
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

I.1. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu program di sebuah radio dapat ditentukan dari berbagai 

faktor. Mulai dari produser, penyiar, lagu-lagu yang diputarkan dan juga seorang 

script writer memiliki peran penting. Program siaran harian DJFM dalam sehari 

bisa ada lima sampai enam program, salah satu yang akan dibahas mengenai 

program Sunset Vibes. Radio pasti ada yang namanya produser merangkap penyiar, 

pembuatan konten, dan script writer. Konsep pembuatan naskah siaran inti 

penyiaran sore ini lebih kesuasana santai, dengan pembawaan berita ringan. 

Seorang script writer bertugas untuk mengumpulkan materi-materi untuk siaran. 

Salah satu ada di Radio DJFM 94.8 fm Surabaya. Tagline yang digunakan yaitu 

The Ultimate Youngsters Radio, artinya dengan pembahasan yang simple dan selalu 

baru setiap harinya.  

Kegiatan tersebut yang yang akhirnya diangkat mengenai tentang 

bagaimana aktivitas script writer atau menuliskan naskah siaran radio, serta 

penyusunan konten untuk satu kali siaran. Kerja praktik ini dilakukan selama 

kurang lebih dua bulan, dan selama itu juga mengerjakan naskah siaran yang 

informatif dan serta hiburan. Ada beberapa hal penting yang harus di perhatikan 

oleh script writer, pertama yaitu kreatifitas dalam menulis. Mengeksplorasi 

penggunaan bahasa, dengan menggunakan kata-kata yang memiliki daya tarik. 

Kedua yaitu kreatifitas dalam menciptakan peristiwa, misalnya peristiwa yang 
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sudah lalu namun masih menarik untuk diperbincangkan karena ada sesuatu yang 

belum terpecahkan dalam peristiwa tersebut (Iriantara dan Surachman, 2011:21). 

Menurut Romli dalam bukunya Broadcast Journalism (2004). Pada prinsipnya 

dalam membuat naskah yang baik harus “Write the Way You Talk”. Artinya, 

tuliskan sebagaimana cara Anda mengatakannya. Menulis naskah radio adalah 

menulis untuk “berbicara”, bukan membaca atau menatap, menulis untuk telinga, 

bukan untuk mata. “Naskah siaran tidak hanya mengizinkan, tapi memerlukan 

bentuk ekspresi yang mungkin sekali alamiah bagi Anda berbicara” (Romli, 

2004:74).  

Bekerja sama dengan salah satu stasiun radio DJFM di Surabaya menjadi 

kebanggaan tersendiri untuk saya. Dikarenakan segala fasilitas seperti laboratorium 

media Fakultas Ilmu Komunikasi berserta teori-teori dunia radio yang sudah 

dibagikan di kelas, akhirnya terpakai juga dalam pembuatan naskah harian untuk 

melakukan siaran radio. Bertemu serta langsung terjun kelapangan untuk bisa 

menyaksikan langsung bagaimana mereka melakukan siaran secara professional.  

I.2. Bidang Kerja Praktik  

 Bidang praktik yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai Script Writer 

diprogram acara Sunset Vibes. Aktivitas script writer yang dikerjakan membantu 

dalam menyiapkan naskah setiap hari mulai pukul 15.00 – 18.00 WIB. Tidak 

menutup kemungkinan juga untuk membantu dalam pembuatan konten di media 

sosial sebagai sarana berinteraksi dengan following khususnya di Instagram.  
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I.3. Tujuan Kerja Praktik  

 Tujuan dari kerja praktik ini adalah mengembangkan kemampuan, 

memperluas wawasan, dan menjadi sarana penulis untuk pengamplikasian teori 

yang sudah didapatkan saat kuliah. 

I.4. Manfaat Kerja Praktik  

 Manfaat dari kerja praktik ini adalah penulis mendapatkan pengalaman 

bekerja dan ilmu baru dari kerja praktik ini. Merasakan bagaimana pengaplikasian 

teori serta tugas-tugas yang didapat semasa kuliah di dunia kerja nyata. Hal ini juga 

berguna bagi peningkatan kemampuan penulis dalam Script Writer dan bidang 

media lainnya. 

