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Sejarah Singkat Radio
 Tahun 1896, Guglielmo Marconi menciptakan wireless

telegraph yang menggunakan gelombang radio
untuk membawa pesan dalam bentuk kode Morse.

 Tahun 1913, Marconi telah mendominasi bisnis radio
di Eropa dan Amerika Serikat. Bisnis radio yang
dimaksud di sini bukan bisnis stasiun radio. Tetapi,
lebih pada pemanfaatan radio untuk keperluan-
keperluan perdagangan dan transportasi.



Perkembangan Radio di
Indonesia
Di indonesia kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi
melalui radio telah berkembang sejak periode kolonial
belanda. Saat itu terdapat beberapa stasion radio seperti :

Bataviascha Radio 
Varenging (BRV)

(1926:Jakarta)

Radio Repeublik 
Indonesia (RRI)
(Jakarta:1945)

Naderlandsh Indische 
Radio Omroep 

(NIROM)
Di beberapa kota

Solosche Radio 
Vereneging (SRV)

(1933:Solo) 



Awalnya RRI beroperasi dibawah
lindungan Departemen Penerangan
yang membangun divisi luar negeri,
Voice of Indonesia, untuk menyiarkan
bulletin gelombang pendek untuk luar
negeri. Sebanyak 52 stasiun penyiaran
dan stasiun penyiaran khusus yang
ditujukan ke luar negeri ‘Suara
Indonesia’ sudah dimiliki RRI saat ini. RRI
hanya mempunyai 3 stasiun penyiaran,
anatara lain Program Daerah, untuk
masyarakat sampai pedesaan.



Revolusi Radio
1877 Edison memperkenalkan speaking phonograph

1896 Marconi mengembangkantransmiter radio, radio menjadibisnis

1906 De Forest menemukantabungvakum, disempurnakanoleh 

Howard Amstrong

1920 Frank Conrad mengawalisiaran KDKA di Pittsburgh

1926 RCA mengawali NBC Radio Network; AT&T 

menerjuniduniapenyiaran

1933 Howard Armstrong mengembangkangelombang FM (frequency 

modulation)

1934 Pendirian federal communication commission di AmerikaSerikat

1949 Dimulai era radio DJ



1950-an Transistor ditemukan, disusul integrated circuit, menggantikan

tabung-tabung radio elektronik. Radio berukuran pocket yang 

mungil dan cantik menggantikan radio-radio yang besar ukuranya

dan makan tempat.

1970 Stasiun FM meningkat, menjadi stereo, membidik khalayak

tersegmen

1996 Undang-undang telekomunikasi memicu demam merger radio

1997 Radio berbasis digital pertama mulai on air di Eropa. Di Amerika

Serikat, DAB (digital audio broadcasting) baru mulai diperkenalkan.

2000 Situs internet Napster diperintahkan mengakiri pembagian arsip

tanpa izin.

2002 Stasiun radio berbasis web setuju memberikan proporsi

pendapatanya untuk musisi dan label untuk music yang telah

memiliki hak copy right.



Format Radio

 Format merupakan salah satu alat pemasaran yang
ampuh. Dalam arti luas, format bisa berarti susunan
program radio secara keseluruhan, yang menjadi
semacam penanda identitas yang terkemas dalam
berbagai program radio. Saat ini, format radio semakin
beragam, karena sasaran targetnya juga semakin
banyak. Music radio, old time radio, all-news, sport
radio, talk radio, religious radio, dan ramalan cuaca
adalah jenis format berdasarkan pilihan content
tertentu.



Format Typical Content Sex Age

Country, classic, new Alan Jackson M/F 18+

Religious, gospel, Christian Dr. Dobson F 25+

News, talk, sprots Dr. Phil M 25-55

Adult contemporary Eric Clapton F 25-44

Adult standart Frank Sinatra M/F 55+

Oldies, 70-80s, rhythmic oldies Temptations M/F 25-65

Rock, classic rock, AOR Metallica M 18-49

Spanish (termasuk talk) Ricky Martin M/F 18-45

Contemporary hit (CHR) Shakira M/F 12-44

Alternative, adult alternative David Gray M 18-44

Urban, urban oldies, urban AC J. Lo M/F 12-45

Classical, fine art Pavarotti M/F 55+

New adult contemporary, smooth

jazz

Kenny G. M/F 25+



Hot Clock

 Sering disebut juga 
dengan format 
wheel, program 
wheels, sound hours, 
dan format disks.



