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sekaligus kelangsungan hidup radio
Teknologi digital adalah isu super
sentral
Di dalamnya konvergensi teknologi
informasi dan komunikasi

SYUKUR & HARAPAN
RPK 50 TAHUN

U

lang tahun adalah momen jeda
menengok ke belakang
Melihat awan gelap atau pelangi
Melihat orang-orang yang berjasa
Melihat pemeliharaan dan kasih sayang
Tuhan
RPK 50 tahun ...
Kami bersyukur untuk tahun-tahun
panjang sampai setengah abad

- John Katapi Siswadi Direktur Utama RPK

memberdayakan YouTube dan media
sosial lainnya
RPK siap merangkul dunia digital
apabila Pemerintah memberlakukannya
Panjang umur dan sehatlah terus
Berkat Tuhan selalu cukup bagi kita.

Kegagalan Kodak melihat peluang
digitalisasi fotografi adalah contoh di
depan mata
Atau taksi konvensional mengerut
menghadapi gempuran transportasi
berbasis aplikasi.
Nyatalah tantangan di depan takkan
mudah
Tetapi mata kami tetap saja
memandang Tuhan Semesta Alam

Bagi kami, 50 tahun adalah pengalaman
Bagi kami, 50 tahun adalah proses
Bagi kami, 50 tahun adalah emas
Bagi kami, 50 tahun adalah syukur

RPK dan digitalisasi adalah peluang
daripada ancaman
Walau proses demi proses terasa
menyakitkan kulit ari
RPK mungkin tidak punya banyak
pilihan -menjadi pelaku atau korbandigitalisasi Menunggangi atau terinjakinjak oleh dunia yang sedang berubah
Wajah RPK di masa depan

Banyak sahabat baik datang dan pergi
Sepuluh tahun belakangan adalah
perubahan yang berlangsung sangat
cepat
Tahap yang membahayakan bisnis

RPK siap meluncurkan web dan aplikasi
radio SOS - Sound of Spirit.
RPK siap memasukkan proses
digitalisasi atas radio FM,
mengembangkan website,

Nyatalah tantangan di depan
takkan mudah, tetapi mata
kami tetap saja memandang
Tuhan Semesta Alam.
*Direktur Utama RPK
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MENYAMBUT
PENDENGAR
GENERASI BARU

S
- Titi Yuliasih Komisaris RPK

ekitar 1984, ada satu seminar
yang membahas bahwa perfilman
memasuki zaman sulit akibat
munculnya video. Orang tidak lagi pergi
ke bioskop-bioskop. Lebih baik mereka
membeli atau meminjam video atau
kaset besar dan menonton di rumah. Saya
ingat waktu itu di akhir 1989, bioskop
Metropole kemudian disekat menjadi
ruang-ruang kecil dengan hanya 50-100
kursi.
Pada 1990-an, muncul VCD dan DVD. Lalu
di pasar terpampang televisi berukuran
home theater yang memungkinkan
keluarga menonton di rumah dengan
layar lebar. Kemudian fenomena karaoke
muncul sebagai pilihan bagi mereka yang
tidak hanya mendengar lagu, tetapi turut
menyanyi.

Apa yang terjadi 30 tahun kemudian?
Hari ini orang memenuhi gedung bioskop
pada hari Sabtu dan Minggu. Insan
film kembali membuat film-film layar
lebar dan penghargaan-penghargaan
diberikan sebagai apresiasi. Dari
sisi radio, anak muda gandrung
mendengarkan radio meski dengan
format berbeda. Saya ingin mengatakan
bahwa dunia terus berputar. Apa yang
dulu ditinggalkan akan kembali hadir ke
permukaan dengan modifikasi tertentu.
Begitu terus akan berlanjut. Tinggal kita
memantau dengan tepat.
Saya mengamati masalah kebangsaan
yang merebak belakangan ini terutama
disebabkan oleh pemahaman agama
yang sangat tipis. Hal ini hampir merata
di segala kalangan agama. Pemahaman
yang tidak mendalam ini mungkin sudah
dimulai sejak dari keluarga. Rumah
bukan lagi tempat kondusif, tempat
bercengkerama yang menyejukkan
bagi orang tua dan anak — orang tua
berada di luar jangkauan anak-anak,
menitipkan mereka ke pengasuh di
rumah, atau guru di sekolah.
RPK adalah radio dari generasi ke
generasi. Orang tua mendengarkan
RPK, kemudian menularkan kebiasaan

itu kepada anak-anaknya, begitu
seterusnya. Bagaimana strategi RPK
dapat meraih ceruk dunia digital yang
sedang dan sudah kita alami? Sudah
waktunya kita menyambut pendengar
baru kita, para milenial.
Kita senang memperhatikan pendidikan
sejak masih anak — dengan siaran
Ananda Bahagia dan banyak program
lain untuk konsumsi anak muda di
antaranya Senada, Teman Sore, Relasi,
You and The City, dan yang lain.
Berbagai kemasan program yang sudah
dipersiapkan dalam rangka meyambut
dunia baru, dunia digital. Saya kira
upaya RPK untuk terus eksis dan luwes
menghadapi dunia yang berubah, sudah
yang terbaik.
Selamat ulang tahun, RPK. Jaya
senantiasa dalam menjawab setiap
zaman.

Bagaimana strategi RPK dapat
meraih ceruk dunia digital yang
sedang dan sudah kita alami?
Sudah waktunya kita menyambut
pendengar baru kita,
para milenial.
*Komisaris RPK
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AUDIENS
GENERASI BARU

L

ima puluh tahun adalah usia emas.
Orang bilang life begins (again) at
fifty. Ini hanya untuk menjelaskan
pada usia kapan pun sesuatu diharapkan
lebih baik daripada usia sebelumnya.
Begitu juga radio kesayangan kita ini.

- Budi Wijana Komisaris RPK

Di usia matang ini kita dapat berharap
RPK sudah dan tetap mempertahankan
dirinya sebagai pilar-pilar. Pertama, pilar
yang mencerminkan nilai-nilai kristiani.
Sampai sekarang nilai itu masih melekat.
Itu adalah sebuah keunggulan bagaimana
kita mengharmonisasi nilai-nilai tersebut
sesuai toleransi dan keberagaman yang
menjadi semangat bangsa kita.
Kedua, membuka diri kepada audiens
baru. Di usia 50, RPK memiliki pendengar
fanatik dan loyal. Itu sebuah prestasi.

Kita bersyukur RPK telah melayani lebih
dari satu generasi audiens sekaligus
mampu
menghadirkan formatformat untuk melayani generasi baru.
Mempertahankan pendengar lama dan
belajar merangkul audiens baru adalah
upaya yang tidak mudah. Dan RPK telah
berupaya melakukan penyesuaian pada
setiap era.
Dan ketiga, akan menjadi sangat
elok seandainya RPK dapat menjadi
trendsetter dalam berkomunikasi.
Seperti misalnya di Amerika, saya
memperhatikan radio yang hanya
menyajikan satu topik dengan rentang
waktu tertentu. Misalnya segala sesuatu
tentang Natal sepanjang Desember.
Mereka mulai menyiarkan program
tersebut pada akhir November dan
berakhir 25 Desember. Selama waktu itu
mereka menaruh konsentrasi mereka
pada satu topik dengan konten yang
kuat. Setelah lewat waktu, digantikan
topik baru. Cara ini sering dilakukan
oleh pusat perbelanjaan atau mal.
Menghadapi teknologi radio digital,
dunia sedang dan sudah mengarah ke
sana. Dan RPK menjawabnya dengan
menyesuaikan timing sehingga tidak
terlalu cepat atau terlalu terlambat.

Salah satu produk digital yang
diluncurkan oleh RPK berbasis aplikasi
adalah SOS – Sound of Spirit.
Selamat ulang tahun emas, RPK.
Teruslah menjadi inspirasi
pendengar.

bagi

Mempertahankan pendengar
lama dan belajar merangkul
audiens baru adalah upaya
yang tidak mudah.
Dan RPK telah berupaya
melakukan penyesuaian
pada setiap era.
*Komisaris RPK
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PELUANG BESAR
DI BALIK TANTANGAN

U
- Harsiatmo Duta Pranowo Direktur RPK

SIA 50 tahun. Radio Pelita
Kasih (RPK) telah menyaksikan
banyak peristiwa. Media siar ini
sudah melewati beberapa zaman. Patut
disyukuri RPK masih bertahan di tengah
media cetak dan radio yang megapmegap mempertahankan keberadaannya.
Artinya, RPK dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan. Pencapaian ini tidak
datang begitu saja tetapi didukung
oleh beberapa faktor. Faktor internal
misalnya, visi dan misi yang dicanangkan
para founding fathers tetap dijaga.
Pemimpin dan jajarannya memiliki
semangat bekerja tidak hanya bagi diri
sendiri atau sekadar “cari makan”, tetapi
bekerja dengan hati dalam menyediakan
siaran yang bermanfaat bagi masyarakat
dan terus berupaya memberi layanan
terbaik bagi mitra dan sahabat RPK.

Harus diakui, semua media kini
sedang menghadapi masalah dengan
pesatnya perkembangan teknologi.
Dan tantangan itu semakin berat.
Salah satunya, banyaknya pilihan
media untuk promosi. Brand RPK masih
cukup kuat sampai sekarang. Namun,
kita tidak boleh terlena dengan hal
tersebut. Dalam tantangan yang kian
berat, di baliknya, kita dapat melihat
peluang besar. Ada banyak kemudahan
dapat dimanfaatkan dalam bidang
teknologi. Kita tidak dapat lagi berpikir
dan bekerja secara normatif atau as
business as usual, tetapi harus lebih
kreatif, proaktif, dan mampu melakukan
terobosan. Teknologi berlari cepat, kita
pun harus cepat menyesuaikan dengan
cara luar biasa.
Mengevaluasi SDM
Kepemimpinan Jati Tulus sebagai
General Manager (GM) di RPK termasuk
unik. Saya mengamatinya sejak
bergabung di RPK tahun 2003. Sebagai
pemimpin, ia mampu mewujudkan
kapasitas dan kompetensi terbaiknya
setelah mendapat kepercayaan penuh.
Di usia setengah abad ini RPK perlu
mempersiapkan kader dan merekrut
tenaga muda, khususnya dalam bidang
IT. Selain itu, faktor kompetensi dan

etos kerja SDM perlu dievaluasi dan
ditingkatkan. Memang upaya tersebut
membutuhkan biaya. Dalam hal ini lebih
tepat disebut investasi. Para pemangku
kepentingan internal harus segera
memutuskan agar melakukannya secara
simultan. Seandainya dilaksanakan,
RPK akan memiliki banyak nilai tambah
sehingga mampu merespon perubahan
zaman dan perkembangan tekonologi
dengan cepat dan baik.
Sarana dan Program
Selain SDM, sarana dan program
merupakan modal utama kedua.
Artinya, setelah SDM dan program yang
berkualitas, orang mendengarkan radio
jika suara dapat didengar dengan baik.
Meskipun pemancar sudah beralih ke
sistem STL (Studio Transmitter Link),
audio RPK belum maksimal dalam hal
volume dan kejernihan suara, dibanding
radio lain. Ini berkaitan dengan sarana
atau peralatan. Karena itu RPK perlu
meningkatkan diri. Sementara itu,
program RPK yang berfokus pada
pendidikan dan kesehatan itu bagus.
Masyarakat dari kalangan mana pun
membutuhkan kedua hal itu.
Dengan konsentrasi pendidikan dan
kesehatan, RPK memiliki peluang lebih
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besar mendalami kedua ranah tersebut.
Kesehatan yang dimaksud tidak hanya
untuk umat kristiani, melainkan
kesehatan jasmani, rohani, dan jiwa
secara umum. Salah satu contoh
program RPK yang membesarkan hati
adalah komunitas HIV/ODHA. Selain itu,
siaran Teman Sore pada hari Jumat yang
membahas narkoba. Kedua komunitas
ini menawarkan solusi dan informasi
penting bagi masyarakat. Branding RPK
tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi
harus dikembangkan secara strategis.
Mengembangkan Komunitas dan
Volunteer
Komunitas adalah lahan yang penting
untuk digarap. Komunitas merupakan
kunci yang pernah sangat menguatkan
RPK pada masa lalu. Komunitas yang
baik tidak hanya dapat diandalkan
mendukung bisnis, juga memberi nilai
tambah. Melalui komunitas, volunteer
atau relawan pada kegiatan off air akan
muncul dengan sendirinya.
RPK memiliki komunitas Sahabat RPK.
Komunitas ini memerlukan infrastruktur
dan perangkat sistem. Misalnya cara
menjadi anggota, aktivitas berkala, dan
manfaat menjadi anggota. Semua itu
perlu didesain dengan baik dan praktis.

Kalau tidak, orang akan datang dan
pergi begitu saja. Komunitas perlu
dikembangkan dan dirawat. Komunitas
yang baik adalah komunitas yang
saling menguntungkan. Jika tidak
ada kegiatan off air, tidak banyak
orang memperhatikan. Aktivitas yang
bermanfaat dan melibatkan anggota
akan mendorong rasa kebersamaan.
Komunitas off air yang kuat dapat
menjadi dasar bagi pengembangan RPK
di masa depan.
Jati Tulus juga volunteer RPK (1973–
1980). Dapat dikatakan bahwa RPK
dibangun dengan kekuatan volunteer.
Oleh karena itulah mengembangkan
volunteerism harus dilakukan secara
serius. Mereka adalah sahabat yang
memberi masukan dan saran kala
dibutuhkan demi kemajuan RPK.

Kita tidak dapat lagi berpikir
dan bekerja secara normatif
atau as business as usual,
tetapi harus lebih kreatif,
proaktif, dan mampu
melakukan terobosan.
*Direktur RPK
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DARI PENULIS

RPK berusia emas! Lima puluh tahun.
WOW!
Seandainya ingin bernostalgia dengan
suka-duka peristiwa dan dinamika dalam
keseluruhan tahun, beribu halaman
takkan cukup memuatnya. Begitu banyak
kebaikan Tuhan.
Menyambut usia emas ini, Ibu Jati Tulus
–General Manager RPK, meminta saya
kembali mengoleksi bahan dan narasi
untuk dijadikan buku. Setelah buku 40
tahun RPK –berjudul Faithful Love, buku
Voice in The Wilderness ini merekam
terutama peristiwa 10 tahun terakhir
yang terjadi di RPK. Sungguh saya
merasa terhormat melakukan pekerjaan
ini. Terima kasih RPK!
Banyak sudah pihak yang saya temui
selama pembuatan buku ini.

xii

Sahabat dan mitra. Pimpinan dan
kru. Supir transportasi online dan
mahasiswa magang yang tak sengaja
saya temui. Selama tiga bulan terakhir,
Juli- September- nyaris saya ngantor di
RPK.

Faithful Love, buku bersampul fuschia
mengisahkan perjalanan 40 tahun RPK.
Itu cerita sepuluh tahun lalu. Kali ini,
saya sempat menyangsikan, adakah
angle menarik lain setelah segala cerita
RPK telah terhisab di sana?
RPK selalu punya cerita menarik. Bagi
saya pribadi, bertemu pengisi siaran
radio adalah kesenangan tersendiri.
Mitra dan sahabat RPK pun merasa
amaze ketika menyadari bahwa RPK
sudah setengah abad mengudara.
Mendengarkan komentar mereka, saya
seperti merasa doa dan harapan dan
semangat, bergumul menjadi satu
kekuatan baru.
Sepuluh tahun terakhir, RPK masih
konsentrasi
mengangkat
isu-isu
pendidikan dan kesehatan. Dampak
positifnya akan terasa di sana-sini
dalam buku. Dan hal baru –meski tidak
baru bagi RPK- yaitu dunia digital,
menempati porsi istimewa.
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Dengan cara yang khas, RPK mengakrabi
arena yang seluruhnya dihidupi oleh
generasi milenial, sebagai konsekuensi
media yang luwes bergerak mengantar
zaman yang berubah.
Dan, kru RPK! Mereka hangat luar biasa.
Di antara mereka, saya merasa seperti
berada di rumah sendiri. Dengan cara
jenaka masing-masing membantu
saya kala saya datangi mereka untuk
memastikan alinea demi alinea naskah
sesuai dengan kenyataan RPK. Dan, tak
pernah sepi makanan kecil. Terima kasih
Mas Idun, Mas Totok dan Mbak Yani
yang tak bosan menawarkan minuman
panas, “Mau teh atau kopi?” Saya seperti
sedang bernostalgia ketika menggarap
buku 10 tahun lalu. Keramahan mereka
masih seperti dulu, meskipun beberapa
orang tidak lagi bersama.
Terima kasih kepada Bu Jati, Mas Argo
yang bersedia berdiskusi, membaca
seluruh naskah, urun edit. Selain itu
kepada Ita Siregar dan Hana Sola
Gracia– matur suwun, mauliate godang
– yang jeli melihat kata yang kikuk
dalam kalimat. Malam-malam yang
kami habiskan di ruang rekaman itu,

sungguh kegirangan yang tak habis.
Akhirnya, memang tak ada gading yang
tak retak. Seandainya ada kekurangan
atau terselip kesalahan isi buku, mohon
dibukakan pintu maaf. Kepada RPK,
radio kesayangan, selamat ulang tahun
ke 50. Tetaplah mengudara tanpa ragu
karena suaramu dirindukan banyak
orang.
Inilah Voice in the Wilderness. Suara di
tengah gurun. Selamat membaca.
GBU Non-stop
- Niken Maria -
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ALL ABOUT RPK

Jalan Dewi Sartika 136D, Cawang, Jakarta Timur 13630
+62 21 80880012
+62 21 8008996
+62 21 8000443
marketing@radiopelitakasih.com
rpk9630fm@gmail.com

VISI:
Menjadi radio yang menyuarakan kebenaran yang membebaskan
seluruh pendengarnya dari kebutaan informasi dan kelumpuhan
berpikir serta memberi kekuatan dan penghiburan.
MISI:
Bagi seluruh pendengarnya yang setia adalah
1. Melayani penyajian informasi yang independen, bisa dipercaya
serta didukung oleh kajian yang akurat dan mendalam seputar
pendidikan dan kesehatan.
2. Menuntun kepada kebebasan berpikir, mengemukakan
pendapat dan bertindak di dalam etika moral yang benar.
3. Menyediakan wadah untuk berkreasi, hiburan dan alunan
musik untuk segala usia.
4. Mendorong semangat berbagi kasih di dalam bantuan
kemanusian, pengentasan kemiskinan serta peningkatan
kesejahteraan bangsa.

Bersiaran sejak 2 November 1967
Anggota PRSSNI sejak 1971
Terdaftar di Kemkominfo, No. IPP 1433/2016
Berteknologi STL & audio streaming
Format radio “Music & Talk”
Fokus pada program yang mendidik dan menyehatkan
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu

@963rpkfm

@963rpkfm

@963rpkfm

RPKFM9630

www.radiopelitakasih.com
Sahabat RPK
www.radiopelitakasih.com

demografi pendengar
25%
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67%
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33,3%

Usia diatas 45th

Pendidikan
Diploma
Sarjana
17,9%
64,3%
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(via manual streaming)
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Internasional
(via audio streaming)
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Dunia berubah sangat cepat hari-hari ini.
Keliru menganggap siapa yang kuat akan menguasai yang lemah.
Yang patut diwaspadai, yang bergerak cepatlah yang akan
menundukkan yang lamban.
- Rupert Murdoch -
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TAHUN KE-50
RADIO PELITA KASIH BERKARYA
MENGAKTUALKAN DIRI
DI RANAH MILENEAL
- Errol Jonathans -

S

epuluh tahun belakangan, industri
radio cenderung gundah dan tidak
percaya diri karena data berbagai
riset memaparkan tentang popularitas
radio yang memudar, termasuk jumlah
pendengar yang konsisten menyusut.
Sebagian khalayak menyimpulkan bahwa
pertumbuhan media sosial dan internet
ikut menggerus jumlah konsumen
radio. Meskipun tidak semua radio
berada dalam posisi sulit, secara umum
industri radio di Indonesia memang tidak
menggembirakan.
Tidak
sedikit
radio
yang
bereputasi hebat pada tahun 70–80-an
kini tinggal kenangan. Bahkan ada yang
sudah beralih kepemilikan, atau dalam
kendali jejaring radio. Nielsen Media
Research pada 2015 mengategorikan
radio dalam kelompok ‘sunset media

industries’ bersama-sama majalah dan
koran. Penurunan pendengar radio
merosot 51%. Sementara, data riset Roy
Morgan Single Source Indonesia pada
2014 di 22 kota memaparkan bahwa
pendengar radio tersisa 22%. Dari sisi
periklanan, data ‘radio expenditure’
berada dalam posisi kritis, yaitu hanya
sekitar 1% dari ‘advertising expenditure’
yang terus meningkat hingga sekitar Rp
90 triliun tahun ini.
Puji Tuhan, Radio Pelita Kasih (RPK
FM) tetap tegar berdiri pada tahunnya
yang ke-50. Tidak banyak radio yang
sanggup bertahan hingga usia setengah
abad. Pasti banyak kiat sukses RPK
FM yang dapat dipelajari radio-radio
lain, khususnya mengenai kemampuan
bertahan. Oleh karena itu, ketika
RPK FM bertanya: cara-cara apa lagi
yang harus dilakukan agar mampu
langgeng pada masa yang penuh
turbulensi ketidakpastian, sejatinya
RPK FM sendiri yang mampu menjawab.
Pasalnya, selama 5 dekade mereka
sudah membuktikan bahwa mereka
mampu melewati berbagai gelombang
perubahan.
Akan tetapi, anggaplah pertanyaan RPK
FM ini sebagai ekspresi kerendahan hati
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radio yang telah matang dan dewasa,
maka jawaban yang dapat ditawarkan:
terapkan
strategi
yang
pernah
disukseskan pasukan bola Belanda yaitu
‘total football’. Rumusan strateginya:
pertahanan terbaik adalah terus
menyerang! Dan serangan yang paling
ampuh adalah kecepatan berinovasi dan
beradaptasi dengan generasi Milenial
pada era digital.
Mogul media massa dunia, Rupert
Murdoch, satu dekade lalu sudah
mengingatkan, “Dunia berubah sangat
cepat hari-hari ini. Keliru menganggap
bahwa siapa yang kuat akan menguasai
yang lemah. Yang patut diwaspadai
adalah yang bergerak cepatlah yang
akan menundukkan yang lamban”. Kirakira dalam hal apa RPK FM sebaiknya
bergerak cepat? Jawabnya tidak lain
adalah kecepatan memahami pasar
bisnis dan pola komunikasi-informasi
yang sudah (atau sedang) berubah
secara fundamental karena perubahan
ini akan memengaruhi produksi dan
bisnis radio. Cermati pandangan
Harvard Business Review: “It’s tough
when markets change and your people
within the company don’t.”
Ledakan internet dan digitalisasi

004

RPK Dalam Dua Rentang Waktu

dipastikan menjadi penyebab perubahan
fundamental pasar tersebut. Nilai-nilai
hidup khalayak telah dipengaruhi oleh
interaksi digital dalam berbagai aspek.
Pemanfaatan teknologi komunikasi
yang sangat tinggi berkontribusi secara
signifikan terhadap kegiatan masyarakat
sehari-hari. Dampaknya adalah cara
pandang, harapan, dan perilaku mereka
berubah,
meninggalkan
cara-cara
tradisional yang mapan, termasuk pola
klasik mengonsumsi dan mengakses
informasi dari media massa seperti
radio.
Untuk itu kita harus memahami peta
digital Milenial Indonesia pada 2016.
Di antara populasi 258 juta penduduk
Indonesia, menurut data eMarketer,
pengguna internet tercatat 112 juta
orang. Sementara, pengguna media
sosial: Instagram 22 juta orang (sumber:
dailysocial.id), Facebook 79 juta orang
(sumber: We Are Social), dan Twitter 25
juta orang (sumber: Databoks).
Hal yang mencengangkan, jumlah
seluler mencapai 319 juta alat, jauh
melampaui jumlah penduduk Indonesia.
Resumenya: khalayak Indonesia telah
menembus dimensi multimedia yang
menyinergikan teks, audio, visual, dan
data dalam sebuah kemasan.
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Wajarlah bila berkumandang seruan:
Radio, berubahlah!
Terkait dengan format siaran dan
target segmentasi yang berorientasi
‘pendidikan dan kesehatan’, perubahan
apa yang harus dilakukan RPK FM?
Pertama: Memahami Perubahan
Segmentasi
Dalam kurun waktu 50 tahun, RPK FM
sedikitnya telah melayani pendengar
dari 3 generasi.
Jadi, proses regenerasi pendengar akan
menentukan keberlangsungan radio
ini. Bila menilik filosofi antara ‘gerbong
kereta api’ dan ‘stasiun kereta api’,
RPK FM tidak tepat berorientasi pada
‘gerbong kereta api’ karena pilihan ini
menunjukkan bahwa radio lebih suka
memelihara pendengar lama dan akan
menua bersama-sama. Padahal RPK
FM seharusnya membangun pendengar
generasi baru demi eksistensinya.
Oleh karena itu, RPK FM dianjurkan
memilih filosofi ‘stasiun kereta api’.
Artinya, radio sadar untuk berubah
demi menyongsong kereta api zaman
baru sebagai simbol konsumen era
baru. Dalam hal ini, stasiunnyalah
(baca: radio) yang harus diperbarui agar
sanggup melayani konsumen generasi
Milenial.

Kaum Milenial lahir pada era 1980–2000.
Mereka identik sebagai generasi digital,
sekaligus arsitek perubahan kehidupan
sosial yang memanfaatkan teknologi.
Karakter mereka saat berkomunikasi
dan mencari informasi sangat berbeda.
Oleh karena itu, ketika dipadankan
dengan pola komunikasi radio yang
cenderung searah dan pasif, dapatkah
radio memuaskan kaum Milenial? Begitu
juga dengan produk radio yang melulu
suara pada era multimedia, cukupkah
bagi generasi visual ini?
Untuk itu, riset kualitatif yang mendalam
wajib dijalankan RPK FM untuk
memantau perubahan radikal cara
Milenial mengonsumsi radio, khususnya
menyangkut isu-isu pendidikan dan
kesehatan.
Kedua: Teknologi Konvergensi
Secara teknologi, RPK FM tidak mungkin
menghindari ‘konvergensi radio’ dan
‘radio visual’. Sebenarnya sejak awal
tahun 2000, konvergensi radio sudah
melanda Indonesia. Radio-radio analog
dan terestrial mulai memanfaatkan
siaran ‘streaming’ berbasis internet
untuk memperluas jangkauannya.
Berkat inovasi ‘telepon pintar’, sarana
penerima siaran radio juga semakin
variatif. Seluler dan gawai telah
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menggantikan
penerima
siaran
radio. Kemudahan mengakses sinyal
internet menyuburkan cara-cara baru
mengakses radio.
Kelanjutan dari konvergensi, muncullah
konsep
‘radio
visual’.
Integrasi
radio dengan internet dan media
sosial memungkinkan siaran radio
menambahkan layanan visual, teks, dan
data. Terjadilah era radio bergambar
dengan motonya: ‘see what you hear’.
Penyiar yang dahulu menjadi misteri
karena sebatas suara, kini wajahnya
dapat disaksikan di gawai via ‘video
streaming’.
Peristiwa yang semula hanya bisa
dikisahkan oleh suara, kini foto dan
videonya melengkapi siaran tersebut.
Begitu pula teks informasi dan paparan
data dapat melengkapi siaran auditif
radio. Imajinasi sebagai karakteristik
radio yang paling memesona runtuh
karena
teknologi
radio
mampu
mengungkap wajah penyiar secara
gamblang di ‘video streaming’.
Akan tetapi, potensi visualisasi ini
tidak sepenuhnya dapat menggantikan
radio yang auditif. Posisinya hanya
memperkaya layanan bagi kaum
Milenial. Jayson Demers, Social Media
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Marketing Specialist, dalam opininya di
“Communication in 2015: Text, Voice,
Video or In-Person?” menyatakan, “Suara
merupakan bagian dari informasi dan
sekaligus mewakili perasaan yang tidak
didapatkan saat kita berkomunikasi di
media sosial atau instant messaging”.
Kesimpulannya, siaran auditif radio
tetap sebagai roh yang utama,
sedangkan produk teks dan visual
sebagai kelengkapan yang absolut.
Artinya, radio hari ini tidak cukup
hanya mengandalkan suara. Radio
multimedia merupakan kebutuhan
pangsa Milenial karena ranah digital
adalah habitat mereka. Oleh karena
itu, mengintegrasikan radio dengan
website, media sosial, dan aplikasi
lainnya, menjadi keniscayaan bagi RPK
FM.
Menurut Jean W. Twenge dan W. Keith
Campbell dalam buku The Narcissism
Epidemic, untuk membidik Milenial, kita
perlu memahami empat ciri perilaku
digital mereka, yaitu interaktif, mencari
(search), berbagi (share), dan pamer
(narcissism).
Ketiga: Rejuvenasi Format dan Produk
Mata rantai perubahan RPK FM akhirnya
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menyentuh
‘radio
programming’
yang mengatur format siaran dan
produksi radio. Kehadiran Milenial dan
konvergensi radio memaksa format
siaran harus menyesuaikan diri.
Tim Produksi siaran tidak bisa lagi
berpikir sektoral. Paradigma ‘out of the
box’ menjadi nyata di sini sehingga
manajemen produksi membutuhkan
sistem
yang
efisien
untuk
mengintegrasikan produk konvergensi.
Strategi pemrograman radio merupakan
jangkar penentu kesuksesan produksi
radio. Menurut rumus relasi antara
‘Radio-Konsumen-Pengiklan’,
bisnis
radio hanya akan lancar bila radio sukses
meraup konsumen yang loyal, potensial,
dan dominan dalam segmennya. Kriteria
konsumen seperti ini hanya bisa dijaring
melalui produk siaran yang sesuai
dengan kebutuhan, selera, dan minat
mereka. Produk siaran adalah alasan
utama RPK FM dibutuhkan.
Terkait dengan pilar-pilar pendidikan
dan kesehatan, bagaimana cara
tim pemrograman menerjemahkan
kebutuhan kaum Milenial tentang
pendidikan dan kesehatan? Selain sudut
pandang (angle) yang tepat, strategi
kemasan akan berpengaruh terhadap
efektivitas komunikasinya.

Hal yang harus dapat dibuktikan tim
perencana program adalah apakah isi
siaran RPK FM sudah mengesankan
sebagai radio berformat pendidikan
dan kesehatan? Atau, ketika khalayak
mengakses situs, media sosial, dan
aplikasi RPK FM, apakah produk teks,
foto dan video dengan gamblang
mengidentifikasi radio ini sebagai
saluran pendidikan dan kesehatan?
Pengakuan khalayak tentang RPK
FM sebagai radio pendidikan dan
kesehatan tidak akan muncul hanya
dengan pernyataan dan ‘tagline’.
Kekentalan volume isu pendidikan
dan kesehatan yang disiarkanlah yang
paling menentukan, termasuk mutu
informasinya. Begitu pula dengan
isi situs dan media sosial RPK FM,
apakah telah merepresentasikan isuisu pendidikan dan kesehatan yang
diandalkan khalayak? Integrasi produk
siaran dengan produk situs dan media
sosial sangat menentukan persepsi
khalayak.
Profesional
radio
tentu
sangat
paham bahwa proses memantapkan
‘positioning’ memerlukan kejelasan
produk. Rejuvenasi format siaran
memerlukan ketepatan perencanaan
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agar persepsi khalayak terhadap RPK
FM sebagai radio pendidikan dan
kesehatan terpenuhi. Sekali saja keliru,
radio akan menanggung dampak
buruknya dalam jangka waktu yang
lama.
Keempat: SDM Multi Kompetensi
Terkait dengan faktor-faktor tuntutan
Milenial, konvergensi radio dan
pembaruan format siaran, persoalan
laten yang dihadapi radio adalah Sumber
Daya Manusia (SDM). Merupakan
rahasia umum, mayoritas radio di
Indonesia mengalami krisis SDM. Harihari ini sungguh sulit merekrut SDM
keradioan yang punya hasrat kuat
(passion), pendidikannya relevan, dan
berintegritas pada profesi. Penyebab
kemunduran radio di Indonesia
dalam konteks industri, sumbangan
terbesarnya disebabkan oleh mutu SDM.
Sementara, SDM yang masih bertahan
di radio sulit beradaptasi dengan
perubahan. Idealnya, SDM dituntut agar
berubah secara radikal, paralel dengan
perubahan teknologi, segmentasi, dan
format siaran.
Persoalan utama manajemen radio
adalah mereka tidak mempunyai
rencana strategis pengembangan SDM,
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misalnya kurikulum berjenjang dan
berkelanjutan, pelatihan dan kelas-kelas
pengembangan kompetensi, termasuk
sistem dan standar yang mengatur
tapak karier SDM. Jangankan berpikir
tentang kurikulum konvergensi radio,
kurikulum dasar keradioan saja sering
terabaikan. Dalam hal ini, bagaimana
kesiapan RPK FM menyiapkan sekolah
pelatihan internal?
Tantangan untuk SDM RPK FM,
mampukah mereka menjadi duta
isu pendidikan dan kesehatan yang
berpengaruh. Khalayak berharap SDM
RPK FM terdengar, terlihat, dan terasa
kompetensinya saat mengomunikasikan
pendidikan dan kesehatan, bahasannya
pun yang membumi dan relevan bagi
kaum Milenial. Seharusnya kualifikasi
SDM RPK FM saat ini piawai tentang
radio, internet, dan sekaligus media
sosial. Termasuk sangat menguasai
referensi pendidikan dan kesehatan.
Kelima: Aktivitas Non-Air
Pada era Milenial, industri keradioan
dianjurkan berorientasi pada rumusan
3-O, yaitu rangkaian ‘On Air-On LineOff Air (non-air)’. Pergeseran strategi
pemasaran dari pendekatan ‘above the
line’ (ATL) menuju ‘below the line’ (BTL)
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dipastikan
menjadi
kebutuhan
popularitas radio. Cara-cara radio
mempromosikan diri melalui radionya
sendiri (ATL) tidaklah cukup. Radio
sebaiknya juga menyelenggarakan
aktivitas
yang
mempertemukan
khalayak dengan radio secara nyata
(BTL).
Tidak cukup bagi RPK FM bila hanya
mengandalkan
siarannya
sebagai
strategi berpromosi dan membangun
‘positioning’.
Sebagai radio yang berorientasi
pada isu pendidikan dan kesehatan,
tersedia
banyak
kemungkinan
menyelenggarakan
macam-macam
kegiatan di masyarakat seputar isu
kesehatan dan pendidikan, seperti
penyelenggaraan
seminar,
expo,
pameran, dan CSR (Corporate Social
Responibility).
Beberapa kegiatan yang awalnya
berstatus ‘cost oriented' sangat potensial
menjadi ‘profit oriented’. Terbukalah
peluang RPK FM mendapatkan sumbersumber pemasukan baru yang tidak
hanya berasal dari periklanan siaran
(on air). Selain keuntungan finansial,
aktivitas BTL merupakan wahana
promosi yang efektif bagi RPK FM.

