
VII. MENULIS OPINI

Pepih Nugraha



Pengertian

• Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Opini disebutkan 
sebagai ”pendapat, ”pikiran,” atau 
”pendirian”.

• Dengan kata lain, opini adalah 
pendapat atau pikiran seseorang 
yang dituangkan dalam bentuk 
tulisan, biasanya berupa artikel.



Intro

• Menurut LR Baskoro, menulis Opini 
berarti menyebarluaskan gagasan, 
mentransfer ide dan gagasan kepada 
orang lain ke ruang publik. Ruang publik 
di sini berarti media massa. Masuk ke 
ranah publik berarti berusaha 
mempengaruhi publik dengan tujuan 
akhir: gagasannya diterima atau juga 
diperdebatkan. Penulisnya siap untuk itu.



• Menulis opini itu melakukan 
”rekreasi intelektual”: mengasah 
otak, menajamkan pikiran, 
menantang munculnya ide-ide baru, 
juga menantang pendapat orang 
dengan argumentasi yang siap untuk 
diperdebatkan.



• Menulis opini berarti memberikan 
wawasan dan pengetahuan untuk 
orang lain, berbagi informasi, data, 
juga pengalaman.  Karenanya 
menulis opini mestinya kegiatan yang 
dilakukan dengan sukacita, senang 
membagi gagasan.



• Opini diartikan sebagai pandangan 
seseorang tentang suatu masalah. 
Tidak sekadar pendapat, tetapi 
pendapat ilmiah. Pendapat yang bisa 
dipertanggungjawabkan dengan 
berdasar dalil-dalil ilmiah yang 
disajikan dalam  bahasa yang lebih  
popular. 



• Karena itulah, untuk menulis opini 
juga dibutuhkan riset. Riset, bisa dari 
buku, dokumentasi dan wawancara 
merupakan penguat dari 
argumentasi penulis untuk 
menekankan gagasannya. Opini 
inilah yang ditulis dan dituangkan 
dalam bentuk ”artikel.”



• Kolom adalah opini yang ”lebih cair” 
dalam gaya bahasanya. Penulis 
kolom biasanya tidak saja mereka 
yang dikenal memiliki keahlian dalam 
bidang yang ditulisnya, tapi juga 
memiliki style –gaya-. Itu sebabnya 
disebut ”kolomnis”



42. Membangun Gagasan

• Ide merupakan barang termahal yang 
dimiliki penulis. Ide bisa tumbuh dari 
mana pun. Penulis yang terlatih tidak 
pernah kehabisan ide untuk menulis 
opini. Karena ide bisa muncul di mana 
pun, maka seorang penulis biasanya 
langsung menulis ide-ide yang 
didapatnya begitu ide itu muncul. Ide 
itulah yang kemudian dikembangkannya 
begitu ia memiliki waktu untuk menulis. 



• Misalnya penulis mendapati kenyataan 
tentang makin sedikitnya para 
mahasiswa tertarik dan ikut pada 
kegiatan-kegiatan kampus.  Penulis opini 
mendapat ide: membandingkan 
fenomena ini dengan lima atau sepuluh 
tahun sebelumnya dan kemudian 
menganalisa sebab musabahnya.



Argumentasi Gagasan

• Argumentasi pasti dimiliki seseorang jika 
orang itu fokus menulis bidangnya. Ini 
memang berkaitan dengan pengetahuan 
bidang yang dimilikinya.

• Argumentasi penting karena di sinilah 
pembaca akan mengetahui ”kadar” keilmuan 
seorang penulis opini. Semakin kuat dan logis 
argumentasi yang ditampilkannya, maka akan 
semakin memperkuat gagasan yang ditulisnya.



Pengetahuan Bidang Tertentu

• Penulis opini memiliki otoritas akan 
bidang yang layak baginya untuk di 
kemukakan kepada masyarakat. 
Memiliki kepakaran di bidang tertentu. 
Ini bekal utama seorang penulis opini. 
Jika ia ahli pertanian, pembaca akan 
percaya akan seluk beluk tanaman yang 
ditulisnya daripada yang menulis 
seorang sarjana hukum.



• Pengetahuan bidang tertentu ini 
sangat penting, juga terutama untuk 
”legitimasi” diri seorang penulis di 
depan publik.



