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12. 5W 1H
Setiap berita harus dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya, aktual, faktual, 
informatif, dan berisi kebaruan. 

Berita bukan karangan atau fiksi di mana
kualitas berita harus memenuhi kriteria
umum penulisan yang berlaku universal, 
yaitu 5W 1H.



5W 1H adalah rumus klasik dari Rudyard 
Kippling, di mana dalam sebuah berita
harus mengandung unsur-unsur
• siapa (who)
• apa (what)
• di mana (where)
• kapan (when)
• mengapa (why)
• bagaimana (how)



• Who is it about? = tentang siapa?
• What happened? = apa yang terjadi?
• Where did it take place? = di mana peristiwa

terjadi?
• When did it take place? = kapan peristiwa

terjadi?
• Why did it happen? = mengapa hal itu

terjadi?
• How did it happen? = bagaimana hal itu

terjadi?



Perhaikan bahwa katakuncinya adalah

PERISTIWA



Bila disederhanakan lagi menjadi:

Siapa pelakunya? - Who
Apa yang sedang terjadi? - What
Di mana lokasi kejadiannya? - Where
Kapan waktu kejadiannya? - When
Mengapa peristiwa itu terjadi? -Why
Bagaimana kejadian itu berlangsung? -How



13. Beda Berita, Fiksi, dan Opini

Berita adalah informasi mengenai
kejadian faktual, yaitu peristiwa
yang benar-benar terjadi dan
telah diketahui banyak orang. 
Karenanya bersifat objektif.



Fiksi adalah tulisan imajinasi, 
khayalan, dan biasanya disebut
karangan. Ia murni hasil rekaan

semata. Tempat dan kejadian bisa
saja asli, tetapi cerita yang 

ditampilkan murni hasil imajinasi.



Opini adalah tulisan berisi
gagasan, ide, atau pendapat
seorang penulis yang bersifat

subyektif.



Bagaimana cara mudah membedakan
berita, fiksi dan opini?
Ingat selalu rumus:

• Apa yang Anda lihat/saksikan menjadi
berita

• Apa yang Anda khayalkan menjadi fiksi
• Apa yang Anda pikirkan menjadi opini



14. Memilih Genre
Genre adalah ragam, gaya atau rupa, 
istilah ini biasanya ditemukan dalam dunia
seni. 

Dalam tulisan fiksi, genre penulisan antara
lain Romance (percintaan), Adventures 
(petualangan), Science Fiction, Horor, 
Komedi, Fantasy, dan lain-lain.



Dalam penulisan berita dikenal
dengan gaya Straight, Feature, Depth 
Report, dan Investigative Reporting. 

Memilih genre dalam penulisan
sesuai atau disesuaikan dengan
kebutuhan.



15. Membuat Judul Berita
Judul adalah etalase pertama berita. Judul
berita atau tulisan ibarat kepala dalam
anggota tubuh manusia. Karenanya ia
harus menarik perhatian, lugas, dan
memancing keingintahuan pembaca. 



Dalam dunia online, orang 
hanya tertarik membaca judul
berita selama 3 detik saja. Jika
tidak cukup menarik perhatian, 

maka keseluruhan isi
tulisan/artikel tidak akan

terbaca.



MEDIA CETAK

• Resmi
• Intelektual
• Melipir
• No infotainment
• Selalu soal

penting

MEDIA DOTCOM

• Informal
• Smart
• Lugas
• Fully infotainment
• Tidak sekadar

penting, tapi
menarik



Membuat Judul
1. Rahasia
2. Dramatis
3. Lugas
4. Unik
5. Tonjolkan Konteks
6. Deskriptif
7. Sedikit lebay/ bombastis



1. Rahasia
1. Apa Isi Tas Via Vallen?
2. 6 Jurus Sakti Menghadapi Debt 

Collector
3. Inilah 10 Calon Pimpinan KPK
4. 7 Pernyataan Marzuki yang 

Kontroversial
5. Doa Anas untuk Nazaruddin



2. Dramatis
1. Orang Ini Coba Belah Atom di 

Dapurnya
2. Puluhan Mayat Imigran Dibuang

ke Laut
3. Dulu Kurir, Kini Buka 100.000 Toko
4. 15 Tahun Spons Tertinggal di Perut
5. Keramik 8 Abad Dipecahkan Staf

Museum 
6. Ibu Muda Melahirkan di Taman



3. Lugas
1. Partai Demokrat Berbohong
2. Khabib Mengamuk karena Lawan

Hina Agamanya
3. Ulat Bulu di Jakarta Timur

Berbahaya
4. Waspadai Yayasan Islam yang 

Didanai Arab



4. Unik/Nyeleneh
1. Tikus Cerdik Oleskan Racun di 

Jambulnya
2. Seekor Domba Terjual Rp 1,3 Miliar
3. Pria Asia Kurang Laku di Eropa
4. Mengusir Sial dengan Pura-pura

