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Tentang Radio

Radio adalah perkembangan teknologi yang mentransmisikan suara melalui

gelombang di udara. Tahun 1896, Gugliel Morconi menciptakan wireless telegraph

menggunakan gelombang radio untuk membawa pesan dalam bentuk kode morse.

Pada tahun 1913, Marconi telah mendominasi bisnis pemanfaatan radio untuk

keperluan perdagangan dan transportasi di Eropa dan Amerika. Tragedi

tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912 memunculkan potensi radio menjadi media

jurnalistik. Pecahnya Perang Dunia I telah menghambat Perkembangan radio sampai

tahun 1919.



zKarakteristik Radio

Kaya Imajinasi

Daya Dengar Khalayak

Segmentasi Radio Untuk Jutaan Orang

Bersifat Auditif

Radio itu murah

Sekilas
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Kekuatan dan Kelemahan Radio

▪ Radio dapat membidik khalayak 

yang spesifik

▪ Radio bersifat mobile dan portable

▪ Radio bersifat intrusif

▪ Radio bersifat Heksibel

▪ Radio itu sederhana

▪ Radio is aural only

▪ Radio message are short lived

▪ Radio listening is prone to distraction
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Khalayak yang spesifik

Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya, radio memiliki 

kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendaki. Selain 

itu, untuk mengubah atau mempertajam segmen atau ceruk sasaran yang dituju, 

radio jauh lebih ileksibel dibandingkan media komunikasi massa lainnya.
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Radio bersifat mobile dan portable

▪ Radio bersifat mobile dan portable. Orang bisa 

menjinjing radio ke mana saja. Sumber energinya 

kecil dan sama portable-nya. Radio bisa menyatu 

dengan fungsi alat penunjang kehidupan lainnya, 

mulai dari senter, mobil, hingga handphone. Harga 

radio relatif jauh lebih murah dibandingkan media lain. 
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Radio bersifat intrusif

▪ Radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang tinggi. Sulit sekali 

menghindar dari siaran radio, begitu radio dinyalakan. Radio bisa 

menembus ruang-ruang di mana media lain tidak bisa masuk, 

misalnya, di dalam mobil. Walaupun kini televisi telah menjadi salah 

satu asesoris mobil, tetap radio menjadi bagian tak terpisahkan dari 

mobil. 
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Radio bersifat Fleksibel,

Radio bersifat Heksibel, dalam arti dapat menciptakan 

program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim 

pesan dengan segera, dapat secepatnya membuat 

perubahan.
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Radio itu sederhana

▪ Radio itu sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya 

(tak serumit media lain), dan sederhana isinya. Tidak diperlukan 

konsentrasi tinggi untuk menyimak radio. Bahkan, orang bisa 

mendengarkan radio sambil menggarap pekerjaan lain. Untuk 

mendengar radio, hanya dibutuhkan pendengaran. Mendengarkan 

radio tidak diperlukan kemampuan baca dan abstraksi tingkat tinggi 
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Daya Tarik Radio

▪ Voice

Terangkai dalam narasi penyiar. Penyiar memiliki style masing-masing untuk 

menguatkan.

▪ Music

Musik dengan easy listening. 

▪ Special Effect

Bunyi yang digunakan untuk membangkitkan mood, suasana atau efek teatrikal 

tertentu.
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Kelemahan radio

Radio is aural only. Satu-satunya cara yang diandalkan 

radio untuk menyampaikan pesan adalah bunyi (sound). 

Radio tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk 

menyampaikan pesan lewat gambar. Untuk membayangkan 

kejadian sesungguhnya, orang pada dasarnya menggunakan 

teater imajinasinya sendiri.
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Kelemahan radio

Radio message are short lived. Yang namanya pesan radio 

hidupnya hanya sebentar short lived. Pesan radio bersifat satu arah, 

sekilas, dan tak dapat ditarik lagi begitu diudarakan. Karena itu, 

menyampaikan pesan melalui radio bukan perkerjaan main-main. Tetapi 

harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
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Kelemahan radio

Radio listening is prone to distraction. 