43. Menelusur data dan Referensi

• Data dan referensi adalah “ruh” dari
opini. Keduanya syarat mutlak untuk
untuk menulis opini. Data berisi
angka, fakta, dan latar belakang
peristiwa, sedangkan referensi
sumber informasi baik dari
dokumentasi, hasil riset, dan
wawancara.



• Penelusuran data dan referensi bisa
dilakukan melalui studi kepustakaan, 
membaca makalah, menalaah jurnal
ilmiah atau mempelajari “hand out” 
hasil riset/penelitian.

• Untuk mendapat informasi awal bisa
dilakukan dengan cara “Googling”. 



44. Mengelola Sudut Pandang

• Sudut pandang adalah cara penulis
menangkap ide/gagasan kemudian
menuliskannya dari sudut tertentu. 
Satu peristiwa atau fenomena, 
misalnya “merebaknya radikalisme
berbasis agama”, bisa dilihat dari
sudut psikologi massa, sosiologi, 
ideologi, dan agama itu sendiri.



• Seorang penulis opini wajib 
memelihara sudut pandang. Salah 
satunya mengikat opini dengan 
“cantolan peristiwa” atau “peg”. 
Seperti berita, opini pun 
memerlukan “peg”. Tujuannya agar 
opini ini relevan dengan yang sedang 
terjadi atau dibicarakan masyarakat. 



• Semakin ada “cantolan”-nya, 
kemungkinan opininya dimuat akan 
semakin besar. “Peg” ini bermacam-
macam. Bisa peristiwa yang tidak 
diduga atau juga peristiwa yang 
sudah direncanakan pasti terjadi, 
misalnya, menyambut tahun ajaran 
baru (tentang pendidikan).



• Jika “peg” sudah didapat, penulis tinggal 
mencari “angle”/sudut pandang: dia akan 
menulis apa dan dari sudut pandang apa? 

• Angle merupakan hal penting yang 
menajamkan opini penulis satu dengan 
penulis lain. Nasihat untuk ini: carilah 
“angle” yang paling berbeda, unik, dan 
mungkin orang tidak terpikirkan. 



• Tentang makin sedikitnya mahasiswa 
yang tertarik pada kegiataan 
kemahasiswaan itu, misalnya, 
seorang penulis opini bisa 
mengambil angle: kerugian apa yang 
akan dialami para mahasiswa jika 
mereka tidak memiliki pengalaman 
ikut kegiatan kampus.



45. Keberpihakan

• Karena opini hasil pemikiran berupa
ide atau gagasan yang bersifat
subjektif, maka akan sulit
mendapatkan keberpihakan. Opini
bukanlah NEWS yang bersifat
objektif, melainkan VIEWS 
(pandangan) yang bisa dibantah atau
digugat melalui gagasan lainnya.



• Jika NEWS (berita) bersifat adil, fair, 
faktual, jujur, dan berimbang dengan
tanggung jawab ada pada dewan
redaksi, dalam hal ini Pemimpin
Redaksi, maka VIEWS dimungkinkan
menafsirkan gagasan dari sudut
pandang penulis dengan tanggung
jawab ada pada penulisnya.



46. Menuliskan Opini

• Isi tulisan opini mesti dihindarkan 
sejauh mungkin dari kesan 
menggurui, juga mengesankan 
penulisnya ”menampilkan” 
kepintarannya. 

• Salah satu cara agar tulisan opini 
tidak menggurui, antara lain, jangan 
terlalu banyak menampilkan kutipan 
atau sumber-sumber literatur. 



• Lebih baik penulis menampilkan 
contoh yang muncul sehari-hari 
dengan bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami, hindari istilah 
teknis. 

• Syarat lainnya: baca ulang opini itu 
berkali-kali, jangan puas sekali jadi. 
Rumus “Writing is Re-writing”



Opini untuk Media Massa

• Media massa memiliki karakteristik 
sendiri, salah satunya kepada siapa 
media massa itu ditujukan. Kaitan 
dengan opini, teknik penulisan di 
media massa berbeda dengan 
penulisan di media atau jurnal ilmiah. 
Pembaca media massa sangat 
beragam. Rmus “Known the 
audiences”



• Karena itu, penulisan opini di media 
massa harus memakai bahasa yang 
komunikatif, tidak bertele-tele, dan 
ringkas.