Hot Clock

 Hot clock merupakan grafik 
berbentuk pie chart yang 
penyusunannya dilakukan 
di bawah pengawasan PD 
untuk memastikan 
efektifnya siaran on air 
beserta elemen-elemen 
yang membentuknya 
(Keith, 2007: 114).



Rundown & Script

 Rundown merupakan urutan elemen dalam 
sebuah program beserta timeline yang lengkap.

 Rundown pada dasarnya merupakan hot clock 
dalam bentuk tabel

 Sehingga, elemen-elemen yang terdapat dalam 
rundown pun akan sama dengan elemen-elemen 
yang terdapat dalam hot clock



Jenis program radio 
(Effendy, 1990: 117-118)

 Siaran pemberitaan
◦ Warta berita, Reportase, Penerangan umum, 

Pengumuman
 Siaran pendidikan
◦ Siaran kanak-kanak, Siaran remaja, Siaran sekolah, 

Siaran pedesaan, Siaran keluarga berencana, Siaran 
agama, Siaran untuk perempuan, Pengetahuan umum

 Siaran kebudayaan
◦ Kasusastraan, kesenian daerah, apresiasi seni

 Siaran lain-lain
◦ Siaran iklan, siaran pembukaan & penutupan



Istilah-istilah dalam Naskah Radio
 Announcer (ANN) : Penyiar yang tugasnya 

memberitahukan bahwa suatu acara atau suatu program 
akan disampaikan.

 Narrator (NAR) : Hampir sama dengan penyiar, bedanya 
apa yang dibaca narrator sudah memasuki materi program

 Musik : Menunjukkan kepada sutradara bahwa di baris itu 
harus diselipkan musik.

 Sound Effect (FX) : Suara-suara pendukung untuk 
menciptakan suasana tertentu.

 Fade In : Petunjuk bagi sutradara atau pelaku bahwa harus 
diciptakan situasi seolah-olah ada orang mendekat.



Jenis program radio 
(Warren, 2005: 39-42)

 Musik (Hiburan)
 Non-musik (Berita/ informasi)
◦ All talk
◦ All news
◦ News-talk
◦ Sport
◦ Specialized information
◦ Religious



Istilah-istilah dalam Naskah Radio

 Fade Out : Kebalikan dari fade in. Harus 
diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang pergi 
menjauh.

 Off Mike : Harus diciptakan situasi seolah-olah ada 
orang berbicara dari jauh.

 Cross Fade : Dua bunyi yang berpapasan
 Musik : IN-UP-DOWN-OUT
 Musik : IN-UP-DOWN-UNDER
 Musik : Background, Smash, Tema, Transisi, 

Jembatan 



Kreativitas di radio

 Kreativitas adalah sebuah keharusan di radio
 Yang harus kreatif bukan saja personil radionya, 

melainkan juga proses yang terdapat dalam radio 
tersebut.

 Kreativitas berarti berbeda, baru, namun orisinil.
 Apakah kreatifitas hanya dibutuhkan pada 

program hiburan saja?



Prinsip Penulisan Naskah



Karakteristik Naskah



Membuat naskah radio yang bagus
(McLeish, 2005: 46-51)

 Pendengar adalah utama (kenali target pendengar,
dari kalangan apa, gunakan bahasa mereka).

 Kalimat pertama menentukan keseluruhan informasi
(gunakan bahasa yang menarik, pilih sudut pandang
yang berbeda)

 Gunakan bahasa tutur
 Gunakan tanda baca yang jelas
 Gunakan tampilan teknis penulisan yang jelas (jenis

font, ukuran font, spasi, margin tepi, dll)



Mengapa harus membuat naskah
radio?
 Untuk memandu penyiar hal-hal yang diucapkan,

sehingga tidak ada yang terlewat
 Untuk keamanan; bisa mengurangi stres yang

mungkin muncul saat penyiar harus mengingat
beragam bahan siaran (terutama untuk acara
berita)

 Untuk acara hiburan, menulis naskah juga penting
karena menyiapkan naskah bisa mengeksplorasi
sebuah materi secara lebih mendalam



Struktur Berita Radio

 Lead in, peristiwa 1, fakta berita yang paling penting 
(siapa, apa, dimana, kapan)

 Peristiwa 2, kronologi yang tidak begitu penting dari 
peristiwa 1 (bagaimana, kapan) dan

 Peristiwa 3, gabungan ulang fakta terpenting dan 
kronologi, lead out (menyebutkan konteks peristiwa 
lain dengan data, waktu, tokoh, atau peristiwa 
penting sebelumnya)



Sumber-sumber Berita Radio

Secara umum, sumber berita dapat dibagi dua :
 Primer/langsung (getting), pengendalian berita

dilakukan dengan wawancara dan atau laporan
pandangan mata.