Mendengarkan radio itu rentan gangguan. Radio hanya 

berurusan dengan satu indra saja; pendengaran. Begitu 

pendengaran terganggu, maka tak ada lagi cerita radio dalam 

kehidupan seseorang. Orang juga kerap mendengarkan radio 

sambil melakukan pekerjaan lain
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Behind the Radio

Kru Produksi menghasilkan program untuk diudarakan. Terdiri 

dari : Sound engineer, copywriter, producer, announcer, dan 

reporter

Produksi

Marketing

Teknisi

Memasarkan program radio kepada pihak lain. Ada beragam 

nama diantaranya staf humas, spokenperson, communication 

officer dan lain-lain

Radio adalah media yang sangat tergantung pada alat-alat 

eletronik, butuh orang khusus untuk menangani hal tersebut.
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Lembaga dan Regulasi Radio

UU Penyiaran No. 32/2002 merincikan jenis lembaga penyiaran :

▪ 1. Lembaga penyiaran publik (contoh : RRI dan TVRI)

▪ 2. Lembaga Penyiaran Swasta (contoh : Megaswara, Elshinta, dll)

▪ 3. Lembaga penyiaran komunitas (contoh : UG Radio)

▪ 4. Lembaga penyiaran berlangganan (TV Kabel)
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▪ Lembaga penyiaran publik, yaitu lembaga penyiaran 

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat 

independen, netral, tidak komersial, dan tugasnya adalah 

memberi pelayanan publik yang terkait dengan penyiaran 

(Pasal 14). Contohnya, RRI dan TVRI.



Lembaga penyiaran swasta, yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan 

hukum bersifat komersial, tujuannya adalah menyelenggarakan jasa penyiaran (Pasal 

16), atau dengan kata lain mengeksploitasi peluang ekonomi lembaga penyiaran. 

Sebagian besar radio dan TV yang kita kenal saat ini merupakan lembaga penyiaran 

swasta

Streaming here :

http://www.pramborsfm.com/streaming/

http://www.pramborsfm.com/streaming/


Lembaga penyiaran komunitas, yaitu lembaga penyiaran 

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, 

bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, 

jangkauan wilayah kecil cakupannya, dan tujuannya terutama untuk 

melayani kepentingan komunitas (Pasal 21). Contohnya radio 

komunitas berbasis kampus (untuk melayani kepentingan kalangan 

kampus), Radio Komunitas Petani, Grabag TV (untuk melayani 

penduduk Grabag, Jawa Tengah), dan lain-lain.



Lembaga penyiaran berlangganan, yaitu lembaga 

penyiaran berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan jasa 

penyiaran berlangganan. Cara berlangganannya bermacam-macam. 

Ada yang melalui satelit, kabel, dan jaringan terestrial. Contohnya TV-

TV kabel yang beroperasi (secara komersial) di Indonesia. 
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Jurnalisme Radio

▪ Karya Radio terbagi menjadi dua pokok :

1.Karya artistik

Karya ini mengandalkan dramatisasi. Contoh : sandiwara 

radio, berita iklan.

2.Karya Jurnalistik

Fakta dijaga agar tidak bias informasi. Contoh : berita, 

dokumenter, feature.
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Radio sebagai jurnalisme

▪ Jurnalistik radio siaran, lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan fisikal. 

▪ Verbal, berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara 

efektif dan komunikatif.

▪ Teknologikal, berkaitan dengan teknologi yang memungkinka daya pancar radio dapat 

ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. 

▪ Fisikal, erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik dan kemampuan pendengaran 

khalayak dalam menyerap dan mencerna setiap pesan kata atau kalimat yang 

disampaikan
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1. Akurat, seimbang, dan adil. Pada pokoknya, memenuhi syarat-syarat ideal

jurnalisme yang objektif.

