

khususnya dalam bidang seni dan budaya. Penyebaran informasi yang bermanfaat dan arus  juga 

dibutuhkan oleh masyarakat. Agar seni dan budaya bangsa yang dimiliki dapat terjaga integritasnya, 

atau dengan melakukan upaya menjalin persaudaraan, persatuan, kesatuan, antar bangsa umumnya, 

dan organisasi/komunitas/  kelompok / seniman – seniman dan masyarakat pecinta seni khususnya di 

Kabupaten Xxx. 

Media radio siaran merupakan salah satu media massa elektronik yang terbukti efektif dalam 

meningkatkan penyampaian arus informasi dan komunikasi di masyarakat, khususnya masyarakat di 

Kabupaten Xxx. 

Kabupaten xxx memilki beragam potensi daerah yang menarik  sekaligus berpeluang menjadi daerah 

strategis pariwisata dan pengembangan budaya yang patut dikembangkan. Pelestarian budaya dan 

pengembangan pariwisata juga merupakan agenda penting bagi pemerintah daerah kabupaten xxx 

untuk mengembangkan potensi-potensi wisata dan budaya tersebut sesuai dengan visi kabupaten xxx 

sebagai daerah wisata dan agrobisnis. 

Salah satu bentuk partisipasi kongkrit kami dalam rangka membuka wawasan dan cakrawala dunia 

dalam penyampaian informasi yang bermanfaat, aktual, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta untuk lebih mengupayakan pemanfaatan sumber daya manusia, 

apresiasi seni, dan pengembangan minat dan bakat masyarakat  maka XYZ RADIO yang berada di 

frekuensi 107,7 FM dengan nama sebutan RADIO KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA 

berkedudukan dan beralamat di Jalan …………… bermaksud  menjadi media dan sarana masyarakat 

Kabupaten xxx dalam rangka menjadikan media radio ini sebagai wadah apresiasi seni dan budaya 

bagi masyarakat guna terwujudnya pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah di masyarakat, 

khususnya masyarakat Kabupaten xxx. 
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DASAR PEMIKIRAN 

1. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran 

2. UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 21 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga 

Penyiaran Komunitas. 

MAKSUD PENDIRIAN 

1)    Menjadi lembaga penyiaran komunitas dalam memfasilitasi para pendengar khususnya 

masyarakat penikmat seni dan seniman sebagai media penyampaian opini,  ide dan gagasan-gagasan 

dalam menghadapi arus informasi di masyarakat; 

2)    Menjadi lembaga penyiaran yang turut serta dalam rangka  pembangunan bangsa dan sumber 

daya manusia Indonesia; 

3)    Menjadi lembaga penyiaran komunitas yang mandiri dalam memotivasi para seniman, 

khususnya pemuda atau remaja dalam rangka meningkatkan potensi dan kreativitas seni di 

Kabupaten xxx; 

4)    Sebagai lembaga penyiaran komunitas yang ikut berpartisifasi dalam membina dan menjalin 

hubungan komunikasi dan saling tukar menukar informasi antar masyarakat penikmat seni dan 

seniman di Kabupaten xxx. 

TUJUAN PENDIRIAN  

1)    Menambah wawasan dan pengetahuan para pendengar dengan memberikan metode serta 

program-pogram siaran radio media yang berfungsi to inform, to  educate, to persuate, to entertaint 

kepada masyarakat, khususnya bagi para pegiat seni di kabupaten xxx 

2)    Membantu pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten xxx; 

3)    Meningkatkan apresiasi seni dan budaya baik itu kesenian daerah maupun yang sifatnya modern 

dalam upaya pelestarian kebudayaan dan pengembangan seni daerah. 

4)    Meningkatkan dan mempertahankan persatuan, kesatuan dan keutuhan sebagai masyarakat yang 

aman, tentram dan damai; 

5)    Sarana hiburan, informasi, pendidikan dan pariwisata. 
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Visi 

1)    Menjadikan lembaga penyiaran komunitas seni dan budaya sebagai media center kegiatan 

masyarakat untuk belajar, bekesenian, sekaligus sebagai media apresiasi pengembangan minat dan 

kreativitas seni masyarakat di Kabupaten xxx 

2)    Menjadi lembaga penyiaran komunitas yang mandiri dalam membangun sumber daya manusia 

yang unggul di segala bidang; 

3)    Menjadi pusat media informasi dan komunikasi antar seniman dan masyarakat seni di 

Kabupaten xxx; 

4)    Sarana pendidikan, informasi, budaya sekaligus hiburan dan pelestarian pariwisata di 

Kabupataen xxx. 