 Sekunder/tidak langsung (news room), dikutip dari :
media cetak (Koran, tabloid, majalah), media
elektronik (televise, internet), siaran pers
pemerintah/swasta, network/jaringan dengan kantor
berita, dan pendengar.



Wawancara Radio
Wawancara dalam bahasa inggris disebut

Interview, yaitu dari kata inter (antara) dan view
(pandangan). Pengertian dasar wawancara dalam
istilah jurnalistik adalah proses bertanya yang
dilakukan oleh reporter untuk mendapatkan jawaban
dari narasumber.

Wawancara adalah banguna utama dari
keseluruhan kegiatan peliputan. Bahkan wawancara
saat ini telah menjadi bentuk berita sendiri yang
disebut news interview. Definisi yang paling sering
digunakan dalam arti wawancara adalah suatu
bentuk komunikasi tutur yang melibatkan dua pihak.



Tujuan Wawancara
Pakar Komunikasi radio, Dr. Myles Martel, membut 
peringkat tujuan wawancara:

❖Memastikan kebenaran dan aktualitas fakta.
❖Memperoleh pernyataan resmi langsung dari 

sumbernya.
❖Menggali titik pandang atau opini.
❖Memperformulasikan suatu masalah.
❖Memperoleh suara yang mewakili rakyat.
❖Menciptakan gaya berita yang bercerita.
❖Meningkatkan citra pribadi reporter.
❖Memperkuat kredibilitas radio di bidang informasi.



Talk Show
 Talk Show merupakan program primadona,

disiarkan secara langsung/interaktif dan
aktraktif. Dengan sifatnya yang
menghibur. Perbedaan paling penting
antara Talk show dan wawancara berita
adalah talk show bersifat dinamis. Tidak
terpaku pada aktualitas topik
perbincangan, dan jam tayangnya
fleksibel. Persiapan yang harus dilakukan
sebelum menyelenggarakan acara talk
show adalah: menentukan topik dan
tujuan, narasumber dilanjutkan lebih dari
satu orang, menentukan lokasi kemasan
acara, dan durasi penyiaran.



Vox Pops
 Vox pops adalah istilah lain untuk media

polling. Baik melalui radio maupun media
cetak. Vox artinya suara, sedangkan pops
berasala dari populi yang berarti
masyarakat. Perbedaan vox pops dengan
wawancara adalah pada bentuk
pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang
diajukan bersifat tertutup. Dan ditujukan
kepada lebih dari satu orang. Tujuaanya
adalah untuk mengetahui reaksi
masyarakat atau kecenderungan sikap
mereka terhadap suatu masalah aktual.



Kekuatan Radio Kelemahan Radio

1. Radio dapat medidik 
khlayak yang lebih 
speksifik.

2. Radio bersifat mobile dan 
protebel. 

3. Radio bersifat intrusif, 
memiliki daya tembus 
yang tinggi .

4. Radio bersifat fleksibel.
5. Radio itu sederhana.

1. Radio is aura only. 
2. Radio message are short 

lived. 
3. Radio listering is prone to 

distraction. 



NASKAH RADIO



Menulis naskah audio berarti membuat rencana  

tentang segala hal yang akan dimasukkan ke dalam  

rekaman (suara orang, bunyi musik, sound effect)



Durasi Terbatas

Anda memiliki ruang dan  

waktu yang lebih sedikit  

untuk menyajikan  

informasi berita.

Karenanya, Anda harus  

membuat prioritas dan  

meringkas informasi  

dengan hati-hati.



udiens Tak BisaMengulang

Pendengar Anda tidak bisa  

membaca ulang kalimat yang  

mereka tidak pahami saat pertama  

kali mendengarkan; mereka harus  

memahami informasi dalam sebuah  

siaran berita sebagaimana mereka  

dengarkan dan lihat. Maka dari itu,  

Anda harus menulis naskah berita  

dengan sederhana dan jelas  

(simple and clear).



Menulis UntukTelinga

• Anda menulis untuk "telinga". Di  

media cetak, Anda menulis untuk  

"mata". Berita radio dan televisi harus  

terdengar baik --mudah dimengerti  

saat didengarkan dan ditonton.