I.5. Tinjauan Pustaka  

I.5.1. Radio Sebagai Media Massa  

 Radio pernah diramalkan bahwa kemungkinan tidak akan pernah bisa 

mengikuti perkembangan zaman. Seperti sejarahnya, kemunculan industri radio 

siaran pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1925 di masa penjajahan 

Belanda. Masa kejayaan radio di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 80 dan 

90 an, ketika televisi masih menjadi barang yang langka bagi masyarakat karena 

harganya yang cukup mahal, sehingga radio merupakan media yang paling 

interaktif (Masduki, 2006).  

Karateristik radio yang akrab (memiliki kedekatan emosi) membuat 

pendengar merasa informasi dan hiburan yang diterima lebih spesifik. 

Perkembangan jaman membuat media radio semakin terpinggirkan namun tetap 
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diminati sebagian kalangan. Kehadiran smartphone memungkinkan radio dapat 

dinikmati dimanapun tanpa harus membawa perangkat fisik radio. Saat ini, di antara 

banyaknya media baru yang hadir, radio masih memiliki tempat di hati 

pendengarnya.  

Hasil survei Nielsen menunjukkan bahwa radio masih diminati oleh sekitar 

30-37 persen pendengarnya (RG, 2019). Jumlah pendengar radio mengalami 

peningkatan hingga 21% sejak 2017. Radio menjangkau 22,759 Juta orang per Hari 

di 10 Kota dengan Rata-rata mendengar sebanyak 120 Menit per hari atau lebih dari 

2 jam (RadioIndonesia.co). Upaya untuk menarik minat khalayak mendengarkan 

radio bukan hal yang mudah. Radio harus bersaing dengan media baru yang 

didukung dengan teknologi yang inovatif dan menawarkan unsur fleksibilitas dan 

pilihan yang bisa ditentukan sendiri (Albarran dkk., 2007). Sisi personal yang 

ditawarkan media baru tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi khalayak. Namun, 

radio masih belum dapat memenuhi sisi tersebut secara keseluruhan (Albarran dkk., 

2007). Oleh karena itu, mendapatkan perhatian khalayak memang menjadi 

tantangan tersendiri bagi radio. 

Mogambi (2016) mendefinisikan radio sebagai media yang efektif dan 

kredibel dalam menjangkau khalayak secara luas serta menjadi bagian dari 

keseharian khalayak. Selain itu, radio juga disebut sebagai “mind-altering device” 

(Mogambi, 2016). Artinya, mendengarkan radio membuat khalayak berimajinasi 

serta dapat mengubah dan menstabilkan suasana hati mereka. Dengan kata lain, 

radio sebagai suatu media dapat mengakomodasikan kebutuhan khalayak secara 
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utuh, baik dari segi informasi maupun hiburan yang meliputi beragam konten 

informasi dan musik (Mogambi,2016). 

I.5.2.  Script Writer 

Script writer adalah orang yang bertugas menulis naskah siaran untuk 

dibacakan oleh penyiar. Secara umum deskripsi kerjanya adalah membuat naskah 

siaran yang dibutuhkan selama program acara radio berlangsung. Script writer 

mempunyai peran yang penting dalam dunia radio. Bahkan perannya sama dengan 

seorang penyiar radio dalam hal “menghidupkan” sebuah acara. Yang membedakan 

adalah, penyiar mampu berkomunikasi langsung dengan pendengar, sedangkan 

seorang script writer memberikan hiburan lewat tulisan-tulisannya (Ningrum, 

2008:48). 

 Seorang script writer mempunyai peran dan tanggung jawab yang tak lain 

adalah tugas dan kewajiban seorang penulis. Menurut Ningrum (2008:55), tugas 

dan kewajiban script writer sebagai berikut:  

1. Menciptakan dan menulis dasar acuan dalam bentuk naskah (skenario) atas 

dasar ide sendiri atau ide dari pihak lain.  

