
V. Menulis Berita
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Pendahuluan

• Pada dasarnya menulis PRODUK JURNALISTIK itu
hanya dua, yaitu NEWS dan VIEWS

• Masuk ke dalam NEWS adalah STRAIGHT 
NEWS dan SOFT NEWS

• Termasuk ke dalam VIEWS adalah ARTIKEL, 
OPINI, KOLOM, TAJUK RENCANA

• Perbedaannnya; NEWS bersifat Faktual, Objektif, 
dan Menyampaikan Peristiwa. Pada VIEWS fakta
dipilih untuk memperkuat pandangan penulis, 
Subjektif, dan Menyampaikan Pendapat.



28. Berita Straight News

• STRAIGHT NEWS disebut juga HARD NEWS, 
dengan ciri-ciri: Menginformasikan langsung, to 
the point, sangat cepat karena ada batasan
waktu, dan tanpa opini di dalamnya.

• FEATURE atau SOFT NEWS berkebalikan dengan
Straight News, yakni: Menginformasikan tidak
langsung, Storytelling (cerita bertutur), Timeless 
(tidak bergantung waktu), dan dalam kadar
tertentu memperbolehkan opini penulisnya.



Strategi/teknik menyusun
Straight News

1. Mengumpulkan Bahan Tulisan
Kumpulkan informasi yang relevan dengan
peristiwa, khususnya melalui wawancara langsung
dengan narasumber atau saksi mata yang terlibat
dalam peristiwa. Kumpulkan data dan fakta
sebanyak mungkin, tetapi hanya data dan fakta
yang relevan saja yang dipilih.
2. Menentukan Sudut Pandang
Posisikan diri Anda sebagai seseorang yang netral
untuk memudahkan pengambilan sudut pandang
dan terhindar dari asumsi pribadi. 



3. Menentukan Benang Merah Berita

Setelah topik, data dan fakta terkumpul maka benang
merah atau inti berita wajib dipikirkan terlebih dahulu
agar fokus terhadap apa yang akan ditulis. Misalnya
apakah tentang pembunuhan, penipuan dll. Dengan cara
ini pengembangan berita akan lebih mudah dilakukan.

4. Memulai Menulis Berita

Setelah benang merah ditentukan, mulailah menulis
berita dengan menggunakan unsur 5W1H, tetapi untuk
Straight News cukup 4W saja dengan menghilangkan
unsur “Why” dan “How”.



5. Membuat Struktur Berita
Buat dalam bentuk PIRAMIDA TERBALIK, di mana
hal-hal penting ditulis di awal paragraf atau dalam
LEAD berita, termasuk di dalamnya 5W1H. 
Usahakan secara kronologis, jangan melompat-
lompat. Barulah paragraf berikutnya informasi
pendukung.
6. Menambahkan Kutipan
Kutipan adalah “bumbu penyedap” berita. Kutipan
diperlakukan untuk mengelaborasi fakta, membuat
berita hidup dan tidak kaku.



7. Revisi

Selalu ingat prinsip “Writing is re-writing”. Tidak ada
tulisan sekali jadi, termasuk menulis berita. Anda
harus membaca ulang dan mengoreksi kembali apa
yang sudah Anda tulis sebelum disampaikan kepada
editor, atau kalau menulis di blog berita sendiri
sebelum berita itu ditayangkan. Prinsip kehati-
hatian seperti cover both side dan etika jurnalistik
harus dipegang teguh.



Unsur Berita 5W1H

Setelah strategi penulisan dibuat, lalu tentukan:

• 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?



29. Berita Insiden dan Bencana

• Pada prinsipnya menulis berita merupakan upaya
sorang jurnalis untuk bercerita, menjelaskan, atau
menyampaikan informasi mengenai suatu
peristiwa dalam bentuk tertulis. 