• Selain itu, di berita radio, pendengar  

tidak bisa melihat video tentang  

informasi yang Anda sampaikan. Anda  

harus menggambarkan apa pun dalam  

bentuk kata kata (verbal descriptions)



STRUKTUR
 Naskah audio ditulis dalam lembaran kertas 
yang  dibagi menjadi 3 kolom

• Nomor urut

• Pelaku dan jenis suara yang akan 
direkam

• Kalimat, jenis musik, dan sound effect



No Pelaku / Musik /  
Suara

Kalimat/bunyi yang akan direkam

1 MUSIK MUSIK PENGENAL IN-UP-DOWN-UNDER

2 PENYIAR Saudara pendengar / selamat berjumpa kembali  
dalam siaran Berita Pagi UG News FM // Selama  
empat puluh lima menit / kami akan menemani pagi  
anda / dengan berita-berita / terhangat / teraktual /  
dan terpercaya // Bersama saya / Pandu Wijaya //

3 MUSIK MUSIK PENGENAL UP-DOWN-OUT

4 NARATOR Publik geram / Setya Novanto menang praperadilan
// MA periksa kemungkinan / ada sesuatu / di balik  
keputusan hakim Cepi // Setya Novanto keluhkan  
keseimbangannya / dan akan periksa THT //

5 MUSIK IN-UP-DOWN-OUT



Unsur program audio

• Bahasa/tutur kata

• Musik

• Sound effect



BAHASA
• Ringkas.

Berita suratkabar yang baik terdiri dari ratusan hingga ribuan kata. Namun, berita yang sama di tv

dan radio harus bisa disampaikan dalam 30 detik --mungkin tidak lebih dari 100 kata. Jika ini

berita penting, mungkin durasinya bisa 90 detik atau dua menit.

• Gunakan tatabahasa (grammar) yang benar.

Naskah siaran berita dengan tatabahasa yang salah akan menyulitkan yang baca (news presenter)  

dan pendengar.

• Simpan informasi penting di awal naskah.

Menulis berita radio & tv hakikatnya sama dengan menulis untuk media cetak. Anda harus  

menuliskan fakta terpenting di awal kalimat (lead/teras). Gaya ini dikenal dengan sebuta 

"piramida  terbalik" (inverted pyramid) --yang terpenting di awal, lalu yang penting. Yang gak 

penting 'gak usah  ditulis!



BAHASA
•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.

•Gunakan kalimat-kalimat pendek, sekitar 20 kata per kalimat.

Penyiar harus bisa bernapas. Kalimat panjang akan menyulitkan penyampai berita menarik napas.

•Tulis sebagaimana orang-orang mengatakannya. Gunakan bahasa tutur atau kata-kata yang 

biasa diucapkan.

•Kalimat Sederhana

Gunakan struktur kalimat yang sederhana: subjek -- kata kerja -- objek (subject − verb − object).

•Gunakan kalimat dan kata kerja aktif.

Lebih baik "ia menendang bola" daripada "bola ditendang oleh dia".



5 Hal Terpenting dalam Penulisan Naskah Berita

• Tidak mengunakan kalimat kutipan langsung. Kalimat langsung
HARUS diubah menjadi kalimat tidak langsung.

• Tidak menggunakan tanda dalam kurung ( ) yang berarti "atau".

• Tanda-tanda lambang mata uang seperti Rp, US$, HK$, dan  
sebagainya ditulis ejaan atau pengubacapannya, menjadi "rupiah",  
"dolar Amerika", "dolar Hong Kong".

• Titik koma dalam naskah berita radio lazimnya diganti dengan garis  
miring satu (/) sebagai sing-posting penada jeda, garis miring dua  
(//) sebagai pengganti titik penanda akhir kalimat, dan tanda garis  
miring tiga (///) sebagai penanda akhir naskah berita.

• Menyebutkan atribusi, gelar, atau jabatan SEBELUM nama. Artinya,  
tidak mengawali kalimat dengan nama.





teknik
1. Nama

Gunakan nama lengkap orang saat pertama kali ditulis, lalu gunakan nama singkat atau panggilan.

2. Kata Asing

Tuliskan cara pengucapan kata-kata asing dan kata-kata yang sulit diucapkan.

3. Atribusi + Nama

Jangan tulis nama di awal kalimat. Tulis atribusi atau jabatan, baru nama. Jangan tulis "Ahmad,  
dosen UIN Bandung, mengatakan hari ini..." tapi tulislah "Dosen UIN Bandung --Ahmad--
mengatakan hari ini...";

4. Usia

Usia: Tulis "Seorang mahasiswa UIN Bandung --Ahmad-- berusia 20 tahun tadi pagi... ", jangan  
tulis gaya suratkabar "Seorang mahasiswa UIN Bandung, Ahmad (20 thn), tadi pagi..."