Radio Tetap Perkasa
Sebenarnya, posisi radio terpojok atau
radio sangat kuat berpengaruh adalah
persoalan pilihan. Namun, jangan
lupa filosofi ikan yang membusuk
dari kepalanya. Artinya, manajemen
puncak selalu menjadi alasan radio
sukses atau gagal, bukan karena
level stafnya. Mampukah manajemen
puncak membawa radio semakin
maju dan bangkit dari keterpurukan.
Kepemimpinan, kecerdasan manajemen,
paradigma yang terbuka, dan orientasi
pasar merupakan kewajiban yang harus
dijalankan pengelola radio masa depan.
Wacana perubahan harus lebih sering
diimplementasikan.
Kesuksesan adalah hasil kerja bersama
pada masa lalu, tetapi kesuksesan yang
sesungguhnya adalah optimisme pada
masa depan. Apalagi Nielsen Radio
Audience Measurement pada kuartal
ke-3 tahun 2016 mengabarkan, radio
berada dalam titik balik kemerosotannya.
Popularitas radio meningkat kembali
berkat konvergensi dan kemudahan
mengaksesnya di telepon pintar.
Tercatat 57% pendengar radio yang
tumbuh adalah generasi Milenial dan
Generasi Z.
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Fakta lainnya, ada radio yang stagnan
dan merana, tetapi ada juga radio yang
berkembang dalam jejaring (network).
Bukan hanya di Jakarta, tren jejaring di
tingkat lokal pun bertumbuh. Di negara
tetangga, radio tetap diperhitungkan,
tetap penetratif dan perkasa sebagai
media terhormat.
Pandangan yang menyebutkan bahwa
radio adalah produk masa lampau yang
sulit beradaptasi pada era digital sangat
tidak mendasar. Radio-radio yang
inovatif membuktikan kemampuannya
bertahan, bahkan tetap kompetitif di
hadapan internet dan media sosial
sekalipun. Harap diingat: suara tidak
tergantikan oleh teks dan gambar.
Sayangnya hingga saat ini pemerintah
Indonesia belum memastikan agenda
digitalisasi
radio-radio
Indonesia.
Padahal banyak negara sudah menjalani
proses migrasi dari radio analog menuju
teknologi digital. Gagasan digitalisasi
radio di Indonesia akhirnya cuma sebatas
retorika tanpa tapak perencanaan yang
jelas.
Oleh karena itu, RPK FM tidak punya
alasan untuk memudar pada usia ke-50
tahun pertama ini, termasuk ketika
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menjalani 50 tahun kedua. Zaman
memang sudah berubah sehingga radio
harus selalu kontekstual bila ingin
terus eksis. Pastinya, perubahan tidak
pernah mulus bila dilakukan dengan
cara-cara lama. Hanya cara-cara baru
yang memungkinkan RPK FM mengatasi
tantangan era digital, diterima oleh
kaum Milenial, dan memetakan
kehadiran generasi baru yang entah apa
namanya.

Di organisasi profesi, aktif sebagai
Koordinator
Dewan
Kehormatan
Standar Profesional Radio Siaran
Persatuan Radio Siaran Swasta
Nasional Indonesia-PRSSNI Pusat dan
Jatim, Penasihat Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI Jatim) dan Badan Pekerja
Komisi Komunikasi Sosial Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI).
Pernah menjadi fasilitator Keradioan
untuk The Ford Foundation, Friedrich
Naumann Stiftung, Unifem, Unesco,
Internews, Tifa Foundation dan RRI.

- Errol Jonathans -

Lahir di Jakarta, 27 April 1958, lulusan
Akademi Wartawan Surabaya dan
Sekolah Tinggi Komunikasi SurabayaAlmamater Wartawan Surabaya.
Karier kemediaan diawali sebagai
Jurnalis koran Pos Kota Jakarta tahun
1977, selanjutnya fokus di Radio Suara
Surabaya sejak 1983 hingga mencapai
posisi Direktur Utama Suara Surabaya
Media, yang membawahi Radio Suara
Surabaya FM 100, SHE Radio FM 99.6,
Portal Berita Suara Surabaya Net,
Majalah Surabaya City Guide dan Suara
Surabaya Centre.

Presenter Keradioan di forum PRSSNI,
Komisi Komsos Konferensi Waligereja
Indonesia, Radio Nederland Siaran
Indonesia, Forum Indonesian Mediation
Leiden University, Radio Asia Conference
dan Signis Unda Osic Asia.
Mengikuti pelatihan keradioan dan
manajemen media dari Radio Voice of
America, Radio France Internationale,
Forum Komunikasi Global Salzburg
Seminar Austria, Radio Bayerischen
Rundfunk, Radio Deutsche Welle,
Radio WOUB Ohio University, Western
Kentucky University, Broadcast Asia
Conference, Radio Asia Seminar, News
Asia Conference, International Visitors
USIA.
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Menjadi dosen tamu di beberapa
perguruan tinggi dengan memberikan
kuliah Ilmu Komunikasi, Keradioan,
Media Massa dan Public Speaking, serta
menjadi pemateri di berbagai seminar,
simposium, dan diskusi panel.
Menerima penghargaan Jurnalis Terbaik
Persatuan Wartawan Indonesia Jatim
(1982), Hari Pers Nasional Award (2014),
PWI Jatim Award-Tokoh Radio Jatim
(2014) dan Tokoh Kompetensi Bidang
Media (2014).
Menerbitkan buku Politik dan Radio,
Radio dan Pemilu 2004, Socrates di
Radio-Esai Esai Jagad Keradioan, dan
Panduan Public Speaking, Keradioan
dan Komunikasi.
Menyusun modul pelatihan dan
kurikulum keradioan untuk program
D-3 Broadcasting Universitas Pajajaran
Bandung, UK Petra Surabaya, Tifa
Foundation serta Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang Profesi
Penyiar Radio. (2017)

RPK DALAM
DUA RENTANG
WAKTU

RPK

1967
2007

Cerita RPK sejak hari pertama mengudara
hingga 40 tahun terangkum dalam buku
Faithful Love yang diluncurkan
pada November 2007.
Waktu itu keluarga besar RPK mengundang
para Mitra dan Sahabat untuk merayakan
ulang tahun ke-40.
Perjalanan RPK itu terasa sungguh di dalam
buku, dan disarikan dalam catatan singkat
di bawah ini, untuk menemukan benang
merahnya dengan buku ke-50 tahun RPK ini,
Voice in the Wilderness.
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2 November 1967.

Radio Pelita Pertama Mengudara

I

ndonesia sedang berada dalam
transisi pemerintahan. Di kota-kota
terjadi ketegangan. Pendeta Lukito
Kristyo Handojo, S.Th yang melayani
di GKI Jl. Gunung Sahari IV No 8 (GKI
Gunsa)
memikirkan
kesempatan
agar dapat melakukan pembinaan
iman bagi jemaatnya. Dua tahun di
Amerika Serikat, ia mendengar radio
dimanfaatkan sebagai alat pelayanan
yang efektif. Di sana ia mengikuti kursus
Public Communications di Universitas
Syracuse. Itulah kemudian yang
mengilhaminya membangun sebuah
stasiun radio.
Maka, dengan memanfaatkan ruang
2x2 meter di belakang Gereja Kristen
Indonesia (GKI) Jalan Gunung Sahari
–tempatnya menggembala- Lukito
menanam antena frekuensi MW
(Medium Wave) di atas genteng. Ia dan
kawan-kawan menamakan pemancar itu
Radio Pelita, dengan harapan menjadi
terang bagi pendengarnya.

Siaran perdana pun dimulailah. Radio
Pelita mengudara pukul 5 pagi sampai
pukul 1 siang. Setelah istirahat dua
jam kembali siaran pukul 3 sore sampai
pukul 12 malam. Begitu setiap hari.
Namun siaran belum sesuai jadwal
karena peralatan masih sederhana dan
studio hanya satu.
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Radio menyiarkan program-program
bertema rohani dan umum. Antara lain
musik dan lagu rohani, cerita untuk
anak, dan renungan untuk dewasa. Dua
penyiar bekerja bergantian. Penyiar
merangkap teknisi pemancar -memanjat
ke atas genteng bila ada gangguan
antena- sekaligus operator peralatan.
Pemuda gereja menjadi relawan atau
apa saja yang diperlukan.
Saat itu tak kurang 400 stasiun radio
swasta di Jakarta.

1971.

Radio Pelita Menjadi Perseroan Terbatas
Pemerintah meluncurkan Peraturan
No 55 tahun 1970. Setiap radio siaran
non-pemerintah harus dikelola badan
hukum. Lalu, pada 4 Maret 1971, dengan
akta notaris Juliaan Nimrod Siregar, SH
no 29, didirikanlah PT Pelita Kasih. Akta
ditandatangani oleh Pendeta Lukito
Handojo sebagai direktur dan Majelis
Dharmawan
Tirtasaputra
sebagai
komisaris. Peraturan Pemerintah itu
menyaring radio menjadi hanya 44,
termasuk Radio Pelita.

Radio Pelita masih serba sederhana
dan terbatas. Pemancar sering jebol
hujan deras turun disertai petir.
Peralatan ratusan kali diperbaiki. Biaya
operasional tersendat. Honor bulanan
seadanya. Iklan belum menghasilkan.
Ruang studio masih satu.
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1973.

Studio menempati salah satu gedung
Kompleks Sinar Kasih, Jalan Dewi
Sartika No 136D Cawang, Jakarta Timur.

Frekuensi MW
Berganti AM
Radio Pelita berganti frekuensi dari
Medium Wave (MW) ke AM (Audio
Modulation) pada gelombang 1242 KHz.
Frekuensi
atas
sumbangan
Far
East BroadCasting (FEBC) yang
menghibahkan dua
pemancar ke
Yayasan Siaran Kristen Indonesia
(YASKI) dan YASKI menyerahkan ke
Radio Pelita di Jakarta dan Radio
Ardjuno di Surabaya.

1980.

Radio Pelita
Pindah Tempat
Radio Pelita pindah ke Jalan Gunung
Sahari nomor 10. Rumah itu milik
pasangan David Kosasih dan Tilly Umbul.
Ruang berukuran 75 meter persegi yang
disewa dijadikan studio.
Namun pada satu titik Radio Pelita
berhenti siaran karena tidak ada dana.
Saat itu siaran favorit adalah Pilihan
Pendengar.

Mengetahui radio berhenti siaran,
pendengar datang ke studio membawa
nasi bungkus atau makanan kecil dan
bantuan lainnya. Saling sapa mesra
yang indah ini bermakna bagi kedua
pihak. Mendengar siaran Radio Pelita
adalah sebuah keniscayaan bagi banyak
pendengar.

1984.

Menjadi
Radio Pelita Kasih
Tahun 1984, masa kontrak rumah habis.
Pengurus
melakukan
pendekatan
dengan beberapa lembaga dan bertemu
PT Sinar Kasih. Kedua pihak sepakat
bekerjasama. Radio Pelita berganti
nama Radio Pelita Kasih disingkat RPK.

017

Pendeta Lukito Handojo meninggal
dunia di Jepang 11 Februari 1989.

RPK mempunyai antena baru setinggi
50 meter dan dua studio. Programprogram siaran dipoles. Promosi
Kebaktian Kebangunan Rohani dan
segala jenis kegiatan lembaga Kristen
mulai dikenakan biaya iklan. Karyawan
mulai menerima gaji secara teratur.
Radio memiliki dana operasional. Dinah
Sudargo Dharmawan sebagai Presiden
Direktur pertama.
PEKA (Penyanyi Kesayangan Anda)
adalah siaran live yang diminati anak
muda saat itu. Radio mewawancarai
penyanyi yang meluncurkan album baru
seperti Chrisye, Jamal Mirdad, Richie
Ricardo, Dina Mariana dan penyanyi top
lain masa itu.
Kegiatan off air mulai dilakukan. Kru
RPK dan pendengar pernah berwisata
bersama dengan 11 bus!
Studio
dipenuhi fans dari waktu ke waktu.
Rujak party kru dan pendengar. Pundipundi mulai penuh. Radio membeli satu
mobil dan dua motor sebagai sarana
transportasi.

1992.

Kerjasama Dengan
Radio Deutsche Welle
Jerman
Menyiarkan musik, sains dan teknologi,
budaya, dan sebagainya.
Bersama KBR 68 H membuat Program
Buletin Pagi selama 30 menit dan Kabar
Baru 6 menit.
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1993.

2001.

Pindah Jalur
dari AM ke FM
Frekuensi radio berpindah dari jalur AM
1242 KHz ke FM 96,35 MHz. Dengan
kualitas suara jernih, pendengar makin
bersemangat. Peluang-peluang terbuka.
Pertama, marketing. Kedua, program.
Ketiga, manajemen usaha.
Brand RPK melejit sebagai radio rohani
dengan pendengar paling banyak.

1997.

Kerja sama dengan VOA (Voice of
America) tentang harga saham dunia
berbahasa Indonesia.

2002.
Talk show program rohani meningkat
secara bermakna.

1998.
RPK naik secara statistik.
Kondisi keuangan membaik.

Nyaris Bangkrut

2000.

Akuntan Publik tanggal 10 Maret 1998
menyatakan RPK mengalami bangkrut
sebesar 75% dan disarankan tutup demi
hukum. Krisis moneter melanda Asia.
Nilai rupiah merosot terhadap dolar.
Banyak perusahaan gulung tikar. PHK di
mana-mana.

Lembaga Fokus Pada Keluarga di RPK
menggelar Seminar “Menciptakan
Keluarga Bebas Narkoba” di gedung
Menara Era, Lantai 3A-Jakarta. Peserta
yang hadir 250 orang. Moderator,
Tamara Geraldine dan diisi kesaksian
mantan pecandu narkoba. Pembicara,
dr. Dan Hidayat, Sp.Kj dan Johanis
Undap, M. Div.

Blessing in disguise, justru di saat
krismon banyak lembaga pelayanan
yang memakai air time RPK.

Pada tahun ini beberapa kegiatan
mengusung tema kesehatan.

2003.
Program Sehat Bugar tiap Senin
pukul 9-10 pagi dipandu dr. Sadoso
Sumosardjuno, Sp. KO.
Program Jentera Media, Klinik Anda
membahas kesehatan mata, THT, kulit,
gigi, dan reproduksi. Buletin Kesehatan
setiap Senin-Rabu, pukul 16.30-17.00.
Program off air seminar-seminar
kesehatan dengan peserta pendengar
se-Jabodetabek.
Bekerja sama dengan Radio Singapore
International (RSI) untuk program
siaran berita berbahasa Indonesia.
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2007.

RPK
Berusia 40 Tahun
Kerja sama dengan Radio Netherland
Wereldomroep
(RNW,
Belanda),
menyiarkan acara budaya, sastra,
suara perempuan dan yang lain. Dalam
bentuk off air,
menyelenggarakan
Malam Apresiasi Peranan Media dalam
Bencana bersama Daniel Sahuleka
yang berlangsung di Pusat Kebudayaan
Belanda, Erasmus Huis pada April 2007.
Acara dihadiri oleh 34 media cetak dan
elektronik.
RPK menjangkau dunia melalui audio
streaming.
Tahun 2007, RPK merilis Program
The Legend. Program Indonesia
entrepreneur, Indonesia Sehat, Jakarta
Sehat, dll.
Meluncurkan buku Faithful Love dalam
rangka memperingati 40 tahun RPK.
Peringatan bersama para mitra dan
pengurus diselenggarakan di Ballroom
Hotel Sultan 19.00-21.00. Acara dengan
pendengar digelar di Graha Bhakti TIM
tanggal 26 November 2007.
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2008.

RPK

2007
2017

Satu Dekade Menuju RPK 50 Tahun

Setelah peluncuran buku Faithful Love pada
ulang tahun ke-40 tahun 2007, berikut ini
adalah rentetan peristiwa sepuluh tahun
terakhir menuju 50 tahun. RPK tetap setia
melayani masyarakat. Dalam waktu ini pula
RPK menetapkan positioning pada masalah
pendidikan dan kesehatan.

•Aksi Bakti Sosial Sahabat Sehat I
diikuti 508 orang.
•Dengan Obor Berkat Indonesia (OBI)
mengadakan Aksi Bakti Sosial Sahabat
Sehat II. Lebih dari 1.000 orang
menerima
fasilitas pengobatan umum dan gizi.
•Dengan PGIW mengadakan Saran
Sehat bagi warga gereja di GKI
Kwitang dan peserta 150 orang.
•Kunjungan ke penjara Cipinang untuk
150 narapidana.
•Seminar kanker serviks di Hotel
Menara Batavia diikuti 105
perempuan.
•Seminar diabetes diikuti 130 orang.
•Seminar pendidikan psikologis diikuti
130 guru.
•Program buku untuk didistribusikan ke
15 taman baca di wilayah Jabodetabek
,pulau Tidung, pulau Sumba, Luwuk
Banggai (Sulawesi Tengah), Merauke
(Papua). Ribuan buku terkumpul dari
pendengar RPK.
•Jalan-jalan ke Pantai Ancol, Ice World,
dan Sea World bersama 84 anak
Sekolah Anak Jalanan.
•Si Ramli (Aksi Ramadhan Keliling)
selama 5 hari. Hari pertama ke
Plumpang ada 80 anak jalanan. Hari

kedua ke Rumah Singgah Pelita Hati di
Talang Jakarta Pusat ada 80 anak. Hari
ketiga ke Penggarengan diikuti 80
anak. Hari keempat ke SAJA (Sekolah
Anak Jalanan) di Petak Asem dihadiri
100 anak. Hari terakhir ke Pendidikan
Al-Qur’an Al Amin di Kebon Pala ada
60 anak.
•Ulang tahun ke-41 RPK meluncurkan
logo baru yang mempresentasikan
pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2009.
•Seminar Dampak Game Online di
Cipete dengan Band and Movement
Community diikuti 250 anak dan 30
orang tua.
•Acara on air pukul 08.30 WIB,
menyajikan program Buletin Kesehatan
(Bulkes) dan juga program Saung
Nusantara.
•Si Ramli selama 5 hari sambil
membagikan buku dalam program
1Anak 1Buku dengan penerbit
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Erlangga, Mizan, Dinastindo.
Hari pertama ke Situgintung daerah
terparah banjir bandang. Membawa
paket buku untuk anak dan bantuan
Dompet Kasih. Hari kedua ke taman
bacaan Zahfa. Hari ketiga ke Rumah
Singgah Sekar di Pendongkelan. Hari
keempat ke Rumah Baca Koplak. Hari
kelima RPK membagikan buku ke
daerah Roxy.
•Peluncuran buku Monday Spirit dan
Momen Inspirasi.
•Peresmian studio baru di lantai 3,
gedung Dana Pensiun.
•Jalan-jalan bersama anak-anak
marjinal ke Taman Ancol.
•Jumpa penulis buku Momen Inspirasi
dan Monday Spirit
•Program non air Sarasehan Saran Sehat
dipandu oleh Ade Rai.
•Mengunjungi Panti Werda Hana dalam
sehari.
•Kunjungan ke Panti Laras, Cengkareng.

2010.
•Bulan Peduli Autisme.
•Dengan Yayasan Peduli Autisme
mengadakan Jalan Bersama Autisme
dari HI-Lapangan Monas, diikuti 1.000
orang, dengan Wakil Menteri
Pendidikan Nasional Fasli Jalal.
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•Mengadakan Expo dan seminar Peduli
Autisme.
•Program 1Anak 1Buku dengan Penerbit
Erlangga mengirim 462 buku pelajaran
ke desa Umu Saribe, Aceh.
•Bersama 52 anak Sekolah Minggu
GKNS Hosana ke Kidzania.
•Jalan-jalan bersama anak marjinal ke
Pusat Kegiatan Belajar-Mengajar Anak
(PKBN) Tanah Merah (Plumpang,
Jakarta Utara) ke Kidzania.
•Si Ramli mengunjungi 3 komunitas di
Cilincing, Cipinang, Salemba.
•Seminar Kesehatan Jiwa di GPIB Efata
dan HKBP Kernolong dengan topik
Alzheimer.
•Talkshow Sehat Bugar bersama dr.
Sadoso sebanyak 4 kali di toko-toko
buku Gramedia.
•Mengadakan RPK Awards 2010.
•Menjadi media partner dalam Festival
Penulis dan Pembaca Kristiani.
Mendukung komunitas yang menggelar
Indonesia Readers Festival 2010. RPK
menjadi partner tetap untuk mereka.
Sampai sekarang berjalan, selalu
mengadakan festival tersebut di setiap
bulan Desember.
•Mendidik pendengar untuk lebih cerdas
dalam memilih dan membaca buku
yang bermanfaat.
•Bekerja sama dengan Goodreads

Indonesia (GRI) mengadakan program
on air tetap You and the City: Baca itu
Seru. Melalui program itu RPK dan GRI
mengajak pembaca mengenal dan
membedakan antara buku yang
bermanfaat dan mana buku yang
kurang baik. Banyak penerbit
memberikan buku untuk dikritik dan
diulas setiap Sabtu pagi. Hal ini
membuka peluang bagi penulis pemula
untuk belajar tentang buku, dan
mereka merasa terasah.

2011.
•Saran Sehat Bugar bersama dr. Sadoso
di Sinar Kasih lantai 6 diikuti 150
peserta.
Acara pertama berbentuk audio
streaming.
•Dengan Obor Berkat Indonesia (OBI)
mengadakan pengobatan gratis dan
program ‘1Anak 1Buku’ yang mengirim
buku bacaan anak ke Nias. Juga operasi
gratis untuk bibir sumbing.
•Pelatihan jurnalistik dengan nama
Pelita Inspirasi.
•Seminar kesehatan jiwa dimensia dan
kanker serviks.
•Mengadakan Paskah anak bekerja
sama dengan Happy Holy Kids dan
Parade Band Indi di gedung lama.
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•Penggalangan Dompet Kasih untuk
desa Saewe, Nias.
•Si Ramli mengunjungi satu tempat,
yaitu ke kolong jembatan Tomang,
diikuti 100 anak.
•Peluncuran Momen Inspirasi.
•Membuat wajah baru, website RPK.
•RPK Awards masih berjalan.
•Peluncuran album parade band.
•Mendukung kegiatan Indonesia
Readers Festival.

2012.
•Menyiarkan program Saung Nusantara.
•Mengangkat budaya Betawi, Ambon,
Jawa, Manado, dan Batak.
•Inspirasi Ramadhan atau Kultum dari
tahun ke tahun setia menemani
pendengar RPK saat berbuka puasa.
•HUT ke 45 tahun, RPK membangun
taman baca di wilayah Jakarta, Bekasi
dan beberapa di luar Jawa dengan tema
Berbagi Pelita Menebar Kasih. RPK
bekerjasama dengan komunitas 1001
Buku.
•Aplikasi mobile interaktif pertama kali
ada dan digunakan pendengar bernama
Sahabat RPK, dapat diunduh di
playstore (android), appstore (IOS),
BlackBerryWorld.
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2013.
•Kampanye Ayo Stop Merokok di udara.
•Memberikan sumbangan ke Mamasa
berupa dana dari pendengar
Mengadakan pengobatan gratis di GKII
El Shaddai Mamasa, GKII Delima, dan
Griya Kesehatan Indonesia.
•Kunjungan Panti Wreda dan Panti
Asuhan.
•Bekerjasama dengan Yoyo, aplikasi
pemantau traffic, membuat aplikasi
“Sahabat RPK”, melalui aplikasi
tersebut pendengar dapat
mendengarkan RPK streaming.
Aplikasi dapat diunduh di playstore,
appstore, dan BBWorld.
•Program baru Weekand Spirit bersama
Christie Damayanti mengudara.
•Membuka diri untuk komunitas
mahasiswa yang memiliki konsentrasi
terhadap penyiaran. RPK memberikan
slot hari minggu untuk mengelola
program siaran mereka sendiri.
Mahasiswa magang di RPK dari
berbagai kampus seperti dari kampus
IISIP Jakarta, Binus, UPH, dan UPI YAI.

2014.
•Kampanye Ayo Stop Kecelakaan Lalu
Lintas di udara, bekerja sama Dirlantas
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Polda Metrojaya.
•Menjadi media partner untuk Dream
Theater konser di Jakarta.
•Membuka program spesial Natal
selama satu bulan, untuk anak-anak
TK-SD. Karena program ini mereka
dapat melakukan kunjungan ke studio
RPK agar lebih mengenal seperti apa
itu radio. Reaksi lucu mereka tunjukan,
ada yang kegirangan, ketagihan, dan
ketakutan setelah mendengar suaranya
sendiri direkam.
•Menyumbang kambing qurban untuk
Hari Raya Idul Adha. Kebiasaan ini
dilakukan tiap tahun sampai studio
RPK pindah gedung.

2015.
•Si Ramli mengundang 85 anak
Bimbingan Belajar Sejahtera Kebon
Singkong.
•Menyelenggarakan Mission On BikeSafety Riding Course.
•Ikut gerakan #SaveVOAIndonesiaRadio
melalui udara dan media sosial.
•Juli 2015, RPK menjadi salah satu pelopor
gerakan #SaveVOAIndonesiaRadio
melalui udara dan media sosial.
Gerakan itu berawal dari rencana
pemerintahan Barack Obama untuk
pemangkasan radio suara Amerika

yang berbahasa Indonesia. Dengan
membuat gerakan
#SaveVOAIndonesiaRadio dan petisi
online, RPK bersama 4 radio lain
(2 radio dari Kalimantan, Palembang,
dan Lombok), berhasil membuktikan
bahwa VOA radio di Indonesia tidak
mati dan radio Indonesia masih
diminati.
•Kampanye Ayo Stop Nyampah
Sembarangan di udara.
•Safety Riding Course bersama Lady
Bikers.

2016.
•Siaran dengan internet lebih stabil
daripada gelombang FM.
•Kampanye Ayo Berkendara Cerdas di
udara.

2017.
•Kampanye Ayo Stop Merokok
dihidupkan kembali. Tidak hanya
mengingatkan stop merokok, RPK
terbeban menyadarkan setiap lapisan
masyarakat untuk stop iklan rokok di
lembaga penyiaran.
•RPK memiliki live streaming.
•Fokus membenah diri agar lebih mudah
diakses melalui website, YouTube,
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Instagram dan media sosial lain.
Bahkan mempersiapkan diri dari
website menjadi portal. RPK membeli
lisensi web layout, web themes, design
dan split broadcaster dari luar negeri
untuk memperlengkapi website.
•Mempersiapkan lahan baru yaitu
radio online, Sound Of Spirit atau SOS.
Meramaikan udara dengan lagu-lagu
rohani 24 jam, targetnya bukan hanya
sekitar Jabodetabek melainkan
menjangkau semua sahabat RPK
hingga ke luar negeri. RPK harus
bertahan di tengah peliknya menjaga
kualitas program dan marketing yang
mencari dana. Sehingga SOS
dipersiapkan menjadi sisi bisnis
RPK yang lain, dan menjadi radio
buzzer. RPK mampu menjadi radio
buzzer karena memiliki pendengar
fanatik dengan jumlah besar, 30%.
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“

RADIO,
BAGAI GADIS
LUPA BERDANDAN
- Agus F.I. Soetama -

P
Kehadiran milenial dan konvergensi radio memaksa
format siaran untuk menyesuaikan diri.
- Errol Jonathans -

ersatuan Radio Siaran Swasta
Nasional
Indonesia
(PRSSNI)
memiliki 663 anggota terdiri dari
586 FM, 77 AM tersebar di seluruh
Indonesia.
Dari
Sabang
sampai
Merauke. Saat ini kami sedang gencar
mensosialisasikan Program Transformasi
Digital ke daerah-daerah. Kenapa?
Karena jika radio tidak cepat merangkul
platform teknologi baru dalam hal ini
radio berbasis internet, radio akan
ketinggalan, lalu habis.
Radio di Indonesia dalam perjalanan
sejarahnya sampai era 90an belum
banyak mendapat persaingan yang ketat
diantara industri media. Apalagi selama
32 tahun saat Orde Baru berkuasa sangat
ketat dalam menerbitkan ijin radio dan TV
baru (swasta), sehingga otomatis tidak
ada saingan baru yang muncul.
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Mungkin akibat situasi yang memanjakan ini membuat bisnis radio jadi nyaman
dan malas untuk bersaing. Sekarang
persaingan cukup ketat, namun banyak
radio kurang mendalami subtansi
bisnis radio dalam hal ini kreativitas
konten sehingga tidak ada kreativitas
baru untuk dijual ke publik, nyaris
itu-itu saja. Seandainya pemain radio
mau berjuang dan mau memodifikasi
bisnisnya, mereka akan kaget meraih
profit. Soundcloud, Spotify, Joox, dan
puluhan music streaming adalah contoh
sukses. Mereka berhasil mengantongi
triliunan rupiah hanya karena kesigapan
membaca pasar dan teknologi, dan hadir
pada timing tepat.
Di era jaringan komunikasi data
kecepatan tinggi (broadband), semua
model bisnis mau tak mau harus
berubah. Izin mendirikan bisnis baru
juga makin terbuka. Pemerintah
memberlakukan layanan satu pintu di
mana-mana. Sayangnya, kemudahan
ini belum dibarengi kesiapan pemain
lama bersaing dengan pemain baru.
Sudah terbukti ada beberapa radio
bisa memiliki ISO 9000 dan listing
menjadi perusahaan Tbk. Artinya dari
segi manajemen, mereka sudah dapat
memenuhi kepuasan pelanggan dalam
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hal produk, kualitas, kinerja.
Radio adalah media audio. Elemen radio
adalah konten yang terdiri dari informasi
dan musik. Dalam transformasi radio
analog menjadi radio digital, elemenelemen tersebut tetap merupakan
subtansi (Content is The King). Selain itu
pengiklan akan tertarik memanfaatkan
radio digital karena adanya jenis layanan
yang sebelumnya tidak bisa diakomodir
oleh radio analog.
Digital, bahasa sederhananya, adalah
alat media atau platform berbasis
internet. Digital membuka kesempatan
apa yang disebut ekonomi terbuka
(open economy) seperti e-bisnis,
e-government, e-radio, dan yang lain.
Platform ini memampukan siapa saja di
mana saja memasarkan produk secara
daring. Contoh sederhana adalah
transportasi berbasis digital atau daring
(online) seperti Gojek, Grab, Uber.
Mereka adalah pemain yang meraih
sukses luar biasa dalam mempertemukan produsen dan konsumen. Kita
menyaksikan perkembangannya sambil
geleng-geleng kepala.
Pemerintah sesuai program Nawacita
nomor 3, membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan menargetkan seluruh
Nusantara telah terkoneksi broadband
pada 2017. Penduduk kota besar sudah
lebih dulu menikmati kemudahan
mendapat layanan transportasi, antaran
barang, antaran makanan dan jasa
panggilan melalui daring.
Sekarang daerah sudah mulai bermain
di media sosial (medsos) untuk
berbisnis.
Data terbaru mengatakan bahwa
setengah penduduk Indonesia sudah
menggunakan internet. Jumlah itu
merupakan pasar yang fantastis.
Dalam hal media, ekses negatif internet
seperti hoax mesti dihindari. Belakangan hoax berkembang lebih cepat dari
virus. Masyarakat sudah dihimbau
menghindarinya sebelum memahami
apa yang dimaksud hoax. Di sisi lain,
di sinilah media dapat menunjukkan
identitas dirinya sebagai media
penyampai kebenaran. Bagaimana pun
masyarakat menginginkan berita benar
daripada yang bohong. Dan mereka
mengapresiasi media yang dapat
dipercaya. Kepercayaan adalah kata
kunci yang lain bagi radio.
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Sekali pendengar tidak percaya, apa lagi
yang bisa dibangun dari sana?
Bicara media mau tidak mau akan bicara
rating juga. Orang mendengarkan radio
karena tahu itu bagus. Sementara radio
berlomba mendapat rating tertinggi
dengan menyajikan konten yang bagus.
Itu seperti jari-jari yang akan membuat
roda terus berjalan seimbang.
Rating tinggi akan menggiring iklan
masuk dengan mudah. Saya pikir
bisnis media sosial seperti Whats App,
Facebook, Google, dan sejenisnya telah
lebih cepat mendapat iklan bernilai
triliunan yang tidak dapat ditangkap
radio.
Bagaimana peluang radio di Indonesia?
Dengan broadband yang sudah
menyentuh wilayah terpinggir Indonesia
dan dengan jumlah pendengar 100 juta,
industri radio sangat menjanjikan. Jika
dikelola dengan benar, radio adalah
kekuatan yang akan diperhitungkan
media lain.
Dengan kemajuan teknologi, platform
digital diharapkan menjadi sebuah cara
reinventing atau menemukan kembali
radio menjadi bisnis yang menarik.
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Sebagai negara dengan kekayaan
alam dan budaya yang luar biasa
melimpahnya, konten bertebaran di
mana-mana. Radio tinggal menggali
dan mengolahnya sesuai keperluan.
Bali, Bandung, Yogya adalah contoh
daerah yang tanggap menangkap pasar
kreatif. Mereka tidak menunggu tetapi
kreatif menjemput bola.
Sekarang, pembagian kue radio
siap dibagi rata. Momen itu hari ini.
Inilah saatnya kita menginventaris
kekayaan sendiri. Waktunya insan radio
menantang dirinya menjadi bagian dari
perkembangan ekonomi kreatif negeri
ini. Publik telah menunggu kapan radio
bertransformasi.
Kalau diibaratkan seorang gadis, maka
radio adalah gadis yang lupa berdandan.
Padahal alat dan bahan sudah tersedia.

Radio Masih Sesuatu yang Besar
Perlu diketahui bahwa Radio masih
merupakan sebuah industri yang besar.
Radio di dunia adalah media sosial
konvensional dengan jumlah pengguna
(pendengar) mencapai 4 Miliar.
Sebagai pembanding, pengguna media
sosial modern berbasis internet saat
ini di dunia sekitar 2,8 Miliar. Indonesia
sendiri jumlah pendengar radio sekitar
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75 juta hingga 100 juta orang. Artinya
radio masih merupakan industri yang
besar. Namun demikian, perlahan
tapi pasti market radio (media sosial
konvensional) mengalami penurunan
sedangkan pengguna media sosial
modern berbasis internet tumbuh pesat.

Seperti apakah Transformasi Digital
pada Radio Siaran.
Radio Digital Transformation merupakan
pekerjaan yang segera dilakukan.
Membangun Platform (technology &
business platform) dengan menyediakan
terobosan inovasi kepada 663 anggota
PRSSNI, untuk memperkuat inti
bisnisnya (Strengthen Core Business)
dengan cara melakukan modernisasi
On-Air dan mengungkit peluang bisnis
baru (Leverage New Business) melalui
monetisasi Online. Dalam melakukan
Radio Digital Transformation kami
tidak bisa bergerak sendiri, dan
tentu membutuhkan support dari
berbagai pihak seperti pemerintah
untuk membantu menyediakan dana
(pelatihan,
fasilitas
infrastruktur,
dan lain-lain) maupun kebijakan
agar seluruh radio dapat melakukan
transformasi, industri musik untuk
menyediakan konten-konten musik,
maupun industri advertising untuk

menyediakan berbagai konten iklan.
Dengan support dari berbagai entitas
tersebut akan membentuk suatu
ekosistem yang secara bersama-sama
memajukan seluruh industri.

Technology Platform
Istilah dari teknologi yang digunakan
kami sebut dengan Technology Platform.
Platform memiliki dua solusi utama,
pertama melakukan modernisasi onair menggunakan back-end technology
yang akan memperkuat bisnis inti radio
sehingga operasional siaran menjadi
lebih efektif dan efisien sehingga radio
dapat lebih fokus ke hal-hal produktif
dan kreatif.
Kedua, melakukan monetisasi online
menggunakan front-end technology,
akan
mencegah
pendengarnya
berpindah layanan dan memberikan
radio peluang bisnis baru. Tentu saja
fitur yang dimiliki tidak hanya live
streaming, tapi setara bahkan lebih
dengan layanan yang dimiliki music
streaming. Platform yang akan digelar
saat ini relatif sudah mature dan kini
siap untuk digunakan dalam skala yang
lebih besar lagi. Dari sisi penerapan
teknologi, kami menggunakan teknologi
Cloud, Bigdata, dan Machine Learning.
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Selain itu, tim juga secara aktif terus
mengembangkan
teknologi
dan
inovasi yang sedang tren (state of the
art of technology), seperti teknologi
Programmatic
Audio,
Advertising,
Blockchain, Voice Computing & Deep
Learning, hingga Smart Device (istilah
pengembangan teknologi terkini, kami
sebut dengan Advance Technology
Platform).