Mati
5. Nyala Lilin Ternyata Mengandung

Berlian



5. Tonjolkan Konteks
1. Via Vallen
2. Partai Demokrat
3. Erick Thohir
4. Koin Prita
5. Bencana Lombok



6. Deskriptif Naratif
1. Colok Mata Vilanova, Mourinho 

Terancam Dipecat
2. Ruhut: Ayo Nazar, "Bernyanyilah" 

di  Pengadilan
3. Salah Paham, Ferguson Luruskan 

Masalah Berbatov
4. Gadis Lulus SMA Diperkosa Saat 

Berkaraoke



7. Sedikit Lebay/Senasional
1. Wuih... Maybach Lecet 

Perbaikannya Seharga Satu Jazz
2. Wow, di Bali Ada Festival Ciuman 

Muda-mudi
3. Beredar, Empat Foto Aida Zaskia 

Mandi
4. Asyik, Markus dan Kiki Amalia Bisa 

Bulan Madu



16. Membuat Intro atau “Lead”
LEAD disebut juga Teras Berita atau
paragraf pembuka (opening paragraph). 

LEAD atau “Lede” adalah paragraf pertama
naskah berita yang isinya memuat inti
pokok kejadian/peristiwa yang nilainya
penting atau menarik bagi pembaca. 





LEAD bagian terpenting sebuah
berita karena berisi 5W 1H.

Saat di share di Facebook, LEAD 
ini yang terbaca sebelum menuju

tautan (link).



7 Panduan Membuat Lead

Panduan menulis LEAD yang baik adalah
versi Purdue Online Writing Lab. 

Disebutkan, sebelum menulis LEAD 
tentukan aspek cerita paling penting
dari 5W 1 H, kemudian pilih fakta yang 

sekiranya paling menarik bagi pembaca.



1. The Five W’s and H

Kedepankan salah satu unsur berita yang 
dianggap terpenting dan paling menarik. 

Unsur WHO (siapa) dan WHAT (apa) 
menjadi unsur terpenting dan harus
ditekankan. Aspek kurang penting

dijelaskan di alinea kedua atau ketiga.



2. Conflict

Berita yang baik mengandung
konflik. Konflik berarti ada

sejumlah pihak yang bertikai
atau berseteru.



3. Specificity

Sempitkan topik berita dan
fokuskan pada hal spesifik. 

Jangan terlalu luas.



4. Brevity

Susun LEAD seringkas
mungkin, bila perlu 1 atau 2 

kalimat saja. Cukup 25-40 kata 
saja di dalamnya.



5. Active sentences

Gunakan kalimat aktif (me) 
bukan kalimat pasif (di). 

Contoh:
“Presiden meresmikan Jalan

Tol”, 
Bukan “Jalan tol diresmikan

Presiden”.



6. Audience and context

Pertimbangkan apa yang sudah
diketahui pembaca. Dengan

meruyaknya media sosial dan
elektronik, pembaca biasanya
sudah mengetahui “breaking 

news”. Untuk media certak, harus
ada kebaruan dalam LEAD dari
yang telah diketahui pembaca.



7. Honesty

LEAD harus mencerminkan isi
berita secara keseluruhan.
LEAD adalah “janji implisit” 

kepada pembaca. Anda harus
mampu menyampaikan yang 

Anda janjikan itu kepada
pembaca di teras berita atau

LEAD.



Pantangan Menulis LEAD

1. Flowery Language
Hindari penggunaan bahasa yang berbunga, 
fokuskan pada penggunaan verb (kata kerja) 
dan noun (kata benda), dan hindari adverb (kata 
keterangan) serta ajective (kata sifat).

2. Unnecessary words or phares
Hindari penggunaan kata-kata atau frasa yang 
tidak perlu, mubazir atau pemborosan kata.



Pantangan Menulis LEAD

3. Formulaic LEAD

LEAD yang Anda tulis harus “genuine”, orisinal dan
tidak mekanistis. Pembaca ingin mendapatkan
informasi sekaligus juga hiburan.

4. It

LEAD atau teras berita sebaiknya to the point 
dengan menyebutkan unsur WHO dan WHAT dan
jangan dibiasakan memulai dengan kata “Ini” 
seperti….. “Ini kabar baik bagi pecinta BBM”, tapi
langsung “BBM resmi meluncurkan aplikasi Android”.



