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SAINT 

SAINT adalah singkatan dari Sarana Informasi dan Teknologi yang merupakan 

sebuah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Didirikan di Bangkalan pada tanggal 21 maret 

2002. LPM SAINT bertempat di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik 

Universitas Trunojoyo sebagai salah satu badan kelengkapan dari BEM fakultas Teknik. 

LPM SAINT merupakan lembaga jurnalistik di Fakultas Teknik dan memiliki hubungan 

struktural koordinatif dengan BEM. 

LPM SAINT berasaskan gotong royong dan kekeluargaan yang bersifat 

Independent. Dengan visi “Profesionalisme Pers dalam Pendidikan” dan misi 

“Menformasi wacana pendidikan melalui tradisi jurnalisme serta mendesiminasi 

wacana melalui pergulatan pemikiran” dengan jargon yang sering di lontarkan 

“suarakan dengan tulisan bukan hanya dengan omongan” 

 

 Tujuan  

1. Terwujudnya wacana pendidikan yang demokratis-humanis. 

2. Terciptanya jurnalisme yang profesional demi menopang berseminya wacana 

pendidikan. 

 

 Fungsi  

1. Sarana pergulatan wacana. 

2. Sarana transformasi wacana.  

3. Wadah perlawanan terhadap segala bentuk penindasan pendidikan. 

 

 Kewajiban-kewajiban anggota 

1. Mematuhi AD/ART dan peraturan lembaga 

2. Menjaga nama baik lembaga 

3. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan lembaga. 

4. Memelihara fasilitas lembaga 

 

 Hak-hak anggota 

1. Anggota memiliki hak bicara dan bersuara 

2. Anggota berhak menggunakan fasilitas lembaga dalam batas kewajaran 

3. Anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pimpinan 

 

 

 

 

 

Pers Dan Jurnalistik 
Secara bahasa, Pers berarti media. Berasal dari bahasa Inggris press yaitu cetak. 

Apakah media itu berarti hanya media cetak? Tentunya tidak. Pada awal kemunculannya 

media memang terbatas hanya pada media cetak. Seiring dengan perkembangan teknologi 



informasi ragam mediapun kemudian meluas. Muncul beragam media elektronik: Audio, 

audio visual sampai internet. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pers adalah sarana 

atau wadah untuk menyiarkan/menyampaikan produk-produk jurnalistik. 

                Sedangkan jurnalistik merupakan suatu aktifitas dalam menghasilkan berita 

maupun opini. Mulai dari perencanaan, peliputan dan penulisan yang hasilnya disiarkan 

pada public atau khalayak pembaca melalui media. Dengan kata lain jurnalistik merupakan 

proses aktif untuk melahirkan berita. 

                 

 Fungsi Pers 

1. Menyiarkan informasi 

2. Mendidik (to educate) 

3. Menghibur (to entertaint) 

4. Mempengaruhi (control social) 

 

  

 Apa Itu Berita? 

Secara sederhana berita merupakan laporan seorang wartawan/journalist mengenai 

fakta. Karena ada banyak fakta dalam kehidupan atau realitas social lantas apakah 

fakta/realitas merupakan berita?. Tidak? Fakta itu akan menjadi berita setelah dilaporkan 

oleh seorang wartawan. Karena itu berita merupakan konstruksi dari sebuah fakta. Lantas 

seperti apa fakta yang semestinya dilaporkan wartawan lalu menjadi berita?. Secara teoritis 

ada banyak sekali ukuran, namun secara umum ukuran itu dibagi dua, yakni penting dan 

menarik. 

Kemudian, seberapa penting dan menarikkah suatu peristiwa itu layak dijadikan 

berita?. Maka untuk mempertimbangkan hal tersebut dibutuhkan nilai-nilai sebagai 

pertimbangan untuk menentukan suatu peristiwa itu layak dijadikan berita. Dalam 

jurnalistik nilai-nilai tersebut disebut dengan News Value (nilai berita). 