5. Kutipan/Kalimat Langsung

Hindari menulis kutipan langsung dalam naskah berita. Gunakan soundbite jika memungkinkan.  
Jangan tulis: "Saya akan datang besok," ujarnya, tapi tulislah: "Ia mengatakan akan datang 
besok".



teknik
6. Singkatan

Hindari singkatan, kecuali yang sudah akrab di telinga pendengar. Sebutkan  
kepanjangannya di awal kalimat.

7. Simbol

Hindari penulisan simbol, ganti dengan cara pengucapannya. Jangan tulis
"Rp10.000", tapi tulis "sepuluh ribu rupiah".

8. Tanda Baca

Gunakan tanda-tanda baca (punctuation) yang benar. Gunakan tanda "double  
dash" (--) untuk jeda lebih lama. Gunakan garis bawah (underline) untuk  
penekanan.

9. Penulisan Angka.

Gunakan huruf untuk angka 1 s.d. 11 (satu, dua tiga, ... sebelas). Gunakan  
angka untuk 12 s.d. 999. Gunakan kombinasi angka dan hurup untuk angka 
di  atas 999 (20-ribu, 211-juta).



Musik
1. Berfungsi memmbuat program lebih menarik

2. Tanpa musik, program audio terasa kering dan tidak hidup

3. Digunakan untuk menciptakan suasana (sedih, gembira)

4. Digunakan tanda pengenal siaran

5. Diperlukan juga sebagai selingan dan penghubungan adegan



Sound Effect
• Bunyi tiruan atau bunyi sebenarnya  

dari mahluk hidup atau benda-benda  

lainnya yang digunakan dalam  

program audio

• Digunakan untuk menciptakan situasi  

atau suasana

• bisa dibuat dengan dua cara

– LIFE (dibuat sendiri di studio)

– RECORD (CD, kaset, piringan hitam)



Istilah-Istilah Naskah Audio
• ANNAOUNCER (ANX)

• NARATOR (NARR)

• MUSIK

• SOUND EFFECT (FX)

• IN-UP-DOWN-UNDER-
OUT

• OFF MIKE - ON MIKE

• FADE IN - FADE OUT



ANNOUNCER  
(ANN)

pihak yang memberi informasi tentang suatu acara akan
disampaikan, berfungsi untuk membuka seuatu program
audio.

NARRATOR  
(NAR)

fungsinya hampir sama dengan fungsi announcer,  namun 
narrator menginformasikan sajian materi. Apa  yang 
disampaikan narrator sudah menjadi bagian dari isi  
program audio.

MUSIK music perlu dituliskan di dalam naskah, yang  
menunjukkan bahwa pada adegan tersebut perlu  
disisipkan music yang sesui.

SOUND EFFECT
(FX)

adalah suara-suara yang terdapat dalam program audio  
untuk mendukung terciptanya suasana atau situasi  
tertentu. Contohnya suara burung, suara jangkring,  suara 
air dan lain sebagainya.



FADE IN  DAN 
FADE  OUT

adalah symbol yang artinya pada adegan tersebut music  
masuk secara perlahan dan jika music sedang berjalan  
maka hilangnya pun secara perlahan.

OFF MIKE situasi dimana suara ditimbulkan dari kejauhan. Maka  
sumber suara harus menjauhi mike.

IN-UP-
DOWN-
UNDER-OUT

symbol ini menjelaskan bahwa music masuk secara  
perlahan (IN), kemudian naik (UP) setelah music naikk  
secara optimal maka diperlukan kembali turun secara  
cepat (DOWN), kemudian (UNDER) sampai aikhirnya  
msuik perlahan hilang (OUT).



No Pelaku / Musik /  
Suara

Kalimat/bunyi yang akan direkam

1 MUSIK MUSIK PENGENAL IN-UP-DOWN-UNDER

2 PENYIAR Saudara pendengar / selamat berjumpa kembali  
dalam siaran Berita Pagi UG News FM // Selama  
empat puluh lima menit / kami akan menemani pagi  
anda / dengan berita-berita / terhangat / teraktual /  
dan terpercaya // Bersama saya / Pandu Wijaya //

3 MUSIK MUSIK PENGENAL UP-DOWN-OUT

4 NARATOR Publik geram / Setya Novanto menang praperadilan
// MA periksa kemungkinan / ada sesuatu / di balik  
keputusan hakim Cepi // Setya Novanto keluhkan  
keseimbangannya / dan akan periksa THT //

5 MUSIK IN-UP-DOWN-OUT



Tentukan topik program dengan cermat  perhatikan sifat-

sifat pendengar (analisis sasaran)