17. Memilih dan Menulis Kutipan
Kutipan adalah salinan kalimat penting
atau menarik berupa
ucapan/pernyataan narasumber karena
kedudukannya, jabatannya, 
keterkenalannya, keahliannya, 
kepakarannya, atau ucapan saksi mata
yang melihat dan terlibat dalam sebuah
peristiwa.



• Kutipan mendukung pembuka dan
memperkuat informasi dalam berita. 

• Kutipan membuat pembaca seolah-olah
mendengar pembicaranya sehingga
menambah drama dan perhatian pada
berita. 

• Kutipan yang baik adalah yang hidup dan
jelas serta yang menyatakan perasaan
yang kuat atau reaksi dari pembicaraannya. 



• Tetapi kutipan juga bisa merusak cerita dan
mengakibatkan kejemuan bila kutipan itu
mengulangi apa yang dikatakan. 
Jika ini terjadi, sebaiknya uraikanlah dengan kata-kata lain 

atau malah membuangnya sama sekali.

• Wartawan cenderung membatasi kutipan
kecuali kutipan itu baik sekali, teramat
penting/menarik.

• Bila kata-kata pembicara lebih baik dari kata-
kata Anda, kutipan langsung akan
menambah menarik berita yang Anda tulis.



• Untuk menentukan penggunaan kutipan, 
kuncinya adalah emosi (emotional) atau
informasi (informational). 

• Susan Ager, pelatih penulisan di Detroit Free 
Press, mengatakan wartawan harus
mengandaikan kutipan itu sebagai bumbu
dari cerita, bukan masakannya –

“the spice of the story,
not the meat and potato”. 



Lima Ragam Kutipan

1. Kutipan langsung

Kutipan semacam ini menuliskan kata demi kata 
dari apa yang dikatakan pembicara. Kutipan ini
dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. 
Kadang narasumber tidak lancar ada kata 
“eee….” atau “eh… apa itu?” Bila ini ingin dikutip
langsung, Anda bisa membersihkannya tanpa
mengurangi makna ucapannya menjadi.



Lima Ragam Kutipan

2. Kutipan tidak langsung

Berisi apa yang kurang lebih dikaitkan oleh
pembicara dan bagaimana cara
penyampainnya. Tanda kutip tidak dipakai lagi. 

Contoh: Fadli mengatakan DPR harus
mempertimbangkan ketersediaan anggaran
untuk membangun gedung baru.



Lima Ragam Kutipan

3. Kutipan parafrasa (paraphrase)

Berisi apa yang dikatakan oleh pembicara tetapi
disajikan dengan kata-kata dari penulisnya atau
dari wartawan. Di sini kata-kata asli dari pejabat
tidak dipertahankan. 

Contoh: Fadli mengajukan pertanyaan tentang
pembiayaan gedung baru.



Lima Ragam Kutipan

4. Kutipan fragmentaris

Gabungan dari parafrasa dan kutipan langsung. 
Sangat baik dipakai jika pembicara memasukan
kata-kata yang sebenarnya disampaikan biasa-
biasa saja. 

Misalnya: Paijo menentang pembangunan
gedung itu sebagai suatu “pemborosan yang 
melebihi istana.”



Lima Ragam Kutipan

5. Dialog

Teknik dialog ini digunakan jika dua atau lebih
pembicaraan dikutip dalam suatu percakapan
(tanya-jawab), seperti di sidang pengadilan. 
Dialog seperti ini dapat membuat sebuah
artikel/berita menjadi enak dibaca.



18. Fakta, Opini atau Keduanya

Fakta adalah sesuatu diyakini oleh orang 
banyak sebagai hal yang sebenarnya
terjadi, baik karena mereka telah
mengalami peristiwa itu sehingga melihat
kenyataan dari dekat maupun karena
mereka dianggap telah melaporkan
pengalaman orang lain yang 
sesungguhnya.



Manfaat Fakta:
1. Bagi pendengar, fakta berguna untuk

melengkapi informasi dan menambah
pemahaman suatu kosep tertentu .

2. Bagi penyaji, dengan berbicara fakta
maka penyaji dapat dipercaya oleh
pendengar atau orang lain, karena fakta
sudah pasti kebenarannya.



Opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk
menjelaskan kecenderungan atau preferensi
tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan
tetapi bersifat tidak objektif karena belum
mendapatkan pengujian atau verifikasi.

Opini bukanlah fakta akan tetapi jika
dikemudian hari dapat dibuktikan atau
diverifikasi maka opini akan berubah menjadi
sebuah kenyataan atau fakta.



Manfaat Opini:

1. Bagi pendengar, opini membantu
memahami sesuatu yang diuraikandalam
berita atau laporan.

2. Bagi penyaji, apabila opini yang diutarakan
terbukti kebenarannya, maka oleh
masyarakat penyaji akan dipercaya opininya.