  

 Objek Berita 

               Objek beritanya adalah fakta. Dan fakta dalam jurnalsitik dikenal dalam beberapa 

kriteria, yaitu: 

 

1. Peristiwa 

Suatu kejadian yang baru terjadi, artinya kejadian itu hanya sekali terjadi. 

 

2. Kasus 

Merupakan kejadian yang tidak selesai setelah peristiwa terjadi. Maksudnya 

kejadian tersebut meninggalkan kejadian selanjutnya, peristiwa melahirkan 

peristiwa berikatnya. Maka kejadian demi kejadian tersebut disebut dengan kasus. 

 

3. Fenomena 

Merupakan suatu kasus yang ternyata tidak terjadi hanya pada batas teritorial 

tertentu, artinya kasus tersebut sudah mewabah, terjadi dimana-mana. 

  



  

 Nilai-nilai Berita (News Value) 

                 

1. Kedekatan (Proximity) 

Peristiwa yang memiliki kedekatan dengan khalayak, baik secara geografis maupun 

psikis. 

2. Bencana (Emergency) 

Tiap manusia membutuhkan rasa aman. Dan setiap rasa aman akan menggugah 

perhatian setiap orang. 

3. Konflik (Conflict) 

Ancaman terhadap rasa aman yang ditimbulkan manusia. Konflik antar individu, 

kelompok maupun Negara tetap akan mengugah perhatian setiap orang. 

4. Kemashuran (Prominence) 

Biasanya rasa ingin tahu terhadap seseorang yang menjadi Public figure cukup 

besar. 

5. Dampak (Impact) 

Peristiwa yang memiliki dampak langsung dalam kehidupan khalayak/masyarakat. 

6. Unik 

Manusia cenderung ingin tahu tentang segala hal yang unik, aneh dan lucu. Hal-hal 

yang belum pernah atau tak bias ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menarik 

perhatian. 

7. Baru (Actual 

Suatu peristiwa yang baru terjadi akan memancing minat orang untuk mengetaui. 

8. Kontroversial 

Suatu peristiwa yang bersifat controversial akan menarik untuk diketahui karena 

mengandung kejanggalan. 

9. Human Interest 

Derita cenderung dijahui manusia, dan derita sesame cenderung menarik minat 

untuk mengetahui. Karena manusia menyukai suguhan informasi yang mengesek 

sisi kemanusiaan. 

 

10. Ketegangan (Suspense) 

Sesuatu yang membuat manusia ingin mengetahui apa yang terjadi cenderung 

menarik minat, karena orang ingin tahu akhir dari peristiwa. 

 

Namun sering kali ditemui dalam beberapa media yang melaporkan peristiwa yang 

sama. Ini dikarenakan perbedaan sudut pandang (angel) yang diambil wartawan dalam 

menulis berita. 

  

 Unsur Berita 

                Diketahui bahwa berita merupakan hasil rekonstruksi dari fakta (peristiwa) oleh 

wartawan, maka doperlukan perangkat untuk merekonstruksi peristiwa tersebut. Berangkat 

dari pemikiran bahwa pada umumnya manusia membutuhkan jawaban atas rasa ingin 



tahunya dalam enam hal. Maka dari itu materi berita digali melalui enam pokok unsure 

tersebut; 

1. Apa (what) 

2. Siapa (who) 

3. Dimana (where) 

4. Kapan (when) 

5. Mengapa (why) 

6. Bagaimana (how) 

  

 Sifat Berita 

1. Mengarahkan (Directive), karena berita ini dapat mempengaruhi khalayak, baik 

disengaja atau tidak. 

2. Menbangkitkan Perasaan (effectife), melalui berita ini dapat membangkitkan 

perasaan public. 

3. Memberi Informasi (Informatife), berita in harus memberi informasi tentang 

keadaan yang terjadi sehingga memberi gambaran jelas dan menjadi pengetahuan 

public. 