•Umur, latar belakang pengetahuan, tingkat kemampuan bahasa, kebudayaan,  
ekonomi, adat istiadat

Rumuskan tujuan program audio dengan jelas

Tentukan pokok-pokok materi program  Tentukan format 

naskah

Kembangkan sinopsis dan treatment

Tulis naskah

LANGKAH PENULISAN NASKAH 
AUDIO



Liburan panjang semester merupakan suatu  

masalah yang dihadapi banyak mahasiswa. Masalah  

tersebut berkaitan dengan bagaimana cara  

mahasiswa bisa memanfaatkan waktu liburannya  

dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

CONTOH SINOPSIS



• Musik pembuka dilanjutkan dengan terdengarnya suara penyiar yang memberikan sapaan

kepada para pendengar khususnya mahasiswa serta memperkenalkan program yang akan

diudarakan

• musik pembuka (FO), disusul dengan narator menyampaikan rubik "info redaksi". Untuk itu

musik info redaksi masuk secara fade in (FI).

• FX: Gemercik air mengalir diselingi desah angin dan kicau burung di daerah pedesaan

kemudian terdengar musik seruling.

• Dialog antara para mahasiswa, berisi tentang rencana untuk mengisi liburan panjang

semester yang akan tiba.

• .................dst

• Program ditutup dengan diperdengarkannya musik penutup, dilanjutkan dengan ucapan

selamat berpisah oleh penyiar dengan harapan bisa bertemu lagi pada lain kesempatan.

CONTOH TREATMENT



Teknis Penyiar Radio
• Artikulasi yang jelas

• Pernapasan yang baik

• Mengerti musik, hal ini berhubungan  

dengan bagaimana Anda menyesuaikan  

dengan tempo lagu

• Mood, penyiar tidak boleh terdengar  

murung atau tidak bersemangat

• Pengetahuan yang luas

• Tidak boleh cacat huruf  (Cadel)



TAPI …

Radio tetap memiliki
tempat tersendiri di hati

penggemarnya

Televisi dan Internet merajai 
dunia komunikasi …

How to Create Good 

Radio Commercials



Hal ini menyebabkan banyak 
perusahaan yang 

memasang iklan di Radio

namun..

Menulis naskah Radio merupakan
tantanganBESAR

bagi Copywriter

How to Create Good 

Radio Commercials



How to Create Good 

Radio Commercials



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

JINGLE

Brand name dan 

slogan yang 

dinyanyikan 

dengan melodi 

yang 

MEMORABLE dan 

CATCHY



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

SPOT IKLAN LAGU

Isinya bisa jauh lebih 

luas dibanding Jingle. 

Spot iklan lagu juga 

menyebutkan merk 

dan slogan



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

ADLIBS

Adlibs adalah iklan 

radio yang 

dibacakan oleh 

penyiar saat siaran 

sedang berlangsung



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

BUMPER

Bumper adalah suatu teknik komunikasi di radio 

dengan cara “menarik perhatian” dengan 

sesuatu yang unik, berbeda, dan memorable.



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

SPONSORED PROGRAM

Mengomunikasikan sebuah merk 

melalui radio juga bisa dilakukan 

dengan membuat / membeli 

sebuah program untuk disponsori



MACAM – MACAM IKLAN RADIO

TIME SIGNAL

Time Signal digunakan hanya sebagai pengingat, 

sebab time signal biasanya hanya berisi kata-kata 

singkat / tagline, brand name dan slogan saja.



How to Create Good Radio 
Commercials

LANGKAH – LANGKAH DASAR
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LANGKAH – LANGKAH DASAR 
MENULIS NASKAH RADIO



LANGKAH – LANGKAH DASAR 
MENULIS NASKAH RADIO

MEMPERDALAM PRODUCT 
KNOWLEDGE

Kelebihan, kekurangan, proses

produksinya, performance-nya

baik di pasar maupun sebagai

sebuah produk, bandingkan

semua aspeknya dengan produk

sejenis.



LANGKAH – LANGKAH DASAR 
MENULIS NASKAH RADIO

MELAKUKAN PENGAMATAN

Lakukan survey / small survey 
untuk menggali consumers insight 
mengenai brand anda, gaya hidup

mereka, preferensi mereka
sehubungan dengan proses 
pembelian produk sejenis



LANGKAH – LANGKAH DASAR 
MENULIS NASKAH RADIO

MENETAPKAN 
STRATEGI & SLOGAN

# Analisa SWOT

# Analisa Brand Lifecycle

# Analisa Kompetitif

# Niche Marketing



How to Create Good Radio 
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FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK SLICE OF LIFE

Teknik slice of life adalah
teknik memotret potongan
kehidupan ke dalam iklan

radio



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK SLICE OF LIFE

Iklan Radio Jakarta Smart City

SFX: Suara kendaraan dan pintu baru dibuka

MVO1: Telat lagi bro?

