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Welcome!!



IKLAN 

RADIO

Radio merupakan media yang memiliki jangkauan

selektif terhadap segmen pasar tertentu . radio

telah menjawab kebutuhan untuk meyakinkan

komunikasi yang dapat memacu perubahan

masyarakat. Berbeda dengan media cetak, radio

merupakan media auditif yang bersifat atraktif .
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Theater of the mind, artinya iklan

yang didengar harus mampu

menghasilkan pesan yang "bermain-

main” di benak pendengar.

Radio kurang menjadi perhatian

penuh pendengarnya. Dengan

demikian, iklan di radio didengarkan

sambil melakukan pekerjaan lain.

Pribadi, artinya media yang paling 

intim dengan khalayak sasaran

Iklan ditayangkan hanya sekelebat

atau sekali dengar.

KARAKTERISASI IKLAN RADIO



Suara Manusia Musik Jinggle Sound effect

PERALATAN YANG DIPAKAI DALAM 

AMUNISI IKLAN RADIO

Dalam beberapa iklan radio amunisi yang dipakai dari awal hingga akhir

adalah musik dan jingle dengan suara manusia yang menyanyikan sebuah

lagu mengiringi jingle tersebut.



Menulis sebagai bentuk

komunikasi langsung. Tidak ada

istilah pihak ketiga atau pihak

keempat yang harus dituju.

Menulis untuk berbicara, bukan

untuk dibaca atau ditatap. "Sampo

cocok untuk seluruh keluarga"

bukan "Shampo X adalah sampo

yang cocok digunakan oleh seluruh

keluarga"

PRINSIP-PRINSIP COPYWRITER



Menulis dalam kerangka

kreatif dari individu ke

individu. Citra yang 

dihidupkan adalah medium 

komunikasi personal.

Menulis dengan

prinsip sekali ucap, 

langsung dimengerti

Menulis dengan

kesadaran bahwa

hasil karyanya akan

diwujudkan dalam

bentuk suara.



Script iklan radio bentuknya seperti menulis naskah

sandiwara atau screenplay. Script ditulis dengan

bahasa lisan atau percakapan . Berbeda dengan iklan

media cetak, iklan di radio mempunyai bahasa,

batasan waktu, dan peristilahan yang khusus.

Script iklan radio menggunakan kode tertentu yg

diketahui secara umum oleh kalangan periklanan.

Waktu untuk iklan radio dibatasi oleh durasi, dan

dihitung berdasarkan detik.

• umumnya 60 detik (ada yang 30 atau 45 detik)

• 5-10 detik pertama sbg building situation

(pendengar sudah tahu setting dan tokoh)

• detik ke-11 sampai ddengan 45 berisi konflik

• detik ke-45 hingga 60 berisi solusi

FORMAT IKLAN RADIO



Musik

JinggleSuara Manusia

Sound effect, efek suara

PERALATAN YANG DIPAKAI DALAM 

AMUNISI IKLAN RADIO
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CONTOH RADIO



Berikut ini merupakan contoh script iklan radio

---------------------------------------------------------------------------------

Pengiklan : KPU

Brand : Pemilu 2004
Keterangan : Iklan layanan masyarakat
----------------------------------------------------------------------------------
Judul : Kucing dalam Karung
Intro : Musik Tanjidor Betawi (terdengar terus sampai akhir
komersial)
SFX : Suasana di warung makan. kucing menjatuhkan
gelas.
Man 1 : Eh Bang, udeh nggak waktunye lagi, Pemilu yang
sekarang kite dapati pemimpin seperti dapati kucing dalam
karung.
Man 2 : Ah, si Abang bisa aje. Eh, maksudnya gimane?
Man 1 : Gini nih, di Pemilu 2004 beda banget nih ame
Pemilu-Pemilu sebelumnya, karene rakyat dapet memilih
langsung calon anggota DPR, DPD, sampai presiden secara
langsung.
Man 2 : Nah trus caranye.
Man 1 : Ya, caranye dengan kite nyoblos gambar name-name
calon idola kite, Bang.
Man 2 : Wah pastine di Pemilu 2004, bakal calonnye kagak
nyari-nyari seperti kucing dalam karung. Ya Bang, ye, ye,
ye, ye Bang ye. La kata Abang begitu tadi.
----------------------------------------------------------------------------------



