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Konsep Dasar Jurnalistik

 Wawasan atau pengetahuan; memahami teori terkait jurnalistik, produk 
jurnalistik, bentuk berita, struktur redaksi dan sebagainya.

 Skill atau kemampuan; memiliki keahlian menulis berita, mencari angle, tenik 
reportase, hingga penggunaan atau pemilihan bahasa.

 Etika;  memahami norma dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.



Definisi Jurnalistik

 Serangkaian aktivitas untuk 
menyebarluaskan informasi 
melalui media (cetak, 
elektronik, cyber) dengan 
mendasarkan kaidah bahasa 
dan kode etik.

 Peliputan

 Reporting

 Writing

 Editing

 Publishing



Jenis Media

 Cetak: koran, majalah, tabloid, jurnal

 Elektronik: radio, televisi

 Cyber/Online: website, blog



Produk Jurnalistik

1. Berita (news);
- Straight news atau berita 
langsung, berkaitan dengan 
kegiatan yang sedang 
berlangsung, kejadian penting 
atau peristiwa yang memiliki nilai 
informasi.



Produk Jurnalistik

1. Berita (news);
- Berita opini, informasi yang 
berkaitan dengan statemen atau 
pernyataan dari pihak yang 
berkompeten.



Produk Jurnalistik

1. Berita (news);
- Berita mendalam atau 
investigasi; informasi yang lebih 
mendalam dengan tujuan untuk 
menguak fakta, dilakukan oleh 
tim khusus dan sering dilaporkan 
secara berseri. 



Produk Jurnalistik

2. Opini (views);
 artikel, pandangan seseorang atau ahli 

mengenai bahasan tertentu.

 Tajuk rencana, pandangan tim redaksi 
terkait isu krusial.

 Surat pembaca, pandangan pembaca 
perihal usulan atau saran.



Produk Jurnalistik

3. Feature (kombinasi 
news dan views);
 biografi, gambaran secara utuh 

mengenai sosok atau tokoh public.

 Kisah perjalanan, cerita 
pengalaman menjelajah tempat-
tempat eksotis.

 Human interest, kisah kelompok 
atau kegiatan masyarakat yang 
menggugah sisi kemanusiaan.



Teknik Menulis Berita

 Konsep dasar ‘5W+1H’

 Gunakan bahasa baku

 Gaya bahasa lugas/tidak 
bertele-tele

 Who: pelaku

 What: peristiwa

 When: waktu

 Where: tempat

 Why: tujuan

 How: detail peristiwa

 + What next: pesan

Siapa melakukan apa, kapan, 
dimana, mengapa dan 
bagaimana.



Struktur Berita

Judul
 Merupakan identitas 

berita,

 Upayakan tidak melebihi 
tujuh suku kata,

 Hindari pengulangan kata,

 Hindari pemilihan judul 
yang sama dengan 
kegiatan,

 Menjelaskan atau 
rangkuman isi berita.

Lead

 Bagian paragraf awal 
berita,

 Unsur paling penting yang 
hendak diulas,

 Terdiri dari dua atau tiga 
kalimat dalam satu 
paragraph.

Bodi atau isi
 Menguraikan materi 

yang diulas dalam Lead 
dengan skema 5W+1H,

 Terdiri kalimat langsung 
dan tidak langsung,

 Mencantumkan 
narasumber.



Kelayakan Sebuah Berita

 Aktual; sesuatu atau peristiwa yang sedang terjadi, belum basi, 
terkini.

 Faktual; di samping benar terjadi, kejadian atau peristiwa 
harus mengandung kebenaran.

 Penting; kadar informasi mempertimbangkan aspek kebutuhan 
masyarakat, menyangkut hajat hidup.

 Menarik; Memiliki tingkat ketertarikan, humanis.



Contoh Judul

Pemkot Yogya Usulkan Naban Jadi ASN(kalimat aktif)

Ribuan Naban Pemkot Diusulkan ASN (kalimat pasif)

JAMIN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pemkot Gaji Naban Setara ASN (Penggunaan sub judul)



Contoh Lead

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan nasib tenaga bantu (naban) 
maupun tenaga honorer tidak akan diberhentikan. Mereka bahkan tengah diusulkan 
agar beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).



Sumber Berita atau Informasi

 Kepala daerah; Walikota dan Wakil Walikota.

 Birokrat; Sekda dan jajaran Asisten.

 OPD atau dinas; Kepala OPD, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala 
UPT/BLUD.

 Lembaga dewan; Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Alat Kelengkapan serta 
seluruh anggota, Sekretaris Dewan dan jajaran kepala bagian.



Materi Berita

 Kebijakan baru pemerintah; perda, perwal, surat keputusan, surat 
edaran mulai tingkat kepala daerah, sekda hingga kepala OPD.

 Rencana program kerja tahunan; ex penataan pedestrian.

 Realisasi atau capaian kinerja; ex pengentasan kemiskinan.

 Kegiatan reguler dan insidental organisasi; ex peringatan HUT Pemkot, 
sidak tempat parkir liar.



Ketentuan umum website OPD

 Upayakan posting materi minimal tiga konten sehari.

 Hindari konten bermuatan suku, ras, agama, dan hal sensitif di 
masyarakat.

 Jaga ruh atau wibawa pemerintah.

 Responsif terhadap isu yang berkembang dengan menjadikan website 
OPD sebagai jembatan informasi, klarifikasi serta solusi atas isu 
tersebut.

 Tautkan link berita OPD di setiap media sosial.

 Materi siap dipertanggung jawabkan karena web pemerintah dapat 
disadur oleh siapa pun.



Konten Berita Website

 Foto menarik dilihat, 
upayakan landscape, tidak 
membelakangi obyek, 
frame seimbang, angle 
seirama dengan judul.



Konten Berita Website

Tampilan berita 
nyaman dilihat

 Isi ‘to the point’



example



Example

Kesesuaian antara judul dengan lead perlu 
ditegaskan.

Misal:

Potensi penjualan sayur hidroponik memiliki 
prospek bagus. Wakil Walikota Yogyakarta 
Heroe Poerwadi pun mengajak warga untuk 
mulai menggelutinya.

Ajakan tersebut disampaikan Heroe di sela 
panen sayur organic di Mantrijeron, Jumat 
(4/6) pagi. “Prospeknya sangat bagus dan bisa 
dibudidayakan di lahan sempit. Tiap kampung 
seharusnya mulai menggeluti,” ajaknya.



Example



Terima kasih

Giat bekerja, mari berkarya dan jangan lupa bahagia



LATIHAN
buatlah berita sesuai gambar dibawah ini

Gambar : Google
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