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POTENSI RADIO KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN
PERTANIAN

Potential For Community Radio Media as Agricultural Extension

Andi Warnaen dan Nurlaili
Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP), Malang 

Email: warnaen andi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Radio Komunitas merupakan salah satu media penyiaran yang dapat dijadikan sebagai 
media penyuluhan untuk menyebarkan informasi, inovasi dibidang pertanian dan media 
pendidikan. Penelitian ini bertujuan untnk mengkaji seberapa besar potensi radio 
komunitas sebagai media penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan di Radio 
Komunitas Pass FM Kota Batu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah desknptif 
kualitatif, adapun infonnan pada penelitian ini adalah para pendiri dan pengurus Pass FM. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik Triangulasi diantaranya observasi 
partisipatif moderat, focus group discussion (FGD), wawancara semiterstruktur dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif Miled 
dan Hubennan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Potensi Radio Komunitas sebagai 
media penyuluhan pertanian diantaranya adalah content radio komunitas sesuai dengan 
kondisi dan kepentingan komunitas, isi dirancang oleh lembaga media bersama anggota 
komunitas (partisipatif), bersifat interaktif, feedback cendrung langsung, system lebih 
sederhana dan murah. Kondisi petani yang dibentuk kelompok tani dan gapoktan serta 
adanya lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan, menjadi potensi yang sangat baik bagi 
penyuluh untuk mengembangkan media radio komunitas sebagai media penyuluhan 
pertanian, sehingga mepermudah dalam menyampaikan informasi teknologi, sarana 
produksi, pembiayaan, dan pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Radio komunitas 
dapat diaplikasikan pada tingkat kelompok tani dan gapoktan, dan balai Penyuluhan 
Pertanian tingkat kecamatan.

Kata Kunci : Rakont, Radio komunitas, inovasi penyuluhan, media penyuluhan 
pertanian

ABSTRACT

Community radio is a broadcast medium that can be used as media outreach to disseminate 
information, innovation in agriculture and media education. This study aims to assess how 
big the potential of community radio as a medium of agricultural extension. Research 
conducted at the Pass Community Radio FM Kota Batu. The approach used in this study is 
qualitative descriptive, while the informants in this study is the founder and board Pass 
FM. Data collection technique is the technique of triangulation among moderate participant 
observation, focus group discussion (FGD), semi structured interviews and documentation. 
Data analysis technique used is the technique of interactive analysis and Hubennan Miled.
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Results showed that the potential of community radio as a medium of agricultural 
extension include the content of community radio in accordance with the conditions and 
the interests of the community, designed by the content of media organizations together 
with community members (participatory), interactive, feedback tends to direct, simpler and 
cheaper system. Conditions of fanners who formed farmer groups and gapoktan as well as 
their extension services at the distnct level, it becomes a very good potential for extension 
to develop media community radio as a medium of agricultural extension, so mepermudah 
in conveying infonnation technology, the means of production, financing, and market. The 
conclusion of this study is a community radio can be applied at the level of fanners' groups 
and gapoktan, and the porch of Agricultural Extension district level.

Keywords: Rakom, Radio community, innovation extension, agricultural extension 
media

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia penyiaran buah dan 
era reformasi melahirkan media yang 
mapan dan demokratis. Keadaan media 
massa di Indonesia juga sudah 
berkembang dengan pesat, baik media 
cetak maupun media siaran. Dukungan 
media massa dalam pembangunan 
pertanian, media massa dapat menjadi 
media pembangunan, media edukasi bagi 
masyarakat dan dapat memotivasi serta 
menggerakkan peranserta masyarakat 
dalam pembangunan. Media massa yang 
potensial untuk mendukung pembangunan 
pertanian salah satunya adalah radio. 
Radio memiliki kemampuan tinggi untuk 
mengantarkan dan menyebarkan pesan- 
pesan pembangunan secara cepat dan 
serentak kepada khalayak luas, yang 
berada di tempat yang terpencar, tersebar 
luas, sampai ke tempat-tempat yang jauh 
terpencil dan siilit dicapai dengan media 
lainnya. Radio merupakan medianya 
masyarakat menengah ke bawah, selnngga 
cocok untuk menggerakan pembanguanan 
pertanian di pedesaan-pedesaan.