2. Interpretasi. Apakah reporter mencoba membantu khalayak untuk memahami apa

yang terjadi? Atau, justru membiaskan informasi? Ini aspek yang lumayan tricky.

Masalahnya, menilai bias yang bersumber dari aspek individual itu bukan hal

yang gampang atau terlihat dengan seketika.

3. Original Content. Tradisi jurnalistik yang ideal mengharuskan reporter turun

sendiri ke lapangan. Kalau hanya memindahkan berita internet menjadi berita

radio yang dibacakan penyiar, patut dipertanyakan apakah kerja jurnalistik betul-

betul sudah dilakukan?

Akurat, seimbang, 

dan adil

Interpretasi

Original Content
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Prinsip Penulisan Naskah

▪ Prinsip penulisan yang tidak boleh diabaikan : Naskah radio harus mudah dibaca

oleh penyiar, mudah dimengerti oleh pendengar, dan saat dibacakan oleh penyiar

harus terdengar seolah-olah sang peyiar tidak sedang membaca, tapi berbicara

(spoken reading)



z Prinsip Penulisan

Write The Way You Talk

Bahasa Tutur

KISS (Keep It Simple and Short)

ELF (Easy Listening Formula)
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Paul de Messener, seorang jurnalis radio handal, 
menyebutkan lima prinsip penulisan naskah

radio :

▪ It is spoken

▪ It is immediate

▪ It is person to person

▪ It heard only once

▪ It relies on sound only
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It is spoken

Spoken artinya talk. Susun menjadi narasi yang alami (seperti

dalam percakapan sehari-hari). Hindari kontradiksi, atau satu

kalimat yang mengandung dua makna yang bertentangan, 

membingungkan, dan bisa salah dipahami.
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It is immediate

Immediate artinya bersifat langsung, to the point, menekankan

kesegeraan. Immediate juga disebut newness –berita apapun

yang disampaikan melalui radio, kapanpun terjadinya, jika

mengandung unsur immediate diandaikan tetap ‘aktual’ dalam

konteks tidak pernah basi maknanya untuk khalayak.



z It is person to person

Person to person artinya informal, just between you and me. 

Mudah disimak, tanpa terdengar sembarangan. Tidak monoton

dan terlalu formal, serta hindari bahasa birokratis. Karna prinsip

radio “Radio adalah teman yang bisa diandalkan”.
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It heard only once

Heard only once artinya jelas-ringkas bersandar pada

simplicity-kesederhanaan, tinggalkan informasi yang 

berlebihan.
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It relies on sound only

Sound only artinya jangan memberi makna yang samaa tau 

ambigu. Gunakan kata-kata yang mengungkapkan gambaran

konkret.



zAnatomi naskah

KOMPOSISI STRUKTUR NASKAH

REWRITING (ALIHNASKAH)

Lead In

Body

Write Out

Sumber berita radio bisa berasal dari mana saja. Salah satunya, dari surat kabar atau internet, atau 

media informasi lainnya. Pekerjaanya disebut rewrite, menulis ulang, atau alih naskah. Sebagai 

metode alih naskah dengan ‘memecah bagia-bagian berita’

Heard Lead

Soft Lead

Throwaway Lead

Umbrella Lead

Pola Kronologis

Pola Topikal

Sudut Pandang Bertentangan
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Lead-In (Pembuka)

Lead-in adalah naskah yang dibaca berbasis sebelum

potongan audio terdengar. Lead-in bisa berupa pengantar

penyiar pada voice over reporter atau wrap atau kata-kata

anchor tepat sebelum actuality terdengar. Secara umum, lead-

in harus menyiapkan pendengar untuk sisipan audio yang 

mengikutinya. 
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Jenis-Jenis Lead