Misi 

1)    Mensosialisasikan dan menjalankan program-program pembinaan seni dan budaya di radio yang 

dikemas secara apik dan terencana kepada masyarakat, Seniman, dan pecinta seni di Kabupaten Xxx. 

2)    Melakukan upaya strategis dalam rangka menarik simpati dan dukungan masyarakat seni 

khususnya para Seniman di Kabupaten Xxx. 

3)    Membina masyarakat dan komunitas dengan menjalankan program sajian acara pendidikan, seni 

dan budaya 

4)    Ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pembangunan daerah di Kabupaten Xxx 

5)    Menyelenggarakan kegiatan acara kesenian, sebagai media partner penyelenggara acara-acara 

kebudayaan dan kesenian di kabupaten xxx 

6)    Melakukan upaya mensosialisasikan program-program yang terarah kepada para seniman di 

Kabupaten Xxx. 

PROFIL RADIO 

XYZ Radio 107,7 FM merupakan satu satunya stasiun radio siaran komunitas seni dan budaya di 

Kabupaten Xxx. XYZ radio didirikan pada tanggal 25 Desember 2005. diawali dari sebuah 

komunitas kami dibidang pendidikan, seni, musik, sastra, dan teater. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, budaya dan kebutuhan informasi masyarakat 

yang semakin tinggi, media siaran radio adalah sebagai salah satu sarana kami dalam menunjang 

kegiatan komunitas kami sehari-hari.  oleh karena melalui siaran radio komunitas kami mencari 

sarana apresiasi komunitas kami yaitu dengan tujuan menjadi media fasilitator bagi masyarakat 

khususnya generasi muda yang peduli akan pendidikan, seni, budaya, teknologi informasi. guna 

mempersiapkan Sumber Daya Manusia di era globalisasi dan tantangan jaman saat ini dengan media 

siaran radio. 
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XYZ radio sebagai lembaga radio siaran bertujuan menjadi lembaga penyiaran komunitas sebagai 

sarana penyampai informasi, komunikasi dalam menumbuhkan kreativitas, bakat, dan sumber daya 

khususnya dalam mengapresiasikan kegiatan pendidikan, seni dan budaya di Kabupaten Xxx. 

Sebagai radio siaran komunitas seni dan budaya, XYZ radio berusaha memberikan sajian acara yang 

bisa menginspirasi tumbuhnya ide-ide baru dibidang seni dan pendidikan melalui siaran radio, 

sehingga acara-acara siaran radio tidak hanya didominasi oleh sajian acara hiburan, tetapi bertujuan 

sebagai media informasi dan pendidikan yang bisa menjadi media alternatif penyeimbang di tengah 

maraknya media-media massa lain yang kurang sehat. Media siaran radio juga sebagai sarana 

pengembangan ide dan gagasan bagi masyarakat. 

DATA STASIUN RADIO 

Nama Radio                  : XYZ RADIO (Radio Komunitas Seni dan Budaya) 

Akta Notaris                  : Akta Notaris ……………………… 

Izin Penyelengraan        : Surat KPID Jabar No 

Frekuensi                      : 107,8 Mhz Stereo 

Alamat Studio               : Jln. ………………………Xxx Kab. Xxx 

Alamat Kantor               : Studio XYZ Radio Lt 2 Jln. ………………………Xxx Kab. XXX 

Format station              : Radio Komunitas Seni dan Budaya 

-          Seni Musik 

-          Seni Sastra dan Literasi 

-          Teater 

-          Jurnalistik  dan Broadcast 

-          Bahasa 

Format siaran               :  

-     Informasi                  -   Pendidikan dan Kebudayaan 

-      Hiburan / Musik                -   Religi 

-      Talk show                          -   Infotainment 

-      Edutainment. dsb                -   Live Art Perfomance 

Format musik                :  

-    Pop Alternative                    – Easy listening 



 

