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I. Pendahuluan 

Mungkin masih banyak orang yang belum begitu mengenal media kreatif baru yang 

satu ini, sekilas memang mirip sekali dengan siaran radio. Namun terdapat beberapa hal baru 

dari Podcast. Podcast adalah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio.  

Salah satu jurnalis The Guardian, Ben Hammersley pada tahun 2004, mengusulkan 

istilah “podcast” yang merupakan kepanjangan dari “play-on-demand” dan “broadcast”. 

Kemudian, diadopsi oleh perusahaan Apple, pada produk iPod dan Apple Podcasts. 

Kemudian, Apple merilis fitur podcast pada tahun 2005. Siaran audio tersebut sudah 

bermunculan pada berbagai jaringan radio yang ada, seperti BBC, NPR, CBC Radio One, dan 

lain sebagainya. Untuk sekarang, tidak hanya perusahaan besar yang dapat menayangkan 

sendiri podcastnya, namun kita juga dapat melakukannya sendiri. 

Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum 

melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan dan ditayangkan secara 

langsung dalam frekuensi tertentu. Namun, podcast dapat diimplementasikan kapan pun serta 

dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada.  

Saat ini cukup banyak jenis konten podcast yang berkembang. Mulai dari berita, 

wawancara, dan feature atau dokumenter. Tapi tidak terbatas pada jenis itu saja. Saat ini 

berbagai kreatifitas dilakukan oleh para podcaster, seperti dalam bentuk blog bersuara, yaitu 

pemilik blog bisa bercerita dalam bentuk audio yang ia letakkan pada blognya. Blog itu bisa 

bercerita tentang pengalamannya, kuliner, travelling dan lainnya. Podcast berita dan feature 

berisi berita dan feature, yang beberapa di antaranya menyantumkan file audio.  

Memang perkembangan podcast di Indonesia masih belum populer dibanding jumlah 

video yang di-upload ke situs Youtube.com. Untuk menjadi industri kreatif, maka 

pemanfaatan podcast sebagai media alternatif harus bisa melibatkan banyak sumber daya 

manusia kreatif. 

Mungkin podcast belum akan menyerap tenaga kerja yang banyak, tapi kreatifitas dan 

keterampilan dari individu menjadi kebutuhan. Ide kreatif untuk konten podcast seperti 

Indonesia Bercerita bisa menjadi nilai lebih. Indonesia yang lebih menyenangi budaya tutur 

dari pada budaya membaca lebih bisa menerima pesan melalui bentuk audio dari pada harus 

membaca teks yang panjang misalnya. Pada media audio seperti podcast, budaya tutur bisa 

dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi. 

  

II. Latar Belakang 

Sejak tahun 2020, Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Hal tersebut 

berdampak ke segala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan 



oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami krisis ekonomi. 

Pasalnya, akibat pandemi Covid-19 terjadi penurunan daya beli masyarakat yang tentunya 

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami 

UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Tercatat 

beberapa masalah terkait kondisi ekonomi yang dialami masyarakat khususnya pelaku usaha 

di Kecamatan Ciawi yaitu: 

1. Tidak adanya wadah bagi masyarakat Kecamatan Ciawi untuk menyalurkan kreativitas 

dan aspirasi; 

2. Kurangnya sarana promosi untuk segala bentuk aktivitas Masyarakat Kecamatan Ciawi; 

3. Kurang tereksplorenya Usaha Mikro Kecil Menengah di wilayah Kecamatan Ciawi; 

Terobosan baru diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan 

pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi melalui smartphone khususnya 

menggunakan media instagram dan youtube sehingga memudahkan penyebarluasan informasi 

kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Ciawi.  

Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Ciawi bersama Ciawi Creative Branding 

(CCB) membuat sebuah wadah berupa podcast bernama KURCACI (Kumpulan Obrolan 

Masyarakat Kecamatan Ciawi) yang berfungsi untuk menyalurkan kreativitas dan aspirasi 

Masyarakat Kecamatan Ciawi dengan mengemasnya dalam bentuk obrolan santai serta 

menyebarluaskan informasi tersebut ke khalayak.  

 

III. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan dan perekonomian masyarakat melalui penyebarluasan 

informasi, terutama bagi para pelaku UMKM yang mengalami krisis di tengah pandemic 

Covid-19. 

b. Tujuan Khusus 

1. Tersampaikannya seluruh informasi di wilayah kecamatan Ciawi secara flexibel; 

2. Tereksplorenya seluruh usaha kecil dan menengah di Wilayah Kecamatan Ciawi 

yang saat ini masih kekurangan promosi dan belum diketahui banyak orang; 

3. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM Kecamatan Ciawi. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait program kerja 

Pemerintah Kecamatan Ciawi 

 

IV. Manfaat 

1. Memudahkan interaksi dengan masyarakat Kecamatan Ciawi secara online; 

2. Membantu menjangkau semua pihak terutama pengguna smartphone; 

3. Memperluas jaringan dengan adanya digital marketing; 

4. Menghemat biaya promosi bagi para pelaku UMKM di Wilayah Kecamatan Ciawi; 

5. Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Kecamatan Ciawi 

 



V. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Menyampaikan informasi digital seputar kegiatan yang terlakasana di wilayah 

Kecamatan Ciawi melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber. 

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Menghubungi narasumber yang berkompeten di dalam bidangnya 

2) Melaksanakan wawancara dengan narasumber secara langsung oleh tim CCB di acara 

podcast kurcaci 

3) Melakukan editing hasil dari wawancra dengan narasumber 

4) Memposting hasil kegiatan tersebut ke sosial media (youtube, instagram) 

 

VI. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan menghubungi narasumber untuk membuat janji/ pertemuan 

dengan tim CCB dan melaksanakan wawancara/tanya jawab di sebuah acara podcast 

KURCACI. Dalam pertemuan ini, dilakukan pembahasan tentang sektor usaha kecil dan 

segala kegiatan yang ada di di wilayah Kecamatan Ciawi. 

 

VII. Sasaran 

Seluruh warga masyarakat kususnya masyarakat Ciawi umumnya Kabupaten Bogor 

 

VIII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Juni 2020 Penulusuran masalah di 

lapangan 

2. Perumusan Ide Juni 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak 

/ koordinasi dengan Camat 

3. Perancangan Juli 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi Juli 2020 Pelaksanaan minimal 12 kali 

dalam 1 tahun 

 

B. Pelaksanaan Inovasi JUPENTUS 

Pelaksanaan kegiatan minimal 12 kali dalam setahun. 

NO KEGIATAN 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Podcast 

Kurcaci  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 

IX. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan 

evaluasi kegiatan dibuat oleh Tim CCB dan pelaporan dilaksanakan di Studio CCB 

Kecamatan Ciawi, data dan informasi dari hasil wawancara diolah dan dianalisa dan 

dilaporkan ke Diskominfo. 

 

 

  Ciawi, Juli 2020 

  Mengetahui Camat Ciawi 
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