2.  Bekerja dari tahap pengembangan ide sampai jangka waktu terakhir (pra 

produksi).  

3. Membuat naskah dengan format yang telah ditentukan. 

Beberapa hal penting yang harus di perhatikan oleh script writer, yang 

pertama yaitu kreatifitas dalam menulis. Yaitu mengeksplorasi penggunaan bahasa, 

dengan menggunakan kata-kata yang memiliki daya tarik. Kedua yaitu, kreatifitas 
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dalam menciptakan peristiwa, misalnya peristiwa yang sudah lalu namun masih 

menarik untuk diperbincangkan karena ada sesuatu yang belum terpecahkan dalam 

peristiwa tersebut (Iriantara dan Surachman, 2006:21). 

Tiga teknik menulis naskah berita. Perbedaan ini ada karena sifat dan jenis 

berita itu sendiri. Ketiga teknik itu adalah (JB Wahyudi, 1994:36 - 37): 

a. Teknik Piramida Terbalik  

Teknik ini dipergunakan untuk membuat naskah berita aktual. Teknik 13 

penulisan dimulai dari yang terpenting menuju yang kurang penting. Isi berita 

hanya inti – inti 5W + 1H. Tehnik penulisan naskah seperti ini disebut juga 

straight news.  

b. Teknik Piramida  

Teknik ini dipergunakan untuk membuat naskah berita non aktual. 

Penulisan dimulai dari yang kurang penting menuju yang terpenting.  

c. Teknik Kronologis  

Teknik ini dipergunakan untuk membuat naskah berita non aktual dan bisa 

juga berita aktual. Sesuai dengan nama (kronologis), maka penulisan sesuai 

dengan urutan peristiwa dari awal menuju akhir. 

Seorang script writer harus bisa merangsang imajinasi pendengar. Pendengar 

bisa membayangkan sesuatu hanya dengan tulisan yang dibaca penyiar radio, 

ditambah bunyi-bunyian (sound effect) atau musik. Tulisan yang dibuat oleh script 

writer juga harus mempertahankan image stasiun radio tempat dia bekerja. Sebagus 

apapun tulisannya jika tidak sesuai dengan ciri stasiun radio tersebut, tidak akan 
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menarik. Radio anak muda misalnya, gaya bahasa yang ditulis adalah santai, boleh 

menyelipkan “bahasa gaul”, serta informasi yang dibuat seputar “dunia anak 

muda”, apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dibicarakan “anak muda” masa kini. 

(Ningrum, 2008:52 - 53). Naskah yang baik itu harus mudah dibaca oleh penyiar 

serta mudah dimengerti oleh pendengar sehingga dalam penulisannya ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan. Penggunaan bahasa harus seperti pecakapan biasa 

selayaknya berbicara dengan orang lain (mengobrol) serta kalimat yang digunakan 

pun seperti halnya obrolan sehari-hari. Penggunaan kalimat sederhana dalam 

pembuatan naskah memang harus diperhatikan, sehingga dapat mempermudah 

penyiar ketika membacakannya. 

I.5.3. Karakteristik Naskah Radio 

Membuat naskah tidak hanya menulis dengan begitu saja, melainkan harus 

berdasarkan ketentuan-kententuan yang berlaku. Karakteristik naskah yang baik 

untuk disiarkan adalah jelas, ringkas, sederhana, aktif, imajinatif, pembulatan 

angka, global, logis, bercerita, dan sign (Romli, 2009: 80-83). Kejelasan menempati 

prioritas utama dalam penulisan naskah. Clarity has toppriority Kata dan kalimat 

yang disusun harus “sekali ucap langsung dimengerti”. Penyiar hanya memiliki satu 

kesempatan untuk berkomunikasi dengan pendengar. Pembaca koran dapat 

membaca dapat membaca artikel secara berulang-ulang sampai dapat memahami 

intinya secara jelas. Di radio, pendengar hanya memiliki satu kesempatan untuk 

memahami sebuah pesan. 
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I.5.4. Proses Pembuatan Naskah Radio 