 

 Kaidah-kaidah Penulisan Berita 

Dalam penulisan berita, dalam hal ini menkonstruk peristiwa (fakta) tidaklah semena-

mena. Penulisan berita didasarkan pada kaidah-kaidah jurnalistik. Kaidah-kaidah tersebut 

biasa dikenal dengan konsep ABC (Accuracy, Balance, Clarity). 

a.  Accuracy (akurasi) 

Disebut sebagai pondasi segala macam penulisan bentuk jurnalistik. Apabila penulis 

ceroboh dalam hal ini, artinya sama dengan melakukan pembodohan dan membohongi 

khalayak pembaca. 

b.  Balance (Keseimbangan) 

Sering terjadi sebuah karya jurnalistik terkesan berat sebelah dengan menguntungkan 

satu pihak tertentu sekaligus merugikan pihak lain. Keseimbangan dimungkinkan dengan 

mengakomodir kedua golongan (misalnya dalam penulisan berita tentang konflik). Hal 

demikian dalam jurnalistik disebut dengan "Both Side Covered". 

c.  Clarity (Kejelasan) 

Factor kejelasan bisa diukur apakah khalayak mengerti isi dan maksud berita yang 

disampaikan, bukan jelas dalam konteks teknis, namun lebih condong pada factor topic, 

alur pemikiran, kejelasan kalimat, kemudian pemahaman bahasa dan pernyaratan penulisan 

lainnya. 

  

 Struktur/Susunan Penulisan Berita 

                Dalam berita terdapat struktur atau susunan berita juga memiliki bagian-bagian. 

Maka sebelum mengenal struktur penulisan berita terlebih dulu kita mengenal bagian-

bagian berita. Dimana bagian-bagian tersebut dari Kepala Berita atau Judul (Head 

News). Topi Berita, menunjukan lokasi peristiwa dan identitas media (misalnya, Surabay 

SP) biasanya digunakan dalam penulisan Straight News, intro diletakkan setelah judul 

berfungsi sebagai penjelas judul dan gambaran umum isi berita. Tubuh berita (news body), 

bisa dikatakan sebagai isi berita. 

Adapun strukrur penulisan berita sebagai berikut: 



a.  Piramida Terbalik: artinya pokok atau inti berita diletakkan di awal-awal 

paragraph (1-2 paragraf) dan bukan berarti paragraph selanjtnya tidak penting. 

Cumin bukan merupakan inti berita. Biasanya ini digunakan dalam penulisan 

staright news. 

b.  Balok tegak: artinya pokok atau inti berita tidak hanya diletakkan di awal 

paragraph. Terdapat di awal, tengah dan akhir paragraph. Biasanya ini digunakan 

dalam penulisan depth news (Indepth reporting ataupun investigasi reporting). 

  

 Metode Penggalian Data 

                 

1. Obeservasi 

Ini dilakukan pada tahap awal pencarian data tentang sesuatu. Dalam pengamatan 

sangat mengandalkan kepekaan inderawi (lihat, dengar, cium, sentuh) dalam mengamati 

realitas. Namun dalam pengamatan tersebut seorang observator tidak boleh melakukan 

penilain terhadap realitas yang diamati. 

Kegiatan observasi terkait dengan pekerjaan memahami realitas detail-detail kejadian 

yang berlangsung. Untuk itu diperlukan upaya memfokuskan pengamatan pada obyek-

obyek yang tengah diamati. 

Observasi memerlukan daya amatan yang kritis, luas. Namun tetap tajam dalam 

mempelajari rincian obyek yang ada dihadapannya. Untuk mendapatkan pengamatan yang 

obyektif  si pengamat harus bisa mengontrol emosional dan mampu menjaga jarak dengan 

segala rincian obyek yang diamati. 

                 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan aktifitas yang dilakukan dalam jurnalistik untuk memperoleh 

data. Dalam menggali data tidak mungkin bag seorang jurnalis untuk menulis berita. 