MVO2: Iya nih, kena macet lagi gue

SFX: Suara orang duduk dan kunci di taruh

MVO2: Oiya kamu naik motor juga? Kok lu enggak telat sih?

MVO1: Visit Jakarta Smart City aja bro, biar bisa liat lokasi macet di Jakarta. Up to date lagi

MVO2: Oh gitu

Announcer: Hehe masih suka terlambat karena macet? Makanya visit jakartasmartcity.go.id

aja di sana banyak banget update terbaru soal macetnya DKI Jakarta selain itu juga banyak

info-info lain tentang DKI Jakarta. Nah come on guys! You are invited to visit

jakartasmartcity.go.id

OUTRO: Fade in musik



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK SLICE OF LIFE

--Analisa Iklan Jakarta Smartcity—

Iklan Aplikasi Visit Jakarta Smartcity menjelaskan tentang cara untuk

mengetahui lokasi kemancetan di Jakarta. Penjelasan seperti itu dapat

memberikan iformasi yang tepat bagi pendengar bila ingin berpergian agar

terhindar dari kemancetan di lalu lintas. Iklan tersebut bisa digolongkan ke

dalam iklan dengan teknik slice of life karena mengambil potret potongan

kehidupan sehari-hari menjadi tema dari iklan tersebut.



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK DRAMATISASI

Teknik ini melebih-

lebihkan dari suatu 

masalah utama yang 

menjadi fokus dari 

komunikasi merk 

yang sedang 

dibangun



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK DRAMATISASI
Iklan Hari Ibu - Charm

SFX: Bunyi benda jatuh

FVO1: Ah nyebelin banget sih orang-orang

FVO2: Kamu kenapa?

FVO1: Temen aku yang namanya Tio nyebelin banget hari ini, masa dia ninggalin aku tadi, pas bubar kelas.

FVO2: Ya ampun.. sayang mungkin dia lagi buru-buru

FVO1: Dan yang lebih nyebelin lagi, headset aku hilang di kereta

FVO2: Duh kamu kok teledor banget sih? Makanya lain kali hati-hati ya

FVO1: Tapi sebenernya gak masalah sih kalo headset aku hilang. 

SFX: Fade in musik

FVO1: Asal mama tetep ada di samping aku, aku bahagia punya mama yang selalu ada di sampingku dan 

setia menemaniku di kala suka dan duka. Makasih banyak ya ma. Aku sayang Mama. Selamat hari Ibu!

Announcer: Iklan ini dipersembahkan oleh

OUTRO: Fade in Jinggle Charm



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK DRAMATISASI

--Analisa Iklan Charm—

Iklan perayaan hari Ibu yang dipersebahkan oleh Charm, sebuah merk

pembalut wanita, menyampaikan tentang kesialan dan efek emosi berlebih

pada gadis yang sedang mengalami menstruasi dan tetap menyabarkan diri

sendiri dan berterima kasih kepada ibunya karena Ibunya yang selalu setia

menemani walaupun dia sedang mengalami kesulitan atau merasa sedih. Iklan

ini termasuk ke dalam iklan teknik dramatisasi karena teknik tersebut melebih-

lebihkan dari suatu masalah utama yang menjadi fokus dari komunikasi merk

yang sedang dibangun.



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK LAGU

Naskah iklan radio 
dinyanyikan dengan
melodi yang enak

didengar



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK LAGU
Iklan Filter Kretek

SFX: Musik

M: Pertama dia datang

F: Alunan mempesona

M: Itu kesan pertama

F: Yang membuat jatuh cinta

M: Siapa dia 

F: Siapa dia

M&F: Sebut saja

M: Filtra 

F: Filtra 

M: Filtra

F: Filtra

M: Kretek.. Filtra 

F: Filtra

M: Filtra

F: Filtra

M: Kretek.. Filtra

--Analisa Iklan Filtra Kretek—

Iklan Filtra berisi tentang sebuah iklan rokok yang

dibawakan dalam sebuah alunan lagu. Dalam

iklan lagu tersebut menyampaikan bahwa

pendnegar / perokok akan langsung tertarik untuk

mencoba produk rokok keluaran Filter Kretek,

yaitu rokok Filtra. Lagu tersebut membuat

pendengar dapat dengan mudah mengingat

nama rokok karena kata-kata Filtra yang sering

diulang. Selain itu, melodi yang pelan dan

mendayu memberi kesan pada pendengar bahwa

rokok tersebut adalah rokok yang lembut

aromanya. Iklan ini masuk ke dalam iklan teknik

lagu.