  Proses Penulisan Naskah Radio Proses penulisan naskah adalah proses 

dimana sebuah naskah dibuat adapun tahapannya terdiri dari Tahap Perencanaan, 

Tahap Prapenulisan, Pelaksanaan Penulisan, Evaluasi dan Penulisan Kembali: 

I.5.4.1. Tahap Perencanaan  

1) Menentukan Tema atau topik  

Tema atau topik merupakan hal yang sangat pokok dalam proses 

penulisan naskah. Tema mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai bingkai 

atau pengikat dan sekaligus sebagai sumber permasalahan yang akan 

dibahas dalam siaran. Dengan adanya topik maka masalahnya dapat 

dirumuskan dengan jelas dan tujuan program bisa ditentukan. Biasanya 

topik ditentukan oleh produser, akan tetapi apabila produser belum 

menentukan tema pihak penulis dapat menentukan sendiri, dengan 

mengacu pada deskripsi acara yang bersangkutan. 

2) Melakukan Riset Pendahuluan  

Riset Pendahuluan kegiatan yang dilakukan adalah mencari latar 

belakang informasi mengenai permasalahan yang akan ditulis. 

3) Merumuskan Masalah  

Banyak sedikitnya hal-hal yang ditanyakan disesuaikan dengan 

durasi acara yang bersangkutan.Agar penulisan lebih terarah maka 

terlebih dahulu harus dirumuskan permasalahannya. 
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4) Menentukan Tujuan Program 

Tujuan program ini sesuai dengan konsep yang diangkat. Karena 

setiap program dari pagi, siang, sore dan malam pasti berbeda. Contoh 

tujuan program A untuk bisa bergossip ria dengan pendengar tapi malah 

disajikan berita yang tidak sesuai maka akan menjadi problematika 

dalam proses penulisan.  

5) Menentukan Format Acara  

Format acara yang dimadsud adalah format acara dari segi 

produksinya. Mulai dari rancangan yang sudah dibangun dari awal. 

I.5.4.2. Tahap Pra-Penulisan 

1) Pengumpulan Materi  

Menurut Darmanto dalam Dhamayanti (2019) memasuki tahap 

pengumpulan materi, setiap penulis harus mengetahui tempat-tempat 

yang diyakini menjadi sumber informasi berkaitan dengan masalah yang 

akan ditulis. Jenis acara dan format penyajian akan sangat 

mempengaruhi proses pengumpulan materi.  

2) Merencanakan Pesan  

Pesan merupakan inti dari seluruh penyelenggraan produksi 

program atau pentiaran acara. Pesan pada dasarnya adalah suatu nilai 

yang oleh pembuat program dimaksudkan untuk diterima, dimengerti 

dan dipahami serta mempengaruhi perilaku audiences. Oleh sebab itu 

pesan harus jelas, baik dari segi pembuat program (penulis naskah, 

pengarah acara, dan produser) serta bagi audiences. 
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I.5.4.3. Pelaksaan Penulisan  

Dasar pelaksanaan penulisan naskah program acara siaran radio 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1) Membuat sinopsis  

2) Membuat treatment  

3) Membuat full-script  

I.5.4.4. Evaluasi  

Evaluasi adalah penilaian kembali suatu objek atau pekerjaan. Suatu 

naskah juga memerlukan evaluasi, dan menurut Darmanto dalam 

Dhamayanti (2019) proses evaluasi mencakup beberapa pertanyaan yang 

dapat membantu menilai sebuah naskah siaran yang layak.  

 I.5.4.5. Penulisan Kembali 

Penulisan kembali adalah proses dimana naskah perlu diperbaiki apa 

bila dalam proses evaluasi didalam naskah tersebut tidak memenuhi poin-

poin yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan evaluasi naskah harus 

diperbaiki, maka perlu diadakan penulisan kembali, tapi jika hasil evaluasi 

meneguhkan bahwa naskah sudah baik, tidak perlu ada penulisan kembali. 

Naskah yang sudah jadi tersebut kemudian diserahkan kepada produser, 

untruk selanjutnya diproduksi oleh pengarah acara. 

 