 

2.a. Tekhnik Wawancara 

a.  Menguasai permasalahan 

b.  Ajukan pertanyaan yang lebih spesifik 

c.  Jangan menggurui 

  



Bentuk Penulisan Berita 

  

 Straight News 

Straight news atau sering juga disebut berita langsung merupakan bentuk penulisan 

berita yang paling sederhana, hanya dengan menyajikan unsure 4W (what, who, when, 

where) maka tulisan tersebut bisa langsung menjadi berita. Namun bukan berarti straight 

news menafikan unsure why dan how. Karena itu bentuk penyajiannya pun juga diatur 

sedemikian rupa, sehingga khalayak pembaca bisa mengetahui pesan utama yang 

terkandung dalam berita itu tanpa perlu membaca seluruh isi berita. Pola penulisan straight 

news sering dipakai oleh media-media massa yang punya masa edar harian. 

Permasalahnnya sekarang fakta yang bagaimana yang biasanya ditulis dengan bentuk 

straight news. Tidak semua fakta bisa ditulis dengan bentuk straight news. karena straight 

news sangat terikat dengan unsure kebaruan (aktualita). Maka suatu fakta itu dituls dengan 

bentuk straight news. 

 

 Depth News 

Tulisan ini lazim disebut "laporan mendalam”, di gunakan untuk menuliskan 

permasalahan (yang penting dan menarik) secara lebih lengkap, bersifat mendalam dan 

analitis, dimensinya lebih luas, yang di jadikan berita biasanya suatu kasus maupun 

fenomena. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil liputan terencana, dan membutuhkan 

waktu panjang. Karena merupakan hasil liputan terencana, maka diperlukan persiapan 

yang matang, sehingga dalam penuilsan in-Depth reporting ini membutuhkan out line 

sebagai  kerangka acuan dalam penggalian data sampai analisa data. 

                Dalam Depth news materi penulisan berita penekanannya pada unsur How 

(bagaimana) dan why (mengapa). Mencari dan memaparkan jawaban How dan Way secara 

lebih rinci dan banyak dimensi 

   

*)Pembuatan Perencanaa Liputan (Outline) 

Karena pemberitaan dalam model depth news lebih menekankan pada unsure why 

dan how, maka dibutuhkan kedalaman dalam mengurai realitas. Supaya dalam penguraian 

realitas tidak terjadi pembiasan/pelebaran, dalam artian tetap focus dalam meguarai suatu 

realitas, maka amat dibutuhkan kerangka (Outline) sebagai acuan dalam mengurai realitas 

tersebut, mulai dari pengumpulan/pengalian data sampai penganalisaan data, sebelum 

dijadikan tulisan. 

Adapun dalam pembuatan Outline, kita tidak kosong terhadap realitas (kasus atau 

fenomena) yang akan diurai. Penegtahuan awal tentang fenomena yang akan diurai akan 

sangat membantu dalam pembacaan fenomena tersebut. Karena tidak mungkin seluruh 

uraian fenomena yang disajikan dalam tulisan, maka dalam outlinnya  ditentukan sisi mana 

(angle) yang akan diurai dan disajikan secara mendalam. 

Sedangkan enggle di maksudkan sebagai penentu batasan-batasan fenomena yang 

akan diurai sehingga dalam mengurai dan menganalisa sebuah fenomena tetap terfokus 

pada batasan yang telah di rencanakan dan tidak melebar kemana-mana yang hanya akan 

menjadikan pembiasan dalam penguraian dan penganalisaan. 



Sebagai kerangka acuan dalam liputan mendalam Out Line juga memuat 

perencanaan (ketentuan) data-data yang akan diacri. Dan untuk data yang di rencanakan 

melalui wawancara, ditentukan pula poin-poin pertanyaan (drafting) secara garis besarnya. 

  

 Features 

Penulisan ini lazim di sebut berita kisah (narasi) atau cerita pendek non fiksi. 

Dikatakan non fiksi karena tetap berdasarkan pula fakta. Features juga sering disebut berita 

ringan (soft news) karena gaya penulisannya yang indah memikat, naratif, proasis, 

imajinatif dan bahasanya lugas. 