• Dalam menulis teks berita, informasi yang ditulis
seorang jurnalis merupakan fakta, bukan opini. 
Teks berita disusun berdasarkan 5W 1H (What, 
Where, When, Who, Why, How). Dan dalam
konteks Indonesia, berita harus mengikuti kaidah
P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran) yang dibuat oleh pemerintah.



Cara Menulis Berita Peristiwa

• Menemukan peristiwa untuk dijadikan berita

(sifatnya aktual dan penting untuk disebarkan segera
seperti peristiwa kecelakaan, bencana alam, kebakaran
dan kejadian lainnya yang menjadi perhatian publik). 

• Pencarian sumber berita

(jika peristiwa yang akan dijadikan sudah ditemukan, 

carilah sumber informasi yang tepat agar isi beritanya
akurat. Contoh peristiwa perampokan, maka penting
menggali informasi dari pihak kepolisian, saksi mata dan
warga sekitar).



• Wawancara, observasi dan dokumentasi

(Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta
mengenai peristiwa yang terjadi,  misalnya dalam kasus
perampokan untuk mendapatkan data korban dan proses 
kejadiannya, wawancara dilakukan melalui tanya jawab
dengan sumber informasi. Observasi dilakukan dengan
mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian. Sedang
Dokumentasi dilakukan dengan mencari dan
mengumpulkan data” second sources” yang bersumber
dari buku, majalah, arsip, atau dokumen lainnya).



• Mencatat hal-hal penting

(Pencatatan dapat dipandu dengan pertanyaan
5W1H yaitu:

What : peristiwa apa yang terjadi,

Who: siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut,

Where: di mana peristiwa tersebut terjadi,

When: kapan peristiwa tersebut terjadi,

Why: mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan

How: bagaimana proses terjadinya peristiwa).



• Membuat kerangka berita
(Kerangka berita merupakan gambaran kasar bagaimana
informasi yang telah dikumpulkan akan diramu dalam sebuah
laporan berita yang terdiri dari 3 unsur yaitu judul, teras
(lead), serta kelengkapan atau penjelasan berita atau body). 
• Menulit teras berita (lead)
(Merupakan alinea pertama sebuah berita, sebaiknya ringkas
(maksimal 35 kata), diawali dengan unsur “who” (siapa) dan
“what” (apa). Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah
bahasa Indonesia yaitu SPOK: Subjek, Predikat, Objek, dan
Keterangan. Gunakan seminim mungkin kutipan atau
pertanyaan pada teras berita).



• Menulis isi berita
(Merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam
sebuah berita dan ditulis setelah teras berita. Sebaiknya susun
dalam paragraf-paragraf pendek berisi 3 hingga 5 kalimat. 
Usahakan agar setiap paragraf hanya berisi satu ide saja untuk
mendorong pembaca melanjutkan membaca serta
memudahkan pembaca melakukan pemindaian).
• Penyuntingan Berita
(Dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan informasi
yang mungkin terjadi seperti penulisan ejaan, nama, lokasi,
tata bahasa; seperti makna kalimat; pembedaan opini dengan
fakta)



• Tidak mengandung fitnah, hasutan dan
bohong

(Konten berita yang disiarkan harus memberikan
manfaat dan perlindungan terhadap publik. 
Dilarang mengandung hal-hal yang bersifat
fitnahan, hasutan, menyesatkan dan berisi
kebohongan atau hoax. Harus diperhatikan agar 
isi berita tidak merugikan dan menimbulkan
dampak negatif di masyarakat)



• Tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, 
perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat
terlarang

(Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik
mempertimbangkan munculnya kemungkinan
ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, dan
melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. 
Diatur agar dalam pembuatan dan penyiarannya, 
dilakukan pembatasan terhadap unsur yang bermuatan
seksual, kekerasan, narkotika dan sejenisnya, perjudian, 
serta tayangan bersifat supranatural atau horror.