▪ Heard Lead

Jenis seperti ini paling banyak digunakan dalam berita radio.Pasalnya, lead ini

merangkum semua informasi paling penting yang dibutuhkan dalam sekali

pendengaran, atau sekali pengucapan. Fungsinya untuk menekankan immediacy,

atau kecepatan penyampaian berita. Elemen haerd lead adalah unsur terpenting

dalam berita, yaitu 5W+1H. heard lead juga disebut summary atau main point lead.
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▪ Soft Lead

Soft lead digunakan karena menambah perspektif dari suatu berita. Lead semacam

ini lazimnya memperlihatkan dampak, atau konteks dan simpulan mengenai topik

pemberitaan. Agar soft lead tetap menarik bagi pendengar, diperlukan kreativitas

dari sang copywriter.

▪ Throwaway  Lead

Lead yang sangat ringkas. Betul-betul hanya menekankan informasi paling 

esensial dari sebuah berita. Strukturnya sederhana, mirip berita surat kabar, tapi

bagian yang tidak penting dihilangkan, dan bagian terpentingnya tetap

dipertahankan. Throwaway lead dibacakan dengan memanfaatkan permainan

intonasi penyiar.
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▪ Umbrella Lead

Umbrella lead bertugas ‘memayungi’ berbagai bahasan atau sudut pandang

yang dilaporkan dalam sebuah berita. Umbrella lead merangkum berbagai

topik yang saling berkaitan dalam satu berita. Umbrella lead disebut juga

round-up, comprehensive, atau shot gun. Umbrella lead membantu

mengombinasi berbagai poin pemberitaan. Tantangan umbrella lead adalah

menyampaikan banyak hal secara sederhana.
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▪ Question Lead

Sesuai dengan jenisnya, lead ini dimulai dengan pertanyaan.

Pertanyaan sengaja diajukan untuk memberi konteks atau

perspektif kepada pendengar, di samping membangkitkan rasa

ingin tahu dan memancing pendengar untuk menyimak

kelanjutan beritanya.

▪ Combination Lead

Lead jenis ini, menggabungkan beberapa bentuk lead menjadi

satu. Misalnya, kombinasi combination lead dan umbrella lead

akan menghasilkan lead semacam ini.
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▪ Lead lainnya

Bentuk lead lainnya juga digunakan oleh penulis naskah, agar

informasi disampaikan tidak terdengar monoton. Walaupun tidak

begitu populer, kita perlu menegtahuinya.

Misalnya saja, lead yang tertunda (delayed lead) atau

suspanse lead. Lead semacam ini menyimpan ‘kejutan’ di

akhir berita. Karena itu, sedari awal lead disusun sedemikian

rupa sehingga mencapai ‘klimaks’ di akhir bagian lead.

Suspanse lead digunakan untuk menuturkan informasi

secara kronologis, ditambah dengan bumbu drama untuk

menekankan ‘klimaks’ dan membangun suspanse. Selain

suspanse lead, bentuk lainnya yaitu statement lead disusun dari

pernyataan seseorang, misalnya pelaku atau narasumber.
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Body (Tubuh Berita)

Naskah bisa ditulis dengan berbagai pola :

▪ Pola Kronologis

Menyajikan sebuah sekuens (urutan) peristiwa atau pernyataan yang membantu

seorang khalayak memahami dan mengingat apa yang terjadi. Setelah kalimat

lead, kronologi dimulai- peristiwa paling awal, diikuti peristiwa signifikan

berikutnya,selanjutnya, dan seterusnya hingga kejadian penting berakhir dalam

kisah tersebut disampaikan. Pendekatan kronologis berfungsi sangat baik untuk

melaporkan kecelakaan, perampokan, dan tembak-menembak. Memotong

kronologi dalam kisah semacam itu dapat membingungkan khalayak.
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▪ Pola Topikal

Gagasan lebih mudah diingat saat dikelompokkan atau dihimpunkan ke dalam topik dan

kepala subjek. Umbrella lead kerap digunakan untuk berita dengan pola topikal. Gagasan

kunci narasi diperkenalkan dalam lead dan kemudian berkembang di keseluruhan berita.