Biasanya featuers ini mengggunakan suatu peristiwa (realitas social) yang biasanya 

tidak terlalu menjadi perhatian public dan isinya lebih menekankan pada sisi human 

interest (menarik minat dan perasaan khalayak pembaca) model features dalam penulisan 

berita tidak terikat aktualitas. Namun dalam menulis features dibutuhkan kepekaan dan 

ketajaman menangkap fenomena dalam realitas social melalui pengamatan dan wawancara 

yang mendalam, serta riset dokumentasi yang cermat. 

o Ragam Features 

I.  Historikal Features 

Menceritakan kejadian-kejadian yang menonjol pada waktu yang telah lewat, tetapi 

mesih mempunyai nilai human interest. 

II.  Profile Feature 

Mengemukakan pengalaman pribadi seseorang atau kelompok. Khalayak pembaca 

bisa mengetahui sepak terjang tokoh tersebut, motivasinya, wawasannya, kerangka 

berfikirnya. Dan dikemas seolah-olah ‘kisah pengakuan diri’ dari orang yang 

bersangkutan. 

III.  Adventures Features 

Menyajikan kejadian unik dan menarik yang dialami seseorang atau kelompok 

dalam perjalanan kesuatu daerah tertentu, baik tentang alam maupun masyarakat. 

IV.  Trend features 

Mengungkapkan kisah tentang kehidupan sekelompok anak manusia ataupun 

perubahan gaya hidupnya dalam proses transformasi social. 

V.  Seasonal Features 

Mengisahkan aspek baru dari suatu peristiwa teragenda, seperti saat lebaran, natal, 

peringatan hari lahir tokoh nasional dan sebagainya. 

 

 

 

VI.  How-to-do-it Feature 

Mengungkapkan bagaimana suatu perbuatan atau kegiatan dilakukan, seperti 

tulisan tentang pemanfaatan daun sereh sebagai obat keluarga atau bagaimana cara 

menghapuskan virus computer. 

VII.  Explanatori/Backgrounder Feature 

Mengisahkan suatu yang terjadi dibalik peristiwa atau penjelasan mengapa hal itu 

terjadi, misalkan tentang pemogokan buruh, mengapa pemogokan itu terjadi, sebab apa 

yang melatar belakangi pemogokan. 



VIII.  Human Interest Feature   

Menceritakan tentang kisah hidup anak manusia yang menyentuh perasaan, seperti 

seorang mahasiswa yang terus kuliah dengan mengandalkan hasil kerngatnya sendiri. 

Penulisan ini ditekankan pada tingkah laku hidupnya bukan personnya. 

 

*)Karakteristik Features 

∞ Teras Berita (Lead) bebas asal tetap menarik 

∞ Strukturnya bebas tapi tetap ringkas dan terus menarik 

∞ Bagian akhir tulisan dapat meningalkan pesan pada pembaca, artinya dapat 

membuat pembaca tersenyum, tertawa, berdecap, bagian akhir yang demikian 

disebut Punch 

∞ Lenggang cerita terkesan santai 

∞ Deskripsi bervariasi, mengungkapkan detil-detil yang menyentuh atau yang 

membangkitkan emosi. 

  

  



Opini, Tajuk Rencana (Editorial), Artikel, Kolom (Essai) dan Resensi 

 

I.  Opini 

Bila berita sebagai hasil konstuksi dari peristiwa (fakta) dan dituntut obyektif dalam 

penyajiannya, maka tidak demikian halnya dengan opini. Opini bukan merupakan 

konstruksi peristiwa, tetapi lebih pada penilaian terhadap peristiwa (fakta), jadi terdapat 

unsure-unsur subyektifitas penulis dalam penyajiannya. Penulisannya tidak berdasarkan 

pada 5W+IH sebagaimana berita. 

Langkaha awal yang harus dilakukan sebelum mengumpulkan bahan dan menulis 

opini dalah menentukan tema (problem yang akan diurai). Tema merupakan bentangan 

benang-merah dalam benak penulis yang menggambarkan tujuan tulisan, merupakan 

gagasan pokok. Tanpa tema tulisan opini tidak akan utuh dan menentu arahnya. Ada 

beberapa bentuk penulisan opini dalam jurnalistik; artikel, kolom, esai, resensi. Beberapa 

bentuk tulisan tersebut lazimnya merupakan ruang bagi pembaca. 