Radio merupakan media yang

fleksibel, dan media intrusif

Radio menawarkan peluang kreatif,

dapat dibawa dengan mudah dan

dapat di jangkau hingga

kepedesaan

Biaya produksi iklan

radio rendah dibandingkan

iklan di media lain dan media

yang tidak musiman

iklan dapat hadir di tengah

siaran tanpa mengakibatkan

orang beralih ke siaran lain .

radio mempunyai pendengar

yg spesifik dan dapat

mendukung kapanye iklan di

media lain

KEKUATAN IKLAN 

DI MEDIA RADIO



Radio tidak dapat mendemonstrasikan

produk yang diiklankan

Radio menyiarkan hanya sekelebat dan

sekali dengar. 

Radio bersifat terbagi, artinya dalam satu

wilayah terdapat banyak stasiun radio. 
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Pengiklan sulit memperoleh bukti bahwa stasiun

radio telah menyiarkan iklan sesuai pesanan
04

Kelemahan Iklan di Media Radio



IKLAN TV
Televisi merupakan media 

audiovisual yang canggih. Dengan

menggunakan dua elemen kekuatan

sekaligus yaitu audio dan visual 

menjadikan televisi sebagai media 

promosi yang sangat mahal. Sebuah

tayangan 60 detik saja akan dapat

disaksikan serentak oleh puluhan

juta bahkan ratusan ribuan juta

pasang mata di seluruh dunia.



Pesan dari produk dapat

dikomunikasikan secara total, 

yaitu audio, visual, dan gerak.

Iklan di televisi memiliki

sarana paling lengkap untuk

eksekusi

Iklan ditayangkan secara

sekelebat.

KARAKTERISASI IKLAN TELEVISI
Televisi merupakan media audiovisual sehingga penonton dapat melihat produk yang diiklankan

di televisi secara maksimal. 

INTERNET FINANCIAL REPORTING



sebelah kiri dibuat untuk melukiskan

rentetan adegan ataudisebut dengan

judul video 

Kolom sebelah kanan dibuat untuk

menjelaskan suara apa saja yang akan

terdengar pada saat visual ditampilkan

FORMAT 

IKLAN 

TELEVISI

Script yang terdiri dari dua

kolom. 

GAMBAR



Visual 

effect

Sound 

effect (SFX)

Warna

Super (super 

imposed)

Tokoh

Suara

manusia/VO

Lagu/

jingle

Musik

PERALATAN 

YANG DIPAKAI 

DALAM 

AMUNISI IKLAN 

TELEVISI



Contoh Script dan storyboard iklan televisi

Brand     : Planet Mint

Media : TV

Waktu : 30 detik

 
VIDEO AUDIO 

1 MS Tora sedang menggosok 
gigi menggunakan sikap gigi di 
kamar mandi 

Musik: Jingle masuk hingga 
selesai iklan komersial 

2 CUT Tora menggosok gigi 
dengan sikat gigi elektrik 

FVO: Ingin tahu cara membuat 
mulut tetap fresh, kesehatan 
gigi tetap terjaga, dan warna 
tetap putih? 

3 CUT Tora menggunakan obat 
kumur 

SFX: suara orang berkumur 

4 MS Setelah mulutnya terasa 
nyaman, segar, ia 
meninggalkan kamar mandi 

FVO: sekarang ada yang baru 
lho 

5 CUT Super: kemasan PLANET 
MINT. Bungkus yang terbuka, 
permen karet yang berbentuk 
bulat keluar. Dilatarbelakangi 
oleh visual effeck gelembung-
gelembung air  

SFX: suara gelembung 

6 MS Esok paginya, Tora berada 
dalam kamar mandi untuk 
aktivitas biasa setiap harinya, 
ia memegang kemasan 
PLANET MINT 

Super: ESOK HARINYA ….. 
(di sudut kanan atas) 

Tora : yang baru … 

7 Ekstrem CU: tangan Tora 
meletakkan bulatan permen 
PLANET MINT dan 
meletakkannya di tangan 

Musik 

8 MS: Tora mengunyah, nyengir 
dengan ekspresi segar dan 
meninggalkan kamar mandi 

Tora: Benar-benar fresh 

9 CUT ke produk PLANET 
MINT 

Super: Sefektif menyikat gigi 

FVO: PLANET MINT, seefektif 
menyikat gigi. 