• Tidak mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan
Antargolongan (SARA)

(Berita wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras
dan golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, 
gender, maupun sosial ekonomi. Dalam mewujudkan
penghormatan tersebut, berita dilarang mengandung
konten yang sifatnya merendahkan, mempertentangkan
atau melecehkan suku, agama, ras dan golongan tertentu. 
Ketika menyiarkan berita mengenai peristiwa konflik, 
jurnalis wajib menjaga independensi dan netralitas
dirinya.



• Tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
(Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik harus
mempertimbangkan munculnya kemungkinan
ketidaknyamanan publik. Dalam pembuatannya, berita yang 
akan disiarkan kepada publik perlu menjukkan sikap
menghormati nilai dan norma, kesopanan, serta kesusilaan
yang berlaku dalam masyarakat. 

• Tatabahasa dan Kosakata
(Dalam penyusunan kalimat, gunakan tata bahasa yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia –SPOK. Gunakan kata ganti
orang ketiga dalam menggambarkan peristiwa, dan selalu
menggunakan kalimat aktif. 



• Kutipan dan atribusi

(Kutipan diperlukan untuk memperkuat, 
menegaskan atau memberi fakta dalam berita
yang ditulis, sedangkan atribusi diperlukan
dalam berita yang bersifat opini. Sebaiknya
gunakan satu kutipan atau atribusi dalam satu
paragraf).



Menulis Berita Bencana

• Jangan hanya menampilkan data statistik seperti jumlah
korban dan kerugian materi, aspek kemanusian, dampak
sosial, pendidikan dan ekonomi jauh lebih penting penting. 

• Berita bencana sangat menyentuh perasaan karena hampir
selalu ada korban. Manusia selalu ingin tahu sesamanya

• Berita bencana akan menarik jika ada unsur kedekatan
wilayah, melibatkan negara sendiri, daerah sendiri atau
famili. Berita bencana juga akan semakin menarik jika ada
kesamaan tempat tinggal. Misalnya, orang yang tinggal di 
wilayah rawan banjir akan tertarik memantau banjir di 
tempat lain. 



Angle Berita Bencana

• Jumlah korban. Ini adalah angle berita yang paling 
sering dipakai. Jumlah korban, apalagi jika terjadi
masal, maka nilai beritanya semakin tinggi. Nilai berita
“Magnitude”.

• Pengungsi. Sisi kemanusiaan pengungsi juga banyak
disorot. Semakin jeli Anda dalam meliput, maka akan
bisa mencari informasi yang menarik sekaligus berguna
bagi pembaca. Nilai berita “Human Interest”.

• Kunjungan pejabat. Lokasi bencana sering dikunjungi
pejabat. Nilai berita “Prominent people”.



• Dampak bencana. Anda bisa menggali dampak
bencana menjadi cerita yang menarik. Semakin
unik, dibumbui dengan data dan berbagai grafis
akan membuat berita semakin menarik. Nilai
berita “Dampak”.

• Penanganan bencana. Angle ini merupakan salah
satu pilihan Anda dalam meliput. Jika dituturkan
secara deskriptif, tulisan akan semakin enak
dibaca. Anda jangan hanya mencatat keterangan
pers di Posko, tetapi ikut menelusuri para pencari
korban ke berbagai pelosok. 



• Aspek sisi humanis. Banyak cerita-cerita unik
si seputar bencana. Selain cerita yang 
memilukan, banyak juga cerita kepahlawanan
di sana. Misalnya bagaimana para penolong
melakukan kerjanya. Bagaimana para tim
medis bekerja keras. Anda bisa meliput
tentang seorang ibu yang berjuang merawat
bayinya di pengungsian dengan penuh
ketabahan dan sebagainya. Andah harus jeli
mencari sisi positif dari bencana.