Selain bentuk-bentuk tersebut masih ada penilisan lain yang disebut opini. Namun, 

opini ini lebih merupakan pendapat media bersangkutan terhadap realitas yang 

berkembang. Salah satunya adalah editorial/tajuk yang merupakan penilaian atau analisa 

dari redaksi tentang situasi dan berbagai masalah. Juga ada pojok, ia merupakan tulisan 

tanpa sentilan, sindiran terhadap realitas yang ditulis dengan gaya satire, lucu, kocak. Dan 

karikatur juga merupakan penilaian redaksi terhadap realitas, ia tidak jauh beda dengan 

pojok, namun diungkapakn melalui gambar/kartun. 

  

*)Syarat-syarat Opini  

a.  Orsinil 

b.  Faktual, Aktual 

c.  Bersifat ilmiah 

d.  Sistematis 

e.  Mengandung gagasan atau ide 

f.  Menggunakan bahasa yang baik dan benar (Sesuai dengan kaidah bahasa, 

baik Indonesia ataupun serapan). 

  

II.  Tajuk Rencana (Editorial) 

Suatu karya tulis yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu fakta/realitas, 

karena merupakan pandangan redaksi maka tajuk bersangkutan dengan penilaian redaksi. 

Tajuk rencana memuat fakta dan opini yang disusun secara ringkas dan logis. 

Yang perlu diperhatikan dalam membuat tajuk : 

 Judul yang sifatnya meghimbau pembaca 

 Kalimat untuk lead (paragraf awal) tidak terlalu panjang 

Tajuk rencana yang baik mengandung keseimbangan antara hasil karya seorang 

ilmuan dan seorang seniman. Denga jiwa ilmuan, dimaksudkan dalam menentukan dan 

menganalisa problema bersifat logis, sangat mempertimbangakn temuan-temuan dalam 

mengurai problem. Dengan semangat seniman, dimaksudkan lebih pada penyajian hasil 

analisa dalam bentuk tulisan agar lebih enak dibaca. 



  

III.  Artikel 

Merupakan karya jurnalisik yang mempunyai karya ilmiah. Ada juga yang 

mengatakan artikel merupakan karya ilmiah. Kenapa? Dalam artikel susunan penulisannya 

seperti halnya karya ilmiah: ada batasan-batasan permasalahannya yang diungkapkan 

untuk selanjutnya diurai dalam tulisan, juga dimungkinkan ada problem solfing. Bahasa 

yang digunakan adalah bahasa-bahasa ilmiah-baku, namun tidak kaku. Jadi dalam menulis 

artikel langkah utama adalah menentukan permasalahan yang akan diurai (tema). 

Mensistematiskan supaya lebih mudah untuk ditarik benang merah. Ini perlu diperhatikan 

dalam menulis artikel. 

Tema dalam bahasan artikel bisa berupa apa saja, dari teknologi sampai politik, dari 

masalah yanglebih kecil sampai pada masalah yang paling besar. 

  

IV.  Kolom / Essai 

Sama halnya dengan artikel, menulis kolom diperlukan menentukan permasalahan 

yang akan diurai, juga sistematisasi permasalahan untuk ditarik benang merah. Ini 

dimaksudkan untuk menjadikan lebih terarah. Dalam penulisannya, kolom tidak ketat 

seperti artikel. Bahasa yang digunakan lebih lentur, mudah dipahami, terkesan santai dalam 

memaparkan idenya. 

Dalam essai lebih longgar lagi dan tulisannya lebih pendek dari kolom. Biasanya 

karakter penulis tercerminkan dalam tulisan essai kekhasan personal lebih ditonjolkan. 

Sama halnya dengan kolom dalam memaparkan idenya terkesan santai, bahasanya 

lentur,alur bahasa lebih lugas. Juga seperti halnya dalam penulisan opini yang lain, ada 

permasalahan yang diuraikan. 