Setelah era reformasi perkembangan 
media penyiaran di Indonesia tergolong 
pesat dengan banyaknya bermunculan 
lembaga dan stasiun penyiaran televisi 
dan radio. Khalayak mendapatkan banyak 
altematif siaran televisi dan radio untuk 
mendapatkan informasi, pendidikan dan

hiburan. Selain lembaga penyiaran swasta 
komersial yang lebih menekankan pada 
keuntungan finansial {Profit oriented), 
sehingga materi siaran lebih banyak 
berupa hiburan dan iklan dan sangat 
sedikit memberikan porsi untuk materi 
pendidikan masyarakat, lahir juga 
lembaga-lembaga penyiaran yang dikelola 
dari, oleli dan untuk masyarakat, yang 
lebih dikenal dengan Radio/TV 
Komunitas, merupakan media penyiaran 
altematif dalam upaya pembangunan 
pertanian terutama di perdesaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Penyiaran mengakui keberadaan 
lembaga penyiaran komunitas disamping 
lembaga penyiaran publik, swasta dan 
berlangganan. UU Penyiaran memberikan 
kewenangan terhadap komunitas untuk 
menyelenggarakan penyiaran, asalkan 
memenuhi ketentuan baliwa siaran 
komunitas tersebut bersifat independeu, 
dan tidak komersial, dengan daya pancar 
rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, 
serta untuk melayani kepentingan 
komunitasnya. Penyelenggaraan pe
nyiaran komunitas ditujukan untuk 
mendidik dan memajukan masyarakat 
dalam mencapai kesejahteraan, dengan 
melaksanakan program acara yang 
meliputi budaya, pendidikan, dan 
informasi.
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Radio Komunitas merupakan sal ah satu 
media penyiaran yang dapat dijadikan 
sebagai media penyuluhan untuk 
menyebarkan infonnasi, inovasi dibidang 
pertanian dan media pendidikan. Radio 
komunitas selain dapat menjadi media 
penyuluhan dikarenakan radio komunitas 
merupakan media siaran yang 
diselenggarakan dari, oleh dan untuk 
komunitas itu sendiri, sehingga radio 
komunitas dapat berperan maksimal untuk 
membangun dan memberdayakan 
masyarakat petani oleh dan untuk petani 
itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji seberapa besar potensi radio 
komunitas sebagai media penyuluhan dan 
metode penyuluhan pertanian.

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitan

Penelitian dilaksanakan di Radio 
Komunitas Pass FM Gondang Desa 
Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota 
Batu. Alasan pemilihan Radio Komunitas 
Pass FM adalah berdasarkan Visi Misi 
radio tersebut salah satunya bergerak di 
bidang pertanian. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif , pendekatan kualitatif di
gunakan untuk meneliti pada kondisi 
objek yang alamiah, dimana peneliti 
sebagai instrumen kunci.

Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah radio pengurus 
komunitas dan anggota radio komunitas 
Pass FM. Flarapannya dapat mengetahui 
bagaimana potensi Radio Komunitas 
sebagai Media Penyuluhan.