• Peringatan dini bencana. Penting bagi Anda
menulis tentang pencegahan bencana dan
informasi penunjang lainnya. Publik mungkin
bertanya, apakah gunung lain di Indonesia 
juga akan meletus? Bagaimana cara
menyelamatkan diri dari letusan gunung? Apa
yang boleh dan tidak boleh saat mendekati
gunung berapi? Anda bisa menggali tulisan
menarik lainnya seputar bencana.



30. Berita Politik

• Menjelaskan kepada pembaca bagaimana
keputusan politik mempengaruhi kehidupan
mereka. Tulis apa dampak dari sebuah keputusan
politik bagi masyarakat.

• Tugas Anda sebagai jurnalis melaporkan
pendapat yang berbeda, bukan untuk
menghakimi.

• Tulis berita yang mencerahkan, memberi solusi, 
bukan mengadu domba. 

• Adil terhadap semua pihak yang terlibat. 



Pahami pilar demokrasi

• Sebagai jurnalis politik, Anda perlu memahami fungsi
dan tugas “trias politica” atau pilar-pilar demokrasi
seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

• Anda perlu pahami bahwa eksekutif itu adalah
Presiden dan para menterinya, yang bertindak sebagai
eksekutor atau pelaksana pemerintahan. Legislatif
adalah parlemen atau anggota DPR, di mana tugas
utamanya mengawasi pemerintah, membuat undang-
undang dan menyusun anggaran. Sedang yudikatif
lembaga peradilan, mulai dari pengadilan tingkat
pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali di 
Mahkamah Agung. 



• Anda harus memahami tatanegara, misalnya peran, 
fungsi dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
bagaimana konstitusi disusun atau diubah, bagaimana
mekanisme Sidang Istimewa dilakukan, bagaimana
Presiden terpilih dilantik, hirarkis perundangan. 

• Di DPR, Anda harus paham mengenai komisi, dengan
departemen pemerintah mana komisi bekerja, 
bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang, 
apa jenis-jenis rapat.

• Presiden dan Istananya serta para pembantunya
• Memahami peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi, 

Mahkamah Agung, dan bahkan KPK. 



Menjelaskan peristiwa dan isu

• Anda harus menjelaskan peristiwa dan isu
dengan cara yang dimengerti pembaca

• Jika jurnalis hanya melaporkan apa yang terjadi
atau apa yang dikatakan, Anda akan memberikan
pembaca gambaran yang terfragmentasi. 
Pembaca perlu tahu bagaimana dan mengapa
sesuatu itu terjadi

• Anda selalu harus menempatkan peristiwa cerita
dan isu-isu dalam konteks, menunjukkan
bagaimana mereka mempengaruhi orang-orang.



Penjelasan, bukan saran

• Ada perbedaan penting antara menjelaskan
kejadian dan memberikan saran tentang cara
untuk mengubah situasi. 

• Peran jurnalis adalah menjelaskan, sementara
aktivis politik atau ahli di bidang ini memberi
saran.

• Tugas Anda sebagai seorang jurnalis adalah
melaporkan pendapat yang berbeda, bukan
untuk menghakimi mereka. 



Kenali khalayak

• Anda perlu menyesuaikan gaya penulisan berita
dengan khalayak: berpendidikan, kurang
berpendidikan, bahkan tidak berpendidikan.

• Jika pembaca tidak tertarik dalam politik, Anda
tidak harus memaksa mereka. Namun, kurangnya
minat dalam politik tidak harus menjauhkan
mereka dari berita politik yang mempengaruhi
kehidupan mereka. 

• Sebagai contoh, pembaca mungkin memiliki
sedikit minat dalam perdebatan di parlemen
mengenai kebijakan transportasi. Namun, jika
keputusannya menaikkan tarif transportasi 20 
persen, Anda harus memberitahu mereka.



