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SEKOLAH MENULIS DAN KAJIAN MEDIA
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MATERI: 20

TIPS JADI PRESENTER-PENYIAR RADIO 1

Kamaruddin Hasan2

Anda ingin menjadi presenter radio? Pada era keterbukaan sekarang
peluang berkarir di radio sangatlah terbuka. Anda bisa memulai di radio
lokal yang bila dikembangkan terus skill-nya akan berakhir di Washington
atau London. Radio sampai sekarang merupakan medium jurnalistik
sangat penting dan belum tergantikan televisi.

Presenter radio diperlukan mengikuti era multimedia sekarang ini. Oleh
sebab itu, ada beberapa tips yang bisa bermanfaat untuk menjadi presenter
radio khususnya presenter bidang news dan current affairs.

1. Wawasan mengenai peristiwa lokal, nasional dan internasional.
Seorang presenter apalagi menyampaikan berita setiap hari.

2. Suara yang standar. Setiap orang memiliki warna suara. Temukan
suara Anda dengan berlatih. Suara adalah perangkat penting dalam
radio. Oleh karena itu menyadari pentingnya pita suara dalam diri
seorang presenter merupakan hal esensial. Apakah warna suara anda
bas, bariton atau melengking, semuanya masih memungkinkan
tergantung dari radio yang akan dimasuki.
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3. Otoritatif namun rileks. Radio adalah medium yang intim. Suara Anda
perlu otoritatif namun terdengar akrab. Nada otoritatif itu bisa
digambarkan sebagai suara yang akrab di telinga namun mengandung
suasana yang lugas dan langsung. Dia tidak basa basi dan berpanjang-
panjang namun terdengar alamiah dan mengalir.

4. Semangat dalam menyampaikan informasi. Sikap antusias dalam
menyampaikan informasi merupakan bekal sangat penting. Prinsipnya,
jika Anda antusias karena kabar yang disampaikan sesuatu yang baru
dan perlu diketahui pendengar maka sikap yang keluar dari suara
Anda juga seolah-olah mengajak pendengar untuk mengikutinya.
Sebaliknya jika Anda tidak ansusias pendengar pun malas
mengikutinya.

5. Jadikan siaran Anda “your show”. Anggap ini adalah panggung Anda.
Presentasi merupakan sebuah pertunjukkan. Anda harus menganggap
sebagai sopir dan pengendali yang menguasai “panggung” siaran.
Setiap nada, intonasi dan suara yang keluar dari diri Anda
menunjukkan bagaimana jalannya siaran itu seharusnya. Seperti
halnya teater maka dalam penyampaian pun ada pembukaan, isi dan
penutup. Ada nada suara tinggi, rendah dan menekankan. Semuanya
disampaikan bukan dengan sikap membosankan.

Presenter sebenarnya “penghubung” satu bagian dengan bagian lain dari
siaran. Oleh sebab itu kadang-kadang presenter merekam atau
menyampaikan secara langsung “links” itu.

Tips dari BBC

a) Tenang. Suara bicara yang alamiah kadang-kadang terlalu cepat untuk
pendengar oleh karena itu tenanglah suaranya dan perlahan-lahan
menyampaikan informasi yang Anda sampaikan.

b) Buatlah setiap kata-kata itu berarti. Baca naskah dengan rasa percaya
diri dan katakan setiap kata dengan tepat. Jangan mengakhiri kalimat
tidak lengkap.

c) Bersikaplah seolah-olah Anda bicara kepada orang tertentu.
Bayangkan Anda menceritakan sesuatu kepada satu orang di dalam
pikiran Anda.

d) Hindari rasa canggung dan gelisah. Nanti kedengarannya aneh di
telinga pendengar.

e) Tersenyumlah. Mungkin ini terdengar baik, seperti Anda lihat sendiri
kadang-kadang sikap tersenyum membuat suara lebih bersahabat.
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Ingat suara Anda bagus seperti orang lain. Setiap orang bisa bicara lamban
atau menyajikan dengan jelas tidak jadi soal apakah aksen anda tinggi
atau rendah.
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