Teknik Penenentuan Informan

Teknik penentuan narasumber atau 
informan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu teknik pengambilan

ISSN 2089-0036

sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Adapun informan pada penelitian ini 
adalah para pendin dan pengurus Pass
FM.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah teknik Triangulasi yaitu teknik 
pengumpulan data yang berbeda-beda 
untuk mendapatkan data dari sumber yang 
sama, yaitu observasi partisipatif moderat, 
focus group discussion (FGD), wawancara 
semiterstruktur dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif Miled dan 
Huberman. Menurut Miled dan Huberman 
dalam Pawito (2007) teknik analisis ini 
pada dasamya terdiri dari tiga komponen, 
yaitu reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), dan 
penarikan serta pengujian kesimpulan 
(drawing ang verifying conclusions).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Radio Komunitas Pass FM Batu

Radio Komunitas Pass FM berlokasi di 
Jl. P Diponegroro 1V/51 Gondang Desa 
Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota 
Batu. Visi radio komunitas Pass FM 
Mewujudkan Komunitas Petani yang 
Komunikatif, Kreatif dan Partisipatif, 
sedangkan Misinya adalah Melalm Radio 
Komunitas Kita Wujudkan Komunitas 
Petani Sejahtera dan Berperan Aktif 
dalam Membangun Partisipasi kepada 
Masyarakat. Spesifikasi teknis Rakom 
Pass FM adalah Pemancar Made In 
Indonesia Power : 50 Watt, Frekuensi : 
107,9 MHz Jangkauan 10 KM. 
Spesifikasi radio komunitas Pass Fm tidak 
sesuai dengan dengan PP No. 51 tahun 
2005 tentang penyelenggaraan penyiaran 
lembaga penyiaran komunitas Pasal 5
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bahwa Radius siaran Lembaga Penyiaran 
Komunitas di batasi maksimum 2,5 kin 
(dua setengah kilometer) dan lokasi 
pemancar atau dengan ERP (effective 
radiated power) maksimum 50 (lima 
puluh) watt. Kondisi tersebut disebabkan 
tofografi daerah batu perbukitan sehingga 
jangkauannya melebihi standar yang tel all 
ditentukan. Radio Komunitas Pass Fin 
didirikan oleh pengagas pada bulan 
Agustus 2012, dengan cara 
mensosialisasikan kepada warga sekitar 
dan petani untuk membentuk radio 
komunitas dan mendapatkan Ijin Stasiun 
Radio pada tanggal 17 Juni 2015.

Program Acara radio komunitas Pass FM 
terdiri dari Harian, Mmgguan dan 
bulanan. Aacara harian dimulai pukul 
06.00 sampai dengan pukul 24.00, 
sedangkan Mingguan mengadakan acara 
Wayang kulit dan bulanan Talkshow 
seputra, pertaman, wisata dan 
perdagangan. Kegiatan non air, radio 
komunitas Pass Fm juga mengadakan 
Rapat Pengurus, Arisan Pengurus, Arisan 
Anggota dan Event -  event secara 
insidential. Komunitas radio Pass Fm 
adalah para petani apel, petani bunga, 
petani sayuran, dan pedagang disekitar 
Kota Batu. Namun dikarenakan tofografi 
Kota Batu merupakan perbukitan, maka 
jangkauan pendengamya bisa sampai ke 
daerah Kabupaten Malang. Radio Pass 
FM dalam melakukan siaran masih 
sebatas pada acara hiburan dan iklan 
layanan masysrakat seperti dari KPK dan 
BKKBN kerjasama lembaga tersebut 
dengan JRKI (Jaringan Radio Komunitas 
Indonesia) Propinsi Jawa Timur. Radio 
Pass Fm merupakan anggota dan JRKI, 
sehingga radio tersebut dapat bekerja 
sama tidak hanya di daerah sekitar Batu 
dan Malang saja akan tetapi bekerja sama 
meliputi berbagat mstansi pemerintalian 
dan lembaga Negara.