▪ Pola Sudut Pandang Bertentangan

Penataan sudut pandang bertentangan serupa dengan struktur topikal yang baru saja

dijelaskan, namun topiknya lebih spesifik. Dalam sebuah isu kontroversial, terdapat

berbagai sudut pandang berlawanan kerap mengitarinya.

▪ Pola Kombinasi

Kombinasi pola-pola organisasional dapat digunakan dalam sebuah berita. Gunakan pola

narasi terbaik, tak peduli label sebarang apapun dilekatkan. Misalnya, sebuah penataan

kronologis (pemberian penghargaan) dikombinasikan dengan struktur topikal tantang

kiprah subjek berita selaku aktivis yang menghantarkan pada penghargaan tersebut.
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Write-Out (Penutup)

Write-out adalah naskah yang dibaca persis setelah sepotong bunyi diperdengarkan. Istilah lain

untuk write-out adalah tag atau tag line. Write-out memberi sinyal pada pendengar bahwa

beritanya sudah selesai, dan saatnya berpindah ke berita selanjutnya. Mengingat write-out

mengakhiri sebuah cerita, isinya bisa saja sama berupa rangkuman, kesimpulan, atau secara

kraetif memnafaatkan humor. Write-out bisa berupa informasi tambahan, dampak yang

diharapkan, atau sudut pandang yang bertentangan.
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Karakteristik Naskah

Jelas

Ringkas

Sederhana

Kalimat Aktif

Imajinatif

Pembulatan Angka

Hindari Akronim

Sederhanakan Fakta

Storytelling
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Penyajian Berita

▪ Berita radio selalu diperlukan untuk menjawab dua pertanyaan sederhana :

a.Apa yang terjadi? (atau sedang terjadi)

b.Terus bagaimana?

▪ Berita radio harus berimbang, harus memberikan fakta bukan opini. Cara termudah

untuk membuat skrip berita adalah membayangkan sedang menceritakannya kepada

teman
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Bentuk Penyajian Berita

▪ ACTUALITIES

Actualities juga disebut soundbite, menggunakan 

bebunyian dan suara yang sesungguhnya untuk 

membantu menyampaikan berita. 

Misal : Komentar-komentar direkam, disunting menjadi 

pernyataan pendek, kemudian dileburkan ke dalam naskah 

berita.
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▪ VOICER

▪ Voicer mungkin merupakan karya terbaik 

setelah actualities. Usai seorang 

penyiar/anchor memberikan pembukaan, 

hanya reporter-lah yang terdengar bersuara 

untuk menyampaikan fakta esensial 

mengenai sebuah berita. Voicer yang baik 

disampaikan oleh reporter yang dapat 

menyediakan pengetahuan atau persepsi 

baru, deskripsi nyata, dan observasi yang 

tidak akan tersedia jika reporter tidak 

meliputnya



z ▪ WRAPS

▪ wraps atau V/As karena mengkombinasi ciri-ciri voicer dan 

actualities dalam sebuah rekaman laporan yang disiapkan 

lebih dulu. Segera, satu atau lebih actualities terdengar 

sebelum reporter menutup wrap.
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Straight News

▪ Berita langsung, hard news, mementingkan aktualitas. 

▪ Straight news bisa disampaikan dalam bentuk actualities, voicer, 

maupun wrap. Straight news mengutamakan kesegeraan, dan dalam 

susunan piramida, merupakan potongan puncak piramida
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Breaking News

▪ Jenis berita paling aktual, biasanya diudarakan sehubungan

terjadinya insiden/peristiwa yang tengah berlangsung.

