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 SUDAH TAHU APA YANG AKAN DITULIS
 SUDAH MELAKUKAN PENGAMATAN
 SUDAH MELAKUKAN WAWANCARA
 SUDAH MENCATAT HASIL PENGAMATAN DAN 

WAWANCARA

dan... 

MARI MENULIS!
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 BERITA BISA DATANG DARI MANA SAJA
 MESIR KUNO >> BUDAK MENGUMPULKAN 

BERITA UNTUK FIRAUN
 EROPA JAMAN PERTENGAHAN >> 

PENUNGGANG KUDA
 GUTTENBERG (1450) >> GAZETTER
 SAAT INI (2019) ?  >>> BERITA WEB
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BERITA ADALAH INFORMASI
yang datang dari mana saja yang menyangkut 

orang (manusia), tempat dan kejadian yang 
SEBENARNYA.
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Tahun 1882, Charles A. Dana dari New York 
Sun berkata: “Kalau seekor anjing 
menggigit orang itu bukan berita; namun 
kalau orang menggigit anjing itu baru 
berita.”

Carilah cerita yang terkini, benar, luar biasa 
dan menarik.



 AKTUALITAS

 KEDEKATAN

 DAMPAK

 KETOKOHAN
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Buat garis besar beritamu dengan mencoba 
menjawab pertanyaan SIAPA, APA, KAPAN, 
DI MANA, MENGAPA dan BAGAIMANA.

5 W + 1 H
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SURAT KABAR dibaca oleh orang-orang yang ingin 
mengetaui fakta dengan cepat. Karena itu menulis 
sebuah berita berbeda dengan menulis cerita.

• Sebuah berita selalu bersifat faktual;
• Alinea pertama selalu bisa menjawab 5 w + 1 H;
• Sebuah berita harus singkat, padat dan mudah dibaca
• Berita biasanya ditulis untuk hari ini untuk dimuat 

keesokan harinya;
• INGAT!!! Sifat berita selalu netral. Tidak menyertakan 

emosi. Ditulis oleh orang ketiga. Hindari kata-kata 
saya, kita, kami atau milik saya.
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Sebuah berita yang bagus tidak hanya sekedar 
koleksi fakta-fakta. Menulis sebuah berita 

juga membutuhkan gaya.

RINGKAS 
tidak 4L4y...
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 KUTIPAN
Dalam sebuah berita, apa yang seseorang katakan dinamakan KUTIPAN. 
Kutipan membawakan elemen kemanusiaan pada sebuah berita. Kutipan 
dapat diperoleh di tempat berita terjadi atau pada saat wawancara. Ada 
dua jenis kutipan, yakni: Kutipan Langsung dan Kutiptan Tak Langsung.

 PERMAINAN NAMA
Reporter yang baik senantiasa menjauhi pengulangan. Menggunakan 
nama seseorang, contohnya, hanya dilakukan sekali saja dalam setiap 
alinea.

 PIRAMIDA TERBALIK 
Berbeda dengan saat menulis sebuah cerita fiksi, dalam menulis berita,  
reporter menceritakan segala fakta-fakta penting pada alinea pertama 
(5W + 1H).  LEAD – BADAN BERITA – KESIMPULAN. Sedangkan format 
pada cerita fiksi biasanya PERMULAAN – BAGIAN TENGAH –AKHIR.
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Lead adalah kalimat pertama dalam alinea 
pertama dari sebuah berita. Lead dibuat untuk 
menarik perhatian pembaca. Lead menceritakan 
secara cepat ke pembaca apa yang ada di dalam 
berita dan membantu editor menciptakan 
headline.

Lead yang kuat biasanya kurang dari 20 kata.
Ambilah fakta yang paling menarik dan letakkan 

secara tepat pada awal kalimat. 
Tulis secara sederhana. 
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Badan tulisan sebuah berita menguraikan 
fakta-fakta dan menjelaskan latar belakang 
mengenai orang, tempat, atau kejadian pada 
alinea pertama.

Ceritakan secala logis.
Setiap alinea harus dimulai dengan kalimat 

(atau kata) yang berbeda.
Jangan berikan opinimu!!! Tulis saja fakta-

fakta yang ada.
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Seorang reporter yang mengambil gambar 
untuk suratkabar dinamakan jurnalis foto. 
Mereka lebih mengandalkan kamera untuk 
mendapatkan berita ketimbang buku catatan 
(notes) dan pensil. Seorang fotografer yang 
baik akan menarik perhatian para pembaca 
untuk membaca berita.

Foto dapat menjadi bagian dari sebuah berita 
atau berdiri sendiri.
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 Beritanya tentang apa sih?
 Foto minim berbicara 3 unsur dari 5W+1H
 Jangan kosong/kering!
 Perhatikan angle (sudut pandang)
 Moment!
 Hati-hati pada ekspresi subyek!
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WAWANCARA membuat berita menjadi 
hidup. Pertama tentukan apa yang perlu 
kamu ketahui. Kemudian putuskan siapa 

yang dapat memberi kamu informasi. 
Hubungi orang tersebut, perkenalkan dirimu 

dan tujuanmu secara sopan, dan buatlah 
janji, meminta waktunya untuk melakukan 

wawancara.
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 Buatlah daftar 
pertanyaan.

 Cek alat perekammu, 
notes dan alat tulis.

 Berpakaianlah 
sewajarnya.

 Datanglah lebih awal.

sjulionatan@yahoo.com                  www.bonx.wordpress.com



 Dengarkan hasil wawancaramu di alat 
perekamu.

 Tulis kembali catatanmu.
 Catat hasil-hasil pengamatanmu.
 BUATLAH BERITA!!! Segeralah untuk 

membuat beritanya.
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