 



KEKUATAN DAN KELEMAHAN IKLAN DI 

MEDIA TELEVISI

KEKUATAN KELEMAHAN

Televisi mempunyai pengaruh dan dampak

komunikasi yang kuat karena mengandalkan

audio, visual, dan gerak.

Biaya yang absolut yang besar untuk

memproduksi dan menyiarkan iklan komersial.

Iklan televisi mempunyai efisiensi dalam hal

biaya.

penonton televisi tidak selektif dibandingkan

kabar dan majalah yang segmentasinya lebih

tajam.
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CONTOH IKLAN TV



Dalam pengertian ini, media cetak yang

dipakai untuk memasang iklan adalah

surat kabar dan majalah. Dalam media ini

dikenal jenis iklan baris, iklan display, dan

iklan advetorial.

IKLAN MEDIA CETAK

Iklan display merupakan iklan yang paling

dominan pada surat kabar maupun majalah.

Ukurannya sangat bervariasi, biasanya minimal

dua kolom, hingga maksimal satu halaman.



• tergolong praktis, cepat, 

dengan harga 

terjangkau

• daya jangkau dan edar surat 

kabar dapat sampai pelosok

• peranan jenis huruf, ukuran, aspek 

lay out turut menentukan 

keberhasilan iklan

KARAKTERISTIK 

IKLAN MEDIA 

CETAK• dapat bertahan, tidak satu 

kali lalu habis



Headline haruslah menarik, seperti halnya

sebuah judul berita, artikel, cerpen, ataupun

novel. Tanpa headline yang menarik, orang

tidak akan memperhatikan bodycopy. Selain

menarik, headline juga harus mengandung

kebenaran secara logika.

Headline "Tips Cantik bagi Wanita" kurang

menarik bagi pembaca. Namun, headline

"Cara tepat Menjadi cantik dalam 14 hari"

merupakan headline yang memukau.

MENULIS HEADLINE 



Setelah memilih kata-kata yang tepat untuk headline, kini saatnya Anda 

membuat bodycopy. Bodycopy memuat ;

1. manfaat dari produk 

2. pesan yang diharapkan untuk dilakukan oleh konsumen. 

MENULIS BODYCOPY



Advertorial adalah iklan yang ditulis dengan

gaya editorial.Dalam iklan model seperti ini

biasanya ditampilkan angka-angka hasil

riset , statistik, referensi ilmiah, makalah

yang ditulis oleh seorang ahli atau lembaga

di bidang profesional di bidang yang

berkaitan.

MENULIS ADVERTORIAL



dapat menjangkau daerah-daerah 

perkotaan

kebiasaan konsumen 

membawa surat kabar 

sebagai referensi 

surat kabar memuat 

hal-hal yang aktual . 

pengiklan dapat bebas 

memiliki pasar mana yang 

akan diprioritaskan

surat kabar dibaca orang dalam 

tempo yang sangat singkat

surat kabar memilki sirkulasi 

yang luas, beberapa kelompok 

pasar tidak dapat terlayani

tidak semua produk dapat 

diiklankan di surat kabar

KEKUATAN DAN KELEMAHAN MEDIA CETAK

Kekuatan dan Kelemahan surat kabar



mempunyai kemampuan untuk 

menjangjau segmen pasar tertentu 

mempunyai kemampuan mengangkat 

produk-produk yang diiklankan 

memiliki usia edar yang paling panjang

dibanding media lainnya dan mempunyai

kualitas visual yang baik

fleksibilitas ang terbatas 

biaya yang dipakai untuk menjankau

setiap kepala menjadi lebih mahal

distribusi yang kurang lancar. 
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Kekuatan dan Kelemahan Majalah



BAHASA IKLAN

COPYWRITER, 

COPYWRITING, DAN 

BAHASA

Copywriting adalah benda 

abstrak berstruktur kata-

kata yang membangun 

emosi dan membentuk 

imajinasi sehingga 

mempengaruhi pembaca 

maupun pendengarnya 

untuk berbuat seperti 

yang diharapkan si 

pembuat teks.



COPY WRITER
Panduan bagi seorang 

copywriter untuk menulis 

iklan adalah Brief Kreatif. 