- Agus F.I. Soetama -

Ketua Bidang Teknik PRSSNI
Pusat.
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RPK
MERAWAT
ZAMAN
Setiap zaman memiliki dinamika sendiri.
Bersyukur bahwa Tuhan hadir pada setiap zaman.
RPK telah melewati generasi demi generasi dan
menjadi sahabat bagi pendengarnya. Pada awal
berdiri, tantangan RPK adalah berusaha agar tetap
mengudara dengan pemancar sederhana. Setelah
lancar bersiaran, tantangan RPK berikutnya adalah
mencari tempat yang memadai untuk studio. Pada
10 Maret 1998, adalah peristiwa terberat ketika
kantor akuntan publik menyatakan besarnya
kerugian RPK, dan menyarankan RPK ditutup demi
hukum. Sekarang, pada ulang tahunke-50 tahun,
RPK secara terbuka menyambut era digital.
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Jati Tulus,
General Manager
“Kalau dari sisi digitalisasi – mau
tidak mau arah perkembangan zaman
mendorong ke sana- RPK bersiap diri.
RPK memiliki konten yang kuat dan khas
dalam hal pendidikan dan kesehatan. Jadi,
kalau masyarakat bertanya bagaimana
RPK menghadapi era digital ke depan?
Nomor satu yang harus dipersiapkan
adalah konten. Perangkat-perangkat
lain yang mendukung digitalisasi, secara
otomatis mengikuti.
RPK sudah melakukan persiapan tersebut
beberapa tahun belakangan. Kontenlah
yang akan membuat para pendengar
memiliki keterikatan dengan RPK.

Memang diakui semua belum sempurna.
RPK masih terus belajar, terus berkembang, terus memperbaiki diri.
RPK akan terus mencoba melihat lagi
peluang-peluang yang ada, dengan
positioning tetap pendidikan dan
kesehatan.
Kami mendengar banyak komentar bahwa
RPK adalah station yang selalu bermain
dengan siaran menyejukkan. “Sejuk”
artinya pendengar merasa nyaman.
Nyaman dengan konten, nyaman dengan
radionya. Memasuki usia ke 50 tahun,
konten yang menyejukkan itulah yang
harus dipertahankan dan diperkuat.

Misalnya ada orang berpromosi
mengenai obat pelangsing, maka
produk tersebut akan kita larikan ke
edukasi kesehatan. Bukan sekadar:
makanlah obat ini! Belilah obat ini
supaya Anda langsing! Yang disajikan
ke ruang dengar adalah: Kenapa Anda
harus langsing? Kenapa Anda harus
lebih sehat? Itulah angle penyajian
yang akan konsisten RPK ketengahkan
kepada pendengar. RPK tidak sematamata menawarkan sebuah produk tetapi
juga mengedukasi para pendengar
untuk hidup sehat melalui produk yang
ditawarkan. Dengan demikian, konten
yang disajikan oleh RPK lebih dapat
dipercaya dan membantu menjadikan
pendengar lebih bijak, terhindar dari
informasi-informasi menipu atau hoax.
Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM)
RPK, saya melihat sudah cukup bagus.
Artinya, mereka siap memasuki era
digital. Siap dengan teknologi, siap
dengan IT, siap dengan program.
Bahkan, ada beberapa yang memiliki
visi kuat untuk hal itu. Mereka bukan
sekadar ikut-ikutan atau latah dengan
kemajuan zaman, melainkan benarbenar menyatu dengan era digital.
Karena itulah saya secara pribadi yakin,
RPK tidak perlu takut memasuki era

035

digital. Saya tidak berkata semua SDM
di RPK siap, tetapi beberapa yang tajam
mengenai hal itu akan menciptakan
suasana saling belajar.
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SDM yang sedang dalam proses
regenerasi memasuki digitalisasi. Sesuai
pergerakan radio dari dulu hingga kini,
radio tidak mengalami penurunan yang
signifikan, namun juga tidak naik secara
signifikan. Tuhan sudah menyediakan
banyak tools seperti website. Ketika
SDM sudah siap, website adalah tool
pertama yang diperbaharui, wajah RPK
yang lain.

Yancen Piris,
Station Manager
Gerakan atau gelombang digitalisasi
sudah mulai sejak lama. Pertama kali
bergabung dengan RPK, saya memetakan
kekuatan SDM. Tujuannya untuk
mengetahui apakah RPK siap memasuki
era digitalisasi? Rencana menuju
digitalisasi bertahap dimulai teknologi
audio streaming. Selain menggunakan
teknologi audio streaming, website RPK
sudah ada sambil terus memaksimalkan
konten.
Sejauh pengamatan saya, radio memiliki
dua wajah, yaitu wajah di dunia nyata
dan dunia online. Website sebuah radio
adalah wajah lain atau merupakan

wajah digital dari radio. Dari sana,
kami membuat gambaran dan rencana
5 bahkan 10 tahun ke depan. Puji
Tuhan! Saya bersyukur apa yang sedang
berjalan saat ini sesuai dengan track
dan merupakan planning yang sudah
ada sejak lama. Semua itu adalah upaya
bersama untuk mempersiapkan RPK di
era digital ini.
Mengapa kita perlu digitalisasi? Pertama
dari sisi rohani, dunia digital adalah
“halaman baru” yang diberikan Tuhan
kepada RPK. “Halaman lama” adalah
96.30 FM dan STL (Studio Transmitter
Links).

Pada Oktober 2016, RPK membenahi
perangkat-perangkat
agar
dapat
menyelenggarakan live streaming di
Youtube. Pada Maret 2017, RPK
meluncurkan kegiatan live di Facebook.
Sudah ada dua pilihan tool baru
dalam mengakses RPK. RPK sedang
membuat dan memanfaatkan video.
Terbukti pendengar RPK mengalami
peningkatan. RPK memasuki arus sosial
media, terutama Facebook dan Youtube.
Bagian web, digital dan multimedia
bertugas untuk mengedit video, tidak
hanya dalam digitalisasi audio tetapi
video dan teks, serta foto. Audio dapat
diakses melalui berbagai macam
gadget (perangkat elektronik). Video
membangun keakraban baru karena
pendengar tidak hanya mendengar,
tetapi dapat melihat penyiar. sementara
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teks dan foto atau gambar dimasukkan
ke dunia digital agar orang juga dapat
ikut menyebarkan. Ini menjadi penting
bagi RPK, karena core business di masa
datang.
RPK saat ini sedang memperbaiki
pemancar, teknik, memperbaiki video
dan website. Website menjadi kekuatan
besar karena dengan melakukan
registrasi, orang dapat masuk ke
website, men-download atau menshare. Digitalisasi membuat semua
info menjadi jelas. Dengan kemajuan
yang ada dan berkembangnya media
digitalisasi, muncul pertanyaan dari
dalam dan luar RPK, yaitu, “Mengapa
harus muncul hal baru?”
Survei
terakhir
(2015)
Nielsen
menyatakan bahwa RPK memiliki
pendengar fanatik sebanyak 30%.
Pendengar fanatik adalah mereka yang
mendengarkan radio lebih dari common
listeners. Common listeners rata-rata
mendengarkan 2 jam sehari, sementara
pendengar fanatik menghabiskan waktu
rata-rata 4 jam, bahkan lebih dari 10
jam. Jumlah yang cukup besar.
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beriklan di RPK menjadi hal yang
menguntungkan bagi mitra.
Dalam era online, RPK berada di manamana. Setiap siaran dapat dijangkau
lewat streaming atau internet, baik
melalui video streaming di Youtube dan
Facebook maupun audio streaming di
website RPK.

Jan Calvin Pindo,
Manager Marketing
Sekarang ini kita berada di era digital
atau yang biasanya juga yang disebut
sebagai era online. Kita tak bisa
menghindar dari fakta ini. Dalam hal
marketing, online merupakan hal yang
paling hebat. Mengapa paling hebat? Ada
dua alasan. Yang pertama, murah. Kedua,
mudah. Istilah kerennya adalah “Dunia
dalam genggaman”. Mengapa disebut
dalam genggaman? Sebab setiap orang
saat ini sudah memiliki gadget berupa
handphone atau tablet yang dapat
dibawa ke mana-mana. Jadi, dunia serasa
berada dalam genggaman. Oleh karena
itu, online merupakan hal yang paling
unggul, sebab murah dan mudah.

Lalu bagaimana dengan nasib radio?
Sama. Radio juga tidak dapat menghindar
dari kemajuan era digital. Karena itu
radio mulai merambah yang namanya
aplikasi online. RPK punya aplikasi,
“Sahabat RPK” yang dapat di-download
di playstore. Aplikasi ini menjadi salah
satu media marketing RPK.
Oleh karena itu, ketika masyarakat
beriklan, salah satu yang dilakukan di
RPK adalah menayangkan iklan-iklan
itu secara online. Baik melalui aplikasi,
website, maupun media sosial. Ditambah
lagi dengan pendengar RPK yang loyal
dan segmentasi yang jelas, maka

RPK tidak dapat tutup mata bahwa
RPK lahir dari gereja. Namun, secara
legal RPK adalah radio umum. Dengan
demikian, calon mitra dari kalangan
mana pun tidak perlu khawatir dengan
status RPK. Siapa pun memiliki ruang,
kesempatan, dan tempat yang sama
untuk beriklan.
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promosi dan iklan.
Konten dan jadwal sudah ditetapkan
untuk menghindari tumpang tindih.
Tercatat ada 60 program dengan variasi
lama siaran 1 hingga 4 jam. Pada saat
program on air, media sosial RPK akan
membahas hal yang sama.

Daniel Pratama Tanamal,
Staff Web, Digital & Multimedia
RPK sudah merintis sistem Pembuatan
website RPK merupakan proses leading
menuju transformasi digital. Ini adalah
langkah awal proses digital melalui
gadget.
Dengan teknologi itulah pendengar RPK
semakin banyak. Gadget memungkinkan
penggunanya tidak hanya mendengar
tetapi juga melihat. Dengan visual,
kedekatan terbangun. Pendengar lebih
dekat dengan penyiar dan narasumber
karena dapat melihat situasi siaran.
Dengan media sosial RPK dapat
menembus tembok-tembok. Meskipun
orang luar memandang ini radio biasa,

namun RPK memiliki kekuatan untuk
menjangkau semua lapisan. Orang tidak
hanya menikmati RPK dalam bentuk
audio, tetapi dapat melihat secara audiovisual sepanjang dapat diakses dengan
gadget.
Salah satu cara menghadirkan on air ke
online adalah dengan menggunakan
youtube dan website. Semua konten
on air dibuat menjadi teks yang
menginspirasi dan dalam bentuk visual.
Gaya penulisan dan penyampaian pun
tidak menghilangkan ciri khas radio.
Menghadirkan on air ke online membuka
peluang marketing untuk menarik

Website RPK berwajah baru dengan
fungsi dan feature yang menunjang
kehadiran RPK di ranah digital. Website
canggih ini dapat berfungsi sebagai
multi radio channel sementara yang
lama hanya memungkinkan satu
streaming. Website menampilkan dua
channel radio streaming, yakni RPK dan
Sound of Spirit.
Fondasi
digital
sudah
ditanam.
Istilahnya, kalau mau berperang,
sekarang RPK siap.

Tampilan
Website
RPK
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Berapa pun pertambahan channel,
website dapat mengakomodir wahana
untuk katakanlah segmen lagu anakanak, jazz, lagu daerah, hymne 24 jam,
dan yang lain. Itu tergantung kebutuhan
dan permintaan pendengar.

Website RPK mengusung moto 3I yakni
Informatif, Interaktif, Integratif.
Informatif ini bukan hanya untuk RPK
tetapi juga untuk mitra RPK. Pada
homepage web akan langsung terlihat
jadwal acara dan program hari itu, yang
sedang on air dan program selanjutnya.
Setiap mitra dapat memiliki halaman
sendiri berikut jadwal program masingmasing, meng-update konten, dan
memasang banner iklan, dengan
membayar.
Interaktif. Media sosial sangat berperan
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Tampilan
Website
RPK

di dunia maya. Orang berinteraksi di
sini. Pendengar dapat memakai sosmed
yang dimiliki untuk berinteraksi dengan
RPK. Jika pendengar atau pembaca
ingin bertanya seputar program atau
konten, mereka dapat mengirim email
dan langsung dijawab oleh admin yang
sedang terhubung dengan email itu.
Selain itu tersedia juga plug-in QT
Place yang memungkinkan website
ramah Google Maps. Kalau RPK
menyelenggarakan satu kegiatan di
satu tempat, orang akan tahu lokasinya
karena terhubung dengan website RPK
yang terhubung dengan Google Maps.
Artikel-artikel yang tayang di website
berpeluang untuk terjadinya interaksi
antara pembaca dan RPK. Feature On
Demand audio atau video dari program
kesukaan dapat meminta dokumen yang
diperlukan dan mengunduhnya.

Namun, pengunjung harus terlebih
dahulu mendaftar sehingga terdata di
database RPK.
Integratif. Multi radio channel termasuk
dalam sisi integratif. Ada podcast di
dalamnya tempat kita memasukkan
audio dan video dari pihak ketiga seperti
platform Sound Cloud, Mix Cloud,
Youtube. Semua itu kompatibel dengan
website terbaru. Sebagai pembanding,
di website lama, hanya ada Youtube.
Kalau kita menekan tombol klik sebuah
lagu, maka di layar akan tampil situs
Youtube dan memutar lagu itu secara
otomatis. Di website baru, sebuauh lagu
akan dimainkan di website-nya langsung.
Teknologi ini akan mendongkrak hits
website RPK. Dengan demikian penikmat
lagu atau pendengar atau pembaca akan
lebih betah di website RPK daripada di
Youtube.

Levinia Dwiyana,
Staff Produksi & Kru SOS Radio Online
Radio Sound Of Spirit (SOS) adalah anak
RPK yang berbasis online. Konsep awal
radio SOS dibuat online dengan konten
rohani. Mengapa online? Sekarang ini
orang-orang menggunakan gadget.
Dengan mengakses SOS melalui gadget,
siapa pun dapat mendengarkan lagulagu rohani.
Berbeda dengan RPK FM. RPK FM
menyajikan lagu terkini dan lagu favorit
pendengar. Melalui SOS, pendengar
dapat mendengarkan lagu-lagu rohani
tahun 90-an, bahkan 80-an. Semua dapat
diusahakan karena RPK memiliki bank
lagu. Kerinduan pendengar pada lagulagu rohani lama dapat terobati.

Namun, SOS juga menyajikan lagu baru.
RPK membagi konten ke dalam segmensegmen sendiri. Misalnya, segmen
anak remaja yang lebih suka lagu-lagu
rohani terkini. Melihat fakta di lapangan,
pendengar terbanyak RPK adalah usia 30
tahun ke atas. SOS hadir dengan harapan
kalangan muda pun dapat mendengar
SOS.
Internet memampukan siapa saja
mengakses apa saja. Sayangnya, terlalu
banyak konten negatif, konten-konten
yang melemahkan semangat. Pendengar
membutuhkan spirit yang baru, semangat
baru. SOS hadir dengan konten yang
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bermanfaat bagi kehidupan. Lagu-lagu
SOS tidak hanya menjadi spirit baru
tetapi juga menjadi makanan rohani
bagi pendengar.
Radio online yang siap menemani 24
jam ini diharap dapat menjadi spirit baru
bagi pendengar. Terutama anak muda
dan dewasa tidak perlu mencari dan
mengetik lagu rohani di internet. SOS
sudah memiliki dan menyusun lagulagu itu.
Di aplikasi SOS tersedia kolom request
lagu yang mereka ingin dengarkan.
Dengan hanya men-download aplikasi
SOS, siapapun dan di mana pun, di dalam
dan luar negeri, dapat mendengar SOS,
selama ada internet.
Saat ini sudah banyak radio online,
namun radio online rohani dengan
konsep SOS belum ada. SOS diisi
oleh lagu-lagu rohani dari artis-artis
Indonesia. Pada Agustus 2017, SOS
melakukan soft launching dan RPK
memberi pengumuman lewat on air.
SOS beradaptasi dengan pendengar
dengan membuka peluang bagi
pendengar untuk memberi masukan.
Dengan begitu RPK semakin paham apa
yang diinginkan oleh pendengar.
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Sejak awal dibuat, RPK menyadari
bahwa SOS berpeluang besar. Saat
ini memang SOS hanya menyediakan
lagu-lagu rohani, selanjutnya akan ada
iklan, insertion, dan tidak menutup
kemungkinan untuk talk show. Bahkan
SOS juga akan menyediakan wadah
bagi gereja atau lembaga yang ingin
menyiarkan acara seperti KKR melalui
audio atau live video streaming. RPK
memiliki program sekuler sementara
SOS murni 100% radio rohani selama
24 jam. Dalam hal ini SOS akan
bekerjasama dengan banyak industri
musik rohani.

045

Rudy Irvan,
Koordinator Musik & Produksi
Melihat
situasi
sekarang,
orang
menghadapi banyak masalah. Banyak
pergumulan dalam hidup sehari-hari.
Terutama anak muda. Bila apa yang
mereka dengar tidak menjadi panduan
yang benar, mereka mungkin mudah
menyimpang. Melalui SOS, RPK ingin
memberi harapan, kekuatan, dan arah
melalui lagu-lagu rohani.
Karena hadir 24 jam, dari segi bisnis, SOS
membuka peluang besar bagi label, artis
indie untuk melakukan promosi. Promo
semacam itu mendorong pendengar
untuk membeli lagu dari i-Tunes, Spotify,
Joox dan layanan streaming music
lainnya.

Konsep SOS adalah lagu-lagu easy
listening dengan variasi lagu worship
(penyembahan), praise (pujian), dan
hymne. Lagu lama yang ‘menghilang’
akan dihadirkan kembali dan dikombinasi
dengan lagu baru.
Market SOS radio adalah kalangan
kristiani, remaja hingga usia dewasa.
Orang tua yang dicap gaptek (gagap
teknologi) dimudahkan dalam mengakses
radio SOS. Mereka adalah kalangan
terlupakan karena hampir semua
aplikasi dan layanan teknologi menyasar
kaum muda . Padahal, orang tua pun
membutuhkan hiburan.
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Radio SOS disiapkan menjadi pengisi
waktu yang positif.
Radio SOS membutuhkan perangkat
komputer dan internet, namun tidak
serumit peralatan dan perlengkapan
radio gelombang. Hanya perlu konten
seperti lagu, insert lagu, kemudian
diudarakan.
Harapan terbesar RPK, radio SOS
dapat menjadi berkat. Mengubah
pendengar menjadi lebih baik melalui
pesan yang termuat dalam lagu seperti
ucapan syukur, introspeksi, teguran,
pengampunan dan motivasi.

Pertahanan yang terbaik adalah terus menyerang!
Dan serangan yang paling ampuh adalah kecepatan
berinovasi dan beradaptasi dengan generasi milenial
di era digital sekarang ini.
Menyimak setiap tanggapan kru RPK FM,
maka kesimpulannya: Pada usia ke-50 tahun, RPK siap
menyambut era digital. Semoga momen bahagia ini dapat
memotivasi RPK FM untuk semakin naik dan bersedia belajar.
Selamat hari jadi ke-50, RPK FM!

- Errol Jonathans -
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MENYUARAKAN
KABAR GEMBIRA
BAGI YANG TERSISIH
- dr. Theresia Citraningtyas, MWH, Ph.D., Sp.KJ. -

Pertama kali saya datang ke RPK 96.30
FM adalah untuk siaran Klinik RPK.
Waktu itu teman saya, dr. Rossalina Lili,
Sp.KJ., memperkenalkan saya kepada
Mas Adi yang mengoordinir kerja sama
Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia
(KPSI) dengan RPK FM untuk siaran
Klinik RPK Obsesi—OBrolan SEhat dan
beriSI, setiap Kamis pukul 10 pagi. Siaran
itu bertujuan meningkatkan pemahaman
pendengar tentang kesehatan jiwa.
Dari situlah saya mendapat banyak
kesempatan berbincang-bincang dengan
teman-teman di RPK FM. Saya kagum
pada kepedulian mereka yang tulus
terhadap orang dengan gangguan jiwa.
Sementara stigma di masyarakat

terhadap orang dengan gangguan jiwa
masih kental, RPK FM merangkul dan
tidak membeda-bedakan orang dengan
gangguan jiwa dan keluarganya. Di RPK
FM, teman-teman dengan skizofrenia
diterima sebagai diri mereka sendiri dan
menjadi narasumber yang diakui sebagai
orang yang paling berpengalaman
tentang kondisinya. Mereka bercerita
tentang kesulitan yang mereka hadapi
dan betapa berharga kehadiran seorang
teman.
Radio pun kerap hadir sebagai teman.
Seringkali, kita merasa sendirian dalam
perjalanan hidup. Radio membuat kita
tidak sendiri. Di tengah kemacetan
Jakarta, saya ditemani oleh radio RPK
FM. Lagu-lagunya teduh dan siarannya
berbagi banyak ilmu, informasi dan
insight. RPK FM membawa saya ke
nostalgia sewaktu saya masih SD.
Ayah saya, Eka Budianta, adalah penyiar
di Radio BBC siaran Indonesia pada akhir
1980-an. Saya membeli radio dengan
gelombang SW dengan menabung honor
yang saya peroleh dari tulisan-tulisan
saya sebagai wartawan cilik di koran.
Melalui radio, saya merasa ditemani
oleh suara teduh ayah saya dari London
meskipun saya ada di Jakarta.
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Zaman itu tidak seperti sekarang.
Sekarang kita dengan mudah terhubung
antarnegara menggunakan berbagai
perangkat dan media sosial. Dulu kalau
mau menelepon, kami harus mengantre
ke tempat khusus dengan layanan
telepon internasional, dan membayar
mahal pula. Melalui radio, saya dekat
dengan ayah saya, yang menyuarakan
berita bagi kampung halamannya, dari
belahan dunia lain. Demikian juga
siaran RPK FM dirindukan oleh sahabatsahabat setia RPK.
Radio tidak hanya memberikan hiburan
dan informasi, tetapi juga menjalin
hubungan satu sama lain. Pendengar
yang memiliki ragam masalah dapat
mengetahui bahwa ada orang lain yang
juga mengalami hal serupa. Keluarga
sering kali kesulitan bila orang yang
dicintai mengalami masalah atau
gangguan kejiwaan.
Adanya RPK FM, kita menjadi keluarga
besar, keluarga baru yang saling
mendukung, membantu, menemani, dan
menawarkan solusi konkret yaitu kerja
sama dengan pelayanan kesehatan.
Tidak mudah memiliki anggota keluarga
dengan gangguan jiwa. Masyarakat
sering menyalahkan bahkan
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RPK FM membawa pesan
penting bahwa setiap
orang layak didengar dan
diperhatikan.

menghakimi
keluarga,
misalnya
dianggap kurang berhasil membesarkan
anak. Keluarga yang sudah mengalami
kesusahan
bukannya
mendapat
dukungan, malah disalahkan. Sudah
jatuh tertimpa tangga. Tidak ada
orangtua yang mengharapkan anaknya
menderita gangguan jiwa. Keluarga pun
terkadang merasa bersalah, bingung,
dan kewalahan. Untuk itu, kita perlu
hadir membawa kasih bagi semua orang.
Kita perlu berperan di masyarakat,
saling mendukung pemulihan. Masalah
dan gangguan kejiwaan perlu ditangani
dengan baik.
Di
masyarakat,
masih
banyak
ketakutan atau berburuk sangka
terhadap orang dengan gangguan
jiwa. Ada yang beranggapan bahwa
mengalami gangguan jiwa artinya
lemah iman. Pandangan seperti ini
jelas tidak membantu, bahkan berkesan
menyalahkan dan menghakimi orang
atas kondisi yang diderita.
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Gangguan jiwa bisa mengenai siapa
pun. Siapa di antara kita yang mau
dirinya atau keluarganya menderita
gangguan jiwa? Semoga semangat yang
disampaikan RPK FM dapat semakin
menggerakkan
masyarakat
untuk
peduli dan mendukung orang dengan
gangguan jiwa.
Sebagai dokter, saya melihat pentingnya
RPK FM sebagai sumber informasi
yang menjangkau banyak orang. RPK
FM membawa pesan penting bahwa
setiap orang layak didengar dan
diperhatikan. RPK FM memahami
kebutuhan dan mendukung pemulihan
orang yang mengalami gangguan jiwa
untuk mendapat penanganan yang
optimal. Saya kagum pada kesadaran
dan pemahaman akan pentingnya
kerja sama erat antara pelayanan
rohani dan pelayanan kesehatan untuk
pasien dengan masalah dan gangguan
kejiwaan. Rasanya seperti angin segar,
kasih yang mendukung pemulihan orang
dengan gangguan jiwa untuk kembali
berfungsi secara optimal di masyarakat.
Gangguan jiwa berkaitan dengan
kondisi psikologis, sosial, maupun
biologis. Karena yang tampak adalah
gejala perilakunya, terkadang

masyarakat tidak menyadari bahwa
gejala tersebut terkait fungsi otak yang
terganggu. Proses kimiawi dan listrik di
otak tidak terlihat.
Misalnya, kondisi otak orang dengan
skizofrenia memiliki kecenderungan
mendengar suara-suara tanpa sumber.
Bayangkan bila radio berbunyi tanpa
sumber! Tentu timbul perasaan tidak
nyaman dan ketakutan. Seandainya
radio kita seperti itu, tentunya kita
mencari bantuan orang yang dapat
memperbaiki perangkat di dalamnya.
Tidak cukup hanya mendoakannya. Tidak
ada gunanya marah-marah, apalagi
membanting radio. Dokter ibarat tukang
servis yang membantu.
Namun, kenyataannya banyak orang
dengan gangguan jiwa yang tidak
diperlakukan
dengan
baik,
dan
diharapkan untuk berubah sendiri.
Sikap seperti itu malah membuat
fungsinya semakin terganggu. Padahal
psikiater (dokter jiwa) dapat memberikan
pengobatan dan penanganan yang
diperlukan.
Selain itu, psikolog klinis juga dapat
mendukung pemulihan. Pekerja sosial
juga dapat membantu memerhatikan
berbagai kebutuhan pasien dan
keluarganya.
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Tujuan kita adalah mencapai hasil yang
terbaik untuk orang dengan gangguan
jiwa. Banyak orang bersikap enggan
terhadap obat. Padahal banyak pasien
yang membutuhkan obat. Memang
tidak semua membutuhkan obat, tetapi
obat dapat sangat bermanfaat untuk
membantu pemulihan berbagai macam
gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan
jangan dianggap sebagai masalah
rohani semata.
Kebutuhan rohani memang penting.
Namun, jangan sampai seorang yang
mengalami gangguan jiwa tidak
dipenuhi
kebutuhan
jasmaninya!
Bayangkan kalau kita sehari-hari tidak
mendapat makan, kita tentu menjadi
lemah, bahkan tidak bisa hidup.
Demikian pula obat dibutuhkan pada
berbagai gangguan kejiwaan. Semakin
ditunda
penanganannya,
semakin
berat kerusakan di otak dan komplikasi
psikososial—seperti putus sekolah dan
berhenti kerja. Bila cepat ditangani,
hasilnya akan jauh lebih baik.
Bagi saya, RPK FM menyiarkan kabar
gembira bahwa kita dapat saling
membantu. RPK FM menyuarakan
teman-teman yang paling lirih dan tidak
terdengar di masyarakat.
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RPK juga menyatukan dan mengingatkan bahwa kita semua, dengan maupun
tanpa masalah dan gangguan jiwa,
adalah satu keluarga. Semoga Tuhan
terus berkarya melalui kita semua.

- dr. Theresia Citraningtyas,MWH, Ph.D., Sp.KJ. -

Dosen di FK UKRIDA.
Mendapat gelar dokter dan
psikiater dari UI, Master
of Women's Health dari
University of Melbourne,
dan Ph.D. dari Australian
Naational University dan
edukator berlisensi PRH
(Personalité et Relations
Humaines - Personality and
Human Relations).

Radio multimedia merupakan kebutuhan bagi pangsa milenial,
karena ranah digital adalah habitat mereka.
- Errol Jonathans -
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Dalam kegiatan apa pun, program adalah
terutama. Kepada dialah seluruh pekerjaan
dikonsentrasikan. Program rohani adalah tema
utama ketika 50 tahun radio ini didirikan.
Program siaran rohani berupa pembinaan iman
ditujukan oleh dan untuk GKI Gunsa. Setelah
itu berkembang ke berbagai denominasi, gereja
dan lembaga Kristen. Mereka mengisi ruang
siar. Isi sama namun bentuk-bentuk bervariasi.
Tujuannya sama. Memberi harapan di tengah
kesulitan, menguatkan yang lemah, menghibur
yang susah. Menyampaikan pesan tentang
Tuhan yang penuh kasih. Tentang Tuhan
sahabat sejati manusia.
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PANGGILAN
YANG KUAT
- Berty Landeng* -

Dulu saya pernah bersiaran di satu
radio. Saya sering mengunjungi kantor
radio itu untuk mengadakan KKR.
Satu kali, radio itu menawarkan saya
menggawangi siaran rohani untuk
menggantikan siaran pagi seorang
hamba Tuhan. Saya menolak karena
belum tahu program itu. Namun mereka
menawarkan sampai berkali-kali. Dalam
bayangan saya, siaran berarti saya harus
ke studio. Mereka menawarkan saya
boleh merekam sendiri untuk kemudian
disiarkan. Kalau belum puas dengan
kualitas rekaman, boleh diedit, katanya.
Nah, kali ini saya mengerti.
Lantas saya ceritakan hal tersebut
kepada istri. Ternyata dia tidak setuju.

“Kalau malah memalukan, bagaimana?
Radio ‘kan didengar banyak orang,”
katanya. Jadi tanpa sepengetahuan
istri, saya bersiaran.
Saya berdoa agar Tuhan memberi
gagasan dan hikmat soal tema yang
akan dibawakan. Dan bergulirlah cerita
sebelum saya menjadi hamba Tuhan.
Waktu itu saya sakit dan orangtua saya
adalah hamba Tuhan. Mereka bersikeras
tidak membawa saya kepada dokter
untuk diperiksa. Doa saja cukup, kata
mereka. Tanpa berargumen panjang
dengan mereka, saya bernazar kepada
Tuhan, seandainya Tuhan sembuhkan,
saya akan menyerahkan diri menjadi
hamba Tuhan. Dan saya sembuh. Kisah
itulah kemudian menjadi judul siaran
perdana saya: Kasih dan Mukjizat-Nya.
Mengenai kasih, mulai dari Kitab
Kejadian
sampai
Kitab
Wahyu,
mengungkap soal itu. Bicara mukjizat,
banyak kali yang Tuhan lakukan.
Melalui beberapa rujukan, tema Kasih
dan Mukjizat-Nya menjadi kaya cerita.
Respon pemirsa luar biasa. Sebagai
tindak lanjut layanan dan konseling,
saya memberi nomor telepon rumah dan
sekretariat gereja. Istri saya belum tahu.
Saya katakan banyak orang menelpon
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ke rumah setelah saya kembali siaran,
akhirnya ia pun ikut turun tangan
membantu konseling.
Setelah itu saya pikir, kenapa tidak
dilanjutkan ke Radio Pelita Kasih?
Saya tahu dengan adanya iklan di RPK,
jangkauan akan menjadi lebih luas dan
dapat lebih didengar banyak orang.
Peristiwa itu terjadi selama bulan Mei
1998. Lembaga-lembaga Kristen banyak
memakai RPK untuk mempromosikan
programnya. Di situlah awal saya mulai
siaran di RPK. Saya ingat betul, yang
memandu saya untuk pertama kali
siaran di RPK adalah Tema Adiputra.
Pindah ke RPK
Respon pemirsa atas siaran saya di
RPK, lebih hebat lagi. Banyak sekali
pertanyaan mereka yang membuat saya
kewalahan.
Karena belum ada SMS, saya harus
memilah-milah terlebih dahulu jenis
persoalan yang hendak dijawab.
Persoalan yang paling banyak kami
terima adalah masalah kesehatan.
Kedua, pekerjaan. Ketiga, masalah
rumah tangga.
Selain di RPK, layanan konseling dan
doa di rumah terus berlanjut karena
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makin banyak penelepon. Mereka
membutuhkan kasih dan mukjizat
Tuhan. Bahkan tidak sedikit dokter
yang menelepon dan minta didoakan.
Seingat saya, ada pasangan suami-isteri
dokter ahli yang meminta didoakan
karena keduanya sakit. Kasih dan
mukjizat Tuhan ternyata menjadi tema
yang kuat. Siaran saya di RPK, Kasih
dan MukjizatNya, bertahan sampai
sekarang.

“Apa yang harus saya lakukan?”
tanyanya. Saya menganjurkan untuk
membereskan
hubungan
dengan
Tuhan. Setelah mendoakan pemulihan
dan kesehatan, saya mendorongnya
periksa ke dokter. Mukjizat terjadi.
Ia sembuh dan dapat berangkat ke
Amerika. Selama di Negeri Paman Sam,
setiap hari berjam-jam, ia menelepon
saya untuk bimbingan konseling. Tuhan
bekerja sungguh luar biasa.

Program ini diawali dengan mendengar
renungan
Firman.
Harapannya,
saat melayani orang sakit, dengan
mendoakan jiwa dan mendukung iman
mereka, mereka punya keberanian
mempercayai Tuhan untuk meraih
berkat dan pertolongan.
Ada
seorang
kolonel
Angkatan
Udara yang sering mendengar siaran
saya. Katakanlah namanya Jimmy.
Suatu kali dia menelepon, meminta
saya mengunjunginya. Kami pun
datang. Ia bercerita, penyakit jantung
menghalanginya berangkat ke Amerika
untuk urusan pekerjaan. Teman-teman
yang dirawat bersamanya, sudah
duluan dipanggil Tuhan. Ketakutannya
bertambah.

Banyak Mukjizat
Ada cerita lain. Dulu kami mengontrak
gedung serba guna Taman Anggrek
di TMII untuk ibadah gereja. Setelah
doa pembukaan ibadah, saya melihat
sekitar 15 orang hadir. Rupanya mereka
adalah pendengar siaran saya. Salah
seorang dari mereka adalah bapak
yang sebelumnya tuli alias tidak dapat
mendengar.

Semakin meyakinkan saya
bahwa bersiaran radio adalah
satu bentuk pelayanan yang
dipercayakan Tuhan pada saya.

Ia diajak tetangganya, seorang ibu
pendengar setia program Kasih dan
Mukjizat-Nya. Ia dibimbing ibu tersebut
untuk berdoa kesembuhan yang saya
pandu lewat radio. Pagi harinya, bapak
yang tuli itu dapat mendengar. Mukjizat
terjadi! Nah, hari itu tetangganya
mengantar untuk menemui saya. Setelah
bertemu, ia pulang ke Jawa Tengah.
Sejak saat itu, ia sering menceritakan
tentang Kuasa Tuhan pada keluarga dan
teman-temannya.
Pelayanan melalui RPK sangat efektif.
Banyak mukjizat Tuhan dialami mereka
yang mendengarkan siaran. Semakin
meyakinkan saya bahwa bersiaran radio
adalah satu bentuk pelayanan yang
dipercayakan Tuhan pada saya. Saya
berketetapan hati, tidak akan pernah
berhenti menceriterakan kasih dan
mukjizat-Nya. Dalam siaran saya selalu
tekankan mukjizat terbesar adalah
ketika seseorang berubah dan bertobat.

