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Problematika Lembaga 
Penyiaran Komunitas

Ya begitu. Perlindungan yang lemah terha-
dap LPK ini sedikit banyak terkait masih 
suburnya persepsi bahwa LPK adalah lem-
baga penyiaran liar dan berbahaya. Pada-
hal, kontribusi Lembaga Penyiaran Komu-
nitas yang sungguh berakar pada komuni-

tasnya signikan bagi wa

Bisa dan kentara kok, antara lain: (1) Setidaknya ada 14 
ketentuan yang mempersulit perijinan. Prosesnya cenderung 
berbelit-belit dan terlalu memberatkan LPK; (2) Alokasi 

frekuensi daya pancar minim. Frekuensi radio komunitas hanya 
dimasukkan pada kelas D dengan daya pancar maksimal 50 
watt; (3) Alokasi frekuensi yang hanya 1,5 % dari 204 kanal 
yang tersedia itupun rentan bersinggungan dengan frekuensi 
penepenerbangan;  (4) Dari daya jangkaunya, radio komunitas 
hanya dapat menjangkau 2,5 km dari pusat siaran/pemancar; 
(5) Menyangkut pembahasan teknologi digital untuk 

penyiaran, jarang melibatkan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Kok begitu ya. Sudah 
kecil, dipersulit lagi. 
Kira-kira mengapa 
terjadi ya?

Lho kok bisa? Apa 
bukti lemahnya 

perlindungan terhadap 
LPK?

Jangan salah. Kendati banyak 
kontribusinya, banyak juga 
problem yang dihadapi LPK. 
Umumnya persoalan yang 
beredar di sekitar keberadaan 

LPK bermuara pada 
inkonsistensi implementasi 

regulasi.regulasi.

Kalau melihat kontribusi 
LPK di cards ini*, optimis 
deh kalau dukungan 
untuk mereka pasti luar 

biasa

*Lihat halaman sebaliknya

Masukan untuk Revisi 
UU Penyiaran

1. Perizinan

Syarat perizinan LPK tidak mengikuti pola industri 
seperti praktik selama ini. Pihak yang berwenang 
mengeluarkan Izin Penyelenggaraan untuk penyiaran 
komunitas adalah KPI Daerah setempat. UU juga menjamin
proses perolehan dan perpanjangan izin ini dilakukan
secara transparan. 

2. Isi Siaran
Pengaturan isi siaran ditetapkan dalam Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program
Siaran (SP3S) yang dikeluarkan KPI. Ketentuan 
mengenai P3SPS ini harus diwadahi dalam UU.

3. Teknologi Digital
Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Oleh karena itu, negara 
wajib menjamin warga negara untuk menggunakan jenis 
teknologi penyiaran apa yang hendak dipergunakan, baik 
analog maupun digital.

4. Alokasi Frekuensi 
Alokasi frekuensi bagi penyiaran publik, swasta, dan komu-
nitas selama ini masih timpang. Prinsip keberagaman harus 
tercermin dalam alokasi frekuensi yang adil. 

5. Pendanaan LPK
Demi menjaga LPK tetap hidup dan melayani komunitas, 
setidaknya dimungkinkan beberapa mekanisme pen-
danaan, antara lain (i) Iuran komunitas; (ii) Dukungan pe-
merintah setempat; dan (iii) Iklan komersial berbasis komu-
nitas. Selama ini, di saat tiadanya jaminan daya hidup dari 
pemerintah maupun swadaya komunitas, LPK tidak diperke-
nankan menerima iklan apapun. 



Sumbangsih Lembaga 
Penyiaran Komunitas

Demokrasi 
Desa

Rakom Angkringan (Bantul) 
menyiarkan langsung LPJ 

(Laporan Pertanggungjawaban) 
Kepala Desa kepada warga. 
Rakom MMC (Boyolali) 
memberi ruang diskusi 

antaantara calon kades dan warga.

Sejak 2008, terdapat 139 radio 
komunitas di 9 provinsi terlibat sebagai
 mitra pemerintah dalam pemantauan 
pelaksanaan PNPM Mandiri 

(Program Nasional Pemberdayaan
 Masyarakat Mandiri Perdesaan).

Transparansi 
Pembangunan

Berbagai LPK di Jawa, Sumatera, dan 
Sulawesi mengambil peran sebagai 
media percepatan bagi perempuan 
pedesaan untuk menyuarakan hak 
mereka; baik menjadi narasumber 
siaran maupun  jurnalis warga. 

Penguatan 
Perempuan

Mengintegrasikan penggunaan SMS, 
blog, buletin cetak, dan streaming 
internet untuk menerima masukan
 komunitas sekaligus korespondensi 
dengan warganya yang tengah bekerja 

sebagai TKI di luar negeri.

Perkembangan 
Teknologi Informasi

Merawat 
Budaya Lokal

Siaran Osing (rakom Bung Tomo
Banyuwangi), Macapat/tembang Jawa 
(rakom Yogyakarta), Kacapian Sunda 
(Ruyuk Tasikmalaya) adalah peran 
LPK merawat kekayaan budaya negeri 
dan mempertahankan keberagaman.

Kisah radio-radio komunitas
yang tergabung dalam Jalin Merapi - 
diLingkaran Gunung Merapi Jawa 
Tengah sebagai penggerak partisipasi 
warga saat erupsi telah didengar
 oleh publik internasional.

Penanggulangan 
Bencana

Setidaknya di Jawa Barat, 50 radio 
komunitas bersama Komisi 
Penanggulangan AIDS bersiaran 
memberikan penyuluhan 

penanggulangan HIV dan AIDS.

Penanggulangan 
HIV/AIDS