LAMBDA radio | Proposal Penawaran perangkat Pemancar FM 

 

 

-   lagu Tradisional Daerah        - Etnis Daerah 

-   Jazz. Dsb                               -  Mancanegara 

Target audience            :  Pelajar / Mahasiswa / Komunitas Seni, Musik dan Sastra / masyarakat 

umum pecinta seni dan budaya 

Call station                   : Radio Komunitas Seni dan Budaya 

Call audience                : XYZ-ers 

Contact person 

Studio / Office : Jalan ……………………….Xxx Jawa Barat 

PROFIL KOMUNITAS 

Kabupaten Xxx memiliki beragam potensi terutama di bidang seni dan kebudayaan. Hal ini sangat 

disayangkan, apabila pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah  tersebut kurang optimal 

dalam pengelolaanya. Seni dan budaya merupakan dua aspek yang dapat menjadi media dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua aspek tersebut juga merupakan aset yang 

berharga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan antar masyarakat. 

Seni dan budaya daerah juga merupakan salah satu aspek daya tarik para wisatawan baik itu 

domestik maupun internasional dalam menikmati hasil seni dan budaya tersebut, khususnya 

Kabupaten Xxx dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu masyarakat Kabupaten Xxx 

membutuhkan media untuk mengapresiasikan kegiatan seninya, khususnya pembinaan bagi generasi 

muda yang memliki minat dan bakat serta peduli terhadap kebudayaan daerahnya sendiri, sekaligus 

mengaktualisasikan visi dan misi Kabupaten Xxx khususnya di bidang pariwisata, kesenian dan 

kebudayaan daerah Kabupaten Xxx. 

Beragamnya komunitas seni di Kabupaten Xxx diantaranya Komunitas Seni Sisingaan, Komunitas 

Seni Teater, Komunitas Sastra, Komunitas Tarik Suara, dsb. Mendorong kami untuk mendirikan 

komunitas seni dan budaya yang dapat mewadahi seni dan budaya tersebut melalui media radio 

komunitas bernama XYZ RADIO. Hal itu semata-mata sebagai bentuk partisipasi kami untuk 

mengembangkan dan melestarikan budaya daerah yang menjadi ciri dan kepribadian dari suatu 

daerah. 

 

KEGIATAN 

1. Merekrut anggota-anggota baru komunitas radio seni dan budaya di Kabupaten Xxx untuk 

bergabung bersama-sama menjalankan program. 

2. Membuat acara program komunitas  pecinta seni di  Kabupaten Xxx, dalam rangka 

menjadikan media radio sebagai wadah apresiasi seni. 

3. Membuat acara program  para pecinta seni yang melibatkan peserta siswa-siswi di seluruh 

sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA dan MAHASISWA di kabupaten xxx untuk mewadahi 

mereka mengadakan kegiatan-kegiatan seni dan apresiasi seni. 
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4. Membuat dan mengadakan even-even berkala kegiatan kesenian di Kabupaten Xxx sebagai 

media partner 

5. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Xxx sebagai media partner dan menjadi 

mitra kerja dalam kegiatan-kegaitan kesenian di Kabupaten Xxx. 

6. Menjadi fasilitator kegiatan acara kesenian baik itu yang bertaraf lokal, Nasional, dan 

Internasional 

7. Bekerjasama dengan lembaga media-media informasi Cetak/Elektronik di Kabupaten Xxx 

dalam rangka mempromosikan seni dan budaya Kabupaten Xxx yang kaya akan tradisi 

kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Xxx. 

8. Menjalankan program-program acara XYZ RADIO (Radio Komunitas Seni dan Budaya) 

secara baik dan konsisten. 