- Berty Landeng -

Pengisi program Kasih dan
Mukjizat-Nya.
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Doa dan harapan saya, RPK
terus berkreasi dengan kreatif
sebagaimana yang sudah
dilakukan dan akan dikerjakan.

LEBIH DINAMIS
DAN ENERGIK
- Bigman Sirait* -

Awalnya saya mengenal RPK sebagai
pendengar pada pertengahan 1990.
Masa itu saya wiraswasta dan aktivis
gereja dan guru sekolah minggu. Saya
terinspirasi mengisi acara rohani. Hal itu
terwujud setelah saya menyelesaikan
studi teologi dan melepas usaha dan
menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu.
Awal tahun 2000 saya mengisi program
Embun Pagi. Hingga saat ini, ada lebih
700 tema khotbah dari program ini. Saya
merekam khotbah sendiri, di bawah
naungan Yayasan PAMA yang saya
dirikan. Program ini sangat memberkati
banyak orang di berbagai tempat.

Setelah program Embun Pagi, kami
punya program lain bertajuk Dimensi
Iman Kristen.
Doa dan harapan saya, RPK terus
berkreasi dengan kreatif sebagaimana
yang sudah dilakukan dan akan
dikerjakan. Saya juga ikut mengawali
hadirnya program Momen Inspirasi
dengan durasi 1-2 menit yang hingga
kini masih berjalan.
RPK terasa lebih dinamis dan energik
dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ada saja penyiar yang memberi warna
sendiri. Akhirnya, selamat 50 tahun,
RPK. Maju terus melayani Tuhan melalui
media siar yang melintas ruang dan
jarak. Apalagi dengan hadirnya audio
streaming, semakin eksis di media
sosial.
Tuhan memberkati RPK.

- Bigman Sirait -

Pengisi Program Momen
Inspirasi.
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MENYIAPKAN ANAK
BERKARAKTER
- Ivonne Silvia Setandy & Anthony Chandra -*

Anak-anak adalah ladang. Ya, anak-anak
adalah ladang misi. Tidak hanya itu.
Anak-anak merupakan kekuatan besar
dalam membawa perubahan bagi dunia.
Karena pelayanan anak sangat penting
maka perlu memfokuskan mereka dalam
pelayanan gereja dan pelayan Tuhan.
Pada 2009 lalu, gagasan Jendela 4/14
mendunia. Jendela 4/14 adalah sebuah
gerakan misi global yang bertujuan
untuk menjangkau, menyelamatkan,
dan mengutus anak-anak muda ke
seluruh dunia, untuk berpegang pada
warisan mereka dalam Kristus dan
mentransformasi dunia mereka melalui
kuasa-Nya (www.4to14window.com).

Istilah ini kemudian dipakai untuk
merujuk dan menyebut orang-orang
yang berada pada kelompok usia antara
4 dan 14 tahun.
Rentang usia ini adalah strategis untuk
membentuk karakter anak, untuk
menanamkan karakter-karakter Kristus
dalam diri anak.
Saya –Ivonne Silvia Setandy- dan suami
saya -Anthony Chandra- bersiaran
di RPK FM melalui siaran Ananda
Bahagia. Waktu kecil, saya bercita-cita
menjadi penyiar radio. Seringkali dalam
permainan masa kecil, saya berperan
seperti sedang bersiaran di radio.
Karena seringnya melakukan itu, radio
tape serta kaset-kaset favorit ayah saya
rusak karena dipakai rekaman.
Tidak seperti anak-anak seusia saya
yang senang menonton televisi, saya
lebih menyukai kegiatan mendengarkan
siaran radio. Belakangan saya menyadari
inilah dasar yang dipakai Tuhan untuk
membentuk kehidupan pelayanan saya.
Kerinduan untuk terlibat dalam
pelayanan anak terwujud dalam citacita lain, yaitu menjadi guru. Pada 1992,
ketika ada kesempatan mengajar
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Sekolah Minggu di GII Hok Im Tong Garut,
saya menyambut penuh semangat.
Teman-teman
yang
mengetahui
kecintaaannya pada dunia anak,
sangat mendukung. Pengalaman ini
meneguhkan panggilan Tuhan yang
tumbuh di dalam hati saya.
Cita-cita masa kecil yang begitu kuat
terus terbawa sampai saya mendapat
kesempatan mengajar di Yayasan
Eunike. Yayasan ini berbasis pelayanan
anak dan keluarga, yang ingin
mengembalikan peran orangtua dalam
pertumbuhan iman anak (Ulangan 6).
Selama menjadi bagian dari tim Yayasan
Eunike, saya semakin paham bahwa
orangtualah yang seharusnya membina
dan mendidik iman anak, bukan orang
lain. Siapa pun orang itu.
Keterlibatannya dalam Yayasan Eunike
membawanya kian dekat dengan
keinginan masa kecil, menjadi penyiar
radio. Satu kali RPK menghubungi
Yayasan Eunike. Mereka mengatakan
sedang
mencari
penyiar
untuk
acara anak. Ketua yayasan langsung
menunjuk saya. Bukan main sukacita
saya. Impian masa kecil benar-benar
menjadi kenyataan!
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Tantangan dalam Pelayanan Anak
Menyaksikan anak-anak tumbuh besar
menjadi magnet yang membuat rasa
cinta saya dan suami kepada anakanak, kian mendalam. Bertahun-tahun
menjadi penyiar siaran anak membuka
wawasan saya tentang tantangan besar
dalam pelayanan anak. Anak-anak
modern lebih kreatif dan berani ketika
ia masih anak-anak. Pelayan anak harus
benar-benar memerhatikan karakter
anak, juga lingkungan tempat saya
tinggal.
Tantangan lain dari luar diri anak
adalah teknologi dan dunia yang
semakin modern. Orangtua makin sibuk
memenuhi kebutuhan dan mengejar
target-target keluarga. Inilah yang
kemudian berimbas pada pola asuh
orangtua terhadap anak.

Gadget, contohnya. Orangtua sibuk
dengan gadget, anak juga. Karena sibuk
bekerja dan gadget, orangtua kurang
berfokus kepada anak. Anak yang tidak
mendapat perhatian dari orangtua
berakhir dengan menekuni gadget-nya.
Gadget bagian dari modernisasi. Tidak
salah kita up to date soal kemajuan
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zaman. Namun, kita harus bijak. Orang
tua yang bijak sebaiknya membimbing
dan mengarahkan anak-anaknya untuk
berfokus pada Tuhan. Orangtua yang
peduli kepada anak akan berusaha
membuat relasi yang baik sehingga
anak lebih terbuka kepada orangtua
Bersama suami saya, kami terlibat
dalam pelayanan anak dan remaja. Kami
sama-sama meyakini bahwa orangtua
harus benar-benar terlibat dalam
pertumbuhan iman anak. Tidak cukup
memasukkan anak ke sekolah Kristen
atau mengikutkan ke Sekolah Minggu
di gereja. Tidak cukup mengajak anak
ke gereja dan duduk mendengarkan
khotbah pendeta. Orangtua perlu benarbenar terlibat.

Interaksi menjadi kunci
penting dalam pertumbuhan
anak. Anak yang memiliki
hubungan baik dengan
orangtuanya(begitu pula
sebaliknya) biasanya tumbuh
dengan karakter yang baik.

Interaksi guru dan anak yang terjadi
di sekolah dan Sekolah Minggu tidak
sebanding seperti yang seharusnya
interaksi orangtua dan anak. Karena
itulah perlu ada sinergi dan kerja sama
antara guru dan orangtua. Contoh, di
sekolah atau Sekolah Minggu guru
mengajar tentang ketaatan. Di rumah,
orangtualah yang membimbing anak
untuk menerapkan ketaatan yang
dimaksudkan. Dari mulai hal-hal kecil
seperti taat untuk meletakkan sepatu di
tempatnya.
Interaksi menjadi kunci penting dalam
pertumbuhan anak. Anak yang memiliki
hubungan baik dengan orangtuanya
(begitu pula sebaliknya) biasanya
tumbuh dengan karakter yang baik.
Remaja yang "sulit" atau "bermasalah"
biasanya tumbuh dalam lingkungan
atau keluarga yang kurang memahami
pentingnya interaksi yang sehat antara
anak dan orangtua.
Dampak Siaran Anak
Kami telah mengelola program Ananda
Bahagia di RPK dalam kurun waktu
yang tidak sebentar. Saya dan Anthony
sangat bersyukur karena di tengah arus
zaman dan pola hidup yang kian egois,
masih ada orangtua yang peduli dengan
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kerohanian anak-anak mereka. Masih
banyak orangtua yang menekankan
kepada anak pentingnya saat teduh
dan membaca Alkitab. Masih banyak
orangtua yang memberi gadget
kepada anak tetapi tidak mengabaikan
pentingnya pendampingan.
Dari teman-teman dan keterlibatannya
dalam pelayanan anak, kami mengetahui
banyak orangtua yang mengajak anak
mendengarkan siaran anak di radio
RPK. Ini yang terus memacu saya untuk
membuat siaran-siaran yang berkualitas
untuk
mendukung
pertumbuhan
iman anak. Misalnya, memberikan
pembelajaran karakter anak melalui
pendalaman Alkitab; membahas Doa
Bapa Kami secara sederhana supaya
anak benar-benar paham dan tidak
sekadar hafalan; dan belajar nilai-nilai
dari tokoh-tokoh Alkitab.
Menurut kami, siaran anak akan memberi ingatan anak untuk mencintai
Tuhan, membawa anak lebih dekat
kepada
Tuhan,
mengajak
anak
untuk selalu mengutamakan dan
mengandalkan
Tuhan,
menemani
anak-anak bertumbuh dalam Tuhan,
mengajak anak tidak takut mengakui
dosa, kemudian memperbaikinya.
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Siaran anak menjadi wadah yang sangat
bagus dalam memberitakan Kabar Baik.
Oleh karena itu, supaya dapat lebih
masuk ke dunia anak sekarang ini
dan melayani mereka lebih baik, RPK
menyesuaikan diri dengan kemajuan
teknologi dengan membuka channel
Youtube. Dengan demikian, semakin
banyak anak yang bisa disapa dan
disentuh. Kami berharap dengan adanya
live streaming, semakin banyak orang
yang punya kerinduan mengisi program
anak, semakin banyak orang yang
memiliki semangat dalam pelayanan
anak.

HARMONISASI
ON DAN OFF AIR
- Evelyn Nadeak* -

Potensi media sungguh besar. Saya
sudah menyadari hal tersebut sejak
terjun dalam pelayanan bahkan
sebelum memanfaatkan media televisi
dan radio. Media memiliki cara unik
dan tak terpikirkan, sanggup dan diamdiam menyusup ke tempat-tempat yang
gereja atau hamba-hamba Tuhan mana
pun, tidak mungkin lakukan.

Semoga RPK semakin baik dalam
mendampingi
anak-anak
untuk
bertumbuh dan berakar kuat dalam
Kristus.

- Ivonne Silvia Setandy & Anthony Chandra -

Pemeran tokoh Hai dan Sukri
dalam program Ananda
Bahagia.

Saat mengudara di radio, penyiar tak
pernah membayangkan siapa dan di
mana saja pendengarnya berada dan
sedang melakukan apa. Pada saat
yang sama sepanjang pendengar dapat
menangkap frekuensi radio tersebut,
pendengar dapat berada di mana pun: di
kamar hotel atau di kamar pribadi
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yang tertutup, di ruang tamu bersama
orang lain, di dapur sendirian, di puncak
gunung tertinggi, di pinggir laut yang
terpencil atau saat berjalan melintas
halaman rumah tetangga.
Ketika saya melayani pemirsa melalui
televisi, beberapa kali saya terkesima.
Ada orang yang mendengar dari lokasi
yang tidak pernah saya bayangkan.
Itu terjadi ketika orang tersebut
menghubungi kami dan mengaku telah
menonton siaran kami. Betul-betul tak
terlintas dalam pikiran. Saya berpikir,
seandainya saya melakukannya hal
tersebut dengan upaya saya sendiri, saya
tidak dapat membayangkan banyaknya
biaya dan energi yang saya keluarkan
untuk melakukan itu.
Kemudian saya mengingat almarhum
John Hartman - mentor saya. Beliau
pernah berkata kepada saya bahwa
kami (pelayan Firman yang melayani
melalui televisi atau radio) serupa
anggota angkatan udara yang bertugas
mempertahankan satu negara. Artinya,
kami memiliki peran dan kekuatan yang
unik dan tak dimiliki orang lain. Karena
itu sepatutnyalah kami memanfaatkan
keunikan tersebut dengan sebaikbaiknya.
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Radio karena sifatnya audio, akan
digemari oleh mereka yang cenderung
audio learner. Saya perhatikan orang
“semacam” itu berlimpah di Jakarta.
Kita dapat melihatnya di mana-mana.
Di bus Transjakarta, di komuter kereta
api, di ruang tunggu bandar udara,
saat duduk menunggu di kafe, semua
sibuk dengan gadget di tangan dengan
kuping tertutup earphone. Mungkinkah
mereka sedang mendengarkan sesuatu
yang serius dari radio di tengah-tengah
segala keriuhan di sekitarnya? Mungkin
saja. Kenapa tidak?
Itulah keajaiban medium radio.
Ia mampu menembus ruang dan
waktu. Kekuatannya menyusup di
sela-sela relasi formal atau informal
antar manusia. Kita mengetahui dari
Kitab Suci yang mengatakan bahwa
iman timbul dari pendengaran.
Mendengarkan Firman Tuhan melalui
pendengaran tanpa perlu melihat orang
yang mengatakannya. Nah, begitulah
peran radio yang dahsyat.
Namun masalah kita sekarang adalah
–yang melayani di media konvensionalberlomba dengan pesatnya teknologi
media sosial. Setiap hari gadget baru
dengan fitur-fitur baru muncul di pasar

menawarkan
kemudahan
baru,
kecanggihan baru. Hidup manusia
semakin dan semakin dipermudah. Pada
pihak yang lain, membawa manusia
pemakai gadget semakin terpencil di
antara kerumunan.
Coba kita perhatikan keadaan di
sekitar kita sekarang. Jutaan informasi
melayang-layang di udara, di atas kepala
kita. Berita apa pun yang disajikan
-yang benar atau hoax- diterima begitu
saja. Kita tidak memiliki cukup waktu
untuk melakukan cek dan ricek, apakah
berita itu benar. Sementara kalau kita
mengaku dengan jujur, pikiran anakanak dan remaja kita telah dibentuk
secara tidak sadar oleh katakanlah,
Justin Bieber, artis-artis Korea atau
siapa pun idola mereka, yang mereka
temui di dunia maya.
Seperti
kita,
Twitter,
Facebook,
Instagram, Line, dan puluhan media
sosial lain, memborbardir mereka tanpa
ampun. Dan peristiwa itu terjadi setiap
hari, setiap waktu mereka bersentuhan
dengan gadget yang ada dalam
genggaman tangan mereka.
Lalu bagaimana dan di mana peran
gereja? Jika gereja tidak mampu secara
kreatif menarik tangan remaja dan
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memenuhi
kebutuhan
khusus
mereka dengan segera, gereja akan
ditinggalkan. Itu adalah sebuah
keniscayaan yang dihadapi secara
umum oleh gereja-gereja masa kini.
Anak-anak kita mencari “sesuatu”
untuk memuaskan diri mereka dan
sesuatu itu mereka dapatkan dengan
mudah dari media sosial. Di mimbar
gereja, mereka mendengar kotbah
yang laksana hujan deras. Tegas dan
jelas. Umat yang tersinggung karena
pesan Firman Tuhan, dapat langsung
menerima atau menolaknya saat itu
juga. Sementara media, memberi
semacam waktu kepada pemirsa untuk
menyerap dan memikirkan pesan yang
diterima, sebelum pemirsa itu menelan
atau memuntahkan apa yang diberikan.
Inilah saat gereja memerlukan media
atau berpacu dengan kecepatan gerak
media. Media itu dapat berupa radio,
televisi dan konten lain yang difasilitasi
oleh media sosial. Media bagaikan
dirus hujan. Hujan gerimis. Hujan
kecil-kecil. Bukan hujan deras yang
langsung membuat seseorang menjadi
basah kuyup. Gerimis tidak terlalu
berpengaruh tetapi dapat dirasakan
cuaca dan situasinya. Dan kalau gerimis
itu turun secara terus - menerus, akan
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menyebabkan basah juga akhirnya.
Pepatah berkata, batu yang setiap hari
ditetesi air, akan membentuk ceruk juga.
Menurut saya, kalau ada medium radio
Kristen, dalam hal ini RPK, maka jalurnya
sudah benar. Dengan keunikan dan
kekuatannya, radio tinggal berbenah
diri dengan menentukan pilihan bentuk.
Apakah dia akan tetap konvensional
atau secara aktif mengikuti teknologi
mutakhir sambil membaca situasi
sekitar, dengan tujuan demi memenuhi
kebutuhan yang segera dari pendengar.
Keduanya baik. Keduanya memiliki
peluang masing-masing. Pelayanan
audio.
Teman-teman yang menyelenggarakan
audio Bible telah melakukan sesuatu
yang indah. Mereka menciptakan ceruk
kebutuhan umat secara khusus, dan
mempersilakan umat yang memerlukan,
memanfaatkannya.

Kegiatan off air dan on air yang
dilakukan secara berimbang
akan membuat komunitas yang
kuat dan akrab.
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Orang semacam saya misalnya, dengan
tersedianya audio Bible, saya dapat
“mencuri waktu” membaca Alkitab.
Saya dapat sekaligus mendengarkan
ayat-ayat kitab suci ketika berada di
gym, misalnya.
Masalah lainnya adalah materi. Materi
seperti apa yang kita sampaikan?
Konten
atau
isi
siaran
mesti
diperhitungkan sebaik-baiknya demi
menahan pendengar atau pemirsa
tidak mengganti saluran. Dalam
hitungan detik, kalau konten dirasa
membosankan pendengar, tangan
mereka refleks akan menekan tombol
dan segera pindah saluran. Bagi mereka
semudah itu. Bagi kita yang bergerak di
dunia konten media adalah memikirkan
setiap detik pendengar kita yang sangat
berharga.
Firman Tuhan adalah konten terbaik
yang kita punya. Kemasan atau
kreativitas
dalam
menyampaikan
Firman itulah yang akan “memaksa”
pemirsa untuk tetap mendengar, duduk
di tempatnya, dan menyimak. Itulah
pe-er media di mana pun. Penampilan
menarik yang cukup membuat pemirsa
bertahan. Itulah tugas media. Alkitab
bersabda (untuk zaman sekarang),

kita menabur (konten dengan cara
kreatif), Tuhan memberi pertumbuhan.
Radio,
meski
dianggap
lebih
konvensional dibanding media sosial
tetapi ia punya kelebihan. Radio dapat
menyelenggarakan kegiatan off air.
Bagaimana pun relasi tatap muka jauh
lebih tinggi nilai kemanusiaannya
daripada pertemuan satu arah.
Demikianlah radio membantu pemirsa
yang belum dilayani secara non-medium
alias langsung tatap muka.
Ketika RPK meluncurkan program
streaming untuk pertama kalinya,
mungkin saya salah satu orang yang
melonjak girang. Saya kerap melakukan
siaran dengan Ibu Indri Gautama
melalui media sosial. Akun Facebook
beliau memiliki lebih dari 70 ribu
followers. Dengar adanya streaming,
setiap kali kami mengudara, saya
tinggal menautkan siaran tersebut di
Facebook beliau. Siapa pun melihatnya
dan ingin mendengar, tinggal klik.
Selesai. Begitulah media meringkas dan
meringkus dunia dalam sejentik klik.
Pelayanan media atau non-media dapat
saling melengkapi secara mesra. Dan
saya kira hal seperti itu sudah terjadi.
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Di gereja kami, bila ada orang baru
berkunjung, kami akan menyambut
dengan sukacita, dan pertanyaan yang
diajukan kepadanya adalah, “Tahu kami
dari mana?” Dan seringkali jawaban
mereka adalah, dari siaran radio RPK
langsung atau melalui streaming.
Jadi menurut saya, kelebihan radio
yang tidak dimiliki media lain adalah
connectedness - keterhubungan. Seperti
halnya acara jumpa pendengar. Media
lain jarang memanfaatkan fasilitas ini.
Sebuah relasi timbal-balik itu mendasar
bagi hubungan antarmanusia. Media
sosial tidak menyediakan fasilitas itu.
Hari ini seseorang dapat ngobrol atau
berkelahi dengan seorang di Facebook,
besok akan dilupakan sebelum sempat
hati terjalin. Tidak ada keterhubungan.
Meski ada kamera untuk dapat saling
melihat, kecenderungannya fake alias
palsu. Saat wajah pucat, ia masih dapat
cepat memulas bibirnya dengan lipstik
agar tampak ceria.
Kegiatan off air dan on air yang dilakukan secara berimbang akan membuat
komunitas yang kuat dan akrab. Off air
difasilitasi radio sementara ketika acara
off air sedang terjadi, dapat diliput secara on air.
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Meng-on air-kan off air dan meng-off
air-kan siaran on air.
Kesadaran lembaga-lembaga tentang
dunia yang berubah sudah tumbuh.
Banyak gereja mempunyai fasilitas
streaming. Mereka telah memperkuat
atau memanfaatkan jaringan yang
mereka punya. Kenyataan bahwa
Indonesia adalah negara yang sangat
luas dengan 17 ribu pulau. Masih terlalu
banyak manusia yang belum disentuh
dengan media apa pun. Kita masih jauh
dari titik jenuh platform media sosial.
Peluang untuk berkembang masih
sangat luas.
Media
streaming
memerlukan
bandwidth.
Dengan
membangun
bandwidth baru misalnya, orang-orang
yang tinggal di wilayah perbatasan
Miangas, dapat mendengar siaran dari
kota. Saudara-saudara kita di Papua,
teman-teman petani di desa, samasama dapat mendengar siaran yang
sama. Bersama kita bekerja untuk
menyelesaikan solusi dengan menjadi
“corong”.
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mengetahui pelayanan melalui radio.
Satelit dengan ribuan informasi sudah
nongkrong di langit. Tinggal diturunkan
melalui pipa-pipa bandwidth radio.
Streaming sudah tersebar sangat luas.
Sekaranglah media dan non-media
saling bergandengan tangan, bekerja
sama untuk hidup lebih baik.

GETTING OLDER,
GETTING WISER
- Marihot A. Sitorus* -

- Evelyn Nadeak -

Mitra RPK,
Deputy Senior Pastor Gereja

Sudah beberapa waktu ini kita memasuki
dunia tanpa batas. Upaya kita adalah
bagaimana orang di ujung-ujung pulau

073

Generasi Apostolik.

Hymne dan sacred music adalah hal
pertama yang saya tawarkan ketika
bertemu Ibu Jati Tulus pada 2009,
tentang gelora yang tak tertahankan
dari saya, untuk berbagi di RPK. Itulah
upaya untuk memuliakan Tuhan.
Mengapa hymne dan sacred music ?
Karena lirik lagu dan latar belakang
irama atau melodi si pencipta dalam
mencipta, dalam dan sakral. Liriknya
melagukan Firman Tuhan. Irama atau
melodinya merupakan perjuangan dan
pergumulan iman.
Lagu pembukaan siaran saya Joy to The
World misalnya, ada konten teologinya.
Mengapa nada awalnya turun? Karena
itu cerita sejarah inkarnasi Kristus
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Saya berharap kiranya RPK bisa
menjaga doktrin yang benar
sesuai Alkitab.

berjiwa militan dalam arti bersiap diri
bagaikan domba di tengah kawanan
serigala! Dan, RPK menjadi radio yang
takut akan TUHAN.

yang turun ke bumi! Melodinya sesuai
cerita. Setelah kita membuka hati
dan menerima Tuhan Yesus Sang
Juruselamat, baru nadanya naik lagi.
Nadanya sebagai tanda ungkapan
syukur dan sukacita surgawi, let earth
receive her King.

RPK 50 tahun, getting older, getting
wiser.
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MEWARNAI
INDONESIA
- Adhit Narendra Wardhana* -

Dalam musik dan lagu, ada Firman
Tuhan. Ada melodi. Dalam Alkitab
tertulis bahwa TUHAN Allah bertahta
di atas pujian umat-Nya. Jika Tuhan
bertahta, Dia akan mendengar dan
menjawab doa kita. Musik, itulah kunci
utamanya! Bobot (value) ada dalam pujipujian yang dinaikkan dengan sungguhsungguh dan benar. Saya yakini dan
imani value tersebut dan TUHAN akan
menurunkan berkat-Nya!

Masyarakat Indonesia membutuhkan
sebuah medium radio seperti Radio
Pelita Kasih. Radio ini tetap konsisten
dalam dunia broadcast. Kami, dari
Jangkar Kehidupan, sangat senang
bersinergi
dengan
RPK
untuk
menyiarkan program Harmoni, dan telah
mendapat sambutan yang luar biasa,
baik dari pendengar dan sahabat RPK.

Saat siaran, ada empat hal yang terjadi.
Yang lemah, dikuatkan. Yang berduka,
dihibur. Yang bermain-main dalam
dosa, tertegur. Yang belum kenal Sang
Penebus, dianugerahi pertobatan sejati.
Saya berharap kiranya RPK bisa menjaga
doktrin yang benar sesuai Alkitab,

Kami berharap Radio RPK akan selalu
dinantikan setiap program siarannya
oleh Sahabat RPK dan seluruh
pendengar. Kami sangat diberkati karena
dapat bersama-sama memajukan siaran
radio, dan mewarnai Indonesia dengan
hal-hal positif dan mendidik. Semoga
RPK senantiasa di hati para pendengar
dan sahabat RPK.

- Marihot A. Sitorus -

Mitra RPK,
Pengisi Program Hymn and
Sacred Music and Sharing.
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Kami senang bekerjasama dengan RPK.
Meskipun kami bersiaran di tengah
malam, respon pendengar sangat bagus.
Bahkan kami mendengar ada yang
menunggu-nunggu siaran kami . RPK
tanggap terhadap perubahan zaman.
Masuk ke ranah digital, merambah ke
media sosial yang terus berkembang.
Keren. RPK ngikuti zaman. Bila tak
sempat dengar audio, bisa lihat Youtube.
Saya juga sudah dengar Sound of Spirit,
24 jam lagu rohani. Mantap. Tuhan
memberkati RPK.
Selamat ulang tahun ke 50. Makin keren…
Akhir kata, Dua Pribadi Satu Harmoni,
persembahan dari Jangkar Kehidupan.
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MENJANGKAU
BANYAK KUPING
- dr. Ruyandi Hutasoit* -

Dua puluh tahun lalu pengaruh radio
sangat terasa. Ketika jalanan macet,
orang paling senang mendengar
radio. Sementara di rumah, umumnya
orang tidak lagi mendengarkan radio
karena ada televisi. Sekarang beberapa
kendaraan, rumah sakit, tempat jaga,
sudah dilengkapi televisi. Akibatnya
makin kuranglah pangsa radio.

Kami sangat diberkati karena
dapat bersama-sama memajukan
siaran radio dan mewarnai
Indonesia dengan hal-hal positif,
dan mendidik.

- Adhit Narendra Wardhana -

Pengisi Acara Harmoni Harapan dalam Opini.

Walaupun demikian, saya bersyukur
RPK sudah lama berinisiatif memasuki
dunia live streaming dan YouTube.
Orang sekarang kurang membaca koran,
bahkan menonton televisi, sementara
gadget dan media sosial makin marak
dan jumlahnya terus meningkat secara
luar biasa. Orang mencari informasi apa
saja dari sana.
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Saya mengusulkan agar RPK lebih
banyak melakukan kegiatan kopi darat
atau off air. Saya pernah melakukan
kegiatan seperti itu untuk acara rohani
dengan materi tentang okultisme,
bekerja sama dengan RPK. Gedung
tempat acara dipenuhi pengunjung.
Itulah sebabnya RPK harus menjaga
pangsanya sendiri. Persaingan sudah
demikian ketat. Perubahan sangat
cepat. Ini membuktikan pada kita
bahwa dunia sedang berubah. Semua
mengikuti program internet. Bill Gates
mengatakan, if your business is not
on the internet, then your business
will be out of business. Artinya, kita
tidak akan lagi kuat berbisnis jika tidak
menggunakan internet. Semua ini
menunjukkan bahwa kita sama sekali
tak boleh statis.
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khotbah lima menit. Itu lebih masuk
akal oleh pendengar.
Pada dasarnya saya bersiaran di RPK
karena siaran-siarannya menjangkau
banyak orang. Untuk 50 tahun RPK,
saya berharap RPK tetap mengikuti
kemajuan zaman. RPK harus membantu
para narasumber dengan masukan dan
saran agar mereka pun berkembang dan
siarannya didengarkan banyak orang.
Akhirnya, jangan menyerah intinya. Era
seperti sekarang kita ditantang untuk
menerobos dan menjangkau sebanyak
mungkin kuping. Kita tak mampu
menjangkau mata. Akan tetapi suara
berdampak dan berbobot. Ada kuasanya.

Kalau RPK sudah memanfaatkan
aplikasi, itu bagus. Sekarang, khotbah
satu jam melalui radio, orang tidak
sanggup sabar mendengarkan karena
tidak ada waktu. Sementara dengan
aplikasi, orang dapat mendengarkan

Era seperti sekarang kita
ditantang untuk menerobos
dan menjangkau sebanyak
mungkin kuping.
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MEWARISI KEBAIKAN
PENDIRI DI MASA LALU
- Seno Suwasono Bangun* -

Kami bangga lima puluh tahun lalu
RPK diresmikan di GKI Gunung Sahari.
Sebagai generasi penerus, kami masih
dapat “menikmati” warisan pendiri RPK.
Oleh karena itu sudah seharusnya kami
menjaga warisan tersebut dengan turut
berkontribusi dengan cara bersiaran.
Siaran
SENADA
adalah
bentuk
partisipasi yang dapat kami lakukan.
Melalui
SENADA,
kami
belajar
mempercakapkan dan menyuarakan
segala urusan bahkan berandai-andai
segala sesuatu yang berkaitan dengan
generasi penerus.

- dr. Ruyandi Hutasoit -

Mitra RPK

Pengetahuan kami diperluas melalui
narasumber, kontributor dan rekan host,
mulai dari saat menyiapkan materi
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siaran dan bersiaran. Wawasan kami
pun diperkaya dengan masukan dari
pendengar yang mendengarkan siaran
kami, melalui SMS dan telepon.
Siaran SENADA memiliki banyak
kontributor yang berperan sebagai
host siaran. Semuanya pemuda Gunsa.
Angel misalnya. Dia senang bersiaran
karena suasana yang ruang dan media
pembelajaran yang efektif baginya
sebagai host dan pendengar. Dia girang
tiap kali menerima SMS dan telepon
dari pendengar setia.
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Rara saya ajak siaran menjadi co-host
saat tahun baru. Setelah itu, dia merasa
bersiaran adalah panggilannya. Sejak
bergabung sampai sekarang dia sudah
bersiaran selama 4 tahun. Dia suka
membahas topik yang melibatkan anak
muda.

Host Lina pertama kali diajak bersiaran
oleh Jerry Halim, Yohanes Novi, dan
Pendeta Imanuel Kristo. Dia turut
mengatur
jadwal,
menghubungi
narasumber dan kontributor, mengatur
transport, tema, dan yang lain. Pada
awal bersiaran, tema yang diangkat
suka-suka dan narasumber pun tidak
terorganisir dengan baik. Setelah ada
pembagian tugas, SENADA menjadi
lebih rapi, tema-tema lebih terarah,
host terkoordinir dengan baik, dan
narasumber pun beragam.

SENADA

Sudah seharusnya kami
menjaga warisan tersebut
dengan turut berkontribusi
dengan cara bersiaran.

Lina belajar bahwa bersiaran dengan
cara komunikasi interaktif dengan
pendengar –seperti kuis dan ajakan
pemirsa untuk berkomentar- lebih
berefek hebat bagi pendengar.
Aike punya cerita lain. Dia bilang,
SENADA itu pelayanan yang fun but
with a very strong commitment.
Dengan host yang banyak, siaran
menjadi seru karena di antara host
dapat partner siaran yang berbedabeda tiap minggu. Jadi mereka belajar
mengasah keterampilan dan kimia agar
dapat bersiaran dengan siapa pun. Ia
juga merasa kagum karena
ada pendengar SENADA yang adalah
duo kembar dan sudah lebih dari
empat tahun mendengarkan siaran.
“Saya seperti ikut melihat Lika dan Lila
tumbuh dewasa,” ujar Aike.
Bagi Ade, ketika ia menjadi host,
hal yang menarik buatnya adalah
ketika “mengorek-ngorek cerita” dari
beragam orang. Beda kontributor
beda pengalaman. Roselin malah
ketagihan untuk siaran terus karena
saat mendengar menelepon apa yang
sedang dibahas, hatinya tersentuh.
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Lewat siaran, Chaterine mengalami
pertumbuhan iman. Bisa jadi merupakan
cara Tuhan berbicara kepadanya, para
pendengar dan team Senada. Ia kagum
dengan setiap diskusi yang dilakukan
saat siaran.
Semua host SENADA sama-sama
berharap agar di usianya yang tidak
muda lagi, RPK semakin dicintai
pendengarnya, tetap dibutuhkan dan
menjadi radio yang selalu memberitakan kebaikan Tuhan dalam segala aspek
kehidupan.
Tuhan senantiasa mendengar. Tuhan
senantiasa menyertai.

- Seno Suwasono Bangun -

Ketua SENADA
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GARDA MENCEGAH
DAN MENGOBATI

B

- Jefri Tommy Tambayong* -

Program
. UMUM

Mitra adalah bagian penting bagi RPK. Hubungan
antara RPK dan mitra erat dan hangat. Keduanya
seperti dua rel kereta yang bersisian sejajar.
Menuju satu tujuan yang sama. Tema Pendidikan
dan Kesehatan menjadi gerbong tempat para
pendengar menikmati sajian sehat dan benar
terhindar dari polusi informasi di luar sana.
Pendidikan dan Kesehatan menjadi tema
utama yang disampaikan RPK untuk melayani
pendengarnya. Bekerja sama dengan dokter,
rumah sakit, dan banyak komunitas yang serius
di bidangnya masing-masing, RPK terus berupaya
memberi layanan terbaik bagi masyarakat. Berikut
adalah catatan dan testimoni masing-masing
komunitas yang bersiaran di RPK.