• Kecenderungan pembaca kini adalah 
membaca tulisan yang tidak panjang, 
enak dibaca,  dan gampang dicerna. 
Apalagi untuk pembaca media online.



Pengetahuan Bahasa

• Kegagalan penulis opini dari kalangan 
ilmiah ada pada penggunaan bahasa. 
Penulis opini dari latar belakang 
ilmiah harus belajar untuk memakai 
bahasa yang mudah dimengerti 
pembaca, sehingga bahasa yang 
ditulisnya, efektif, dan efisien.



• Jika pun penulis opini ingin menampilkan 
istilah asing, ia  harus pula mencari padanan  
dalam bahasa Indonesia. 

• Penulis opini tidak usah khawatir untuk 
menampilkan idiom-idiom bahasa daerah jika 
dipandang perlu dan menarik. 

• JANGAN SEKALI-KALI MENGANGGAP 
PEMBACA SAMA TAHUNYA SEPERTI KITA! 
(penulis).



Teknik Menulis Opini

Sama seperti menulis berita atau 
tulisan pada umumnya, struktur 
menulis opini juga berisi:

①Judul

②Alinea Pembuka atau Lead

③Isi (Batang Tubuh)

④Alinea Penutup (Ending)



Judul

• Penulis Opini harus membuat judul 
tulisannya semenarik mungkin. Judul harus 
“eyes catching”, memikat. Syarat untuk judul 
seperti ini: Tidak Panjang (cukup tiga atau 
empat kata) dan memakai  kata-kata yang 
tidak klise, menggugah.

• Judul tidak mesti dibuat lebih dulu. Bisa 
belakangan, setelah tulisannya selesai.



Aline Pembuka dan Lead

• Lead adalah bagian penting sebuah 
tulisan. Lead seperti etalase, dia harus 
dibuat menarik. Lead adalah kalimat 
pembuka. Ia seperti kail yang menarik 
minat pembaca. Ia seperti lokomotif 
yang membuat  mata dan pikiran 
pembaca untuk terus mengikuti 
kalimat dan buah pemikiran penulis.



• Karena itulah lead harus menarik, tidak 
memakai pemikiran yang klise, dan 
kalimatnya tidak panjang. Lead ini 
berfungsi untuk membawa pembaca 
untuk  mengerti masalah apa yang akan 
dibicarakan oleh penulis opini. 

• Lead adalah bagian penting dari alinea 
pembuka.



Isi Tulisan (Batang Tubuh)

Inilah ”daging” sebuah opini. Di sinilah penulis 
menuangkan gagasan dan ide-idenya berupa:

①gagasan apa yang ditawarkan

②argumentasi kenapa pentingnya  
gagasan/ide/pemikirannya

③contoh-contoh dengan menampilkan data-
data yang relevan dan menunjang.

④keuntungan dan kerugian jika gagasan itu 
diterapkan atau tidak diterapkan.



Alinea Penutup (Ending)

• Bagian ini bisa dibilang merupakan 
kesimpulan dari tulisan opini. 

• Kendati penutup, penulis opini tetap 
harus menganggap ini bagian penting. 

• Untuk mengulang dan mengingatkan 
pembaca akan gagasan yang 
ditawarkannya.



Outline

• Menulis membutuhkan “Outline” berupa 
alur yang dibuat dengan mencantumkan 
segala hal yang direncanakan akan 
dituangkan pada sebuah opini. 

• “Outline” juga untuk mengingatkan penulis 
agar tetap fokus atau tidak lupa pada hal-hal 
yang sejak awal ia tetapkan untuk ditulis. 

• “Outline” berbentuk pointer-pointer.



Contoh Pointer

Penulis opini membuat tulisan tentang  
persoalan hilangnya mahasiswa yang 
diduga direkrut NII. Ia menulis pointer-
nya sebagai berikut:

• Fakta banyaknya pengaduan orangtua 
yang kehilangan anaknya/ “Peg” 
(pengakuan para mahasiswa).



• Bukan kejadian pertama kali (data penelitian 
berbagai lembaga tentang aktivitas NII, data 
Departemen Agama tentang NII, bagaimana 
perekrutannya, di mana, siapa saja 
sasarannya, apa yang harus dilakukan orang 
tua/lingkungan/perguruan tinggi, yang sudah 
atau belum dilakukan pemerintah.

