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7. Apakah Jurnalistik Cocok untuk Anda?

Jurnalistik cocok buat siapa saja. 
Pada prinsipnya jurnalistik adalah
keterampilan menulis, dalam hal
ini menulis berita faktual. Itu
sebabnya jurnalis bisa berasal dari
latar belakang pendidikan apapun. 
Bisa dari sastra, filsafat, ekonomi, 
politik sampai teknik. 



Syarat yang diperlukan untuk
menjadi jurnalis adalah

keberanian, kengototan dan
terkadang kenekatan. Sebab, 
jurnalis lebih banyak bekerja di 

lapangan daripada duduk di 
kantor.



8. Rahasia Sukses Jurnalistik

Ulet, berani, tidak mudah menyerah, ngotot, dan
tahan banting adalah rahasia sukses seorang jurnalis. 

Namun ia juga luwes, smart dan tidak minder saat
bertemu orang dengan karakter yang beragam. Di saat

lain, ia mampu mengatasi kondisi ekstrem seperti
meliput konflik atau bahkan perang.



8. Rahasia Sukses Jurnalistik

Selain keterampilan menulis, jurnalis juga seorang
pemikir yang mengetahui scope dan latar belakang
suatu peristiwa. “Writing is not Typing, Writing is 

Thinking”. Ia juga seorang pelobi yang ulung.



8. Rahasia Sukses Jurnalistik

Jurnalis adalah gabungan seorang pemikir dan pekerja
lapangan sekaligus.



Mencari ide menulis itu mudah, 
sebab ide bisa datang dari mana
saja. Peristiwa yang Anda lihat
akan menjadi tulisan berita, apa
yang Anda pikirkan akan menjadi
tulisan opini, apa yang Anda
rasakan akan menjadi puisi dan
bahkan apa yang Anda hayalkan
akan menjadi tulisan fiksi. 

9. Mencari & Mengelola Ide



Semua ide terserak dan ada dalam
kehidupan sehari-hari hanya
dengan mengandalkan
pancaindera saja. Melihat
peristiwa/menonton/membaca
televisi, mendengar
percakapan/radio.

Penting memiliki instinct jurnalis
dan kepekaan terhadap nilai-nila
berita. 



Mengelola ide yang paling dasar adalah dengan MENCATAT.
Ide bisa ditarik menjadi GAGASAN UTAMA (main idea).

Dari gagasan utama muncul gagasan pendukung. 



Jika meminjam struktur tulisan, judul tulisan bisa
diumpamakan sebagai gagasan utama dan sub-

sub judul sebagai gagasan pendukung. 



Melahirkan ide paling mudah
dengan metode “Mind 
Mapping”, yaitu menentukan
gagasan utama terlebih
dahulu, baru mencari
gagasan-gasan pendukung
yang saling terhubung.



10. Menulis untuk Pasar Spesifik

Jika Anda berkhidmat untuk
menjadi seorang jurnalis, maka
harus siap-siap menjadi generalis di 
awal karier. Anda harus bisa
menjadi apa saja dan menulis apa
saja. Jika klasifikasi pengetahuan
dibagi 10 cabang, maka Anda harus
paham ke-10 cabang pengetahuan
itu. Itulah generalis.



Setelah 5-7 tahun menjadi
generalis, Anda akan diarahkan
untuk menjadi seorang spesialis. 
Dari 10 cabang pengetahuan, Anda
cukup mahir di 1 bidang saja, 
misalnya Ekonomi. 



Jika Anda menjadi jurnalis spesialis, 
dengan sendirinya akan mampu
menulis untuk pasar yang spesifik, 
yang targeted. Katakanlah spesialis
ekonomi, Anda bisa mengajukan
pertanyaan tajam, menganalisa
sampai menuliskannya seperti
seorang pakar. 



Ekonomi pun banyak ragamnya, 
bisa akunting, finansial, makro-
mikro ekonomi, valas, saham, pajak. 
Pasar yang spesifik membuat media 
menjadi “khusus”, misalnya media 
khusus valas, teknologi, arsitektur, 
psikologi dan lain-lain. 



Menulis adalah profesi, bahkan sering
disebut profesi yang menjanjikan. 
Penulis novel seperti JK Rowling, Dan 
Brown, juga Ahmad Fuadi bisa hidup dari
novel yang ditulisnya. 
Penulis berita (wartawan) bisa hidup
berkecukupan, bertemu banyak orang 
dan ada kesempatan berkeliling dunia. 
Penulis buku seperti Malcom Gladwell
bisa kaya dari buku-buku yang ditulisnya. 
Demikian pula penulis scenario film.

11. Mencari Nafkah
dengan Menulis



Media arus utama masih
menyediakan kolom untuk para
penulis profesional. Media sosial
membuka peluang para penulis
untuk menjadi buzzer atau
endorser.

11. Mencari Nafkah
dengan Menulis