Saya cukup sering menjadi narasumber
di RPK selama empat tahun terakhir.
Bertemu dengan teman-teman di RPK,
saya menawarkan kerjasama mengingat
Indonesia darurat narkoba. Sekarang ini
ada 6 juta pecandu narkoba dan menurut
BNN (Badan Narkotika Nasional), 1,2
juta pecandu dari Jakarta.
Narkoba adalah masalah serius yang
harus ditangani. Saya bersyukur
karena RPK menyediakan slot waktu
untuk kami mengudara bagi GMDM
atau Garda Mencegah dan Mengobati.
GMDM menyuarakan bahaya narkoba
dan bagaimana menanganinya. Program
GMDM mengudara setiap hari Jumat
mulai Juli 2007.
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Saya gembira RPK dapat merespon
kondisi darurat narkoba dengan baik.
Inilah wujud nyata berbagi kasih untuk
banyak orang. Melalui RPK, GMDM
ingin memberikan edukasi bahwa
mantan pecandu narkoba masih dapat
dipulihkan dan ada harapan, asalkan
mereka mau bekerja sama untuk
berubah.
Kami
mengajarkan
bagaimana
keluarga agar tidak terkena narkoba,
dan bagaimana bila keluarga sudah
kena kasus hukum, bagaimana
mengambil langkah jika anggota
keluarga terpapar narkoba. Mengambil
langkah sesuai porsinya, jangan
sampai pemakai menjadi pengedar,
atau sebaliknya, pengedar menjadi
pemakai. Saya sungguh mengapresiasi
RPK, karena mengambil bagian dalam
menyelamatkan anak-anak bangsa dari
bahaya penyalahgunaan narkoba.
GMDM memasuki tahun ke-10. Pada tiga
tahun pertama, kami bergerak dengan
mengadakan penyuluhan-penyuluhan
tentang
bahaya
penyalahgunaan
narkoba. Penyuluhan ke gereja,
masjid, pesantren, sekolah, instansi
pemerintah, instansi swasta, dan semua
lini, baik orang tua dan anak-anak.
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Bagi RPK, tetap semangat!
Never give up!
Terus mengabarkan edukasi
tentang kesehatan
dan pendidikan.

Tahun 2017 adalah tahun ke-4 adanya
rehabilitasi pecandu narkoba. Sekitar
100 pecandu yang dirawat inap di Pondok
Kopi, dan 3.800 pecandu rawat jalan.
GMDM memiliki 25 cabang di seluruh
Indonesia, di 36 kabupaten. Keseluruhan
ada 65 titik shelter di Indonesia. Saat
ini sedang mempersiapkan Aceh dan
Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Kami berharap tahun ini GMDM
menjangkau 34 provinsi.
Di pusat maupun shelter, kami
mengajarkan TOT (Training Of Trainer)
kepada mereka tentang GMDM dan
gerakannya. Mereka harus tahu
bahwa kami adalah BAKORNAS
(Badan Koordinasi Nasional) GMDM.
Sebelumnya kami adalah LSM Gerakan
Mencegah Daripada Mengobati dan
berubah menjadi GMDM tahun 2017.
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Dua bulan pertama GMDM mengudara,
pendengar memberi tanggapan dengan
baik. Banyak pendengar mengaku
kurang puas dengan jam siaran GMDM
yang hanya satu jam. Mereka ingin
bertanya-jawab karena banyak hal perlu
diketahui. Misalnya, bahaya katinon,
apa itu flakka, ciri-ciri pengguna
narkoba, mana yang lebih valid antara
tes urine atau tes rambut, dan berbagai
pertanyaan spesifik lain. Untuk
memaksimalkan kesempatan, GMDM
setiap kali memberikan nomor kontak
bagi yang membutuhkan. Beberapa
pendengar bahkan ada yang datang ke
kantor untuk berkonsultasi.

Mentoring Selamanya dan Benteng
Utama
Narkoba tidak dapat disembuhkan
namun dapat dipulihkan. Ada orang yang
10 tahun berhenti memakai narkoba,
kemudian salah pergaulan, dia akan
terjebak lagi. Mentoring anak terpapar
narkoba adalah, mentoring seumur
hidup. Gerakan kami adalah MTC, yaitu
Miracle Touching Community. Di sana
mentoring dan fathering terjalin. Yang
masih adiksi (ketergantungan narkoba)
melakukan mentoring setiap hari,
sementara yang tidak lagi seminggu
atau sebulan sekali, minimal 3 bulan
sekali.

Kebanyakan teman yang bersiaran
di program GMDM adalah mantan
pecandu narkoba. Mereka sudah bebas
narkoba di atas tujuh tahun. Mereka
tahu “enaknya” memakai narkoba
sekaligus tahu betapa “hancurnya”
menjadi pemakai narkoba.
Mereka
tahu bahwa 95% pemakai narkoba
meninggal karena overdosis, HIV/Aids,
hepatitis dan segala macam penyakit
lain. Seluruh jenis narkoba merusak
otak, jadi o’on, ketawa-ketawa sendiri.
Kenikmatan
membawa
sengsara.
Narkoba hanya membawa tiga pilihan
hidup: penjara, rumah sakit, mati.

Mentoring paling bagus adalah
keluarga dan tokoh-tokoh rohani yang
bersentuhan langsung dengan mereka.
Dalam mentoring, kita harus tahu
keadaan mereka yang sebenarnya.
Mereka harus dalam keadaan yang pas,
artinya, tidak boleh terlalu senang atau
terlalu sedih. Bahaya jika berada di
kondisi terlalu senang atau terlalu sedih
karena akan membuat mereka lupa dan
memakai narkoba lagi, baik sadar atau
tidak.
Sebagai pencegahan, GMDM punya dua
tagline. Yang pertama, keluarga adalah
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Tim GMDM

benteng utama. Hubungan suami-istri
yang baik akan menjadi teladan bagi
anak, membuat anak-anak nyaman
untuk berkomunikasi dengan orang
tua. Kebanyakan kasus yang ditangani,
penyebabnya adalah komunikasi yang
kurang baik dengan orang tua.
Mereka hanya dipenuhi kebutuhankebutuhan bersifat materi namun
ada kekosongan dalam diri mereka.
Kekosongan itulah yang mungkin
dipenuhi oleh teman-teman pemakai
narkoba.
Yang kedua, benteng utama adalah
kedekatan dengan Tuhan. Banyak,
bahkan ada ratusan metode rehabilitasi,
obat herbal, dan berbagai macam
teknologi lain, akan sia-sia jika berada
di lingkungan yang salah dan tidak
punya kedekatan dengan Tuhan.
Jika punya hubungan dengan Tuhan
kecenderungan memakai narkoba
kembali akan berkurang, bahkan
berhenti.

Keluarga harus mempelajari bahaya
narkoba. Banyak orang tua yang ditipu
oleh anak, karena tidak dapat mengenali
alat-alat untuk memakai narkoba dan
ciri-cirinya. Misalnya, orang tua mengira
bubuk narkoba adalah bedak tabur
untuk ketiak. Orang tua harus belajar
bentuk narkoba seperti apa, bahayanya,
dan modus operandinya. Banyak anakanak di penjara karena dijebak modus
operandi. Keluarga harus melakukan
edukasi dan melakukan kegiatankegiatan positif seperti seni, olahraga,
dan yang lain.
Kita juga perlu memperhatikan dunia
media sosial. Banyak anak muda
terpapar narkoba bukan dari kalangan
teman bermain tetapi dari media sosial.
Sekarang perdagangan narkoba melalui
media sosial begitu luar biasa.
Bagi keluarga atau orang tua yang
memiliki anggota keluarga yang
terpapar narkoba tidak perlu takut

untuk melapor ke GMDM. Kami akan
melakukan intervensi agar mereka
direhabilitasi. Jangan takut! Ketakutan
tidak diobati akan memperparah
keadaan. Karena dosis pemakaian
narkoba pada umumnya meningkat,
jarang menurun. Harus itu segera
melapor begitu melihat indikasinya.

Hanya RPK perlu mengadakan kegiatan
off air lebih sering.
Pertemuan dengan pendengar akan
membangun kedekatan. Mereka dapat
bercerita lebih dalam dan ada rasa
empati.

Bagi RPK, tetap semangat! Never give
up! Terus mengabarkan edukasi tentang
kesehatan dan pendidikan. Berita
kesehatan penting. Karena itu tagline
GMDM selain “Gua benci narkoba!” juga
“Hidup sehat tanpa narkoba”. Salah
satu visi pendidikan GMDM adalah
menjauhkan orang dari ketertinggalan.
Karena rata-rata pecandu narkoba
putus sekolah, GMDM mendorong
mereka untuk tetap sekolah, bahkan
menyekolahkan mereka sampai sarjana.
Mereka pernah gagal, namun saat
dipulihkan, bersama Tuhan pasti ada
harapan.
Kami berharap visi RPK berfokus
pada pendidikan dan kesehatan
dapat memberi banyak harapan bagi
pendengar. Selain memberi solusi,
semoga para pendengar pun mengalami
mukjizat melalui RPK. Pelayanan di RPK
sudah mantap!
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- Jefri Tommy Tambayong, S.Th -

Ketua Umum IPWL GMDM
(Institusi Penerima Wajib
Lapor Garda Mencegah Dan
Mengobati).
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TERBUKTI
SAYA PULIH
- Alfons Supit Legoh* -

Saat itu saya masih kelas 5 SD. Papa
pensiun, kemudian keluarga kami pindah
dari Riau ke Jakarta. Di Riau, saya anak
rumahan. Nggak pernah main, nggak
pernah gaul. Di Jakarta timur tempat
saya tinggal, saya dikejutkan dengan
lingkungan yang hampir 90% pecandu
narkoba. Saya berada di lingkungan
mereka yang usianya di atas saya.
Saya duduk di bangku SD, sementara
teman-teman saya siswa SMP, SMA,
bahkan ada yang mahasiswa. Mau
tidak mau, suka tidak suka, saya ikut
coba-coba narkoba supaya diterima di
komunitas. Saya mencoba dari jenis
yang paling kecil seperti pil koplo, ganja,
dan yang sejenis. Saya terikat narkoba
selama 18 tahun.

Singkat cerita, tahun 1999 saya
mengikuti rehabilitasi terakhir di salah
satu panti Sentul Bogor. Saya merasa
capek terikat narkoba. Tahun 2000 saya
berhenti total memakai narkoba. Keluar
dari panti rehabilitasi saya ikut sekolah
pembentukan karakter. Setelah itu saya
memutuskan pindah dari Jakarta agar
terlepas dari lingkungan yang akrab
dengan narkoba.
Dengan saya mengikuti rehabilitasi dan
recovery (pemulihan) bukan berarti
keluarga langsung menerima saya apa
adanya. Saya masih sering menerima
diskriminasi dan stigma. Karena itu saya
memutuskan pindah tanpa keluarga
untuk membuktikan saya dapat pulih
dengan kekuatan saya, terutama
kekuatan dari Tuhan. Saya pergi dengan
satu tujuan meraih mimpi, mencapai
cita-cita dan masa depan saya.
Saya berpetualang ke berbagai kota
seperti Denpasar, Malang, Surabaya,
Solo, dan terakhir Semarang. Saya
kembali ke jalur yang benar, bekerja
dan beraktivitas seperti biasa. Saya
mengenal satu pribadi yang sebelumnya
tidak saya kenal: Tuhan. Tuhan
memulihkan saya.
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Meskipun saya berhenti memakai
narkoba sejak tahun 2000, pada tahun
2004 saya diperhadapkan pada satu
masalah. Narkoba yang saya konsumsi
di masa lalu baru menimbulkan masalah
di kemudian hari. Tiba-tiba badan saya
drop saat pertemuan dengan atasan.
Dengan segera saya dibawa ke rumah
sakit dan didiagnosa mengalami
typus akut, TBC, paru-paru IO (infeksi
oportunistik), liver, ginjal, dan hepatitis
B. Itu pun belum terdeteksi seluruhnya.
Saya dirujuk ke rumah sakit ternama
di kota Semarang. Di sana saya koma
selama 3 bulan, dan lumpuh. Untuk
bernapas pun, saya dibantu alat. Berat
badan saya hanya 27 kg.
Kakak saya datang ke Semarang dan
terkejut melihat kelemahan kondisi
saya.

Saya dinyatakan bertahan
hidup paling lama sebulan.
Namun Tuhan memberi saya
kesempatan hidup
sampai hari ini.
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Badan kurus kering dan tidak
bertenaga melakukan apa pun.
Untuk berkomunikasi dengan kakak,
saya hanya meneteskan air mata. Ia
mengambil hasil lab untuk dibawa ke
Jakarta. Seorang paman saya adalah
Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan
berdinas di RSPAD Gatot Subroto
Jakarta. Kakak saya menemui beliau.
Setelah memahami apa yang saya alami,
paman saya memutuskan memindahkan
saya ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.
Di Jakarta, saya kembali melakukan cek
darah.
Masih jelas di kepala saya pada 1 Oktober
2004 hasil tes keluar. Saya dinyatakan
positif AIDS stadium 4. Antibodi tubuh
hanya 5, bandingkan dengan orang
normal sebanyak 600-1.500. Saya
dinyatakan bertahan hidup paling lama
sebulan. Namun Tuhan memberi saya
kesempatan hidup sampai hari ini.
Karena itulah saya mendedikasikan
hidup saya ke dunia narkoba untuk
mendampingi pecandu dan sahabat
ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).
Saya bergabung dengan lembagalembaga swadaya masyarakat yang
mengatasnamakan antinarkoba dan
HIV/AIDS, salah satunya lembaga
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di bawah naungan BNN Depok.
Memberi bagi Bangsa
Saya
mengenal
GMDM
(Garda
Mencegah Dan Mengobati) cukup lama.
Pendeta Jefri Tommy Tambayong, Ketua
Umum GMDM, sudah saya kenal sejak
saya masih kecil. Beliau adalah sahabat
abang-abang saya. Tahun 2011 saya
diundang pertama kali oleh GMDM
untuk memberi testimoni di acara HAS
(Hari AIDS Sedunia).
Saat ini saya adalah program manager
pusat rehabilitasi pria GMDM di Pondok
Kelapa Jakarta Timur. Di sini anak-anak
binaan menjalani rawat inap selama
3-12 bulan. Saya dan istri, juga staff,
mendampingi mereka. Selama tiga
tahun terakhir, pusat rehabilitasi pria
sudah melahirkan 300 residen atau
anak bina yang selesai rehabilitasi.
Saya telah pula beberapa kali bersiaran
di RPK bersama GMDM. Saya sangat
mengapresiasi RPK sebagai radio yang
memperhatikan masalah kesehatan
dan edukasi. Saya percaya radio adalah
salah satu alat komunikasi terbaik dan
efektif. Di sinilah kami berbagi. Tidak
lagi berbagi cerita masa lalu sebagai
pecandu/ODHA, namun berbagi

informasi dan edukasi mengenai narkoba
dalam rangka usaha pencegahan.
GMDM menggaungkan bahwa keluarga
adalah benteng utama agar anak-anak
jauh dari penyalahgunaan narkoba.
Saya berharap keluarga Indonesia juga
sedikit demi sedikit menghilangkan
stigma dan menghakimi para pecandu
narkoba dan ODHA. Para pecandu tidak
ingin mencandu selamanya. Mereka
yang sudah terinfeksi HIV/AIDS atau
yang terpapar penyakit, pun ingin
bangkit dan memberi sesuatu yang
berguna bagi bangsa.
Saya berharap RPK semakin jaya dan
dipakai sebagai alat Tuhan untuk
menyampaikan cara bergandeng tangan,
apapun suku, agama, dan kepercayaan
kita. Bersatu untuk bergerak dan
berjuang demi masa depan yang lebih
baik. Demi Indonesia bebas narkoba
dan bebas penyakit-penyakit berbahaya
seperti HIV/AIDS. Semoga RPK menjadi
radio nomor 1 di Indonesia!

- Alfons Supit Legoh -

Program Manager Rehabilitasi
IPWL GMDM (Institusi
Penerima Wajib Lapor Garda
Mencegah Dan Mengobati).
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direksi di RS Fatmawati. Pakar lainnya
adalah Dr. A. Kambodji—salah seorang
program officer Dewan Gereja Asia
(CCA). Dan yang tidak kalah penting
adalah Dr. Abraham Simatupang—dosen
dan farmakolog dari Universitas Kristen
Indonesia (UKI).

LAWAN VIRUSNYA,
BUKAN ORANGNYA
- Frangky Tampubolon* -

Komunitas peduli ODHA (Orang Hidup
Dengan HIV/AIDS) berawal dari program
sosial masyarakat Komisi Pemuda
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
wilayah DKI Jakarta (KOMPA PGIW),
pada 2007. Saat itu saya ketuanya.
Keterbebanan ini berlanjut ketika
saya Sekretaris Eksekutif Departemen
Pemuda dan Remaja PGI masa 2009–
2014.
Komunitas lintas gereja ini—bahkan
sebenarnya lintas agama—didampingi
oleh ahli dari beragam latar belakang,
yaitu Dr. Loly Simandjuntak S.Pd.,
MARS.—salah satu aktivis nasional
untuk HIV dan AIDS, pelopor Komite
AIDS Sinode HKBP, dan salah satu

Komunitas ini bersiaran di Radio Pelita
Kasih (RPK) dengan nama Program
Berbagi Hidup. Kata “Berbagi Hidup”
memiliki prinsip iman yang secara
teologis merupakan persembahan
hidup. Sedapat mungkin komunitas
menghindari penilaian orang bahwa ia
dimiliki oleh satu orang atau tergantung
pada satu atau sekelompok orang yang
paling berjasa. Jadi, tidak ada yang
dapat menyebut, “Komunitas ini ada
karena saya.”
Program Berbagi Hidup mengudara
setiap Sabtu sejak 2007 sampai
sekarang.
Program
ini
telah
mendapat penghargaan dari Komisi
Penanggulangan AIDS Daerah Jakarta
(KPAD) karena dinilai satu-satunya
program dengan isu HIV/AIDS yang
konsisten bersiaran, apa pun kondisinya.
Dr. John Alobama, Sekretaris Pelaksana
KPAD Provinsi DKI Jakarta berkata,
“Biasanya program radio tentang HIV
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ada jika ada yang membiayai.” Bahkan
tidak sedikit tokoh internasional dan
nasional yang hadir ke ruang siar untuk
bersama-sama mengupas tuntas ragam
tema seputar kesehatan, HIV dan AIDS.
Mereka di antaranya Rev. Gideon dari
Uganda, seorang pendeta yang terpapar
HIV dan pembicara internasional,
Sekretaris Jenderal YMCA Asia Pasific
Mr. Yip Kok Chung, Irjen. Benny Mamoto,
Ustad Nurcholish, Anggia Ermani, dan
sebagainya.
Beberapa public figure juga pernah
hadir, seperti Chicco Jerikho, Guntur
Saykoji, Maria Sabta, dan lain-lain.
Relawan-relawan Tangguh
Pada awalnya tentu kami sangat
kesulitan dan tidak pernah merasa
bangga. Namun, konsistensi dan
dedikasi terus kami pelihara dalam
rangka kepedulian sosial isu HIV dan
AIDS. Betapa bahagia kami rasakan
ketika RPK menjadikan Program Berbagi
Hidup sebagai bagian dari siaran
mereka. Sungguh, ucapan terima kasih
tidak akan cukup kami sampaikan ke
RPK karena kesempatan tersebut. Oleh
karena itu, semampu dan setulus hati,
kami terus mengembangkan program
sosial ini.
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Sampai saat ini kami sudah siaran
lebih dari 520 minggu selama 10
tahun, dengan narasumber lebih dari
350 orang, dan relawan yang terlibat
baik dalam ruang siar maupun saat
off air sebanyak lebih dari 300 orang.
Mereka yang terpapar HIV dan yang
peduli HIV bahu-membahu saling
memperlengkapi. Kesedihan tidak
terkira ketika beberapa penyiar kami
dan pendukung kegiatan kami jatuh
sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan yang
mahakuasa. Tentu perjuangan kami
semakin menguat karena kebersamaan
yang kami jalani dalam berjuang untuk
melawan virus HIV.
Mereka yang pernah memiliki dedikasi
tak ternilai antara lain, Janedi Jagau,
Favor Bancin, Pendeta Yuli Longgo,
drg. Isadora, Andreas Setiawan, Moses,
Carla (alm.), Ivone (alm.), Retty (alm.),
Tia, Catherine, Dandy Sendayu, Isye,
Boy Siahaan, Abdiel, Nosen, Shane,
Helena, Adi, Ade, Ruth, Christine, Rony,
Edit, Inri, Aprilia, Afriyani, Filemon, dan
lain-lain.
Perhatian khusus RPK kami rasakan
sebagai sebuah tekad RPK untuk berdiri
paling depan dalam rangka ikut serta
menangani isu HIV/AIDS, membuat
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banyak relawan percaya diri untuk
bergabung. Jika diandaikan relawanrelawan sebagai sayap kiri, RPK
adalah sayap kanan. Demikianlah
keseimbangan terus terjaga.
Demi menjaga kualitas program dan
pelayanan, dengan dukungan RPK dan
relawan, kami mengadakan berbagai
pelatihan keterampilan penanganan
ODHA serta peningkatan pengetahuan
pencegahan dan penanggulangan HIV/
AIDS. Kami berjejaring dan bekerja
sama dengan lembaga terkait seperti
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA),
Komite AIDS PGI, LKKNU, CWS, WVI,
INTERNA, ICRP, Komunitas Curhat Anak
Bangsa, Manajemen Iwan Fals, DAAI
TV, dan yang lain. Banyak relawan dan
teman-teman ODHA kemudian tampil
menjadi narasumber dan berbagi
pengetahuan bukan hanya di ruang siar,
melainkan dalam seminar nasional di
seluruh Indonesia.
Dengan bantuan seorang teman
notaris, Sahat Sinaga, komunitas ini
telah terdaftar secara hukum melalui
akte notaris pada 2009. Komunitas
ini resmi menjadi lembaga, bernama
Perkumpulan Komunitas Berbagi Hidup.
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Agar hubungan terjalin mesra, kami
menjaga komunikasi dengan turut
mengadakan kegiatan bersama di luar
selain berdiskusi. Komunitas juga ikut
menopang kemajuan ekonomi keluarga
ODHA dengan memberi bantuan modal
berupa dana, peralatan, dan bahan
pokok untuk berjualan.

Ada kisah seorang relawan ODHA,
yang setelah dinyatakan terjangkit HIV/
AIDS, tidak dapat menerima diri sendiri.
Ia merasa ditolak oleh keluarganya.
Namun, ia menjadi percaya diri setelah
menemukan
kehangatan
dalam
keluarga keduanya, yaitu di komunitas
ini.

Jumlah relawan bertumbuh. Diawali
dua relawan, bertambah menjadi 9, dan
sekarang ada 15 relawan.
Mereka aktif melibatkan diri dengan
kegiatan teman-teman ODHA dan
keterlibatan itu menciptakan ceritacerita mengharukan.

Ada juga kisah koordinator ODHA
bernama Sisca. Meski menderita HIV/
AIDS dan lupus, ia tetap berjuang. Ia
mementingkan teman-teman ODHA
lebih daripada dirinya sendiri. Ketika
melayani, ia merasa dirinya sehat dan
kuat. Dedikasinya untuk menolong
sungguh telah menjadi inspirasi bagi
teman-teman relawan untuk juga
merasa kuat.

Kami merasa bahwa setiap
orang butuh keluarga.
Dalam hal ini bukan
keluarga karena hubungan
darah, melainkan keluarga
yang hadir ketika seseorang
tertimpa kasus berat
atau menderita.
Bagaimanapun stigma
dan diskriminasi terhadap
teman-teman ODHA masih
ada di masyarakat.

Kami bertemu Sisca pertama kali di
Rumah Sakit Umum Bekasi. Waktu
itu ia dalam keadaan paling lemah.
Ia mengalami pendarahan hebat,
tubuhnya sangat kurus, dan meracau.
Kami mendampingi setiap hari untuk
memberinya ketegaran. Kami berkata
kepada pacarnya—sekarang suaminya—
untuk tetap mengasihi Sisca sepenuh
hati karena ia seorang perempuan luar
biasa dan menjadi berkat bagi orang
lain.
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Kisah lain datang dari seorang ibu,
pendengar
siaran
kami.
Beliau
menghubungi kami dan kami bertemu.
Beliau bercerita bahwa ia dan anaknya
yang masih kecil ditinggalkan oleh
suaminya dan ia menyampaikan
harapannya kepada kami. Dengan
kemampuan yang terbatas kami
membantu mencarikan bapak asuh bagi
anaknya.
Dari
semua
pengalaman,
kami
merasa bahwa setiap orang butuh
keluarga. Dalam hal ini bukan keluarga
karena hubungan darah, melainkan
keluarga yang hadir ketika seseorang
tertimpa kasus berat atau menderita.
Bagaimanapun stigma dan diskriminasi
terhadap teman-teman ODHA masih
ada di masyarakat. Mereka dianggap
berdosa, jorok, bermoral buruk. Padahal
pikiran itu keliru. Sebagai contoh, ibu
yang bertemu dengan saya itu adalah
korban yang tertular oleh suaminya yang
menderita HIV/AIDS karena narkoba
(blood brother hood).
Setia Kawan
Kegiatan komunitas adalah siaran
radio, kunjungan, dan pendampingan
keluarga. Kebersamaan dengan temanteman ODHA dibangun agar memiliki
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kekuatan bersama. Dengan menganggap komunitas sebagai keluarga,
dengan sendirinya hal itu mengajar
kami untuk tidak mengharap uang
dalam pelayanan ini.
Kegiatan siaran rutin setiap Sabtu.
Setiap tahun kami melakukan kegiatan
di luar bersama (outing). Kami juga
bekerja sama dengan mitra lain. Kami
mengembangkan dana yang disebut
positive fund yang digunakan dalam
keadaan emergency, misalnya ODHA
yang harus dilarikan ke rumah sakit.
Banyak organisasi lain yang bekerja
seperti
kami
berubah
menjadi
profesional, tetapi kami memutuskan
tidak melangkah ke sana. Kami tidak
ingin bergantung pada ketersediaan
dana, melainkan kesukarelawanan.
Dengan segala keterbatasan, komunitas
kami berusaha melayani dengan kasih
sayang.
Prinsip
itu
dengan
sendirinya
mengumpulkan orang-orang muda
dengan rasa kesetiakawanan sosial
yang tinggi. Mereka berpedoman dari
mereka, oleh mereka, untuk mereka.
Komunitas yang berkembang menjadi
keluarga besar ini menciptakan rasa

percaya (trust), saling merindukan,
bahkan saling menegur bila ada yang
dirasa perlu, seperti layaknya sebuah
keluarga.
Sekolah Ceria
Pada 2009, komunitas membuka
Sekolah Ceria. Ini adalah sekolah
informal khusus anak-anak yang
terinfeksi HIV/AIDS. Beberapa di antara
mereka adalah anak-anak teman-teman
ODHA yang sudah tiada. Anak-anak
yang tidak mengidap HIV ada sekitar 32
anak, sedangkan yang mengidap HIV
ada 15 anak. Usia tertua adalah kelas 2
SMP.
Mereka kerap berpikir kritis tentang
diri sendiri. Mereka mempertanyakan
“Kenapa saya harus minum obat
ini?” atau “Apa sebenarnya yang saya
minum ini?” atau “Untuk apa obat
ini?” Sedikit demi sedikit mereka
diajarkan apa itu HIV/AIDS. Sedapat
mungkin kami mendampingi agar
tidak terjadi perkelahian di antara
mereka, menghindarkan mereka dari
saling mencakar atau menggigit, demi
mencegah penularan.
Mendampingi anak-anak memiliki
pergumulan sendiri. Sangat tidak
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mudah mengungkapkan penyakit HIV/
AIDS kepada mereka. Jika mereka salah
menerima keadaan diri, dikhawatirkan
mereka mengalami penyangkalan diri,
tidak menerima diri sendiri, kecewa,
gagal sekolah, memberontak, dan yang
terburuk adalah berusaha menularkan
ke orang lain. Keadaan itu tidak jarang
menghadirkan kematian. Bukan mati
tubuh, melainkan matinya semangat
untuk menjalani hidup.
Pergumulan inilah yang membuat
para relawan tiba ke titik melted atau
keinginan menjadi keluarga yang
sesungguhnya. Rasa sayang kian kuat.
Beberapa teman relawan mengaku
mereka merasa nothing jika tidak siaran
di RPK. Sangat mengharukan karena
justru melalui isu HIV/AIDS, iman di
komunitas bertumbuh. Sementara itu,
komunitas telah “menegur” pemerintah,
yaitu mempertanyakan nasib anak-anak
ketika mereka beranjak dewasa.
Dengan
beragamnya
pengalaman
di komunitas, kami membuat komik
tentang anak-anak ODHA. Kami bekerja
sama dengan komikus dan berharap
dapat bekerja sama dengan penerbit
untuk meluncurkan buku tentang HIV/
AIDS.
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Masa Depan Komunitas
Komunitas
Berbagi
Hidup
ada
karena RPK memberikan blocking
air time. Semua berjalan karena rasa
kekeluargaan dan hubungan baik.
Tanpa RPK, mungkin program tidak
berkembang seperti sekarang. Bahkan
kami sangat senang ketika beberapa
penelitian mahasiswa S1 dan S2 telah
menghantar kesuksesan dalam skripsi
dan tesis mereka.
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SAYA
TIDAK MENYERAH
- Neva* -

Dalam hal penanganan HIV/AIDS, RPK
adalah contoh media yang baik. RPK
tidak hanya rahim yang melahirkan
komunitas ini, melainkan juga sebagai
ibu yang mengayomi. Demikianlah RPK
dan Komunitas Berbagi Hidup menjadi
mitra yang dipercayai Allah untuk
menjadi perpanjangan tangan-Nya.

Positif HIV bukan berarti akhir dari
segalanya. Masih banyak yang dapat
saya kerjakan untuk mengisi hidup ini
menjadi berarti.

- Frangky Tampubolon -

Penggagas Komunitas Berbagi
Hidup, INTERNA (Interfaith on
AIDS Networking, PID (Peace
in Diversity), Indonesia Youth
Ministry, dan Forum Bhinneka
Nusantara.

Agustus 2005, bayi saya meninggal
dunia. Usianya baru dua bulan. Tak
lama setelah itu, suami saya sakit
dan terdeteksi positif HIV. Perasaan
tertuduh menyelimutinya karena yakin
bahwa saya dan Peter (nama samaran)
anak sulung kami, juga telah tertular
HIV darinya.
“Neva, kamu dan Peter positif HIV,” kata
dokter setelah kami memeriksakan diri.
Jujur saja, mendengar itu, saya down.
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Setelah berjuang melawan HIV, tahun
2006 suami saya meninggal. Peter
dan saya menjalani pengobatan dan
berjuang bersama. Belum habis hati
ini terkoyak, tahun 2007, Peter yang
berusia 4 tahun waktu itu, pergi untuk
selamanya, menyusul adik dan ayahnya.
Saya kehilangan semua orang yang
saya cintai. Pedih. Sakit. Marah. Belum
lagi, saya harus berjuang melawan
HIV yang menggerogoti tubuh saya.
Tak ada teman atau saudara dapat
diandalkan. Tetapi Tuhan sungguh
baik. Mama, perempuan hebat yang
selama ini menguatkan saya, berkata,
“Jangan pernah menyerah. Kamu terus
maju. Suami dan anak-anakmu sudah
dipanggil Tuhan tapi kamu harus tetap
semangat, karena Tuhan masih memberi
kesempatan. ”Saya berpikir, “Betul juga,
ya. Ketika saya masih diberi kesempatan
sama Tuhan, masakan saya nyerah?
Apa saya mau mati konyol atau mau
berjuang?” Saya mulai balik arah.
Berbagi Hidup
Dukungan Mama yang tak putus
memberi saya kekuatan. Saya mencari
info soal komunitas yang sedang
berjuang seperti saya. Saya memang
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kenal beberapa sesama ODHA (Orang
Dengan HIV/AIDS). Saya kerap bertemu
mereka di rumah sakit saat menjalani
pengobatan. Saya perhatikan, banyak
dari mereka tidak didukung keluarga.
Tiba-tiba di kepala saya timbul gagasan.
Itulah jalan saya bertemu Komunitas
Berbagi Hidup.
Dimulai dengan saya pergi ke Sekolah
Ceria milik Komunitas Berbagi Hidup
yang diselenggarakan di Radio Pelita
Kasih (RPK). Saya bergabung dengan
Komunitas dan mendampingi temanteman ODHA. Saya menimba banyak
kekuatan ketika melihat mereka yang
sakit, pulih, dan beraktivitas kembali.
Karena komunitas Berbagi Hiduplah
saya kenal RPK. Saya jadi tahu RPK
adalah radio yang mengkhususkan
diri pada masalah kesehatan dan
pendidikan. Lebih hebatnya, RPK peduli
ODHA. Bahkan menyediakan tempat
untuk Sekolah Ceria. Beberapa kali
saya siaran untuk memberi cakrawala
kepada masyarakat tentang HIV dan
penanganannya. Sekarang memang
saya lebih aktif di belakang layar, lebih
banyak melakukan pendampingan
ODHA.

Kehidupan baru
Di komunitas saya makin kuat. Di sini
saya berjumpa seorang laki-laki yang
menerima saya apa adanya, lalu kami
menikah. Dan kami dikaruniai seorang
anak yang manis, dan puji Tuhan,
negatif HIV.
Komunitas Berbagi Hidup memberi
ruang seluas-luasnya dalam mendampingi teman-teman ODHA, terutama
anak-anak.
Saya berkonsentrasi di wilayah Bekasi.
Di sana saya mendampingi lebih dari 30
anak yang tergabung dalam komunitas.
Yang pertama saya lakukan adalah
memberi dukungan psikis. Anak-anak
dapat pulih jika berpikir hal-hal positif.
Mereka bertahun-tahun mengonsumi
obat arv (obat antiretroviral). Biasanya
anak-anak kelas 5-6 SD akan
bertanya secara rinci. Kalau dalam
keluarga, entah adik atau kakak, tidak
mengkonsumsi obat yang sama, mereka
bertanya, “Kenapa saya harus minum
obat tiap hari sementara adik dan kakak
tidak?” Kadang-kdang orang tua atau
wali asuh sulit menjawab.
Saya
akan
menjelaskan
secara
sederhana, “Tubuh kamu berbeda
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dengan adik/kakak kamu.
Dalam tubuhmu ada virus yang harus
ditekan dengan obat arv. Kalau kamu
tidak minum obat ini, kamu jadi gampang
sakit.” Saya tidak mungkin menjelaskan
HIV karena penjelasan seperti itu harus
diberikan secara bertahap. Pelanpelan. Lebih baik psikolog anak yang
menjelaskan karena lebih mengerti
kondisi psikis anak-anak, terutama yang
beranjak remaja.
Pernah ada orang tua yang memberi
tahu terang-terangan soal status HIV
kepada anak mereka. Dengan polos,
anak itu memberitahu teman-temannya.
Kemudian terjadilah masalah yang tidak
terduga dan lebih menyulitkan situasi.
Ya, begitulah. Terkadang orangtua tidak
tahan untuk diam tetapi juga tidak
dapat menyampaikan dengan bijak.
Sebenarnya orangtua memerlukan
bantuan psikolog atau dokter anak.
Bahkan saya sebagai pendamping pun
dapat salah menyampaikan.
Yang terpenting, pendamping perlu
melatih anak untuk disiplin meminum
obatnya. Mereka seringkali lupa minum
obat bila tidak diawasi atau tidak
diingatkan oleh walinya.
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Nah, ketika anak-anak itu mulai besar,
kami mengarahkan mereka agar lebih
mandiri dalam meminum obat. Sejauh
ini anak-anak yang saya dampingi dalam
kondisi sehat. Puji Tuhan. Dari kondisi
buruk hingga sering mimpi buruk di
luar batas normal, kondisi mereka kian
membaik. Mereka dapat bersekolah dan
beraktivitas seperti biasa.
Semangat Yang Positif
Memulihkan semangat, mendukung
layanan pengobatan, perawatan, pendampingan keluarga.
Saya melakukan semua itu. Tidak
hanya fokus untuk ODHA saja tetapi
keluarganya juga. Keluarga ODHA butuh
dukungan. Mereka butuh konseling.
Misalnya, konseling pasangan ODHA
yang berencana untuk mempunyai anak.
Mereka perlu diberi ruang dan dukungan
agar mereka dapat saling mencipta
atmosfer sehat, baik untuk ODHA dan
keluarganya.
ODHA dapat sembuh. Intinya adalah
semangat yang positif. Pengobatan
apapun, semahal apapun, semua
percuma kalau pikiran dipenuhi hal-hal
negatif dan tidak ada semangat.
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Kalau kita berpikir, “Wong ini gak ada
obatnya kok, gak bisa sembuh, yang ada
mati juga,” Ya sudah, pasti akan sakit
terus.
Dengan berpikir seperti itu, berobat
ratusan juta sekalipun tidak berhasil.
Apalagi kalau ODHA tidak mau
menerima status penyakit mereka dan
menyangkalinya, akan lebih buruk lagi.
Jadi, penerimaan diri sangatlah penting.
Saya banyak berterima kasih pada RPK
yang peduli ODHA. RPK menjadi corong
yang selalu menggaungkan semangat
positif. Saya dan komunitas Berbagi
Hidup dapat memberi pemahaman dan
wawasan kepada masyarakat tentang
HIV. Di usia emas ini, saya berdoa supaya
RPK maju terus.
Semoga informasi terkait HIV selalu ada
supaya diskriminasi terhadap penderita
HIV makin berkurang, dan hilang.