Dengan demikian, gaya 

berbahasa dan jenis kata 

dalam iklan yang dibuatnya 

untuk surat kabar tentu 

berbeda dengan iklan yang 

ditayangkan di radio atau 

televisi. 



25% 30% 15% 35%

Bahasa dalam iklan selain memperhatikan masalah ide yang 

diwujudkan dalam bentuk kat-kata, Dengan demikian ,jika unsur 

paralangue tersebut diolah secara maksimal, efektivitas iklan akan 

tercapai. Efekivitas ini, secara substansi didukung oleh efektivitas 

kata. 

Efektivitas Kata dalam Iklan



BRAND?
Dewi (2005: 14) menyebutkan bahwa brand adalah ide, 

kata, desain, desain grafis atau suara/bunyi yang 

menyimbolkan produk, jasa, dan perusahaan yang 

memproduksi produk dan jasa tersebut. BRAND 

dan

POSITIONING
Positioning merupakan suatu proses atau upaya untuk 

menempatkan suatu produk, brand, perusahaan, atau 

individu dalam alam pikiran konsumen.

POSITIONING?



CONTOH “MOLTO” 

Di sini orang membayangkan sensasi keharuman

berkendara di tengah padang bunga. Iklan ini

menggunakan analogi supaya orang bisa sampai

pada kesimpulan bahwa Molto Pewangi sama

dengan Keharuman alami bunga-bunga di padang.

Perhatikan iklan Molto Pewangi ini.



Posisioning 

langsung 

terhadap 

pesaing

Penonjolan 

karakterisasi 

produk

menggunakan 

simbol-simbol 

budaya

Posisioning 

menurut kelas 

produk

Penonjolan kegunaan

dan harga

Posisioning menurut 

pemakainya

Strategi untuk menciptakan positioning suatu produk



Menentukan Posisi Merk 

Produk Sendiri

Identifikasi terhadap produk sejenis, 

produk pengganti, maupun bentuk 

usaha turunan.

Identifikasi Para Pesaing

Penelitian tentang persepsi 

konsumen terhadap produk 

pesaing, yang meliputi 

karakteristik produk, manfat bagi 

konsumen.

Riset Persepsi Konsumen

Menentukan Posisi 

Pesaing

Mengetahui posisi yang 

dikehendaki oleh 

konsumen terhadap suatu 

produk.

Menganalisis Preferensi 

Konsumen

Langkah-langkah penentuan strategi



❑ Attention, iklan harus mampu

menarik perhatian khalayak

sasaran. 

❑ Interest, konsumen berminat

dan memiliki keinginan lebih

jauh. 

❑ Desire, yaitu mampu

menggerakkan keinginan orang 

untuk memiliki atau menikmati

produk tersebut. 

❑ Conviction, yang artinya iklan

harus mampu menciptakan

kebutuhan calon pembeli.

❑ Action berusaha membujuk

calom pembeli agar sesegera

mungkin melakukan suatu

tindakan pembelian. 
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RUMUS IKLAN YANG BAIK
IKLAN BAIK: AIDCA



Salah satu di antaranya karena iklan tersebut membosankan atau terlalu terkesan

memaksa, seperti iklan berikut.



ACCEPTABLE (A)

Membandingkan secara

langsung produk

kompetitor dengan produk

yang kita iklankan, dirasa

tidak dapat di terima oleh

masyarakat. 

Persuasive (P)

yang berarti mempunyai

kemampuan menyihir

orang untuk melakukan

sesuatu. 

Relevant (R)

Penyampaian iklan tidak

harus lugas menunjukkan

persuafif agar konsumen

segera menggunakan

iklan yang kita tawarkan. 

Simple(S)
Untuk

brand baru kesederhanaaan

ini dipahami sebagai "dapat
dimengerti sekali lihat". 

Unexpected (U)
iklan yang baik adalah iklan 

yang idenya tidak terduga, di 

luar bayangan 

Entertaining (E)

Iklan yang mempunyai sifat

menghibur mampu

memainkan emosi konsumen

untuk tertawa, menyanyi, 

menari, menangis, atau

terharu. 

.  

SUPER “A”



CONTOH “KITKAT”
Slogan ini dengan mudah masuk dalam ingatan kita bahwa Kit Kat adalah

makanan ringan untuk waktu istirahat. 



Unexpected (U)



Thank you