Bersikap curiga

• Selalu ingin tahu tentang apa yang dikatakan politikus, 
terutama ketika mereka membuat janji atau
membanggakan prestasi mereka

• Ketika politisi atau aktivis politik berbicara hanya
tentang kebaikannya, Anda harus melihatnya sebagai
publisitas/iklan untuk dirinya sendiri

• Ketika mereka berbicara tentang persoalan saat ini, 
Anda harus menanyakan, apakah komentar mereka
menambah pemahaman publik tentang masalah
tersebut. Jika mereka melakukannya, itu adalah berita. 
Jika tidak, itu hanya sebuah iklan pribadi.



Mengolah sumber dan kontak
Meskipun Anda curiga terhadap motif politisi, Anda masih
harus mencoba melakukan kontak di antara mereka. Anda
harus menilai politisi yang tidak Anda sukai dengan cara
yang sama seperti yang Anda kagumi. 
Setiap kali mereka berbicara tentang masalah, Anda harus
bertanya:

• Apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa
yang mereka katakan? Dapatkah mereka mengubah kata-
kata menjadi perbuatan?

• Apakah mereka memiliki pengaruh dalam membentuk
opini?

• Apakah komentar mereka meningkatkan pemahaman
audiens Anda tentang masalah tersebut?

Jika Jawabannya YA maka layak dijadikan berita



Melindungi kerahasiaan

• Karena wartawan politik harus berurusan dengan
kedua belah pihak dalam suatu argumen, Anda
memiliki kewajiban untuk menghormati
kerahasiaan dari masing-masing sumber.

• Anda harus menjaga setiap janji yang Anda
berikan untuk menyimpan informasi tertentu
untuk diri sendiri. 

• Hargai jika sumber menendaki apa yang 
dikatakannya sebagai “off the record”.



31. Berita Ekonomi dan Bisnis

• Sebelum menjadi jurnalis ekonomi, Anda harus
memahami dulu dasar-dasar ekonomi dan
keuangan.

• Tulislah berita ekonomi yang mudah dipahami
pembaca, misalnya berita tidak dipenuhi angka.

• Hindari jargon ekonomi, tapi jika Anda perlu
untuk memasukkan istilah-istilah teknis, jelaskan
kepada audiens maknanya.

• Anda harus pahami neraca yang berisi informasi
yang berguna pada organisasi keuangan.

• Adil dalam memberitakan konflik industri.



Jangan pamerkan jargon!

• Banyak Jurnalis tergelincir ikut memamerkan jargon-
jargon yang memusingkan pembaca dari ekonom, 
bankir, dan pejabat pemerintah ketimbang
mengunakan bahasa yang digunakan banyak orang 
dalam percakapan sehari-hari.

• Bagi ekonom, jargon itu bukan masalah; mereka saling
memahaminya. Sebaiknya, bagi pembaca kebanyakan, 
jargon ekonomi membingungkan dan membosankan.

• Meski sulit mernerjemahkan jargon ke dalam bahasa
biasa, Anda harus berusaha melakukannya. Tujuannya: 
pengguna bahasa sederhana untuk soal-soal yang 
ruwet. Idealnya, gunakan kalimat pendek, sedikit kata.



Definisikan istilah ekonomi

• Beberapa istilah ekonomi memang punya arti
khusus yang jika ditanggalkan bakal
membingungkan. Namun Anda harus selalu
ingat, bagi banyak orang, istilah-istilah itu
masih merupakan kode kata-kata yang 
misterius; Anda sebagai jurnalis harus mampu
memecahkannya. Baru kemudian Anda
menjelaskannya.



Gunakan statistik secara selektif

• Berita bisnis biasanya mengandung banyak angka. Meski angka
yang penting bisa menjadikan berita lebih berwibawa dan
akurat, Anda harus meninggalkan angka-angka yang tak penting.

• Banyak pembaca yang memandang angka terlalu kering dan sulit
dicerna. Akibatnya, sebuah berita dengan begitu banyak angka
membosankan dan sulit dipahami.

• Meski mendukung apa yang dikemukan jurnalis, daftar statistik
yang lengkap kerap memacetkan berita. Pembaca akan puas
hanya dengan satu contoh:  Produksi jagung merosot 10 persen
menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2017.