Dua belas tahun berlalu. Hari ini usia
saya 35 tahun. Lihatlah, selalu ada
keajaiban jika kita tidak menyerah
dan berusaha positif. Saya tidak
menyerah. Kita dapat melakukan yang
terbaik. Selebihnya, biarlah itu menjadi
kedaulatan Tuhan.

Neva (bukan nama
sebenarnya), adalah seorang
istri sekaligus ibu yang tak
berhenti berjuang.

Pengobatan apapun, semahal
apapun, semua percuma
kalau pikiran dipenuhi halhal negatif dan tidak ada
semangat.

Dua belas tahun lalu ia
dinyatakan terkena HIV.
Meski hati sempat terkoyak,
ia memilih bangkit dan
menguatkan teman-teman
ODHA yang lain.
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menggarap program ini secara serius.
Langsung saja kami dari KPSI langsung
menyusun program. Acara pertama KPSI
adalah 6 Februari 2016, membahas
edukasi, curhat, dan testimoni dari
kawan-kawan penyintas (survivor).

PEDULI
KESEHATAN JIWA
- Franciscus Adi Prasetyo* -

RPK FM adalah satu-satunya radio
swasta yang konsisten memiliki
program kesehatan jiwa. Program
KPSI (Komunitas Peduli Skizofernia
Indonesia) di RPK dimulai ketika saya
bertemu Bagus Utomo, ketua KPSI.
Waktu itu saya bertanya apakah ada
radio yang peduli skizofrenia. Beliau
menjawab ada namun tidak segera
menyebutkan karena beliau sibuk
mengurusi banyak hal. Ternyata, ada
yang dimaksud di sini adalah perlu
orang yang mengurusi program secara
berkesinambungan dan bertanggung
jawab.
Kemudian saya bertemu Yancen Piris
dari RPK yang menawarkan untuk

Kami tidak ingin cerita sedih, melainkan
cerita tentang teman-teman penyintas
yang berdaya. Kami menyajikan kisah
keluarga-keluarga yang berjuang dan
memberi dukungan besar kepada
anggota keluarganya.
Setelah satu bulan berjalan, RPK
memberi kesempatan enam bulan
bagi kami bersiaran. Rating-nya tinggi
sampai program selesai pada akhir
2016.

Selama ini banyak orang
tidak tahu dan bingung
ketika keluarga mereka
terkena skizofrenia.
Keterbukaan keluarga
akan sangat membantu
proses pemulihan.
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Program kami menghadirkan Bipolar
Care Indonesia yang mengupas
tentang pencegahan bunuh diri. Kami
juga pernah mengundang dokter dari
Komunitas Peduli Kesehatan Mental
(Kopisemen) untuk bersiaran. Kami
menghadirkan dokter umum, dokter
muda, dr. Yuni Ferosita dari Situbondo.
Berawal dari studi banding, ia melihat
pelayanan Puskesmas bagi pasien
gangguan jiwa baru kemudian membuat
fasilitas unggulannya.
Karang Taruna Sidoarjo mendampingi
anggota masyarakat yang skizofrenia.
Mereka
merawat,
memandikan,
memangkas
rambut,
melepaskan
mereka dari pasungan.
Siaran di RPK membuat temanteman yang mengalami skizofrenia
dan keluarga yang punya anggota
skizofrenia, merasa tidak sendiri.
Semakin banyak pendengar mengetahui
lembaga-lembaga yang peduli terhadap
skizofrenia. Informasi ini sangat penting
dan sangat dibutuhkan masyarakat.
Selama ini banyak orang tidak tahu dan
bingung ketika keluarga mereka terkena
skizofrenia. Keterbukaan keluarga akan
sangat membantu proses pemulihan.
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Kesempatan dari RPK kami gunakan
untuk
mengedukasi
masyarakat.
Memasuki 2017, ternyata kami pun tetap
melanjutkan program ini. Ini merupakan
kampanye jangka panjang RPK. Yang
tidak tahu menjadi tahu. Pernah selama
sebulan penuh kami mengupas tentang
depresi pasca melahirkan. Bagaimana
peran suami menghadapi istri yang
depresi. Program ini mengundang Anita
dari Mother Hope Indonesia.
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TIDAK
MENDISKRIMINASI
SIAPA PUN
- Atiek CB* -

Anak-anak saya bermasalah dengan
kesehatan mental. Namun mereka
mengerti bagaimana menanganinya
dengan baik. Kuncinya? Edukasi.

- Franciscus Adi Prasetyo -

Relawan Komunitas Peduli
Skizofrenia Indonesia (KPSI).
Saat ini dosen program
studi Ilmu Kesejahteraan
Sosial, Fisip Universitas

Saya memiliki gen bipolar dari keluarga.
Ibu saya bipolar berat. Kedua anak
perempuan saya, Kendall dan Kyna,
juga mewarisi gen itu. Kendall, sulung
saya, adalah bipolar I. Kyna, adiknya,
bermasalah dengan kecemasan dan
mudah marah. Sejak SMP dia bergumul
dengan dark mind.

Jember sekaligus mahasiswa
Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas Indonesia

Di tahun ketiga di college, Kendall ingin
magang di bidang HAM. Saya mencari
cara untuk mewujudkannya. Ada teman
baik saya di Kediri yang dapat
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mempertemukan kami dengan Sekjen
Komnas HAM.
Dari situlah Kendall diberi kesempatan
magang selama tiga bulan. Tiap hari ia
masuk bekerja, terlibat masalah sosial
yang berhubungan problem bipolar dan
gangguan mental lainnya. Pekerjaan
itu justru menolongnya lepas dari
kegelisahan-kegelisahannya sendiri.
Tahun
ini
Kyna
mempunyai
kesempatan mengunjungi orang-orang
berkebutuhan khusus dan menjadi
volunteer di homeless shelter.
Ia punya passion di sana. Selama hampir
dua bulan di Jakarta, kami berkunjung
ke beberapa rumah sakit jiwa.
Sebelumnya, saya bertemu Elizabeth,
seorang aktivis KPSI. Dari dia saya
mendapat nama Yeni Rosa dan Bagus
Utomo (Ketua KPSI).
Bagus Utomo berkomunikasi dengan
Kyna
dengan
baik.
Kelancaran
komunikasi inilah yang kemudian
membuat kami bergabung dengan KPSI.
Kami berkunjung ke yayasan-yayasan
Bina Laras di Cipayung, RSJ Grogol,
RSJ di Magelang, Rumah Berdaya di
Denpasar, yang mumpuni menangani
pasien-pasien skizofrenia. Saya bertemu
the real hero di Komunitas ini.
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Dua bulan di KPSI, Kyna merasa
diterima. Ia menjadi lebih bahagia dan
merasa bagian dari mereka.
Dengan mengunjungi yayasan-yayasan,
ia melihat dengan perspektif baru.
Ternyata ada banyak orang yang lebih
menderita darinya.
Kyna melakukan riset kecil di yayasan
yang ia kunjungi melalui pendekatan
mental illness.
Ia membandingkan situasi di Indonesia
dan Amerika, walaupun tidak langsung
terjun seperti relawan lain. Menurut
Kyna, ada banyak hal baik di Indonesia
yang mungkin tidak ada di Amerika.
Pendekatan mental illness diharapkan
dapat membuat pasien mengalami
kemajuan, setidaknya membuat mereka
lebih stabil hari ke hari.
Dapat Diberdayakan
KPSI dan RPK mengedukasi masyarakat
untuk tidak mendiskriminasi siapa pun,
baik itu bekas residivis, kaum disabilitas,
atau orang dengan gangguan mental.
Sama seperti kita, mereka juga manusia
yang bermartabat. Kita tidak dapat
mendiskriminasikan seakan-akan kita
mengambil martabat mereka. Saya
melihat sendiri, mereka memiliki
kemauan untuk pulih dengan secara

rutin minum obat.
Di Denpasar, kebanyakan orang-orang
dengan mental illness lebih kreatif dan
imajinatif. Mereka membuat produk
kesenian dari koran seperti piring atau
asbak. Agar dapat memberdayakan
mereka, hal paling fundamental adalah
dukungan keluarga. Kalau mereka tidak
dapat dukungan, bagaimana mereka
punya kepercayaan diri untuk kembali
ke masyarakat?
Stigma yang melekat pada disabilitas
dan mental illness mungkin tidak dapat
benar-benar hilang, tetapi setidaknya
berkurang. Itulah pentingnya edukasi.
Masih banyak orang yang berpikir
bahwa gangguan kejiwaan disebabkan
kesurupan atau kurang beriman.
Padahal mental illness itu adalah
ketidakseimbangan kimiawi pada otak.
Dengan edukasi, masyarakat akan lebih
memahami. Memiliki anggota keluarga
dengan mental sickness harus terbuka
untuk membawa mereka ke dokter
jiwa. Seperti penyakit lain, gangguan
kejiwaan pun ada obatnya.
Krusial
Semoga KPSI dan RPK semakin banyak
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KPSI dan RPK mengedukasi
masyarakat untuk tidak
mendiskriminasi siapapun,
baik itu bekas residivis,
kaum disabilitas, atau orang
dengan gangguan mental.

mendapat dukungan dari masyarakat.
Kita tidak bisa juga menyalahkan
masyarakat jika mereka kurang informasi
tentang mental illness. Di Indonesia
masih banyak yang menganggap
gangguan kejiwaan adalah hal yang
memalukan.
Saya tidak malu mengakui ibu saya
bipolar berat dan tante saya skizofrenia.
Dulu kami tidak tahu. Ngertinya,
ngomong sendiri itu gila. Dengan
berkembangnya ilmu kedokteran dan
kesehatan, saya baru sadar apa itu
skizofrenia. Tante saya sering ngomong
sendiri namun punya kehidupan normal,
menikah dan punya anak. Saya pun
sejak kecil mengalami ketakutan yang
berlebihan. Mood saya sering berubah
drastis. Saya pernah mengalami hyper
happy yang nggak jelas, belanja yang
nggak jelas. Saya tak bisa minta tolong
kepada ibu saya karena beliau pun
mengalami problem yang sama.
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Saya terbuka membicarakan ini
dengan harapan orang lain lebih
terbuka. Saya sendiri baru dua tahun
terakhir mendapat konseling rutin dan
pengobatan. Suami mendorong saya
pergi ke psikiater karena mood swing
yang sangat drastis. Kadang marah
nggak jelas, nangis nggak karuan. Sejak
melakukan pengobatan, saya lebih
percaya diri, dan merasa itu bukan hal
yang memalukan.

Mental illness seperti skizofrenia
juga dapat karena tekanan sosial dan
tekanan ekonomi. Namun kebanyakan
yang terjadi adalah genetik. Ada juga
kasus skip generation, misalnya seorang
kakek skizofrenia, memiliki anak yang
tidak skizofrenia, namun cucu atau
generasi berikutnya dapat terkena
skizofrenia.
Karena globalisasi dan tekanan ekonomi
makin kompetitif, membuat banyak
orang merasa ditinggalkan. Depresi
karena nggak bisa berkompetisi. Sosial
media juga berperan besar. Kalau kita
melakukan hal yang aneh atau buruk,
seluruh dunia tahu dengan cepat.
Orang melakukan kritik secara terbuka.
Ini rentan terhadap bullying. Ini juga
penyebab kasus bunuh diri di kalangan
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anak muda.
Saya bersyukur, dengan edukasi, saya
dan anak-anak dapat lebih menangani
diri secara sehat. Dengan begitu kami
bisa kembali ke masyarakat dan hidup
normal.*

MELAYANI
DENGAN HATI
- dr. Asri Yunita dan dr. Ery Kustini -*

- Atik Prasetyawati -

Atik Prasetyawati (54) atau
lebih dikenal dengan Atiek CB.
Adalah penyanyi populer di
era 90-an.
Istri dari Laurence Smith dan
ibu dari Kendall Smith dan
Kyna Smith. Dengan KPSI
ia bersiaran di RPK untuk
berbagi kisah dan harapan.

Meskipun terbatas di Kepulauan Seribu
dan terpisah dengan laut dengan
pulau Jawa, kami tetap berkomitmen
untuk melaksanakan tugas dengan
baik. Keterbatasan ini tidak mematikan
semangat kami untuk melaksanakan
tugas. Kami ingin melayani dengan hati.
Kepulauan Seribu terbagi dua.
Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan
Seribu Selatan. Di Kepulauan Seribu ada
pulau Pramuka, Panggang, Harapan,
Kelapa, Kelapa Dua, dan Sabira.
Di Kepulauan Seribu Selatan ada pulau
Tidung, Pari, Lancang dan Untung
Jawa. Di semua pulau memiliki fasilitas
pelayanan kesehatan.
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Poskes (Pos Pelayanan Kesehatan)
melayani di pulau Pari, Kelapa Dua,
dan Sabira. Rumah Sakit Daerah ada di
pulau Pramuka dan sedangkan pulau
lainnya memiliki Puskesmas.
Kami bernaung di bawah Dinas
Kesehatan DKI. Karena itu kami
melaksanakan dan mendukung setiap
program mereka, terutama kampanye
imunisasi MR untuk pencegahan
campak dan rubella.
Kami melayani mulai dari tingkat
kabupaten sampai pelaksana langsung
turun ke lapangan.
Kami saling berkoordinasi. Lintas sektor
pun dilibatkan untuk menyukseskan
pelaksanaan kampanye imunisasi MR.
Kami melaksanakan rapat koordinasi
sebagai persiapan. Kami melakukan
mapping, micro planning.
Kami menyiapkan tenaga SDM (Sumber
Daya Manusia), logistik, ketersediaan
jumlah vaksin, dan pendistribusiannya.
Kami memikirkan penyimpanan vaksin
yang benar agar tidak rusak. Kami
ingin benar-benar menjaga mutu dan
kualitasnya karena itu semuanya mesti
dipersiapkan dengan baik.
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Melayani dari Rumah ke Rumah
Ada program dari PemProv DKI yang
sampai ke Kepulauan Seribu, yaitu
program Ketuk Pintu Layani Dengan
Hati (KPLDH). Satu tim KPLDH terdiri
dari seorang dokter, seorang bidan, dan
seorang perawat.
KPLDH melayani dari rumah ke rumah
penduduk karena jumlah penduduk
terlokalisir tidak terlalu banyak.
Berbeda dengan Jakarta yang memiliki
target sasaran tertentu seperti wilayah
rumah susun, kumuh miskin dan kumuh
padat.
Kami adalah layanan kesehatan satusatunya di Kepulauan Seribu. Oleh
karena itu kami memiliki kewajiban
untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Teman-teman di Puskesmas dan tim
KPLDH bertugas untuk melayani.
Setelah satu tahun berjalan, semua
pulau sudah kami jangkau dan kunjungi.

Kami berharap RPK tetap
berfokus pada pendidikan dan
kesehatan untuk masyarakat
yang lebih baik.

Awalnya penduduk heran dengan
kunjungan satu tim memakai rompi
merah bertuliskan Ketuk Pintu Layani
Dengan Hati, dan mereka bertanya “Kok,
ada dokter?” Kami mengedukasi dan
mensosialisasi tentang program KPLDH.
Dengan penjelasan kami, keluarga yang
dikunjungi pun merespon dengan baik
dan dengan hati senang.
Sebelum melakukan edukasi dan
sosialisasi, kami melakukan pendataan
kesehatan terlebih dahulu. Kegiatan itu
meliputi kesehatan diri dan kesehatan
lingkungan,
kesehatan
anggota
keluarga dan perilaku hidup bersih
sehat (PHBS).
Data kebiasaan merokok dan kebiasaan
mencuci tangan, semua kami masukkan
ke dalam sistem. Sistem tersebut
terhubung langsung dengan Dinas
Kesehatan DKI. Meskipun dengan
keterbatasan berada di pulau, terpisah
dengan laut, kami tetap berkomitmen
mendukung dan melaksanakan program
ini.
Memberi Pelayanan Terbaik
Setelah mengumpulkan dan menganalisa data, kami mengadakan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
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lintas sektor bersama Lurah dan
Camat. Dengan berintegrasi dengan
mereka, kami mengetahui masalah
setiap
wilayah
dan
bagaimana
penyelesaiannya.
Dengan menemukan cara penyelesaian
masalah, kami pun dapat melaksanakan
apa yang harus dilakukan seperti home
visit dan home care, mengunjungi
pasien yang berkendala untuk pergi ke
puskesmas.
Hanya ada transportasi sepeda dan
motor di pulau. Memang ada becak
motor, namun bagi pasien dengan
kondisi sudah lansia dan stroke, tetap
harus dikunjungi.
Kami berterimakasih kepada RPK
karena memberi slot, kami dapat
memperkenalkan Kepulauan Seribu,
sebagai bagian dari DKI.
Meskipun kami dalam keterbatasan
transportasi dan bahan pangan karena
sulit tersedia sayur dan buah segar, hal
tersebut tidak mematikan semangat
kami untuk melaksanakan tugas.
Kami tetap memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik. Kami ingin
melayani dengan hati.
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Terimakasih dan selamat ulang tahun
RPK ke-50. Semakin sukses, semakin
jaya. Kami berharap RPK tetap berfokus
pada pendidikan dan kesehatan untuk
masyarakat yang lebih baik.

KAMPANYE
ANTI ROKOK
- dr. Desy Safitri* -

- dr. Asri Yunita -

- dr. Ery Kustini -

Sudin Kesehatan Kepulauan
Seribu.

RPK sangat peduli kesehatan. Contoh
nyata adalah kantor RPK bebas asap
rokok. Puskesmas Matraman bersama
RPK mempunyai program siaran Klinik
RPK, salah satunya mendorong orang
berhenti merokok. Sekadar info, tidak
setiap Puskesmas di Jakarta punya
poliklinik khusus berhenti merokok.
Program Upaya Berhenti Merokok (UBM)
yang dilakukan Puskesmas Matraman
sangat serius. Itu sebabnya Puskesmas
memiliki klinik husus berhenti merokok.
Pasien perokok meningkat sampai 36%
sejak didirikan, 70% pasien mengetahui
bahwa merokok berbahaya dan ingin
berhenti, tetapi tidak tahu caranya.
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Orang yang benar-benar berhenti
merokok sendiri hanya 5%. Yang lain,
menunggu ditolong.
Rokok adalah salah satu penyebab
penyakit tidak menular seperti kanker,
stroke, jantung, dan diabetes. Kata
orang merokok berkaitan dengan gaya
hidup. Sebenarnya tergantung orang.
Rokok adalah salah satu penyebab
penyakit yang dapat dikendalikan dan
dicegah.
Wadah untuk Berhenti Merokok
Setiap pasien yang datang ke Poliklinik
Penyakit Tidak Menular (PTM) mendapat
perhatian khusus. Kami akan bertanya,
merokok atau tidak, sejak kapan
merokok, dan yang lain. Pasien yang
masih merokok akan kami anjurkan
untuk berhenti merokok dan ikut terapi.
Kami memiliki tim yang terdiri dari
dokter, perawat, dan fisioterapis.
Pasien yang kami tangani ada yang
sudah merokok selama 20-30 tahun,
bahkan ada yang sudah 50 tahun. Kami
menjelaskan kepada mereka bahwa
penyakit yang diderita berhubungan
dengan merokok. Karena itu, kalau
mereka ingin sembuh, disarankan
berhenti merokok.
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Kegiatan lain adalah kampanye
antirokok ke sekolah-sekolah. Sejauh
ini baru empat sekolah yang didatangi
untuk dilakukan screening. Kami
memberi kuesioner kepada pelajar dan
dengan alat khusus kami menawarkan
untuk
mengukur
kadar
karbon
monoksida dalam tubuh mereka. Kami
mengusahakan kerja sama dengan BPJS
agar membantu promosi ke sekolahsekolah. Kami berusaha menekan angka
perokok di usia muda.

Kami senang RPK mendukung program
berhenti merokok. Rokok berdampak
negatif. Melalui RPK, kami berharap
dapat menyuarakan, mempromosikan
dan mengajak perokok untuk berhenti
merokok. Dampak buruk merokok tidak
hanya untuk si perokok itu sendiri,
tetapi juga orang-orang di sekitarnya.
Merokok berdampak buruk bagi orangorang yang menghirup asap rokok yang
menempel di dinding-dinding suatu
ruangan atau fasilitas umum.

Terapi Berhenti Merokok
Terapi ada yang bersifat seketika,
menunda dan bertahap. Terapi berhenti
merokok dimulai dengan konseling,
kemudian evaluasi kadar CO dalam
darah dan intensitas merokok pasien.
Sebelum terapi, kami memotret pasien.
Seminggu setelah terapi kami akan
memotret ulang dan akan terlihat
perubahannya. Hasilnya signifikan.
Foto pasien nampak lebih segar setelah
terapi.

Promosi internal yang kami lakukan
selain kampanye ke sekolah adalah
sosialisasi ke Posyandu, kegiatan di
lapangan, dan siaran antirokok di RPK.
Kami berharap para pendengar tahu
ada wadah untuk berhenti merokok.
Mungkin selama ini mereka bersedia
berhenti merokok namun tidak tahu
caranya. Tetapi melalui siaran di RPK,
kami berharap informasi dapat tersebar
lebih luas.

Bagi orangtua yang mempunyai anak
kecil seharusnya tahu bahwa merokok
berbahaya.
Tempat-tempat
yang
wajib bebas asap rokok di antaranya
sekolah, fasilitas kesehatan, kantor,
tempat ibadah. Itu ada dalam peraturan
pemerintah. Ada tujuh tatanan dilarang
merokok, namun saat ini belum berjalan
maksimal dan perlu disosialisasikan
kembali.

Ada seorang ibu meminta untuk diterapi
berhenti merokok. Dia mengambil jarak
7-10 hari dan menentukan tanggal
berhenti merokok. Kami mengevaluasi
dan mencatat perkembangan pasien
melalui kartu yang mereka bawa.
Fungsinya, agar pasien mencatat apakah
dia merokok pada saat terapi, walau
hanya sebatang. Dua hari setelah terapi
pertama, si ibu tidak tahan. Dia merokok.
Besoknya dia kembali merokok, lalu
datang ke tempat terapi, setelah itu
barulah berhenti merokok. Ibu tersebut
berusia 66 tahun. Sebelumnya, ia telah
berulang kali diingatkan oleh anak dan
cucu tentang bahaya merokok, tetapi
tetap saja merokok. Namun setelah
terapi, ia benar-benar berhenti merokok.
Ia jadi tampak lebih muda dan cantik,

Melalui RPK, kami berharap
dapat menyuarakan,
mempromosikan, dan
mengajak perokok untuk
berhenti merokok.

Pasien-pasien yang pernah terapi
berhenti merokok di Puskesmas
Matraman tetap dihubungi agar
mereka tidak tergoda kembali merokok.
Biasanya kami memasukkan nomor
Whatsapp mereka di grup. Kami mengupdate grup dengan artikel atau foto
akibat merokok.
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bahkan lebih gaya daripada sebelumnya.
Rokok mengandung 4000 zat kimia
berbahaya. Karbon monoksida (CO)
salah satunya. Ketika merokok, CO akan
terikat dengan darah. Padahal darah
seharusnya berikatan dengan oksigen.
Kalau karbon monoksida yang terikat,
jalan oksigen ke seluruh tubuh akan
terhambat. Selain dapat menyebabkan
gumpalan, CO juga akan menyebabkan
penyumbatan di mana-mana. Jika darah
yang mengalir ke otak tersumbat, dapat
terjadi stroke. Kalau jantung tersumbat,
akan terjadi serangan. Singkatnya,
semua organ tubuh perokok dirusak,
dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Saat kampanye ke sekolah, kami selalu
membawa foto-foto organ yang terkena
dampak buruk rokok. Para siswa akan
berekspresi ngeri saat melihatnya dan
akan mendengarkan penjelasan bahaya
merokok dengan serius.
Hipnoterapi khusus perokok
juga
tersedia di Puskesmas Matraman namun
belum maksimal karena membutuhkan
ruang yang lebih besar. Yang pasti,
perokok yang berniat berhenti merokok
akan lebih cepat sembuh. Biasanya kami
akan memberitahu sebanyak mungkin
informasi akibat merokok bagi
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kesehatan.
Dengan demikian kesadaran bahaya
rokok terbangun. Ini akan membantu
pasien mengubah perilakunya dan
berniat untuk berhenti merokok
menjadi lebih kuat. Secara ekonomi
perokok mampu membeli rokok tetapi
bagaimana pun kesehatan tidak dapat
dibeli.
Terima kasih RPK untuk kesempatan
siaran. Jaya selalu!
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PELOPOR
PENJAGA
KESEHATAN
MASYARAKAT
- dr. Desi Susanti* dan Hasmiati** -

Kehadiran BPJS sangat membantu
masyarakat. Namun, kalau bisa
menjemput bola, kenapa harus
menunggu?
Dinas Kesehatan Provinsi DKI memberi
perhatian besar pada pelayanan
kesehatan warga Jakarta. Banyak upaya
dilakukan dalam rangka meningkatkan
kesadaran
masyarakat
tentang
kesehatan. Salah satunya Puskesmas.

- dr. Desy Safitri -

Narasumber dari Puskesmas
Matraman.

Pelayanan di dalam dan luar gedung
Puskesmas terus ditingkatkan. Gedung
Puskesmas Kalideres sudah direvonasi
dan memiliki banyak poliklinik. Ada 5
bagian esensial dan 4 pengembangan.
Lima bagian esensial adalah promosi
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Tim Puskesmas
Kalideres

kesehatan, kesehatan lingkungan,
kesehatan ibu dan anak, keluarga
bersalin KB, serta Pencegahan dan
Pengobatan Penyakit (P2P) Menular dan
Tidak Menular.
Untuk penyakit menular, Puskesmas
Kalideres
menyediakan
layanan
imunisasi, obat HIV/AIDS, ISPA, dan
diare. Untuk penyakit tidak menular,
Puskesmas menyediakan pengobatan
untuk kanker, hipertensi, dan lainlain. Yang dimaksud dengan 4
pengembangan adalah kesehatan jiwa,
kesehatan lansia (lanjut usia), Upaya
Kesehatan Sekolah (UKS), dan Upaya
Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS ). Kami
mendatangi sekolah untuk memberi
pelayanan UKS sementara UKGS kami
lakukan di Posyandu (Pusat Pelayanan
Terpadu).
Jemput Bola
Orang pergi ke rumah sakit untuk
berobat. Namun dengan BPJS, kami

berharap masyarakat mampu menolong
diri sendiri sebelum berobat ke rumah
sakit. Kementerian Kesehatan memiliki
program Pengembangan Kesehatan
Tradisional.
Di
sini
masyarakat
diajar menolong diri sendiri dengan
memanfaatkan tanaman obat.
Kami memiliki tim yang disebut kader.
Kader-kader ini mendatangi keluargakeluarga untuk melakukan survei
lapangan. Minimal 5 kader kesehatan
untuk satu RT. Kami telah menjalankan
program Ketuk Pintu Layani dengan Hati
(KPLDH) dengan mendatangi warga dan
mendata dari pintu ke pintu. Tim terdiri
dari 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan.

Kami berharap siaran kami
bermanfaat untuk masyarakat
luas sehingga derajat kesehatan
masyarakat meningkat.

Ketika mendata tim dapat langsung
menangani pasien atau akan mendapat
surat rujukan bila memerlukan
pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.
Sudin Jakarta Barat membawahi
8 kecamatan meliputi Tamansari,
Tambora, Grogol Petamburan, Palmerah,
Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng,
dan Kalideres. Puskesmas Kecamatan
Kalideres menjalankan KPLDH dengan
inovasi Rumah Bebas Asap Rokok
(Rumbesapro). Dinas Kesehatan DKI
memfasilitasi kami dalam menjalankan
program. Setiap wilayah diharuskan
mengusulkan satu tindakan inovatif
di daerah yang bersangkutan dalam
rangka
meningkatkan
kesehatan
masyarakat. Survei Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilakukan
di Kalideres misalnya, menemukan
banyak sekali perokok di dalam rumah.
Maka tim KPLDH-nya membuat inovasi
dengan menjadikan kaleng-kaleng
bekas sebagai asbak. Kepada anggota
keluarga yang merokok diberitahu,
sebelum masuk rumah mereka diminta
untuk mematikan dulu rokok di kaleng.
Apalagi kalau di rumah ada anak-anak
di bawah umur dan ibu hamil. Melalui
Rumbesapro diharap muncul kesadaran
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untuk berhenti merokok dan menjaga
udara bersih lingkungan di sekitarnya.
Inovasi Puskesmas Kebon Jeruk
misalnya, lantai 1 dikhususkan untuk
melayani lansia agar mereka tidak
berpindah-pindah lantai.
RPK Pelopor
Melalui Dinkes Provinsi DKI, kami diberi
jadwal untuk menyampaikan segala
informasi tentang kesehatan melalui
radio di RPK.
Kami menyodorkan tema-tema yang
berbeda tiap kali siaran. Setelah
Kalideres, Puskesmas Cengkareng akan
bersiaran dengan menyajikan deteksi
dini kanker serviks.
Kami berharap siaran kami bermanfaat
untuk masyarakat luas sehingga derajat
kesehatan masyarakat meningkat. Kami
bersyukur kantor RPK bebas rokok.
Semoga RPK makin jaya dan menjadi
pelopor untuk menjaga kesehatan
masyarakat umum.
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EDUKASI
PENCEGAHAN
PENYAKIT
- dr. Desi Susanti -

- dr. Desi Ria Simanjuntak -

Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel)
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Puskesmas Kalideres.

- Hasmiati -

Penanggung jawab Program
Promosi Kesehatan Suku Dinas
Kesehatan Jakarta Barat.

Saya pendengar setia RPK sejak SMA.
Kebiasaan itu menurun dari Ibu saya
yang gemar mendengarkan siaran Saat
Teduh. Setelah dewasa saya menjadi
narasumber di RPK dalam satu program
kesehatan.
RPK konsisten menyiarkan masalah
kesehatan
terutama
edukasi
preventif
(pencegahan)
daripada
kuratif (penyembuhan). Ini sesuai
dengan program Pemerintah yang
mengedepankan upaya preventif agar
masyarakat terbiasa hidup sehat dengan
demikian menekan anggaran BPJS.
Siaran radio di RPK berada di depan
dalam mendukung upaya di atas.
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RPK konsisten menyiarkan
masalah kesehatan
terutama edukasi preventif
(pencegahan) daripada
kuratif (Penyembuhan).
Dengan terus-menerus diperdengarkan
di udara, masyarakat diingatkan
mengenai pentingnya pencegahan
penyakit. Pengetahuan masyarakat
tentang kesehatan dan kepedulian
untuk menjaga pola hidup sehat harus
ditingkatkan. Pola hidup sehat itu
sederhana, yaitu menjalani pola makan
yang baik, berolahraga, istirahat cukup,
tidak merokok dan menghindari stres.
Menginjak usia emas 50 tahun, RPK
telah melakukan hal luar biasa. Semoga
RPK terus maju dan makin dicintai
masyarakat. Semoga RPK semakin
unggul dengan ciri khas sebagai
radio peduli masalah pendidikan dan
kesehatan.

FREKUENSI
KABAR BAIK
- Dr. Stephanus P. Nurdin, MCHT., CI* -

Saya mengenal RPK sejak saya masih
bersekolah di Taman Kanak-Kanak.
Kakek dan nenek saya penggemar radio.
Karena saya menghabiskan banyak
waktu dengan mereka saat orangtua
bekerja, pagi-siang-sore, saya pun
ikut mendengarkan radio. Dan kami
mendengarkan siaran RPK.

- dr. Desi Ria Simanjuntak -

Wakil Direktur Rumah Sakit
UKI bidang Pendidikan,
Pengembangan, dan
Perencanaan.

Beranjak SMP, saya jarang lagi main ke
rumah kakek. Saya sudah mempunyai
kesibukan sendiri di sekolah, dengan
aktivitas ekstrakurikuler elektronik.
Saya suka segala sesuatu menyangkut
elektronik. Kesenangan saya waktu itu
adalah mengutak-atik badan radio.
Kegemaran saya itu membuat radio
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ayah saya rusak berkali-kali. Memang
ayah saya mengomel. Tetapi saya
tetap ngoprek radionya. Karena itulah
kemudian saya tahu kegunaan lain
dari radio, yakni dapat berkomunikasi
dua arah. Selama itu yang saya tahu
bahwa mendengarkan radio itu adalah
komunikasi satu arah.
Setelah SMA, saya masih bermain radio.
Saya makin tertarik karena banyak
teman di sekitar saya adalah orang
radio. Satu teman saya bahkan seorang
teknisi radio. Ketika saya kuliah di
fakultas kedokteran, saya mulai jarang
bertemu mereka. Kampus saya di UKI
dan kantor RPK berlokasi di bilangan
Dewi Sartika. Setiap kali kuliah, saya
akan melewati gedung RPK. Saya kerap
ke tempat fotokopi di seberang gedung.
Karena sering, saya menjadi akrab
dengan tukang fotokopi, yang kemudian
mengetahui profesi saya adalah dokter,
yang juga motivator, pengajar, dan
pembicara. Dia juga tahu saya beberapa
kali siaran di pemancar radio rumah
sakit tempat saya bekerja.
Satu kali tukang fotokopi bertanya,
“Kenapa tidak siaran di radio RPK?”
“Kalau dapat kesempatan, senang juga.
Tetapi bagaimana caranya?” jawab saya
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sambil lalu.
Keinginan yang Terlaksana
Sampai suatu ketika seorang kerabat
saya yang bernama Arthur menawarkan,
“Mau siaran di RPK?”
Keahlian saya adalah hipnoterapi,
pikir saya. Apakah memungkinkan
menyiarkan konseling hipnoterapi di
radio? Tentu saja bisa.
Akhirnya, saya pun bersiaran di RPK.
Saya mengisi program Obsesi, program
yang membahas kesehatan. Setelah
beberapa kali siaran, saya mengajak
teman-teman dokter untuk bergantian
siaran supaya pemirsa mendapat
wawasan yang berbeda dari narasumber
yang berbeda.
Namun sebelumnya teman-teman saya
berpikir, RPK itu radio Kristen. Saya
jelaskan bahwa RPK adalah radio yang
menitikberatkan pada pendidikan dan
kesehatan, dan menjawab masalahmasalah keluarga.
Mendengar penjelasan saya, kawankawan dokter pun mahfum dan bersedia
melakukan siaran.
Ketika masih di bidang kebidanan rumah
sakit UKI, saya sering menulis perihal

kebidanan dan dibuat buku untuk
mahasiswa. Itulah sebabnya saya ke
tempat fotokopi di seberang gedung
RPK. Membuat buku adalah cara saya
membagi apa yang saya ketahui dan
pikirkan.
Dan saya senang melakukannya.
Hal-hal seperti berpikir positif dan
penyembuhan mandiri belum banyak
diperkenalkan ke khalayak umum.
Memang saya sering melakukan praktik
hipnoterapi untuk kalangan sendiri
seperti keluarga, saudara, kerabat dan
teman.
Saya sudah menyaksikan keajaiban
dalam praktik hipnoterapi misalnya
lumpuh dapat berjalan, tuli dapat
mendengar, dan yang lain.
Segala pengalaman itu mendorong
saya untuk membagikan hal tersebut
kepada orang banyak di luar lingkungan
saya. Untuk tujuan tersebut saya
membutuhkan medium penyampai
pesan. Tuhan membuka jalan bertemu
dengan lebih banyak orang melalui
siaran di RPK.
Pemirsa
mendengarkan
siaran
saya, berlanjut ke tatap muka untuk
melakukan konseling dan terapi
hipnoterapi.
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RPK adalah frekuensi yang
baik untuk menyiarkan
kabar baik dan menolong
orang lain.