ISSN 2089-0036

Potensi Radio Komunitas sebagai 
Media Penyuluhan

Menun.it gazali (2002) Media Komunitas 
menipakan lembaga penyiaran yang 
didirikan untuk melayani komunitas 
tertentu saja, baik dalam konteks suatu 
batasan geografis maupun dalam konteks 
rasa identitas atau minat yang sama. 
Menurut undang -  undang No. 32 Tahun 
2002 bahwa Jasa penyiaran diselengga- 
rakan oleh; a. Lembaga Penyiaran Publik; 
b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. 
Lembaga Penyiaran Komunitas; dan d. 
Lembaga Penyiaran Berlangganan. 
Lembaga Penyiaran Komunitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) huruf c merupakan lembaga 
penyiaran yang berbentuk badan hukum 
Indonesia, didirikan oleh komunitas 
tertentu, bersifat independen, dan tidak 
komersial, dengan daya pancar rendali, 
luas jangkauan wilayah terbatas, serta 
untuk melayani kepentingan
komunitasnya. Lembaga Penyiaran 
Komunitas sebagaimana dimaksud
diselenggarakan : a. tidak untuk mencari 
laba atau keuntungan atau tidak
merupakan bagian perusahaan yang 
mencari keuntungan semata; dan b. untuk 
mendidik dan memajukan masyarakat 
dalam mencapai kesejahteraan, dengan 
melaksanakan program acara yang 
meliputi budaya, pendidikan, dan 
infonnasi yang menggam-barkan identitas 
bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas
menipakan komunitas nonpartisan yang 
keberadaan organisasinya: a. tidak 
mewakili organisasi atau lembaga asing 
serta bukan komunitas intemasional; b. 
tidak terkait dengan organisasi terlarang; 
dan c. tidak untuk kepentingan 
propaganda bagi kelompok atau golongan 
tertentu. Lembaga Penyiaran Komunitas 
didirikan atas biaya yang diperoleh dari 
kontribusi komunitas tertentu dan menjadi 
milik komunitas tersebut. Lembaga

150



Jurnal Agrisistem. Desember 2016, Vol. 12 No. 2

Penyiaran Komunitas dapat memperoleh 
suinber pembiayaan dari sumbangan, 
hibah, sponsor, dan suinber lain yang sah 
dan tidak mengikat. Lembaga Penyiaran 
Komunitas dilarang inenerima bantuan 
dana awal mendirikan dan dana 
operasional dari pihak asing. Lembaga 
Penyiaran Komunitas dilarang melakukan 
siaran lklan dan/atau siaran komersial 
lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. 
Lembaga Penyiaran Komunitas wajib 
membuat kode etik dan tata tertib untuk 
diketalmi oleh komunitas dan masyarakat

ISSN 2089-0036

lainnya. Dalam hal terjadi pengaduan dari 
komunitas atau masyarakat lain terhadap 
pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, 
Lembaga Penyiaran Komunitas wajib 
melakukan tindakan sesuai dengan 
pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa 
media komunitas tidak sama dengan 
media konvensional secara fisik, berikut 
menurut Atie Rachmiatie (2007) 
perbedaan-perbedaan spesifik antara 
media komunitas dengan media massa 
konvensional.

Tabel 1. Perbedaan media massa konvensional dengan media komunitas

Unsur -  Unsur Media Massa konvensional Media Komunitas

1. Kepemilikan

2. Tujuan dan sasaran

3. Content/isi

4. Karakteristik 
Operasional

5. Pengawasan & 
Pertanggungjawaban

Kelompok, Negara,
Perorangan
Informasi, Hiburan,
Pendidikan dan
Kepentingan
komersial/bisnis. Khalayak 
luas, public sasaran khusus, 
klien
Aneka informasi bersifat 
universal, menyentuh 
kepentingan beragai
segmentasi khalayak 
Isi dirancang oleh lembaga 
media

Disiarkan/didistribusi 
secara luas 
Cendrung satu arali 
Feedback cendrung tertunda 
System operasional rumit 
dan mahal
Peran narasumber dengan 
sasaran terpisah jelas

Bergantung pada system 
negara, bisa pemerintah, 
pasar/konsumen. atau
komisis devvan khusus