9. Membuat program-program acara di XYZ RADIO (Radio Komunitas Seni dan Budaya) yang 

bisa menarik, bermanfaat dan diterima seluruh masyarakat Kabupaten Xxx 

 

PROGRAM RADIO 

1)    BERITA RINGAN (soft news) merupakan kemasan acara program siaran yang 

mengetengahkan acara berita ringan seputar dunia Seni dan Budaya secara umum, baik itu berita 

ringan nasional maupun lokal daerah; 

2)    INFORMASI : merupakan bentuk acara siaran informasi secara umum (bidang ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, seni tradisional / kontemporer, olahraga dan kesehatan, IPTEK, hukum, 

dunia sekolah dan dunia hiburan / umum); 

3)    TALK SHOW : merupakan acara interaktif antara para penikmat seni, seniman maupun 

kritikus seni  baik itu dengan masyarakat seni ataupun dengan  pelajar yang membahas satu tema 

mengenai seputar dunia kesenian dan kebudayan yang dikemas secara ringan dan terarah; 

4)    DIALOG INTERAKTIF : merupakan ajang untuk penyampaian ide dan juga gagasan para 

peserta dialog  mengenai permasalahan yang sedang hangat baik antar peserta dialog maupun dengan 

para pendengar. Acara debat ini membahas tema tentang kondisi, situasi, perkembangan, wawasan, 

informasi mengenai seni dan budaya indonesia dimata masyarakat sekarang ini. Acara ini juga 

melibatkan para pecinta seni, pelajar, seniman, dam masyarakat di Kabupaten Xxx. 

5)    SNAPSHOT, adalah merupakan bentuk kemasan informasi / hiburan dalam bentuk rekaman 

mengenai istilah-istilah, pengertian, tentang bidang mata pelajaran, puisi, sastra atau umum. 

Sumbernya bisa dari buku-buku, ensiklopedia, kamus, dsb; 

6)    MUSIK, merupakan acara hiburan yang menyuguhkan berbagai macam musik     (Musik 

tradisional, etnis, kontemporer, pop, klasik, rock, jazz, etnis dsb) yang dikemas dengan acara 

request,quiz,dsb; 

7)    MUSIK LIVE SHOW, merupakan acara pentas unjuk kabisa komunitas seni musik untuk 

menampilkan karya-karya musiknya secara langsung di radio. 

8)    PENTAS UNJUK KABISA, merupakan acara penampilan para anggota komunits 

menampilkan karya-karya seninya seperti baca puisi, cerpen,  
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9)    KLUB SASTRA : merupakan acara diperuntukan bagi para pelajar dan mahasiswa di 

Kabupaten Xxx dengan masyarakat seni yang ingin mengembangkan keterampilan dalam seni, baik 

itu seni musik, Teater, seni tulis menulis (cerpen,novel,roman dsb) 

10) IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 

PENJELASAN SDM DAN KEAHLIAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahlian dalam mengelola sebuah  kegiatan radio sangat penting 

sekali, guna kelangsungan jalannya kegiatan siaran sehari-hari sebuah radio. Tidak sedikit radio-

radio komunitas lain yang terpaksa tidak bisa menjalankan aktivitas radionya, dikarenakan tidak 

siapnya Sumber Daya dan Keahlian serta pengalaman di bidang radio. 

ER RADIO adalah salah satu radio komunitas Seni dan Budaya yang ada di Kabupaten Xxx yang 

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai seni dan kebudayaan di masyarakat. Dengan dibekali 

perencanaan  sistem manajemen dan pengelolaan yang baik bagi radio kami, maka XYZ RADIO 

diharapkan akan terus eksis di masyarakat. 

Perencanaan yang telah kami buat guna mempersiapkan sumber daya manusia yang ada diantaranya, 

memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan mempunyai skill di bidang seni, sesuai 

dengan kebutuhan, memiliki Sumber Daya Manusia yang mempunyai pendidikan setingkat SLTA 

yang mempunyai pengetahuan di bidang radio siaran, memiliki sumber daya manusia yang sebagian 

besar telah berstatus mahasiswa dan sarjana, sehingga prospek kedepan diharapkan mampu 

menjalankan aktivitas radio dengan baik, memiliki sumber daya manusia yang  sangat peduli 

terhadap kesenian dan kebudayaan, khususnya di Kabupaten Xxx. 