Setelah sekian lama siaran, saya sudah
cukup banyak bertemu mereka yang
memerlukan konseling atau terapi
lanjutan.
Menolong Orang Lain
Program radio akan bermanfaat
bila mampu menjawab kebutuhan
pendengarnya. Siaran Momen Inspirasi
di RPK, misalnya. Program ini membahas
cara seseorang mengembangkan pikiran
supaya masalahnya sendiri beres.
Saya mendorong pemirsa saya untuk
menjaga pikiran mereka. Memang kalau
dikatakan untuk selalu dapat berpikir
positif, masih sulit. Mata ini melihat
apa saja, yang baik dan yang buruk.
Dan pikiran ini masih mengembara ke
mana saja tanpa dapat dicegah. Perut
itu masih merasa lapar dan selalu ingin
mencoba yang belum pernah dirasa, dan
demikian seterusnya. Kebutuhan raga
perlu dirasakan. Kalau pikiran positif,
alam bawah sadar mendengarnya, raga
kita pun dengan sendirinya mengikuti
pikiran.
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Orang bilang penyakit lahir dari pikiran
yang buruk, ada benarnya.
Tuhan menyembuhkan segala penyakit
manusia dengan berbagai cara. Saya
hanya alat-Nya. Ketika sedang siaran,
saya membantu pendengar untuk
mengatakan hanya yang positif, melihat
hanya yang positif, mendengar yang
indah, membaca yang positif, berpikir
hal-hal positif. Saya mengutip ayat yang
indah dari kitab suci, Filipi 4:8 yang
mengatakan, “...semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua
yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu.”

DEMI MASYARAKAT
MELEK HUKUM
- Said Damanik, S.H., M.H.* -

RPK menyiarkan pendidikan hukum
melalui program Prolekum - Program
Melek Hukum. Menurut saya itu bagus.
Indonesia adalah negara hukum. Sekian
tahun saya sekolah di bidang hukum, 32
tahun menjadi pengacara, apakah saya
tahu segala sesuatu tentang hukum?
Tidak juga. Persoalan-persoalan penting
mungkin saya tahu tetapi tidak semua
saya tahu. Nah, kalau pengacara saja
tidak semua paham persoalan hukum,
apalagi orang yang bukan praktisi
hukum, bukan?

Saya meyakini frekuensi doa yang naik
dari para pendengar akan sampai juga
ke hadirat Tuhan. Bagi saya, itu adalah
cara-Nya mengabarkan hal positif.
RPK adalah frekuensi yang baik untuk
menyiarkan kabar baik dan menolong
orang lain.
- Dr. Stephanus P. Nurdin, MCHT., CI -

Pengisi program Momen
Inspirasi

Saya senang berbagi informasi. Umur
saya sekarang 61 tahun. Saya bahagia
masih dapat melayani generasi muda
dengan berbagi pengalaman situasi
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Seorang yang melek hukum
akan membuat siapapun lebih
tenang dan berhati-hati.

masa kini yang sangat kompleks. Dosen
S2 saya pernah berkata, perubahan
demi perubahan sedang terjadi di
masyarakat! Media mengabarkan OTT
di sana OTT di sini. Pejabat tertangkap
melakukan tindak tak terpuji.
Penting bagi kita untuk membaca
situasi dan mengikuti perubahan demi
perubahan. Bagi insan hukum, tentu
artinya ciptakan sesuatu yang baru dan
berikan yang terbaik atas nama keadilan.
Tegakkan hukum dan kebenaran. Jangan
biarkan masyarakat tidak tahu apa-apa
tentang hukum.
RPK menyampaikan kisah seputar
hukum secara rutin demi masyarakat
melek hukum. Saya berharap siaran
itu terus jalan karena efektif dan
jelas manfaatnya. Memang dengan
mendengarkan siaran hukum tidak
serta-merta
masyarakat
langsung
mengerti hukum. Tetapi yang jelas,
masyarakat akan belajar sedikit demi
sedikit. Seorang yang melek hukum
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akan membuat siapa pun lebih tenang
dan berhati-hati.
Zaman dulu hukum hanya lip service
belaka! Dan itu tidak berlaku sekarang.
Pejabat setinggi apa pun, toh tak
berdaya menghadapi pengadilan bila
terbukti melakukan tindakan merugikan
negara. Kita sudah melihat fakta itu di
media. Kenyataan itu membuat kita
dapat bernafas lega dan optimis dengan
supremasi hukum di Indonesia.
Sekarang zaman teknologi. Anak-anak
muda menghabiskan banyak waktu
dengan gadget. Teknologi itu bagus
dan memudahkan umat manusia kalau
memanfaatkannya
secara
positif.
Melalui siaran ini, keluarga-keluarga
dapat waspada dengan situasi dan
dampaknya bagi anak-anak mereka di
rumah. Masing-masing harus punya
filter yang baik. Kalau tidak, kita akan
berhadapan dengan dampak buruk
teknologi. Kita akan kehilangan arah
bila tidak memiliki rasa takut kepada
Tuhan. Selain iman, kita juga harus
punya ilmu. Kalau tidak, kemajuan
teknologi akan menggerus segala yang
kita punya, menjadi kosong tak berguna.
Lima puluh tahun adalah perjalanan

panjang. Saya mengucapkan selamat
kepada seluruh pimpinan, karyawan,
dan semua yang bekerja di RPK. RPK
mencerahkan. Betul-betul menjadi
garam dan terang. Teruslah berbuat dan
semakin aktual. Kehadiran RPK sudah
dirasakan masyarakat lewat siaran
yang mendidik. Percayalah, RPK sudah
berbuat banyak.

- Said Damanik, S.H., M.H. -

Narasumber RPK di acara
Prolekum.
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DI CINTAI
PENDENGAR
SETIANYA
- Jhon S.E. Panggabean S.H., M.H.* -

Saya tahu RPK tahun 1980-an. Pagipagi saya mendengarkan siaran dari
RPK, terasa sejuk. Waktu itu belum
ada internet. Hanya televisi dan radio.
Karena mendengar siaran RPK saya
jadi tahu banyak hal-hal mengenai
kerohanian dan kesehatan. Banyak
pendeta bagus menjadi narasumber dan
memberi kesaksian dan penjelasan soal
Firman Tuhan.
Setahun lalu saya mengisi acara
Program Melek Hukum (Prolekum) di
radio yang sama. Itu adalah sumbangsih
RPK untuk menumbuhkan masyarakat
peduli pendidikan hukum.
Masyarakat perlu memahami hukum

yang diterapkan di Indonesia. Kalau
hak seseorang dilanggar, dia sebaiknya
mengerti apa yang harus dilakukan.
Artinya, kalau hak kita dilanggar kita
perlu membela diri dengan cara benar
sesuai hukum supaya si pelaku tidak
melakukan hal sama kepada orang lain.
Sanksi hukum yang berfungsi dengan
baik dengan sendirinya akan membuat
efek jera.
Saya mengisi program Hukum, Keluarga
dan Kasih di RPK. Kami menggabungkan
ketiga unsur karena saling berhubungan.
Hukum memiliki tujuan seperti halnya
negara dan keluarga. Keluarga itu
seperti negara. Masing-masing memiliki
tugas.
Orangtua, anak perempuan, anak lakilaki memiliki tugas yang berbeda, dan
seterusnya. Seandainya ada yang tidak
disiplin, kepadaya akan diberi sanksi atas
dasar kebaikan. Karena itu sebaiknya
ketidakadilan dan membeda-bedakan
ditiadakan. Jangan memprioritaskan
kasus seseorang karena ia punya uang.
Itu tidak boleh! Setiap orang sama di
mata hukum. Itulah pendidikan hukum.
Misalnya cara mencegah narkoba.
Kurang tepat kalau kita berfokus hanya
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Saya rasa keberhasilan
RPK sebagai media karena
pendengar setianya.

pada hukuman. Mencegah adalah
justru harus diutamakan. Pendidikan
itu disiarkan di RPK, tentu sangat
bermanfaat. Masyarakat dapat turut
berpikir, saya atau keluarga saya, atau
paling tidak anak saya, tidak kena itu.
RPK bertahan sampai usia 50 tahun
itu luar biasa. Sejak beberapa tahun
lalu RPK sudah meluncurakan program
streaming sehingga dapat didengar di
luar Jawa bahkan sampai ke luar negeri.
Kerabat dan saudara yang dari Tapanuli
jadi merasa dekat karena itu. Dari
segi perubahan era digital, RPK telah
beradaptasi menghadapi perubahan
Zaman.
Saya lihat RPK mengikuti perubahan.
RPK memiliki tim kerjasama yang baik.
Pada era masa kini adalah banyak
berjuang dan tetap berjuang agar
selalu berhasil. Saya bangga walau
pada usia setengah abad, selalu ada
variasi acara baru. Saya rasa kalau ini
tetap dilakukan, ini pertanda baik.
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Saya senang bila program saya
mengudara dan masih didengarkan
orang. Jadi apa yang kita lakukan, tidak
sia-sia. RPK banyak pendengarnya.
Mungkin perlu ada semacam iklan
pemberitahuan acara yang akan
disiarkan.
Misalnya acara kesehatan dengan tema
tertentu, jam tayang disebutkan pada
acara lain pada hari yang berbeda agar
pendengar dapat turut menyediakan
waktu untuk menyimak acara atau
semacam pengingat waktu. Media
sosial sudah ada di mana-mana. Dengan
memposting di halaman Facebook dan
media sosial lainnya, semakin banyak
orang mendengar dan akan semakin
bermanfaat bagi khalayak. Acara yang
bagus akan memancing dialog. Dengan
adanya dialog interaktif, masyarakat
ikut berpartisipasi pada masalah yang
sedang dibahas dan dapat memahami
persoalan. Itulah kelebihan RPK.
Saya tahu pendengar RPK di tengah
malam pun banyak. Penduduk Jakarta
banyak yang bekerja hingga tengah
malam. Sambil bekerja mereka dapat
mendengarkan siaran RPK. Saya pernah
menyetel siaran RPK pukul 12 malam,
dan kaget ketika mendengar masih ada
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lagu terdengar. Kok ada lagu, pikir saya.
Akhirnya radio pun menjadi teman saya
sampai 1 jam kemudian.
Saya rasa keberhasilan RPK sebagai
media karena pendengar setianya. Radio
yang tidak berhasil memiliki pendengar
seperti itu, sedikit demi sedikit akan
ditinggalkan. Saya berharap RPK tetap
dicintai pendengarnya, konsisten dan
maju dalam hal menyediakan ruang
pendidikan yang luas bagi masyarakat
umum. Tetaplah berjuang!

MENGEDUKASI
KONSUMEN
- Tulus Abadi* -

RPK mengedukasi konsumen dan publik,
sementara YLKI-Yayasan Lembaga
Konsumen
Indonesia
mempunyai
materi. Inilah misi bersama kami untuk
mengedukasi masyarakat agar sadar
tentang hak dan kewajibannya.

- Jhon S.E. Panggabean S.H., M.H. -

Pengisi siaran Hukum,
Keluarga, dan Kasih.

Harapan saya, kerja sama ini
dipertahankan sampai kemudian ada
kesadaran di kalangan Sahabat RPK,
paham hak dan kewajiban. Selama
siaran setiap hari Jumat, respon
pendengar sangat bagus, terutama isuisu yang ramai. Taksi online, apartemen
yang dikomplain penghuninya, kenaikan
tarif listrik secara terselubung, kartu
kredit, pengaduan tarif telekomunikasi
dan perbankan, isu-isu aktual dan
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sehari-hari seringkali mendapat banyak
respon.
Di tengah era digital, RPK telah
beradaptasi. Jangankan radio, televisi
dan koran juga saat ini dalam keadaan
titik terancam. Semua berbasis digital.
Generasi milenial tidak rutin menonton
televisi.
Tidak rutin membaca koran. Yang
dipegang adalah gadget. Konsumen
mulai diedukasi melalui media digital
dan sosial media. Itu efektif. Dari survei
AC Nielsen, televisi yang dulu sangat
dominan, sekarang hanya dua jam ratarata ditonton. Sedangkan gadget, 2 kali
lipat. Artinya, semua media, semua
radio, termasuk RPK harus mereposisi
hal tersebut.
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Saya berharap, sekali-sekali reporter
RPK turun menginterview konsumen
dengan berbagai isu aktual. Jadi tidak
menunggu seminggu sekali siaran. Bisa
cross-check dengan data di YLKI. Ini
dapat disampaikan ke konsumen secara
hard news. Saat siaran hari Jumat, topik
yang dibahas dapat lebih mendalam dan
pasti lebih efektif.
RPK adalah satu-satunya radio yang
terus-menerus dan berkonsistensi tinggi
menyuarakan kepentingan publik. Saya
berharap, kerja sama YLKI-RPK dapat
langgeng. Selamat ulang tahun RPK.
Sukses!

Kalau memungkinkan, RPK tidak
terpaku pada siaran hari Jumat saat ada
tanya jawab dengan konsumen.

RPK adalah satu-satunya radio
yang terus-menerus dan
berkonsistensi tinggi
menyuarakan kepentingan
publik.

- Tulus Abadi -

Ketua YLKI.
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MENJAGA MEDIA
SESUAI JALUR
- Irwa R. Zarkasi* -

Saya mewakili teman-teman Komisi
Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP)
sangat senang bekerja sama dengan
RPK. Sejak pertama RPK memberitahu
ada slot siaran buat kami setiap
minggu, girangnya minta ampun. KNRP
beranggotakan dosen dan pegiat yang
peduli penyiaran.
Kami mempelajari peraturan media
televisi dan radio, macam-macam
pelanggaran, undang-undang, penyiaran dan kemerdekaan konten
dalam lembaga komunitas. Dalam
perjalanannya kami bersinggungan
dengan pengambil kebijakan dan
penyusun undang-undang, dalam hal
ini anggota DPR.
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Kami
acapkali
dicap
kelompok
resek. Sedikit-sedikit kami protes.
Kelihatannya mungkin seperti itu
namun pada dasarnya kami bertujuan
mengembalikan fungsi penyiaran yang
bermanfaat bagi kemaslahatan orang
banyak, bukan untuk menghentikan
industri.
Kami telah mensosialiasasikan kegiatan
kami ke banyak pihak agar turut peduli
dan memberi kontribusi. Sayangnya,
tidak banyak yang merespon. Konten
yang kami tawarkan mungkin tidak
menarik bagi pengiklan atau yang ingin
melakukan promosi. Dan ketika RPK
menawarkan satu jam siaran, rasanya
kami bangga sekali.
Dari teman-teman RPK saya mengetahui
RPK tidak menerima iklan rokok. Dan itu
sejalan dengan koalisi. Kami berharap
RPK tetap setia mengusung itu dan tidak
menghalangi RPK untuk mengangkat
isu-isu penting yang bagi media lain
tidak menarik untuk dibicarakan.
Dulu saya membayangkan RPK lebih
berfokus pada hal-hal rohani. Namun
setelah saya melihat website dan
mengobrol dengan satu teman RPK,
radio ini telah mengembangkan diri
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pada pendidikan dan kesehatan. Wah,
ini benar-benar keren, saya pikir.
Kami sendiri tidak dapat berjalan
sendirian. Kami mangajak banyak pihak
terkait untuk sama-sama membicarakan, menggaungkan, atau melihat
kembali masalah atau isu yang
berkembang di masyarakat. Isu yang
diangkat bukan melulu konten tetapi
juga izin. Izin tidak gampang didapat
apalagi kalau sudah terestrial. Online
lebih mudah karena dapat tayang secara
langsung. Kami di komunitas sering
mempertanyakan mengapa tayangan
televisi dibuat seperti tayangan pribadi?
Atau kenapa iklan tetapi berkonten
politik?
Masalah-masalah
sensitif
seperti itu.
Kami memiliki asosiasi televisi kampus
yang diinisiasi oleh teman-teman
koalisi. Kami sadar bahwa kami harus
bekerja sama karena pada akhirnya kami
akan berhadapan dengan Pemerintah
dan pengambil kebijakan. Kalau jalan
sendiri, tentu berat. Karena itulah
kami menggandeng kampus dan media
seperti RPK.
Tujuan Koalisi
Semuanya berawal dari hal simpel dan

rada-rada nekat kedengarannya. Kami
sudah ada dan aktif bersuara meski
masih kagok dan sifatnya sporadis.
Suatu hari kami -beberapa dosen yang
tinggal di Jakarta dan pegiat LSM,
berkumpul. Kami berdiskusi santai
membicarakan televisi kita yang makin
nggak karuan. Seorang politisi misalnya,
menayangkan iklan politik sebebasbebasnya hanya karena media itu
miliknya. Kalau sudah begini ceritanya,
bagaimana aturan menurut undangundang?
Setelah berkumpul, lalu apa? Kami
membentuk koalisi dan sekarang sudah
berusia setahun. Kami iuran untuk
sekadar konsumsi, menyewa tempat,
dan urusan teknis lain.
Kami mengerjakan secara sukarela.
Setelah tersedia sekretariat, kami
mengumpulkan uang untuk membayar
tenaga sekretaris. Dengan demikian
surat-menyurat dapat dilakukan.

Tetapi kalau kita sendiri tidak
peduli dengan siaran di negeri
kita sendiri, siapa yang akan
peduli? Dengan format digital
sekarang kita harus semakin
sadar soal pentingnya konten.
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Upaya kami memang terdengar
mengada-ada. Tetapi kalau kita sendiri
tidak peduli dengan siaran di negeri kita
sendiri, siapa yang akan peduli? Dengan
format digital sekarang kita harus
semakin sadar soal pentingnya konten.
Kami bersyukur karena asosiasi itulah
yang mempertemukan orang-orang
yang memiliki kepedulian yang sama
soal penyiaran.
Temuan kami di lapangan kami sebar
ke masyarakat, salah satunya melalui
RPK. Upaya lain adalah kami gencar
mengadakan seminar terbuka untuk
umum sehingga lebih banyak orang
mengetahui dan peduli dengan masalah
tersebut. Kami pernah membincang
radio komunitas, tentang UU penyiaran,
dan lain. Selain radio kami juga
menyiarkan melalui media sosial seperti
Facebook, Path, Instagram, dan yang
lain.
Koalisi kami unik karena tidak ada ketua
dan sekretaris pun tidak resmi. Kalau
kami diundang untuk berbicara di satu
media, kami bergantian, siapa yang bisa.
Kami masih terus berjuang untuk isu
penyiaran. Semoga penyiaran di dalam
negeri lebih baik.
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Kami juga mengucapkan selamat
ulang tahun RPK yang ke-50. Semoga
langgeng dalam menjalankan misimisinya dan agar RPK dapat bekerja
sama dengan banyak lembaga atau
pihak yang memiliki kepedulian yang
sama.

ON AIR
SAFETY RIDING
- Titis Pramono Handoko* -

- Irwa R. Zarkasi -

Dosen di Universitas
Universitas Al Azhar Jakarta
dan anggota Komisi Nasional
Reformasi Penyiaran,
bersiaran di RPK di Program
Teman Sore. Jakarta dan
anggota Komisi Nasional
Reformasi Penyiaran,
bersiaran di RPK di program
Teman Sore.

Mission on Bike (MoB) adalah komunitas
yang mau belajar berkendara dengan
baik dan benar. Tidak hanya pintar
mengendarai motor, kita juga harus
menghormati sesama pengguna jalan,
mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan
kelengkapan surat berkendara. Kami
berusaha melakukannya dengan baik
sebagai warga masyarakat yang patuh.
Dan pada akhirnya kegiatan dalam MoB
bukan sekadar motor-motoran tapi
berhubungan dengan kegiatan sosial.
Awal 2014, RPK mengundang MoB
menjadi narasumber di program Ayo
Stop Kecelakaan Lalu Lintas, membahas
safety riding. Tidak berhenti disitu, MoB
terus-menerus diundang RPK.
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Tidak hanya pintar mengendarai
motor, kita juga harus
menghormati sesama pengguna
jalan, mematuhi rambu-rambu
lalu lintas dan kelengkapan
surat berkendara.
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Di usia ke-50,
semoga RPK tetap mengudara sebagai
media yang memberi informasi,
mendidik, menghibur serta menjadi
pengawas sosial bagi seluruh sahabat
RPK.

SELAMAT
BERKENDARA

Dan sekarang, MoB bukan lagi datang
sebagai narasumber, tapi menjadi mak
comblang. MoB mengajak narasumber
dari berbagai komunitas untuk angkat
suara membahas tentang keselamatan
berkendara. Melihat respon yang bagus
dari pendengar, RPK mempertahankan
program ini. Selain pindah jam siar dari
Senin menjadi Sabtu jam 9 pagi, nama
program berubah jadi Ngopdar, Ngobrol
Pagi Di Udara.
Topik yang pernah dibahas adalah cara
berkendara, perawatan kendaraan,
undang-undang tentang lalu lintas, etika
berkendara, fakta-fakta di jalanan dan
segala hal yang ada di jalanan. Karena
tingginya angka kecelakaan di jalan,
alangkah baiknya kita mengutamakan
keselamatan. Baik itu pejalan kaki,
kendaraan roda dua, tiga, atau empat.
Jalan raya adalah milik bersama, bukan
milik kita sendiri.
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- Rully Wisaksono* -

Keselamatan bukan suatu kewajiban,
tapi kebutuhan. Sama seperti makan.
Setiap hari kita makan bukan karena
kewajiban tetapi karena butuh. Jangan
sampai kita pakai helm saat berkendara
motor karena takut polisi. Pakai helm
karena kita harus aman. Pemahaman
seperti ini harus ditanam di pola pikir
kita.

- Titis Pramono Handoko -

Ketua Umum Mission on Bike
(MoB),
Pengisi Program Ngopdar.

RPK sangat bagus karena punya program
yang meluas, bisa menjangkau ke
beberapa hal, dimulai dari pendidikan.
Bagi kami, sebagai pengguna motor,
program Ngopdar sangat bagus karena
bisa berbagi dengan masyarakat tentang
safety riding. Mengapa harus berbagi?
Bukan merasa paling hebat, tapi karena
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punya
pengetahuan
keselamatan
berkendara dan kami tidak ingin simpan
sendiri, perlu dibagikan.
Membagi pengetahuan safety riding
bisa dengan berbagai hal. Kami pernah
turun langsung ke jalan, kunjungan
dan memberi pelatihan keselamatan
berkendara ke kampus, SMA, SMP.
Menjangkau masyarakat lebih luas,
Koster (Komunitas Suzuki Thunder
Indonesia) bersama dengan MoB
(Mission on Bike) bersiaran di RPK.

Club dan komunitas memiliki peran
serta untuk peduli dengan keadaan lalu
lintas. Berbeda dengan geng motor yang
memiliki kesan negatif, tidak memiliki
kelengkapan berkendara dan suka
melanggar peraturan lalu lintas. Kami
pun tidak hanya memberi pengarahan
untuk masyarakat tapi juga untuk
club dan komunitas baru agar tidak
melakukan hal yang sama seperti geng
motor.

Terimakasih RPK dan MoB yang telah
mendukung Koster Indonesia sehingga
bisa terus mengisi acara Ngopdar setiap
Sabtu di Minggu pertama. Saya selalu
berharap RPK maju terus, tetap jaya,
tetap menghadirkan program-program
yang menarik dan menjangkau semua
kalangan.

BERSIARAN:
BERBAGI ANUGERAH
- Christie Damayanti* -

Papa saya almarhum adalah pendengar
fanatik RPK. Hari masih gelap dia sudah
mendengarkan siaran. Itulah kebiasaan
beliau yang tak saya lupa sejak saya
kecil. Saya mengikuti kebiasaan beliau
meski lebih banyak saat berkendara.

- Rully Wisaksono -

Dewan Kehormatan Komunitas

Keselamatan bukan
suatu kewajiban,
tapi kebutuhan.
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Suzuki Thunder Indonesia
(Koster),
Narasumber Program Ngopdar.

Satu tahun setelah terkena stroke, Mas
Sugi dari Majalah Inspirasi berkata ingin
mewawancarai saya. Kami bertemu di
RPK, lalu kami bersiaran program Tuhan
Merenda. Itu tanggal 8 Januari 2011.
Satu tahun lalu persis pada tanggal
yang sama, saya terserang stroke di San
Francisco, Amerika Serikat.
Bulan September setahun kemudian
saya meluncurkan buku berjudul
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Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit.
Mas Humto Ricardo dari RPK hadir.
Akhir tahun itu juga, saya diminta RPK
untuk mengisi program Weekend Spirit,
setiap Sabtu pukul 4 sore.
Pada Februari 2013 saya bersiaran
perdana program Weekend Spirit. Kirakira sebulan kemudian, pada 5 Maret
2013, Papa pergi untuk selamanya.
Sejak itu saya tetap mengisi program
sebagai narasumber tunggal, sampai
sekarang.

Kebersamaan di RPK adalah
pelayanan bagi Tuhan, tanpa
berharap apa pun. Dan saya
bahagia melakukannya. Tiap Sabtu
saya membuat tema berbagi dan
memotivasi pendengar. Saya senang
karena selalu saja ada respon dari
pendengar melalui SMS atau telepon
atau meminta saya datang ke rumah
mereka atau ke rumah sakit tempat
mereka dirawat. Kalau saya ada
waktu, saya mengunjungi mereka.
Saya membawa oleh-oleh buku saya,
sebagai penyemangat. Saya

Bagi saya, RPK adalah
sumber berkat, inspirasi dan
sumber edukasi masyarakat
tentang banyak hal.
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membeli tongkat atau kursi roda atas
permintaan mereka, ketika saya ada
uang dari hasil penjualan buku saya.
Bagi saya, RPK adalah sumber berkat.
RPK adalah inspirasi dan sumber
edukasi masyarakat tentang banyak hal.
Sebagai insan pasca stroke, saya berbagi
perihal stroke, kesehatan, perasaan
sebagai penyintas dan harapan-harapan
saya. Saya berharap pendengar tidak
tertimpa peristiwa seperti saya, lumpuh
1/2 tubuh akibat serangan. Saya sangat
berharap RPK tetap membawa berkat
bagi sesama dan demi kemuliaan Nama
Tuhan.

- Christie Damayanti -

Pengisi Program
Weekend Spirit.

MEMBACA ITU,
FUN!
- Wulan Martina* & Nur Asiah** -

Goodreads
Indonesia,
komunitas
buku bekerjasama dengan RPK dari
2011. Lahir dari situs besar bernama
Goodreads, mbak Femmy mempelopori
adanya Goodreads Indonesia dengan
tujuan agar kami punya tempat ngobrol,
seperti forum.
Orang-orang yang bergabung di dalam
Goodreads Indonesia ada penulis,
penerjemah, hingga penyiar. Komunitas
yang ada sejak 2007 ini juga memiliki
beberapa club. Diantaranya club buku,
club nonton, dan club karaoke. Dan club
siaran yang sekarang ini ada 8 orang.
Dari situlah kami menawarkan slot
waktu, dan kami pun bergabung. Kami
mengisi program You and The City,
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setiap Sabtu pukul 7-8 WIB.
Alhamdulillah! Dari dulu sampai
sekarang terus berjalan.
Kami membahas tentang buku dan
komunitas. Kami membahas buku
dengan genre yang tak terbatas.
Kami pernah mengupas tema, cover,
sampai
warna
cover
kesukaan.
Pernah mengundang penulis, editor,
fanbase, dan komunitas-komunitas
terkait dengan literasi untuk siaran,
salah satunya Indonesia Membumi
(Menggagas dan Menerbitkan Buku
Melawan Korupsi).
Begitu banyak hal bisa dibahas dan
dikupas di udara, tak lupa kami
membuat tema tertentu. Misalnya,
latar belakang perjuangan, saya dan
teman lain memilih buku yang berbeda
tetapi latar belakang yang sama. Bisa
juga membaca buku dengan judul yang
sama, tapi kami mengulas buku dengan
sudut pandang yang berbeda.
Siaran ini untuk semua umur, anakanak sampai orang tua. Kami membahas
buku anak, teenlit, fiksi, metropop,
novel grafis, sastra, puisi dan lainnya.
Goodreads Indonesia juga pernah
mengikuti World Read Aloud Day dan

Program Umum

Goodreads indonesia
mengajak orang-orang
membaca, kampanye
membaca itu fun.
kami melakukan dongeng secara live di
car free day dan saat bersiaran di RPK.

Goodreads Indonesia mengajak orangorang membaca, kampanye membaca
itu fun. Saling memberi referensi
bacaan, agar tidak ragu dengan penulis
dan judul dari sebuah buku. Melalui
program ini kita bisa sharing.

- Wulan Martina -

Anggota Goodreads Indonesia.

Kami sangat senang diberikan slot waktu
untuk membahas literasi, bertemu
dengan teman baru dan sahabat RPK
juga. Pengalaman yang seru banget!
Semoga RPK mengadakan acara off
air, membuat coaching lagi supaya bisa
bertemu dengan teman-teman RPK.
Semoga RPK semakin keren. Apalagi
RPK sudah punya banyak program
menarik, terutama program yang fokus
pada edukasi. Jarang ada radio yang mau
konsisten fokus mengangkat kesehatan
dan edukasi seperti RPK. Kebanyakan
radio lain fokus ke hiburan saja. Semoga
RPK terus bertahan, on the track! 

- Nur Asiah -

Anggota Goodreads Indonesia
dan Indonesia Membumi.
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EDUKASI
ANTI KORUPSI
- Imran Laha* -

Indonesia Membumi (Menggagas dan
Menerbitkan Buku Melawan Korupsi)
mengenal RPK karena Goodreads
Indonesia. Berawal dari workshop
penerbit, editor, dan penulis yang
diadakan oleh KPK dan IKAPI (Ikatan
Penerbit Indonesia) Indonesia Membumi
baru terbentuk 2016. Namun dalam 3
bulan, Mei-Juli 2017, sudah 167 judul
buku yang diterbitkan dari 40 penerbit
buku.
Indonesia Membumi tidak hanya
launching buku, kegiatan ini dilanjutkan
oleh alumni peserta workshop. Mereka
menjadi motor pergerakan.
Pertama kali mengudara
Goodreads Indonesia,

bersama

Indonesia
Membumi
mengajak
pendengar RPK bergabung, agar
perpanjangan
tangan
dalam
menggaungkan pergerakan anti korupsi
semakin banyak. Tujuan Indonesia
Membumi yaitu menggunakan peran
edukasi untuk membangun karakter
yang anti korupsi. Biasanya, korupsi
dilakukan karena sudah menjadi habit,
atau alasan kebutuhan. Dengan begini,
kita belajar bagaimana melawan korupsi
dan menjadikan edukasi anti korupsi ini
sebagai kebutuhan yang urgent.

Apa yang terjadi pada anak-anak
yang bapaknya melakukan korupsi?
Bagaimana kondisi psikologinya, apakah
mereka juga akan menjadi koruptor?
Apakah menjadi malu, bahkan benci
dengan bapaknya sendiri? Itu menjadi
persoalan. Pendidikan anti korupsi
menjadi kebutuhan yang urgent.
Semoga RPK semakin maju, tetap
konsisten
dan
mempertahankan
idealisnya.

Edukasi untuk semua umur. Terutama
fokus pada anak-anak. Mereka harus
tahu dari kecil, karena kebiasaan baik
harus dibangun sejak dini. Selain
menerbitkan buku, Indonesia Membumi
memuat feature book online Akademi
Membumi dan acara offline untuk anakanak di gedung KPK.
Keluarga Indonesia harus menyadari
dampak korupsi luar biasa.

- Imran Laha -

Mewakili Indonesia Membumi
(Menggagas dan Menerbitkan

Kita belajar bagaimana
melawan korupsi dan
menjadikan edukasi
anti korupsi ini sebagai
kebutuhan yang urgent.
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Buku Melawan Korupsi) menjadi
narasumber di You and The City,
yang dipandu oleh Goodreads
Indonesia.

4

HARAPAN

A

Harapan
. kru rpk

RPK pernah mengalami situasi-situasi
yang sulit sebelum tiba pada usia setengah
abadnya. Peristiwa-demi-peristiwa datang
dan pergi. Orang-orang di belakang layar
setia menjaga. Bukan hanya agar RPK
tetap mengudara tetapi agar RPK tetap
berjalan di jalurnya. Mereka bekerja,
berharap dan berdoa.
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HERMANTO

YANCEN PIRIS
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 04 Februari 1977
Posisi di RPK :
Station Manager
Lama bekerja di RPK :
12 tahun
Harapan untuk RPK :
RPK menjadi radio yang
peka jaman dan peka
pendengar!
Kenangan tak terlupakan :
Melihat aku, pak Koko tertawa geli dan pesan
beliau saat itu yang membuatku makin yakin untuk
mewujudkan semua mimpi di RPK.

DANIEL TANAMAL
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 18 Desember
1985
Posisi di RPK :
Staff Web, Digital dan
Multimedia
Lama bekerja di RPK :
4 Bulan
Harapan untuk RPK :
•RPK punya gedung
sendiri. •RPK menjadi TV, •RPK tour Nasional dan
Internasional.
Kenangan tak terlupakan :
Makan kue talam pertama kali sepanjang hidup di
RPK.

ARGOPANDOYO TRI HANGGONO
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 14 April 1974
Posisi di RPK :
Kepala Unit Program dan
Operator
Lama bekerja di RPK :
11 tahun
Harapan untuk RPK :
Tetap menjadi sahabat,
bagi sahabat RPK.
Kenangan tak terlupakan :
Dipercaya membantu penyusunan buku-buku milik
RPK Fm.

SUGIARTI
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 5 Juli 1974
Posisi di RPK :
Kasir
Lama bekerja di RPK :
9 tahun
Harapan untuk RPK :
Punya gedung sendiri.
Kenangan tak terlupakan :
Waktu saya ditempatkan di bagian kasir. Saya
merasa nggak bisa tapi saya berusaha selalu belajar.

Tempat/Tanggal Lahir :
Cirebon, 14 Februari
1980
Posisi di RPK :
Operator, Tehnik
Lama bekerja di RPK :
21 Tahun
Harapan untuk RPK :
Semoga RPK tetap
menjadi berkat bagi
pendengarnya dan tetap menjadi radio pendidikan
dan kesehatan.
Kenangan tak terlupakan :
Waktu RPK masih belum punya gedung, disaat hujan
semua ruangan bocor dan di depan studio siaran
banjir. Jadi kalau ada tamu mau siaran pasti repot
banget he..he..he..