Warga Komunitas

Informasi, pendidikan, 
bimbingan /guidance, 
hiburan tetapi tidak 
komersial/mencari laba, 
komunitas bersipat 
terbatas
Informasi yang terpilih 
sesuai dengan kondisi 
dan kepentingan
komunitas
Isi dirancang oleh 
lembaga media bersama 
anggota komunitas 
Penyiaran/distri busi 
terbatas
Bersifat interaktif 
Feedback cendrung 
langsung
System lebih sederhana 
dan murali
Sasaran bisa menjadi 
narasumber/peran tidak 
jelas
Anggota komunitas dan 
perwakilan yang
ditunjuk oleh warga
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Media penyuluhan pertanian adalah segala 
bentuk benda yang berisi pesan atau 
infonnasi dan dikemas sedemikian rupa 
sehingga dapat membantu kegiatan 
penyuluhan pertanian. Media penyuluhan 
pertanian berguna untuk mengefektifkan 
komunikasi antara sumber infonnasi dan 
penerima infonnasi. Media penyuluhan 
pertanian disebut juga sebagai alat bantu 
penyuluhan pertanian yang dapat dilihat, 
didengar, diraba, dirasa dan dicium 
dengan maksud untuk memperlancar 
komunikasi. Radio koinunitas mempunyai 
potensi yang sangat baik apabila 
dikembangkan sebagai media penyuluhan 
pertanian, seperti yang di gambarkan pada 
tabel 1 bahwa content radio komunitas 
berisikan infonnasi yang terpilih sesuai 
dengan kondisi dan kepentingan 
komunitas serta isi dirancang oleh 
lembaga media bersama anggota 
komunitas. Hal ini seperti yang dijelaskan 
oleh responden bahwa

‘Radio Komunitas itu memang dari 
anggofa komunitas untuk
komunitas,seperti lagu dan metari kita 
menyesuaikan keinginan komunitas, 
namun pada kenyataannya kit a sebagai 
pendiri dan pengums hams bersabar 
memang lidak semua seperti itu, 
seperti biaya oprasional, pajek dan 
lain sebagainya itu ya dari kantong 
sendiri, dan materi tentang pertanian 
disini masih terbatas, masih sebatas 
pada hiburan, padahal sebetulnya kalo 
dikembangkan sangat potensi sekali. ”

Melihat kondisi tersebut, sebetulnya radio 
komunitas sangat berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai media penyuluhan 
pertanian, radio-radio yang ada masih 
kesulitan masalah pengembangan dan 
materi yang akan dikembangkan sehingga 
perlu ada pendampingan dari penyuluh. 
Seperti hasil penelitian Agus Purbathin 
Hadi (2015) radio komunitas dapat 
menjadi media penviaran altematif, untuk 
mengisi “celali” kebutuhan komunikasi,

infonnasi, pendidikan dan juga hiburan 
yang selama ini tidak diperhatikan oleh 
lembaga penviaran publik (RRI dan 
TVRI) dan terlebih oleh lembaga 
penyiaran swasta komersial yang lebih 
mengedepankan keuntungan finansial 
dengan menjadikan khalayak sebagai 
obyek semata. Karena lembaga radio 
komunitas merupakan lembaga yang 
dibentuk dari, oleh dan untuk komunitas, 
maka radio komunitas dapat menjadi 
wadah pemberdayaan masyarakat 
perdesaan untuk bersama-sama 
beipartisipasi meningkatkan kualitas 
kesejahteraan anggota komunitas. 
Karakteristik oprasional dari radio 
komunitas juga sangat berpotensi sebagai 
media penyuluhan pertanian yaitu bersipat 
interaktif, feedback cendrung langsusng 
dan system lebih sederhana serta murah, 
hal ini sesuai yang disampaikan oleh TG 
bahwa