▪ Tidak mesti tentang musibah, bisa juga tentang kebijakan yang

berdampak luas, misalnya kenaikan BBM atau konversi minyak tanah

ke bahan bakar gas. Breaking news lazimnya menjadi pembuka

berita berkelanjutan (sekuens)
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Sequence/Sequel News

▪ Sequence news yaitu sebuah berita disusun dalam waktu-waktu yang berbeda,

berurutan.

▪ Sequence news merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mestiya

disampaikan pada pendengar radio, dengan gaya sekilas dengar, pendek-ringkas.

▪ Namun ingat, dalam setiap segmen berita, topik utama berita harus terus diulang

menyusul perkembangannya, agar pendengar yang ‘ketinggalan’ berita pertama tidak

kebingungan ketika menyimak kelanjutannya.
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Chronicles

▪ Kumpulan headline/lead berita, berisi pokok-pokok terpenting. Disajikan dalam 

durasi singkat. Chronicles atau ‘kronik’ menutup atau merangkum berita pada 

periode waktu tertentu. Satu item kronik durasinya tak lebih dari 15 detik.
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Soft News

▪ Soft news kadang-kadang tidak aktual, namun penting dan menarik

untuk diketahui oleh pendengar. Soft news dikemas sedemikian rupa

sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terikat oleh aktualitas.

Gaya bahasa soft news juga berbeda dengan straight news
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Live Report

▪ Live reportage yaitu berita yang juga dapat disampaikan dengan cara 

melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. 

▪ Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan 

peristiwa yang tengah terjadi. Reportase langsung sering digunakan untuk 

meliput insiden, musibah, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. 
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Posisi yang saling mendukung
dalam penyiaran berita

Pengumpulan

dan penulisan

berita

Produksi dan

penyuntingan

berita

ini dilakukan oleh reporter

Penyampaian

berita

Penyuntingan berita, 

dilakukan oleh editor

dilakukan oleh pembaca

berita/penyiar
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Struktur Penulisan Berita Radio

1. Ringkas

2. Gunakan tatabahasa (grammar) yang benar.

3. Simpan informasi penting di awal naskah.

4. Tulis teras yang baik.

Awali berita Anda dengan jelas dan akurat. Berita radio/tv harus pas untuk durasi 30 s.d. 90 detik.

Alinea pertama naskah berita radio/tv sebaiknya lebih ringkas ketimbang berita suratkabar.

5. Gunakan kalimat-kalimat pendek, sekitar 20 kata per kalimat.
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Struktur Wawancara

▪ Wawancara adalah upaya terencana yang dilakukan karena 

pewawancara ingin mendapatkan atau memperjelas informasi 

tertentu

Berdasarkan lokasi  wawancara, maka wawancara bisa 

diklasifikasikan dalam kategori sbb:

1.   On the spot interview.

2.   Studio interview.

3.   Teleconference.
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Jenis-jenis Feature

News Features. 
Kisah vang bernilai berita, peristiwanya berkembang 

dari waktu ke waktu. Secara sepotong-sepotong, 

beritanya diudarakan dalam bentuk straight news

Sidebar. 
Ini merupakan feature yang menyoroti satu detail atau 

sebuah aspek dari berita besar, biasanya breaking 

news. Contohnya, dalam berita mengenai semburan 

lumpur lapindo,

Special Event Features. 
Serupa dengan sidebar, tetapi yang diangkat bukanlah 

sebuah aspek dari satu kisah berita. Melainkan 

berfokus pada satu momen dari rangkaian peristiwa. 

Misalnya, dokumenter tentang peringatan peristiwa 

Bandung lautan Api 

Historical Feature. 
Feature jenis ini mengangkat peristiwa-peristiwa bersejarah. Tujuannya bukan sekadar mengunggah kenangan, 

tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya dan betapa signifikannya peristiwa yang telah terjadi di masa lalu itu 

bagi generasi sekarang.

Human Interest Stories. 
Peristiwa-peristiwa yang unik, ganjil, 

lucu, menyangkut orang atau 

lingkungannya, yang menyegarkan hidup