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK INTERAKTIF

Interaksi antara penyiar dan
penelpon yang menyinggung

tentang produk yang 
diiklankan



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK INTERAKTIF

Iklan Indovision – Salah Siapa

SFX: Suara telpon berdering

MVO1: Cek media selamat malam ada yang 

bisa saya bantu?

MVO2: Mas saya mau komplain nih mas

MVO1: Ya silahkan keluhannya pak

MVO2: Ini gimana sih tayangannya amburadul. 

channel ini hancur, chanel itu hancur

MVO1: Kalau boleh tahu waktu pasang antena 

yang masang siapa ya pak?

MVO1: Ya saya sendiri lah

MVO2: Antenanya punya siapa

MVO1: Ya punya saya

MVO2: Waktu nyambungin dekoder ke antena 

MVO1: Siapa yang nyambungin

MVO2: Ya saya

MVO1: Berarti kalau tayangannya amburadul salah siapa

MVO2: Ya salah saya. lho lho lho kok jadi salah saya ini

MVO1: Nah kan yang masang antena siapa pak

MVO2: Saya

MVO1: Antenanya punya siapa

MVO2: Punya saya

MVO1: Yang nyambungin dekodernya siapa
MVO2: Ya saya
MVO1: Berarti yang salah siapa
MVO2: Ya saya
MVO1: Nah betul kan? ada lagi pak keluhannya. 
kalau tidak ada, selamat malam selamat
menikmati
SFX: Telepon ditutup
Announcer: Salah sendiri, pilih tv berlangganan
yang asal gampang pasang. Pilih yang 
berpengalaman dong, Indovision, pemasangan
cepatdan langsung ditangani teknisi handal. 
Pilihan channel lebih banyak, dan tayangan jernih. 
Info lebih lengkap hubungi 08071778899. 
Indovision Bukan Yang Lain



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK INTERAKTIF

--Analisa Iklan Indovision—

Dalam iklan tersebut secara langsung berbentuk dialog interaktif antara

customer service dan penelpon. Dimana penelpon menyampaikan

keluhan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab Indovision, dan

dipertegas dalam dialog yang terjadi melalui telpon tersebut. Pesan yang

disampaikan dalam iklan ini yaitu jika ingin tayangan yang bagus, jernih,

banyak pilihan, maka pilihlah Indovision yang sudah pasti akan dilayani

oleh teknisi handal. Iklan ini termasuk ke dalam teknik iklan interaktif.



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK IMAJINASI

Teknik ini menyajikan 

dunia tidak nyata di 

pikiran pendengarnya



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK IMAJINASI

Iklan Panadol 

MVO1: Starter.... starteeeeeer.... 

MVO2: Gas gas gas gas gas gas gas 

gaaaasss

MVO1: Starterr.......

MVO3: Sen sen sen sen sen

MVO4: Klakson...

Announcer: Saat semua begitu 

menggangu di kepala, redakan dengan 

panadol. Baca aturan pakai, bila sakit 

berlanjut hubungi dokter.

--Analisa Iklan Panadol—

Iklan Panadol menjelaskan tentang

imajinasi dari seseorang yang sedang

mengalami sakit kepala. Iklan tersebut

mengimajinasikan bahwa seolah-olah

sedang ada yang mengganggu di

kepalanya sehingga menyebabkan sakit

kepala tersebut. Iklan ini termasuk ke dalam

klan dengan teknik Iklan imajinatif karena

teknik ini menyajikan dunia tidak nyata di

pikiran pendengarnya.



FORMAT & TEKNIK
MENULIS NASKAH RADIO

TEKNIK LAINNYA

• Teknik Berita: 

Memanipulasi suatu 

berita seolah-olah ada 

pemberitaan tentang 

produk yang sedang 

dikomunikasikan.

• Teknik Pidato: 

Menggunakan gaya 

pidato  dalam 

penyampaian pesan.

• Teknik Puisi: 

Menggunakan gaya 

membaca puisi dalam 

penyampaian pesan.

• Teknik Plesetan: 

Menggunakan 

plesetan dari isu yang 

sedang tren.



KARAKTERISTIK RADIOMenyampaikan 1 pesan & 

menyenangkan pendengar

Mengisi ruang dalam pikiran

pendengar
Simple