“Biaya pembelian alat radio komunitas 
sebenarnya tergantung kitanya, 
kisaran biaya radio komunitas 
sederhana ya mencapai Rp. 15.000,000 
(lima betas ju ta  rupiah), sedangkan 
biaya perijinannya sebetulnya gratis 
namun tidak sepenuhnya gratis, ya  
misalkan mau men gums ke KPID 
Surabaya kan butuh transport makan 
dan lain sebagainya. (TG, 12 Oktober 
2016)"

Radio Komunitas apabila dilihat dari 
pembentukan dan baiayanya masih 
tergolong mudah, namun yang jadi 
kendala dalam memanfaatkan radio 
komunitas dalam penyuluhan pertanian 
adalah manajemen pengelolaan dan 
content siarannya itu sendiri. Radio 
komunitas masih pada sebatas sebagai 
media hiburan saja bagi para 
pendengamya dan iklan lay an an
masyarakat. Menurut Numl Pumamasari, 
Budi Gun torn, Subejo (2014) Kemampuan 
radio komunitas menangkap isu-isu aktual 
dalam bidang pembangunan tidak dapat
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dilepaskan dari keterlibatan masyarakat 
atau komunitasnya dalam memantik 
diskusi menjadi bahan olahan konten 
siaran. Radio komunitas adalah wujud 
dari paitisipasi media lokal dalam 
pembangunan di wilayahnya, sedangkan 
jaringan media komunitas bertindak 
menjadi fasilitator yang memperbesar 
peran masing-masing radio komunitas 
dalam pembangunan dari tingkat yang 
paling kecil. Sementara menurut Heri 
Sunamo 2014 basil penelitian tentang 
Strategi Radio Komunitas Dalam 
Mempertahankan Eksistensinya, adalah 
sebagai berikut:

a. Kemampuan pengelolaan manajemen 
penyiaran Radio komunitas harusnya 
dilakukan sepenuhnya dengan baik, 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengevaluasian dan sampai pada 
153ontroiling, oleh karena itu timbul 
adanya proses siaran yang tidak 
perfect dalam artian proses siaran 
yang dilakukan tidak jarang tanpa 
adanya penyiar yang memandu siaran 
di radio komunitas.

b. Kemampuan membuat program 
siaran di tentukan melalui berbagai 
kebutuhan khalayak sesuai dengan 
kriteria usia dan yang lainnya.

c. Kemampuan mempertahankan audien 
yang dilakukan oleh Radio komunitas 
seyogjanya dilaksanakan dengan baik 
serta memaksimalkan kemampuan 
manajerial dalam siaran yang tidak 
sepenuhnya diterapkan dalam proses 
siaran.

Berdasarkan potensi tersebut maka media 
penyululian berupa radio komunitas 
memudahkan penyuluh imtuk
menyampaikan infonnasi tentang inovasi- 
inovasi pertanian secara cepat dan 
terprogram. Kondisi petam yang dibentuk 
dengan berkelompok yaitu membentuk 
kelompok tani dan gapoktan, seharusnya 
menjadi potensi yang sangat baik bagi 
penyuluh untuk mengembangkan media

153

radio komunitas sebagai media 
penyuluhan pertanian ditingkat kelompok 
tani dan gapoktan dengan cara 
menstimulus pembentukan radio 
komunitas di kelompok tani. Menurut 
Undang-undang No. 16 Tahun 2006 
tentang system penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan menjelaskan 
bahwa Balai Penyuluhan mempunyai 
tugas salah satunya adalah menyediakan 
dan menyebarkan informasi teknologi, 
sarana produksi, pembiayaan, dan pasar, 
oleh karena itu lembaga penyuluhan 
pertanian ditingkat kecamatan yaitu balai 
penyuluhan pertanian dapat difasilitasi 
media penyuluhan pertanian berupa radio 
komunitas, sehingga kegiatan di Balai 
penyuluhan pertanian dapat lebih hidup 
dan mudah dalam menyampaikan 
informasi teknologi, sarana produksi, 
pembiayaan, dan pasar.