Struktur Kepengurusan Radio Komunitas Seni Dan Budaya  XYZ Radio 107,7 FM 

Badan Pendiri 

Dewan Penyiaran Komunitas 

Badan Pengurus 

Penganggung jawab Prog. Siaran          : 

Penganggung jawab Prog. Berita : 

Penganggung jawab Keuangan   : 

Penanggung jawab Litbang        : 

Penganggung jawab Teknis        : 

Kepala Studio                            : 

Sekretaris                                 : 

Bendahara                                : 
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Program Director                      : 

Penyiar                                     : 

Scriptwriter                              : 

Reporter                                   : 

Music Director                         : 

Production                               : 

Keuangan                                 : 

Promotion                                : 

Humas                                      : 

OB Van / EO                            : 

Contact Person 

Studio / Office : 

REKRUITMENT SDM 

1. Membina dan melatih anggota komunitas dengan pembekalan yang nyata mengenai sistem 

kerja di sebuah radio siaran, khususnya siaran radio komunitas seni dan budaya yaitu XYZ 

RADIO. 

2. Membina dan melatih calon pengurus dari Pelajar dari tingkat SMA dan Mahasiswa untuk 

direkrut menjadi pengurus stasiun radio XYZ yang professional, khususnya bagi mereka yang 

peduli terhadap seni dan budaya daerahnya. 

3. Menyeleksi calon-calon anggota untuk ditempatkan sebagai pengurus pelaksana siaran radio 

di XYZ RADIO dangan kriteria-kriteria menjadi seorang pengurus sesuai dengan rencana. 

4. Mengadakan training-training, baik itu yang berhubungan dengan penyiaran maupun yang 

menyangkut kegiatan-kegiatan kesenian bagi para pelajar maupun masyarakat yang peduli 

terhadap seni dan budaya yang ada di Kabupaten Xxx, yang diharapkan mampu mengisi 

kebutuhan dalam manajemen siaran radio komunitas. 

5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas seni untuk bergabung 

dalam aktivitas seni yang diselenggarakan oleh XYZ RADIO. 

6. Bekerjasama dengan pemerintah daerah guna membantu peningkatan sumber daya manusia 

baik itu di bidang penyiaran mapun di bidang manajemen. 

7. Mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian dalam bentuk festival atau lomba kesenian untuk 

menjaring calon-calon anggota guna mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional. 
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Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Barang Perangkat Radio 

XYZ Radio 107,7 FM 

NO 
NAMA 

BARANG 
JENIS/SPESIFIKASI 

HARGA 

(Rp) 

TOTAL 

(Rp) 

1 Meja + Kursi 

Penyiar 

10 x 5 m
2
   

2 Meja + Kursi 

Operator 

1 set   

3 Pesawat 

Pemancar 

1 set   

4 Antena 1 set   

5 Tiang Antena 1 unit   

6 Speaker 1 set   

7 Amply Power 1 unit   

8 Mixer 4 track 1 unit   

9 Komputer 

Broadcast 

2 unit   

10 Mikropon 4 unit   

11 Standar 

Mikropon 

4 unit   

12 Headphone 2 unit   

13 Pesawat Telepon 1 unit   

14 Peralatan Studio    

JUMLAH  
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PENUTUP 

Membuka cakrawala melalui dunia penyiaran khususnya media siaran radio memiliki manffaat besar 

bagi pembangunan informasi dan wawasan terutama dalam rangka terutama dalam rangka 

meningkatkan dan menyiapkan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi manusia berwawsan 

luas dan berintelektual yang tinggi sebagai lokomotif kemajuan suatu daerah khususnya kabupaten 

xxx. 

Oleh karena itu, tak ada hal lain yang dapat kami ungkapkan selain berharap kegiatan kami mendapat 

perhatian penuh dan dukungan nyata dari berbagai pihak agar kegiatan kami dapat dilaksanakan 

dengan lancar. 

Demikianlah kami berusaha menunjukan kepedulian kami terhadap dunia pendidkan, pemeliharaan, 

dan pengembangan seni dan budaya masyarakat di kabupaten xxx, bukan demi nama baik dan 

kehormatan, melainkan mewujudkan cita-cita komunitas kami dalam membentuk jiwa kepedulian 

kami terhadap pendidikan, seni dan budaya. Untuk  itu kami hanya berusaha memperbesar 

kemungkinan belajar dan berkarya. 

Atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih. 

Xxx,  Februari 2010 

Kepala Studio  

XYZ Radio 107,8 FM 

 

 

 

 

 

Dito A.P 

Sekretaris  

 

 

 

 

 

D. Anggodo. P 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua  

Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) 

 

 

D. A. Prihastomo  
 
 