• Anda cukup mengatakan "kira-kira separo" ketimbang "49 
persen" atau "hampir lipat tiga" ketimbang "naik 297 persen".



Bandingkan statistik

• Bila Anda mengutip statistik dalam sebuah
berita, akan lebih baik bila Anda
menempatkannya dalam konteks dengan cara
membandingkannya dengan hal lain.

• Anda bisa menghidupkan angka dengan
menyajikan dalam suasana keseharian atau
yang bersifat manusiawi.



Ceritakan statistik

• Jurnalis perlu melakukan cara cerdik ketimbang
sekedar melaporkan angka. Ia harus menjelaskan nilai
pentingnya dan mengatakan maknanya. 

• Bagaimana Anda menjadikan sajian statistik yang 
bermanfaat itu sebagai sebuah berita yang bermakna? 
Perbandingan antar-tahun saja tak cukup untuk
mengungkapkan seluruh cerita di balik stastistik. 

• Anda harus berhenti sejenak, mencermati seluruh
angka di hadapannya, dan bertanya pada diri sendiri: 
Apa yang sesungguhnya terjadi di sini?



Menjadikan berita bisnis menarik

• Tak ada prinsip utama yang dasar dalam
jurnalistik ketimbang meliput dari dua sisi, tapi
betapa seringnya ini dilupakan -atau diabaikan-
dalam berita-berita bisnis.

• Berita bisnis memang berhubungan dengan
angka. Namun lebih dari itu, ia sekaligus juga
menyangkut manusia. Bukan sekedar pejabat
pemerintah dan eksekutif bisnis dan bankir dan
ekonom, tapi manusia nyata yang menjadi
konsumen dan pembayar pajak.



Pentingnya berita bisnis

• Sebuah berita ekonomi atau bisnis harus
menjelaskan kepada pembaca apa akibat
sebuah peristiwa, mengapa peristiwa itu
penting - bagi perusahaan, bagi angkatan
kerja, bagi industri, bagi negara. Mengapa
pula ia penting bagi pembaca.



Menggali gagasan baru

• Cara terbaik untuk membuat berita bisnis menarik
perhatian pembaca adalah menuliskan sesuatu yang 
tak biasa, hal menarik yang tak dilaporkan penerbitan
lain.

• Caranya dengan mencari sisi baru perkembangan bisnis
dengan sudut pandang bisnis pada berita umum.

• Dengan melihat sudut pandang kemanusiaan pada
berita bisnis, juga dengan mempelajari kecenderungan-
kecederungan yang punya arti lebih penting ketimbang
peristiwa-peristiwa tertentu.



Jangan terpaku pada siaran pers

• Sebuah siaran pers perusahaan atau
pemerintah hanyalah sebuah titik beranjak
bagi suatu berita bisnis. Liputan lanjutan Anda
perlukan untuk menghidupakannya.

• Anda perlu juga mewawancari perusahaan-
perusahan pesaing, pengamat luar, konsultan, 
akademisi, atau sumber-sumber lain untuk
mendapatkan sisi dari berita.



Cara menggali gagasan

• Cari sudut pandang bisnis pada berita-berita umum. 
Contoh: pemerintah berencana memberlakukan e-ktp
yang bersifat nasional. Siapa yang beruntung menjadi
pelaksananya?

• Cari sudut pandang kemanusiaan. Membaca tentang
orang yang sukses berbisnis adalah hal yang menarik.

• Cari studi kasus yang menjadi ilustrasi sesuatu
kecenderungan. Pembaca menyenangi cerita yang 
memperlihatkan drama bagaimana sebuah perusahaan
berusaha, misalnya, untuk mengembangkan produk
baru.