KESIMPULAN

Potensi Radio Komunitas sebagai media 
penyuluhan pertanian diantaranya adalah 
content radio komunitas sesuai dengan 
kondisi dan kepentingan komunitas, isi 
dirancang oleh lembaga media bersama 
anggota komunitas (partisipatif), bersifat 
interaktif, feedback cendrung langsung, 
system lebih sederhana dan murah. Radio 
komunitas cocok diaplikasikan pada 
tingkat kelompok tani dan gapoktan, 
dengan harapan petani dapat saling tukar 
informasi dan inovasi pertanian. Radio 
Komunitas juga dapat diaplikasikan di 
Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, 
sehingga penyampaian infonnasi 
teknologi, sarana produksi, pembiayaan, 
dan pasar dapat dengan cepat disebarkan 
kepada paetam disekitar balai penyuluhan 
pertanian yang pada akhimya peran Balai 
Penyululian Pertanian tidak hanya sebagai 
tempat pertemuan akan tetapi menjadi 
seumber infonnasi dan sumber inovasi.



Jurnal Agrisistem, Desember 2016, Vul. 12 No. 2

DA FT A R PI STAR A

Agus Purbathin Uadi (2015) Radio 
Komunitas Sebagai Media 
Penyiaran Altematif Untuk 
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan (Online)
(http ://su n i scorn e. 5 0 webs. com/data/ 
download/015%20Radio%20Komu 
nitas.pdf, diakses tanggal 11 
Oktober 2016)

Ghazali, Effendi, 2002. Penyiaran 
Altematif Tapi Mutlak, Sebuah 
Acuan Tentang Penyiaran Publik 
dan Komunitas. Jakarta : Jurusan 
Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 
Indonesia.

Numl Pumatnasari, Budi Guntoro, 
Subejo, 2014. Peran Janngan Media 
Komunitas Dalam Mendorong 
Partisipasi Radio Komunitas Pada 
Pembangunan (Online),
(https://repository.ugm.ac.id/97127/
1/Peran %2 OJari ngan%2 0Media%20 
Kom uni tas%2 ODal am %2 OMendoro 
ng%20Partisipasi%20Radio%20Ko 
munitas%20pada%20Pembangunan.

ISSN 2089-0036

pdf diakses tanggal 11 Oktober
2016)

Rachmiatie Atei, 2007. Radio 
Komunitas: Eskalasi
Demokratisasi Komunikasi.
Simbiosa Rekatama Media,
Bandung.

Republik Indonesia, 2002. Undang -  
Undang No. 32 Taliun 2002 tentang 
Penyiaran. Lembaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2002 
Nomor 139. Sekretaris Negara 
Republik Indonesia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2006. Undang- 
undang No. 16 Tahun 2006. Tentang 
System Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan. 
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92. 
Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta.

Sunamo Heri, 2014. Strategi komunikasi 
radio komunitas dalam 
mempertahankan eksistensinya 
(Online),
(http://jumal.yudharta.ac.id/wp- 
content/uploads/2014/11/2.pdf 
diakses tanggal 10 Oktober 2016)

154

https://repository.ugm.ac.id/97127/
http://jumal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/2.pdf
http://jumal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/2.pdf

	Agrisistem.pdf (p.1)
	2019-07-05-22-15-12-01.pdf (p.2)
	2019-07-05-22-17-22-01.pdf (p.3)
	2019-07-05-22-19-21-01.pdf (p.4)
	2019-07-05-22-20-02-01.pdf (p.5)
	2019-07-05-22-20-53-01.pdf (p.6)
	2019-07-05-22-22-21-01.pdf (p.7)
	2019-07-05-22-25-48-01.pdf (p.8)
	2019-07-05-22-26-34-01.pdf (p.9)
	2019-07-05-22-27-08-01.pdf (p.10)
	2019-07-05-22-27-53-01.pdf (p.11)