SANUR
Tempat/Tanggal Lahir :
Medan, 12 Juli 1970
Posisi di RPK :
Accounting dan Finance
Manager
Lama bekerja di RPK :
22 tahun
Harapan untuk RPK :
•RPK lebih sukses
lagi dari tahun-tahun
sebelumnya. •Punya gedung sendiri. •RPK tetap
didengarkan di era digital, terutama anak-anak
muda.
Kenangan tak terlupakan :
Gedung studio yang lama rasanya gak terlupakan,
studio yang dibangun dengan susah payah, cuma
dipakai sesaat saja. Dan diruntuhkan.
Gak terlupakan waktu dulu di kantor lama, atapatap pada bocor. Kalo hujan turun, kami akan
siap-siap gulung celana. Rapihin file-file, simpan di
lemari besi biar gak basah karena semua ruangan
bocor... dan banjir. Terutama ruangan saya. Herman
waktu itu masih OB (office Boy) siap-siap untuk
menguras. Tahun 1995.

DIDI SUDARMADI
Tempat/Tanggal Lahir :
Bekasi, 25 Agustus 1985
Posisi di RPK :
Driver, Operator
Lama bekerja di RPK :
1 tahun
Harapan untuk RPK :
•Bisa memberikan
program-program yang
lebih mendidik. •Bisa
bertahan di era digital seperti ini dan menjadi
radio pilihan pendengar di semua kalangan usia.
•Berkomitmen dalam memberitakan yang benar dan
independen.
Kenangan tak terlupakan :
Bapak Duta sudah datang, tapi saya tidak
menyadarinya. Ternyata, beliau sudah di ruang
tamu.

SAMAN
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 29 April 1968
Posisi di RPK :
Bag. Umum
Lama bekerja di RPK :
8 tahun
Harapan untuk RPK :
•RPK menjadi lebih maju.
•Menjadi radio yang
dipercaya.
Kenangan tak terlupakan :
Diterima bekerja sebagai supir dan sekarang staf.

156

Harapan Kru RPK

Harapan Kru RPK

CHRISANTUS HARRY KRISNANTO

SAID
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 24 Mei 1979
Posisi di RPK :
OB
Lama bekerja di RPK :
17 tahun
Harapan untuk RPK :
RPK semakin jaya
di udara, menjadi
motivasi untuk semua
pendengarnya. Selalu diberkati Tuhan.
Kenangan tak terlupakan :
Tidak pandang jabatan, atasan atau bawahan,
semua dianggap seperti keluarga.

RIKARDO MARBUN (HUMTO JAYA)
Tempat/Tanggal Lahir :
Tarutung, 3 Desember
1981
Posisi di RPK :
Penyiar (Staff Program)
Lama bekerja di RPK :
6 tahun
Harapan untuk RPK :
Sanggup menjadi agen
perubahan untuk Jakarta
dan Indonesia yang jauh lebih baik. Agen perubahan
untuk kesehatan, lingkungan hidup, dan ekonomi
serta budaya dan politik.
Kenangan tak terlupakan :
Sekali waktu meminta komentar Sahabat RPK
tentang informasi yang dibagikan. Menunggu
sampai 45 menit dan tak kunjung menerima sms
atau telepon Sahabat RPK yang mau berkomentar.
Karena penasaran, akhirnya bikin kuis berhadiah
tiket seminar. Dan byarrrr, muncullah puluhan sms
menjawab pertanyaan kuis. Ternyata tak seperti
dugaanku sebelumnya, banyak orang menyimak
informasi yang kubagikan.
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DEDE RUSLI
Tempat/Tanggal Lahir :
Bogor, 4 Oktober 1973
Posisi di RPK :
Produksi
Lama bekerja di RPK :
20 tahun
Harapan untuk RPK :
Sehat, sukses, sejahtera.
Kenangan tak terlupakan :
•Dulu sebagai supir RPK, meninggalkan kru RPK
di toko kue. Perasaan kru tersebut sudah naik ke
dalam mobil. Eh... ternyata tertinggal... hadeh....
•Menyaksikan langsung peristiwa kerusuhan tahun
1999 di KPU jalan Diponegoro (keren sekaligus
menegangkan).
•Outbond bersama kru dan pendengar RPK.
•Jadi operator studio on air (mantab).

MAUREEN MARIANNE
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 13 September
1979
Posisi di RPK :
Marketing
Lama bekerja di RPK :
9 bulan
Harapan untuk RPK :
Semakin berkibar, maju
dan berkembang dalam
program-program radionya.
Kenangan tak terlupakan :
Sering kagetan, karena tiba-tiba ada yang teriak
disaat serius/fokus. Banyak bercandanya.

Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 23 Oktober 1968
Posisi di RPK :
Marketing Staff
Lama bekerja di RPK :
21 tahun
Harapan untuk RPK :
Semoga RPK tetap
memberkati para
pendengarnya dan
memiliki gedung sendiri yang representatif. Selain
itu RPK mempunyai “side bisnis” lain yang dapat
mendukung RPK menjadi lebih besar lagi.
Kenangan tak terlupakan :
•Mewakili RPK dalam Program Kerjasama dengan
RSI (Radio Singapura International), berkunjung ke
RSI dan mengikuti Seminar Bisnis di Singapura.
•Meliput peristiwa reformasi di DPR dan peristiwa
Semanggi, benar-benar mendebarkan dan bangga
bisa menjadi saksi sejarah.

JAN CALVIN PINDO
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 17 Januari 1967
Posisi di RPK :
Manager Marketing
Lama bekerja di RPK :
3 tahun
Harapan untuk RPK :
•Makin baik di semua
lini. •Makin diterima
khalayak ramai, •Makin
jaya!.
Kenangan tak terlupakan :
Di RPK : makan, kerja, makan, kerja, tertawa, ha..
ha.. ha....

RUDY IRVAN
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 4 Februari 1971
Posisi di RPK :
Kepala Unit Musik &
Produksi
Lama bekerja di RPK :
26 tahun
Harapan untuk RPK :
RPK semakin menjadi
saluran berkat bagi
pendengar, mitra-mitra dan terus menyuarakan
kebenaran Firman Tuhan.
Kenangan tak terlupakan :
Saat pindah dari gedung Dana Pensiun ke tempat
baru Juli 2016, menyaksikan studio RPK yang masih
dalam kondisi sangat bagus dirobohkan.

LEVINIA DWIYANA
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 19 Oktober 1992
Posisi di RPK :
Staff Produksi & Kru SOS
Radio Online
Lama bekerja di RPK :
2 tahun
Harapan untuk RPK :
Semoga semakin eksis
dan berkualitas program
& SDM-nya. Adain lagi dong program-program
request-nya. Sukses terus!
Kenangan tak terlupakan :
Kalo mati listrik, semua pasti ngumpul di studio
hahaha...
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ARTHUR TEESEN
Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 22 Agustus 1984
Posisi di RPK :
Produksi & IT
Lama bekerja di RPK :
3 tahun
Harapan untuk RPK :
RPK senantiasa menjadi
berkat melalui programprogram siarannya.
Menjadi portal informasi tidak hanya untuk umat
kristiani, tapi untuk seluruh pendengar lintas iman,
generasi dan latar belakang. Dan pastinya juga RPK
di usia lepas dari 50 tahun selanjutnya semakin
menjadi berkelas dan berdampak.
Kenangan tak terlupakan :
Pertama kali masuk RPK langsung dapat tugas
desain logo HUT RPK 47. Awalnya kaget, tapi Puji
Tuhan, ide logo diterima dan bisa dipakai sebagai
logo resmi HUT RPK 47.

YANDI
Tempat/Tanggal Lahir :
Tasikmalaya, 22 Agustus
1990
Posisi di RPK :
Operator
Lama bekerja di RPK :
2 tahun
Harapan untuk RPK :
•Sukses, •Menginspirasi,
•Jaya.
Kenangan tak terlupakan :
Saat saya diangkat dari OB (office boy) menjadi
operator.

B KISAH
. Inspirasional Kru

Unik sekali mengetahui bahwa insan di RPK pada umumnya memiliki
kenangan jauh sebelum mereka bekerja di radio yang sama. Ceritacerita menjadi lengkap ketika mereka benar-benar menjadi bagian
dari radio legendaris komunitas kristen ini.
Sila simak.
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ada berita, lagu, edukasi dan informasi
lainnya. Jika di rumah seharian, seharian
pula saya mendengarkan radio.

AKRAB DENGAN RADIO SEJAK KECIL
- Humto Jaya -

Sejak SD, saya hobi mendengarkan radio.
Memang saya tidak punya radio sendiri.
Saya menguping radio tetangga. Rumah
kami hanya berbatas dinding papan.
Jadi suara radio tetangga itu dapat saya
tangkap dengan baik, dari rumah saya.
Waktu itu hanya ada satu stasiun radio
di kampung kami, di Tarutung Tapanuli
Utara. Biasanya tetangga kami menyetel
radio sepanjang hari. Bagian yang paling
saya suka adalah pendengar boleh
memesan lagu untuk diputar. Menjelang
sore atau malam hari, volume radio
dikecilkan. Saya terpaksalah merapatkan
telinga ke dinding papan.

Hobi mendengarkan radio terbawa ketika
saya merantau ke Pematangsiantar. Saya
melanjutkan ke SMP. Di sini saya menyewa
satu kamar alias kos. Senangnya, pemilik
kos juga pendengar radio. Kok pas ya?

Pertengahan 2002, pertama kali saya
mendengar siaran RPK, yaitu program
Your Request. Saya kuliah di semester
3 saat mengajukan diri untuk magang
di RPK. Sayangnya ditolak. Uniknya,
2-3 minggu setelah itu, seorang teman
mengajak saya ke RPK. Saya menemani
dia sebagai narasumber. Waktu itu RPK
punya program khusus mahasiswa, yaitu
Sahabat Kampus.
RPK mengundang mahasiswa-mahasiswa
menjadi narasumber.

Ketika di SMA, saya kepengin jadi penyiar
radio. Ada kakak senior saya tahu soal
siaran radio. Cerita dia makin membuat
saya suka radio. Saya penasaran untuk
siaran.

Pada kedatangan kedua kali, kami
menyarankan kepada RPK agar program
itu dikelola oleh mahasiswa. Saran kami
diterima. Penyiar internal RPK digantikan
oleh mahasiswa, juga narasumber
yang diundang. Siaran itu membahas
keseharian kaum muda seperti gaya
berpacaran, gaya berbusana ke gereja,
sesekali menyinggung politik, dan
bahasan seputar mahasiswa.

Lalu saya kuliah di Institut Ilmu Sosial &
Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Saya masih
mendengarkan radio. Kali ini saya merasa
perlu mendengar radio karena di sana

Program mahasiswa mengudara pukul
10-11 malam. Di antara enam mahasiswa
yang mengelola program, saya laki-laki
satu-satunya. Jadilah seusai siaran,
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saya bertugas mengantar
pulang
teman perempuan yang tinggalnya jauh.
Program ini berlangsung setiap minggu
selama dua tahun. Saya berhenti ketika
sibuk mengerjakan skripsi.
Setelah saya lulus, tidak ada lowongan
di RPK. Karena ingin menjadi penyiar,
saya melamar menjadi korektor bahasa di
satu media olahraga dan di Kantor Berita
Radio 68H (KBR). Saya bekerja selama
3,5 tahun, sebelum kemudian tergabung
dalam tim tabloid Bola selama setahun.
Setelah itu saya menganggur tiga bulan
ketika seorang teman RPK menawarkan
pekerjaan. Dua kali wawancara, pada
31 Mei 2011, saya mulai bekerja di RPK
sebagai penyiar. Wah, itu seperti hadiah
dari Tuhan karena bertepatan dengan
satu tahun saya berhenti merokok.
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Saya melamar. Teman-teman saya bilang,
“Kalau mau jadi penyiar, latihan dulu
rekaman sendiri satu jam.” Saya sempat
khawatir. Tetapi kenyataannya, saya
langsung bersiaran tunggal Program
Your Request Eighties dan Nineties,
ketika diterima bekerja. Didampingi
Humto, saya mengatur musik, suara dan
perangkat komputer studio. Dan, saya
pun dipercayakan membuat logo RPK ke47 tahun.

LEPAS ROKOK, BANGUN PAGI
- Arthur Teesen -

Ketika masih di Taman Kanak-kanak, saya
sering diajak Papa jalan-jalan. Entah itu
ke pelabuhan, ke kota, atau ke mana saja.
Selama perjalanan di mobil, Papa pasti
menyetel radio. Saya duduk di tengah,
di pangkuan Papa, ikut mendengarkan.
Mungkin itulah pertama kali saya
mendengar siaran RPK. Lagu-lagu rohani
yang dipantengin Papa dan Mama. Atau
lagu-lagu hits zaman itu. Semua itu
kenangan penting bagi saya.
Tahun 2003, Bobby Moningka mengajak
saya siaran di RPK. Bersama grup musik
rohani Tutor Akustik, kami mengisi
program Christian Single.

Waktu itu studionya masih di gedung lama.
Unik juga. Saya sudah mendengarkan
RPK sejak kecil. Tak menyangka saya
bersiaran di radio yang sama, ketika
dewasa.
Bertahun kemudian, Mas Argo, penyiar
RPK, mengajak saya siaran. Tahun 2012
waktu itu. Saya mengisi program Saung
Nusantara. Kami bersiaran malam hari.
Bagi saya itu kesempatan mengangkat
Manado agar lebih banyak dikenal orang.
Tahun 2014, seorang teman mengabari
tentang RPK yang sedang memerlukan
tenaga baru bagian program.

Setelah bekerja di RPK, saya banyak
menyesuaikan diri: tidak merokok dan
bangun pagi. Saya pikir itu bagus buat
saya. Jika rasa-rasa ingin merokok, saya
berkata kepada diri sendiri, suara akan
terganggu dan saya tak dapat siaran.
Perubahan itu terjadi begitu saja. Soal
bangun pagi, awalnya sering repot. Lamalama, itu menjadi hal biasa. Bahkan saya
ketagihan siaran pagi.
Teman-teman musik saya bilang, saya
berubah sejak di RPK. Saya kelihatan
lebih sehat, segar dan gemuk. Padahal
sebelumnya, saya sulit gemuk. Pola hidup
saya berubah. Radio membuat hidup saya
berubah.
Ketika bertugas ke lapangan, saya dapat
bertemu banyak orang yang dulu saya
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tidak mungkin dapat ditemui. Rupanya
nama RPK cukup dikenal di kalangan
musisi dan politisi.
Suasana kantor yang ‘setengah gila’
juga menyenangkan. Kami bekerja
profesional. Kebersamaan kami kuat,
tidak saling meninggalkan. Konflik pasti
ada. Tetapi diselesaikan. Persekutuan
kami luar biasa.
Yang menyenangkan saat ada yang ulang
tahun. Makan-makan!
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Kisah Inspirasional Kru

Kisah Inspirasional Kru

RPK. Sebelum pulang kampung untuk
Natal bersama keluarga tahun 1994,
saya memasukkan lamaran ke RPK. Dan
pada Januari 1995, saya mulai bekerja di
bagian keuangan.

RUMAH SAYA
- Sanur Pangaribuan -

Tahun 1994, saya mendengar siaran
RPK di rumah Om saya. Setiap pukul 5
pagi, RPK “membangunkan” seisi rumah.
Tante membesarkan volume. Kencang.
Sontak, kami semua bangun. Lamalama, saya sendiri mulai menyetel radio
dan mencari gelombang RPK. Biasanya,
tengah malam ada program doa. Saya
suka mendengarnya.
Sebelumnya saya bekerja di sebuah
perusahaan yang berkantor di Roxy,
Jakarta Barat. Pekerjaan saya banyak.
Kalau tidak selesai di kantor, saya bawa
pulang. Adik Om saya bekerja di kantor
pajak. Ia memeriksa pajak di RPK.

Suatu hari di rumah, ia melihat apa yang
saya kerjakan. Ia kemudian tahu bahwa
saya mengerjakan akunting, keuangan,
pajak.
“Tuh, di RPK lagi butuh orang keuangan.
Kamu melamar ke sana saja. Ada
lowongan ,” anjur Om saya.
Tetapi karena sudah bekerja di Roxy, saya
berpikir, apa alasan berhenti bekerja?
“Kantor kamu jauh. RPK ‘kan lebih dekat,”
Om saya berargumen. Benar juga. Pada
dasarnya mendengar ada lowongan itu
saja saya sudah senang. Saya bangga
sekali kalau dapat menjadi bagian dari

Selain lagu dan acara doa malam, saya
senang RPK karena suara penyiarnya
keren. Yohana dan Lexi, dua penyiar
favorit saya. Saya sangat penasaran.
Seperti apa sih mereka? Kalau mendengar
suaranya, saya pikir orangnya pasti
keren! Hari pertama ngantor di RPK, saya
bersebelahan meja dengan Yohana. Oh,
ini toh Yohana, pikir saya. Senangnya
bukan main.
Setahu saya, satu-satunya radio rohani
di Jakarta, yaitulah RPK. Lagu-lagunya
yang ditayangkan bagus. Selain lagu,
RPK menyajikan banyak informasi. Itu
sebabnya sebagai pendengar, saya jadi
tahu banyak. Pada Sabtu atau Minggu
siang, saya mendengarkan RPK. Salah
satu favorit saya adalah program kirimkirim lagu. Karena saya bekerja di RPK,
saudara-saudara saya sering menitip
mengirim lagu untuk teman atau saudara
yang sedang berulang tahun. Keluarga
besar saya juga pendengar setia RPK.
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Tahun ini saya sudah 22 tahun bekerja
di RPK. Teman-teman datang dan pergi.
Namun demikian suasana selalu kembali
hangat seperti keluarga.Ini rumah saya.
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Kaum milenial lahir pada era 1980-2000. Mereka identik
dengan generasi digital, sekaligus arsitek perubahan
kehidupan sosial yang memanfaatkan teknologi.
- Errol Jonathans -

C
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Lima puluh nama narasumber di bawah ini dijumpai oleh penulis dalam
berbagai kesempatan berbeda. Ada yang ditemui penulis ketika sedang
berada di RPK - sebagai narasumber dan mahasiswa yang sedang magang.
Ada juga ketika penulis menjadi penumpang kendaraan berbasis online dan
pengemudinya sedang mendengarkan siaran RPK secara langsung, dan
mengajaknya ke studio untuk melihat langsung radio kesayangannya. Atau
narasumber yang kontaknya didapat dari kelompok WA pendengar RPK. Seru
mendengarkan mereka berkomentar tentang RPK!
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1.
Rosalia Airin
Usia :
20
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Kalbis Institute, jurusan
Broadcasting semester 6.
Komentar/Harapan :
RPK senantiasa menjadi berkat melalui programprogram siarannya. Menjadi portal informasi
tidak hanya untuk umat kristiani, tapi untuk
seluruh pendengar lintas iman, generasi dan
latar belakang. Dan pastinya juga RPK di usia
lepas dari 50 tahun selanjutnya semakin menjadi
berkelas dan berdampak.

2.
Alvina Eunice Christian
Usia :
20
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Kalbis Institute, jurusan
Broadcasting semester 7.
Komentar/Harapan :
Semoga RPK terus mempertahankan
idealismenya untuk selalu menyiarkan berita
dan informasi yang positif agar tetap bisa
menjadi radio yang memiliki keunikan.

3.
Helen
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Kalbis Institute, jurusan
Broadcasting semester 7.
Komentar/Harapan :
Semoga RPK menyediakan konten yang lebih up
to date dan lebih berjiwa muda.
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4.
Josea Christian
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Kalbis Institute, jurusan
Broadcasting semester 7.
Komentar/Harapan :
RPK sangat mendidik. Sekarang tidak banyak
radio yang konsisten seperti RPK. Semoga di
usia 50 tahun RPK tetap eksis, mampu bersaing,
dan tetap pada pendirian, yaitu menyampaikan
informasi yang mendidik.

5.
Ro’fatul Fauziah
Usia :
20
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan
Ilmu Komunikasi Semester 5.
Komentar/Harapan :
Tetap mempertahankan program kebanggaan,
pendidikan dan kesehatan. Semoga tetap
menjadi radio yang memberikan wawasan
kepada masyarakat. Selalu menjadi radio yang
kekinian.

6.
Mulyadi
Usia :
44
Pendidikan/Pekerjaan :
Operasional Staff
Komentar/Harapan :
Semoga sukses dan maju terus di udara. Tetap
eksis.

7.
Kristianto
Usia :
38
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Komentar/Harapan :
Semoga tetap jaya di udara, bisa mengedukasi
masyarakat tentang kesehatan jiwa.

8.
Githa
Usia :
35
Pendidikan/Pekerjaan :
Pelayanan Psikologi & Terapi
Komentar/Harapan :
Semoga tetap konsisten dalam memberi edukasi
kepada masyarakat sehingga banyak orang yang
terbantu.
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10.
Pdt. Bernalto D.Th
Usia :
55
Pendidikan/Pekerjaan :
Pengusaha/Pendeta
Komentar/Harapan :
Limpah berkat dan kesehatan buat seluruh
direksi dan karyawan RPK. Dan RPK menjadi
radio terdepan di dunia.

11.
Herzon Michael Rijkers
Usia :
44
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan
Komentar/Harapan :
Semoga RPK semakin dipakai Tuhan luar biasa
untuk memberitakan kabar baik bagi bangsa
Indonesia. Amin.

9.
Alifah Shabrina
Usia :
22
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Universitas Indonesia Ilmu
Kesejahteraan Sosial semester 9, Skripsi: Studi
Kasus Modal Sosial Kelompok dan Fungsi
Objektif Keluarga dalam Menghadapi Orang
dengan Skizofrenia (ODS)
Komentar/Harapan :
Semoga program RPK semakin menginspirasi
para pendengar, konsisten dalam tema dan isu
kesehatan yang update.

12.
Ari Dwi Astuti
Usia :
36
Pendidikan/Pekerjaan :
Crafter/Penjahit
Komentar/Harapan :
Semoga RPK semakin menjangkau banyak
pendengar di Indonesia. Tambahin dong
program buat anak muda, jadi makin banyak
pendengar muda. Sukses selalu buat RPK.
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13.
Angellia
Usia :
24
Pendidikan/Pekerjaan :
S2
Komentar/Harapan :
Semoga semakin banyak pendengar, dan RPK
menjadi berkat lewat siaran-siarannya. Makin
rame siarannya.

14.
Zipporah A. T. (Rara)
Usia :
23
Pendidikan/Pekerjaan :
S1
Komentar/Harapan :
Semoga RPK semakin bertumbuh menjadi
radio yang memberkati banyak orang
melalui siaran-siarannya, terutama dalam
menumbuhkan spiritual anak muda.

15.
Regina Ria
Usia :
23
Pendidikan/Pekerjaan :
D3-Sipil
Komentar/Harapan :
Semoga varian acara di RPK semakin
berkembang, semakin kreatif dan memberkati
semua lintas umur.
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16.
Aike Tirtayadi
Usia :
22
Pendidikan/Pekerjaan :
S1 Perhotelan/Karyawan
Komentar/Harapan :
Semoga RPK semakin punya banyak acara
anak muda sehingga disukai oleh anak
muda dan dapat menjadi platform pemuda
untuk berkembang maju di dalam Tuhan dan
lingkungan.

17.
Lidya Betsiane Costancia Hatusupy
Van-Harling
Usia :
63
Pendidikan/Pekerjaan :
Ibu Rumah tangga
Komentar/Harapan :
Semoga RPK jaya terus di udara.

18.
Gabriela Suzetta Hatusupy
Usia :
25
Pendidikan/Pekerjaan :
STIKOM InterStudi Semester 10 (baru lulus)
Komentar/Harapan :
Kiranya RPK selalu menginspirasi dan
menolong mahasiswa yang sedang
mengerjakan skripsi/tugas akhir. RPK tetap
jaya di udara.

19.
Citra Kriyona Wattimena
Usia :
28
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan Swasta/Musisi
Komentar/Harapan :
Semoga RPK menjadi yang terbaik diantara
yang baik.
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22.
Sarah Dohar M. Hutadjulu, SE, RFP, CFP
Usia :
57
Pendidikan/Pekerjaan :
Financial Planner
Komentar/Harapan :
Selamat Ulang Tahun Emas untuk RPK. Kiranya
selalu jaya di udara, menjadi saluran berkat
bagi para penggemar setianya di seluruh
dunia.

20.
Nani Yuanita Mook
Usia :
31
Pendidikan/Pekerjaan :
Dokter
Komentar/Harapan :
Semoga RPK lebih lagi jadi berkat buat banyak
orang, terutama bagi pendengarnya.

21.
Esterina Sutiono
Usia :
58
Pendidikan/Pekerjaan :
Pengurus CISC (Cancer Information and
Support Center) wadah komunitas segala jenis
kanker non profit.
Komentar/Harapan :
Happy Golden Anniversary untuk RPK. Hebat
luar biasa RPK bisa mencapai usia 50 tahun
tanpa cuti mengudara, suatu masa yg panjang
dan tidak mudah untuk dilalui tapi RPK bisa
menggapainya. Semoga RPK semakin maju
dan menjadi media andalan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat. Bravo RPK!

23.
Ruth Warsini
Usia :
36
Pendidikan/Pekerjaan :
Wiraswasta
Komentar/Harapan :
RPK semakin sukses, maju, dan jaya di udara.
Semoga RPK bukan hanya live streaming &
Youtube saja tapi punya stasiun TV RPK.

24.
Osmar Tolhas Parningotan Sitanggang, ST
Usia :
41
Pendidikan/Pekerjaan :
Wiraswasta
Komentar/Harapan :
Selamat ulang tahun yang ke-50. Semoga
RPK dapat terus menjadi radio yang membawa
pelita kasih Tuhan ke dalam dunia ini. Sukses,
be the best by do the best with the Holy God.
Amin.

172

50 Voices In The 50th Years Of RPK

25.
Angelina B.Labut
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Universitas Nasional, Ilmu
Komunikasi semester 7
Komentar/Harapan :
Semoga Radio Pelita Kasih selalu memberikan
program acara yang inspiratif. Menjadi radio
yang produktif.

26.
Mia Aulia
Usia :
22
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Universitas Gunadarma,
Manajemen semester 8
Komentar/Harapan :
Semoga RPK sukses selalu. Semoga
pendengarnya makin banyak.

50 Voices In The 50th Years Of RPK

28.
Abdiel Fortunatus Tanias
Usia :
30
Pendidikan/Pekerjaan :
Biro Pemuda PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di
Indonesia)
Komentar/Harapan :
Semoga program-program RPK makin
berkualitas, makin keren, dan kreatif. Semakin
diminati dan dicintai banyak orang.

29.
Ucok Mangarimpun Dame
Usia :
37
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Komentar/Harapan :
Kiranya Radio Pelita Kasih selalu jaya di udara
dan menjadi berkat di tengah dunia penuh
dosa ini.

30.
Monique Yvette Agustiani
27.
Ryan
Usia :
25
Pendidikan/Pekerjaan :
Freelance
Komentar/Harapan :
Semakin maju dan menjadi yang terbaik.

Usia :
60
Pendidikan/Pekerjaan :
Pensiunan Karyawan
Komentar/Harapan :
Tetap eksis, maju terus dengan programprogram yang memberkati dan kiranya
diberkati senantiasa, Amin! Selamat ulang
tahun yang ke-50 tahun, God bless RPK all the
way!

31.
Sardjono
Usia :
59
Pendidikan/Pekerjaan :
Purnawirawan Polisi
Komentar/Harapan :
Selamat ulang tahun ke-50, di usia emas
semoga RPK tetap mengudara dan menjadi
milik semua masyarakat luas di Indonesia
yang menyajikan acara-acara berwawasan
nusantara.

32.
Dubbel Manalu
Usia :
58
Pendidikan/Pekerjaan :
Sarjana Hukum/Pensiunan Polisi
Komentar/Harapan :
Tahu RPK sejak saya mulai ke Jakarta tahun
1986. Saya mengikuti berita-berita di RPK.
Materi yang diberikan bekal bagi kehidupan
sehari-hari. Acara rohani, sebagai orang
Kristen saya rindu ayat-ayat dari Firman
Tuhan. Agar tahu bersyukur dan berterima
kasih karena ada Tuhan. Selamat ulang tahun
ke-50, RPK. Semoga tetap jaya di udara dan
sukses di masa depan. Selain program rohani
saya juga suka program kesehatan. Salah
satunya tentang kolesterol dan tekanan darah
tinggi. Di sana ada pemandu, narasumber
yang dihadirkan, dan ada nomor yang dapat
dihubungi seandainya pendengar ingin
berkonsultasi. Membahas segala sesuatu
tentang penyakit itu dan diberitahu contoh
misalnya pantangan makanan, olahraga yang
cocok apa saja. Pokoknya toplah RPK.
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33.
Sin An
Usia :
45
Pendidikan/Pekerjaan :
Pekerja Swasta
Komentar/Harapan :
Sukses dan jaya terus. Kiranya Radio Pelita
Kasih menjadi berkat.

34.
Cahyo Adi Susantio
Usia :
37
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Komentar/Harapan :
Selamat ulang tahun Radio Pelita Kasih (RPK)
ke-50th, semoga makin maju dan program
berkembang. Kiranya acara selalu terus
diperbaharui. Saya senang ada kerjasama
program kesehatan yang selama ini saya
dengar dari narasumber dokter RSCM.

35.
Lydia Grace Carla Yoanita
Usia :
34
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan
Komentar/Harapan :
Doa dan harapan saya buat 50 tahun RPK,
semoga RPK selalu menjadi berkat buat
pendengarnya. Tetap mengudara dengan
program yang beda dari radio-radio lain.
Selamat Ulang Tahun, RPK. Selamat mejadi
berkat dan diberkati selalu.
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36.
Yunita Sari
Usia :
39
Pendidikan/Pekerjaan :
Guru Privat
Komentar/Harapan :
Semoga RPK makin sukses dan diberkati
Tuhan. Acaranya makin berbobot dan menjadi
berkat untuk siapa pun yang mendengarkan.
Harapan, lebih banyak lagu rohani pada siang
hari.

37.
Ruth Alfarina
Usia :
30
Pendidikan/Pekerjaan :
Pegawai BUMN
Komentar/Harapan :
Selamat ulang tahun, RPK. Makin eksis, makin
maju, makin diberkati, dan menjadi berkat.
Kalau boleh tanda waktunya pukul jangan
keseringan apalagi kalau dengerin khotbah.☺

38.
David Malaihollo
Usia :
48
Pendidikan/Pekerjaan :
Wiraswasta
Komentar/Harapan :
Kiranya RPK terus maju, berkembang dan
menjangkau lebih banyak pendengar. Menjadi
berkat buat pendengar yang setia mendengar
radio kesayangan mereka. Dan kiranya
program-programnya tampil beda dari radioradio yang lain. Selamat ulang tahun, RPK.
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39.
Ari Darmawan
Usia :
57
Pendidikan/Pekerjaan :
Penulis Freelance
Komentar/Harapan :
Kiranya RPK 96.3 FM diberkati. Karyawan dan
seluruh sumber daya pendukungnya menjadi
alat Tuhan, untuk memuliakan nama TUHAN.
Sebab ada tertulis: Raja Mulia Bertahta di Atas
Pujian. Amin.

40.
Irene Dumais
Usia :
52
Pendidikan/Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga
Komentar/Harapan :
Kami bersyukur atas umur panjang radio
tercinta, RPK ke-50 tahun. Kiranya melalui
siaran radio RPK menjadi berkat bagi banyak
orang. Kiranya Tuhanmemberkati seluruh crew,
staff dan semua yg terkait dalam keluarga RPK.

42.
Robertos Danang Obie
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Karyawan
Komentar/Harapan :
Selamat ulang tahun buat Radio Pelita Kasih.
Makin sukses dan berjaya. Amin.

43.
Keifal Islami
Usia :
24
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Jurnalistik semester 11
Komentar/Harapan :
Semoga RPK FM semakin solid dan sukses di
usia ke-50.
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45.
Erisa
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Jurnalistik semester 7
Komentar/Harapan :
Semoga RPK tetap menjadi radio yang
informatif, tetap memberi info yang menarik
dan berguna bagi pendengarnya.

46.
M.Pratama
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Jurnalistik semester 7
Komentar/Harapan :
Semoga RPK Fm tetap menyiarkan program
yang informatif dan menjadi lebih baik lagi.

41.
Anita Ngale
Usia :
34
Pendidikan/Pekerjaan :
Guru TK
Komentar/Harapan :
Kiranya di usia Emas ini RPK semakin jaya di
udara, terus menjadi garam dan terang bagi
setiap orang yang menikmati siaran RPK.
Tuhan Yesus memberkati seluruh crew RPK
dalam setiap programnya. Puji Tuhan ya, RPK
menapaki usia emas.

44.
Ainuz Ziyad Maliki
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Komunikasi semester 8
Komentar/Harapan :
Semoga sukses terus, tetap konsisten dalam
memberi pendidikan hukum bagi masyarakat.

47.
Doddy Abdallah
Usia :
19
Pendidikan/Pekerjaan :
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Jakarta),
Filsafat semester 7
Komentar/Harapan :
Semoga makin mencerahkan, mendidik, dan
menginspirasi bangsa!.
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48.
Tiopan Sipahutar
Usia :
36
Pendidikan/Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga
Komentar/Harapan :
Radio Pelita Kasih oke banget! Kiranya musik
rohani diperbanyak.

49.
Uget (Evaliani)
Usia :
28
Pendidikan/Pekerjaan :
Guru
Komentar/Harapan :
Terpujilah Tuhan yang terus menyertai RPK FM,
kiranya terus mengudara sebagai berkat bagi
pendengar yang mencari Tuhan. Semoga lagulagu dan program-program RPK mewadahi
remaja dan pemuda generasi milenial.

50.
Juninho Joedry Marchellinho Siappa
Usia :
21
Pendidikan/Pekerjaan :
Universitas Bunda Mulia, Jurusan Broadcasting, semester 7
Komentar/Harapan :
No Gossip, No Hoax
Sebagai mahasiswa semester 7, ada keharusan magang. Saya bertanya-tanya, di mana tempat
magang yang keren? Senior saya magang di RPK dan menjelaskan bahwa radio ini peduli pendidikan
dan kesehatan. Berarti nggak ada gosip dong ya? Keren, saya pikir. Saya antigosip. Menurut saya,
concern RPK pada pendidikan dan kesehatan itu hal-hal penting dalam kehidupan.
Seminggu setelah saya mengirim berkas untuk magang, awal September saya diterima. Saya
akan magang selama dua bulan. Awal November, saya sudah harus membuat laporan tentang apa saja
yang sudah saya lakukan dan dapatkan dari RPK.
Kakak-kakak di RPK baik, ramah, dan terbuka. Saya diajar membuat artikel yang baik
dan benar, tanpa menyinggung atau menyalahgunakan data. Tulisan saya tentang penertiban
pembangunan trotoar di Jakarta sudah diedit dan dimuat di website RPK. Saya senang diberi
kesempatan siaran dan menjadi narasumber untuk program Ada Apa dengan Kampus? Topiknya
tentang membahas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus.
RPK juga terbuka dan mau berinteraksi dengan siapa pun, bersedia memberi atau menerima
informasi. Kesan saya, RPK bikin kita adem. Walaupun saya mahasiswa magang tetapi mereka tidak
memandang remeh, malah sudah dianggap bagian dari organisasi.
RPK go digital. Saya harap RPK dapat melebarkan jangkauannya dan terus berkembang agar
dapat membantu masyarakat memperoleh informasi-informasi yang benar dan penting. RPK tidak
menyiarkan berita hoax karena RPK juga selalu memunculkan informasi dari narasumber-narasumber
yang terpercaya.
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Moses Pandapotan Harahap
Komisaris Utama

Budi Wijana
Komisaris

Titi Yuliasih
Komisaris

Royandi Tanudjaya
Komisaris

John Katapi Siswadi
Direktur Utama

Harsiatmo Duta Pranowo
Direktur
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