33. Berita Olahraga

• Menulis dan meliput olahraga merupakan
kegiatan menulis yang menantang sekaligus
“fun”. Menantang karena jurnalis harus jeli
melihat momen penting dan khususnya menarik
dalam setiap pertandingan olahraga.

• “Fun”, ada unsur kesenangan di sana karena saat
bertanding emosi bisa bercampur aduk; senang, 
sedih, puas, kecewa. Menulis olahraga sarat nilai
berita, sebab di sana ada unsur konflik, drama, 
orang ternama, unik, prestasi, dan lain-lain.



Spot liputan

• Persiapan sebelum pertandingan

• Melaporkan pertandingan langsung

• Sesi latihan cabang olahraga tertentu

• Meliput atlet ternama yang menjadi seleb di 
cabang olahraga tertentu

• Mewawancara pelatih, pengamat, manager, 
promotor dan bahkan penonton

• Meliput kegiatan organisasi olahraga besar
seperti FIFA



Berpaling lagi ke 5W1H

• 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?



Syarat yang diperlukan

• Mengetahui “rule of the game” atau aturan seluruh
cabang olahraga yang diliput, baik olahraga yang 
terukur seperti atletik dan renang atau yang tidak
terukur seperti bulutangkis, tenis dan sepakbola.

• Mengetahui atlet dan pelatih cabang olahraga.

• Meliput pertandingan secara langsung

• Memiliki pengetahuan yang luas tentang cabang
olahraga tertentu serta istilah-istilahnya.

• Keterampilan berbahasa yang unik seperti “gol bunuh
diri”, “merumput”, “menelan kelahan tragis”, dst tetapi
tetap dengan mengungkapkan fakta.



34. Berita Hiburan

• Dalam konteks “nilai berita”, berita hiburan atau
entertainment masuk ke dalam kriteria
“menarik”, apalagi jika rubrik hiburan ada di 
media massa umum, sementara berita politik dan
ekonomi akan diletakkan sebagai berita penting. 

• Berita hiburan menjadi semacam “hiburan” bagi
pembaca, pelarian dari hal-hal serius, ringan dan
tak perlu berpikir keras untuk memahaminya.



• Penekanan berita hiburan menyangkut dua
hal dari sisi 5W1H, yaitu tentang WHO (siapa
pesohor atau selebritas yang menjadi berita) 
dan WHAT (apa yang dikerjakannya). 

• Gerak-garik atau sepak terjang pesohor, 
apakah dia aktor, artis, atlet, seniman, 
sosialita, youtuber, konglomerat, pejabat, raja 
dan keluarganya, akan menjadi berita menarik
atau bahkan penting.



35. Berita Promosi/Advertorial

• Menulis naskah iklan umumnya dilakukan oleh
seorang “Copywriter”, bukan oleh jurnalis. Ia
harus memiliki keahlian narasi yang di atas
rata-rata, lincah berbahasa, dan pandai
mengadopsi istilah-istilah kekinian yang 
sedang tren digunakan masyarakat. 

• Penulis naskah iklan dengan sendirinya tidak
terikat 5W1H secara ketat karena yang ditulis
adalah naskah cerita, bukan berita.



• Judul menjadi pusat perhatian utama penulis
naskah iklan, sebab jika judul tidak menarik
perhatian, jangan harap pembaca membaca
tubuh berita sampai akhir. Maka judul yang 
menarik dibuat atas perspektif khalayak, 
bukan menarik menurut penulisnya, misalnya
dari sisi geografis di mana audience tinggal; di 
desa atau di kota, dari sisi demografis apakah
khalayak berjenis kelamin laki-laki atau
perempuan, tua atau milenial.



• Judul diusahakan singkat dan langsung pada
maksud pesan yang ingin disampaikan, 
misalnya “Ingin langsing?”

• Masih dimungkinkan judul bombastis, lebay, 
dan provokatif. Tujuannya merangsang minat
pembaca dengan diksi yang tepat, kalimat
yang mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit
(tidak sok berfilsafat).