• Saran-saran dan kesimpulan/Penutup



Memasarkan Opini

• Menulis opini berupa kolom atau
artikel dengan harapan dimuat di 
media massa, jurnal ilmiah atau
media online tertentu yang berbayar
(paid article), adalah “berdagang” 
atau jualan gagasan. Untuk itu sejak
awal harus sudah ditentukan “model 
bisnis” yang akan digunakan.



• “Model bisnis” dalam menulis opini
dalam hal ini bagaimana
memasarkan dan menyebarkan opini
itu. Cara yang umum digunakan saat
ini mengirimkannya ke redaksi media 
melalui surat elektronik. Cara lainnya
dengan menjadi penulis artikel
berbayar yang disewa klien tertentu.



• Memiliki pengetahuan tentang 
Media Massa yang akan dipenetrasi 
oleh tulisan opini merupakan hal 
penting yang perlu diketahui para 
penulis opini agar tulisannya bisa 
dimuat. Ini penting agar mengetahui 
medan persaingan dengan para 
penulis lainnya.



• Khusus untuk menulis opini dengan
tujuan dimuat di media massa di 
mana penulisnya mendapat
honorarium atas opini yang dimuat, 
maka si penulis wajib mengetahui
karakteristik media yang dituju
sekaligus khalayak pembacanya.



• Dengan mempelajari sebuah media 
massa, penulis opini akan bisa melihat 
kecenderungan media massa memberi 
perhatian kepada masalah-masalah yang 
digeluti sang penulis opini. Harian 
Kompas, misalnya, cenderung untuk 
memberi tempat kepada opini dalam 
bidang apa pun. 



Agar Opini Dimuat Media Massa

Maka agar opini dimuat di media massa, 
maka wajib memperhatikan hal ini:

①Ada “peg” atau cantolan peristiwa

②Cari “Angle” menarik

③Eksplorasi gagasan dan argumentasi

④Tidak menggurui



Kriteria Umum Opini Kompas

1. Artikel/opini harus asli, bukan plagiasi, bukan
saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar
kompilasi, pun bukan sekedar rangkuman
pendapat/buku orang lain. Apabila sebuah
artikel (dan sudah dimuat) terbukti plagiasi, 
penulis bersangkutan akan di black list.

2.    Artikel belum pernah dimuat di media atau
penerbitan lain. Atau artikel yang sama, dalam
waktu bersamaan, juga dikirim ke media lain. 

3. Topik yang dibahas aktual, relevan, dan menjadi
pembicaraan hangat di masyarakat



4. Substansi yang dibahas menyangkut
kepentingan umum, bukan kepentingan
komunitas tertentu (landasannya, Harian
KOMPAS adalah media umum, bukan koran
partai, bukan jurnal disiplin ilmu)

5. Artikel mengandung hal baru yang belum
pernah dikemukakan penulis lain, baik
informasi, pandangan, pencerahan, 
pendekatan, saran, maupun solusinya.



6. Uraian yang disajikan, membuka pemahaman
atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas
masalah/ fenomena yang ada di masyarakat.

7. Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih, 
kecuali untuk hasil penelitian. Mengapa? 
Jangan sampai penulis yang satu menjadi
lokomotif bagi penulis lain.

8. Penyajian artikel menggunakan bahasa
populer/luwes, mudah dipahami pembaca
heterogen dengan latar belakang pendidikan
beragam.



Mengapa Artikel Ditolak Kompas?

1. Bila topik atau tema yang disajikan tidak
aktual.

2. Bila penyajian berkepanjangan (melebihi
ketentuan)

3. Bila cakupan bahasan terlalu mikro atau lokal

4. Bila konteks yang disajikan kurang jelas

5. Bila bahasa yang digunakan “terlalu tinggi”, 
terlalu ilmiah, terlalu akademis, kurang
populer, dan sulit ditangkap.



6. Bila uraiannya terlalu sumir

7. Bila cara penyajian dan gaya tulisannya
seperti menulis pidato, menulis makalah, atau
teks kuliah.

8. Bila sumber kutipan yang diambil, tidak jelas.

9. Bila terlalu banyak kutipan (ayat), sehingga
artikel hanya berisi kumpulan kutipan

10.Bila alur uraian tidak runtut, ide meloncat-
loncat.