  

V.  Resensi 

Resensi merupakan bentuk tulisan dalam hal pengambaran/analisa terhadap sebuah 

teks. Teks disini bisa berupa buku, film, teater, maupun lagu. Sebagian menyebut resensi 

sama halnya dengan synopsis, pengambaran secara global tentang teks. Tapi sebenarnya 

tidak sama, karena dalam resensi ada sedikit sentuhan analisa penulis dan seorang resensor 

harus berlaku subyektif mungkin dalam menggambarkan atau menganalisa teks. 

  



PENULISAN BERITA 

  

1.  Membuat Judul 

Judul berita memang bukan merupakan hal yang urgen dalam penulisan berita. Tapi 

bisa menjadi hal yang vital. Sebelum membaca isi berita pembaca cenderung membaca 

judulnya lebih awal. Ketika judul tidak menarik, pembaca akan enggan untuk membaca 

isinya. 

Usahakan dalam membuat judul mudah dimengerti dengan sekali baca, juga 

menarik, sehingga mendorong pembaca mengetahui lebih lanjut isi berita. Tapi judul yang 

menarik belum tentu benar dalam kaidah penulisan judul. Pada dasarnya judul seharusnya 

mencerminkan isi berita. Jadi disamping mencerminkan isi dan menarik. Judul perlu 

kejelasan asosiatif setiap unsure subjek, objek dan keterangan. 

Selain itu dalam menuliskan judul juga bisa menggunakan kalimat langsung, 

artinya mengutip langsung ungkapan dari narasumber. Biasanya suatu pernyataan itu 

mengarah subjek yang melontarkan, untuk menjelaskan subjek (nama-nama narasumber 

atau sebuah kegiatan maka digunakan kickers (pra judul). Atau jika tidak menggunakan 

 kickers, penulisan judul dalam dua tanda petik. 

  

2.  Pembuatan Lead  

Lead merupakan paragraph awal dalam tulisan berita yang berfungsi sebagai kail 

sebelum masuk pada uraian dalam tulisan berita. Ada beberapa maca lead yang bisa 

digunakan dalam menulis berita: 

 Lead ringkasan: Biasanya dipakai dalam penulisan "Berita keras". Yang ditulis 

inti beritanya saja, sedangkan interesting reader diserahkan kepada pembaca, 

lead ini digunakan karena adanya persoalan yang kuat dan menarik. 

 Lead  bercerita: Ini digemari oleh penulis cerita fiksi karena dapat mebarik dan 

membenamkan pembaca alur yang mengasikkan. Tekhniknya adalah 

membiarkan pembaca menjadi tokoh utama dalam cerita. 

 Lead pertanyaan: Lead ini efektif apabila berhasil menantang pengetahuan 

pemabaca dalam mengenal permasalah yang diangkat.  

 Lead menuding langsung: Biasanaya melibatkan langsung pembaca secara 

pribadi, rasa ingin tahu mereka sebagai manusia diusik oleh penudingan lead 

oleh penulis. 

 Lead Penggoda: Mengelabui pembaca dengan acara bergurau. Tujuan 

utamanya menggaet perhatian pembaca dan menuntunnya supaya pembaca habis 

cerita yang ditawarkan. 

 Lead Nyetuk: Lead yang menggunakan puisi, pantun, lagu atau yang lain. 

Tujuannya menarik pembaca agar menuntaskan cerita yang kita atawrkan. Gays 

lead ini sangat has dan ekstrim dalam bertingkah. 

 Lead Deskriptif: Menciptakan gambaran dalam pikiran pembaca tentang 

seorang tokoh atau suatu kejadian, Lead ini banyak digemari wartawan ketka 

menulis feature profil pribadi. 

 Lead Kutipan: Lead yang mengutip perkataan, statement, teori dari orang 

terkenal. 



 Lead Gabungan: Lead yang menggabungkan dua atau lebih macam lead yang 

sudah ada. Semisal lead kutipan digabung dengan lead deskriptif. 

  

3.  Pembuatan Ending 

Untuk menutup ending atau  ending story, ada beberapa jenis: 

 Penyegar: penuto yang biasanya diahiri kata-kata yang mengagetkan 

pembaca dan seolah-olah terlonjak  

 Klimaks: penutup ini ditemukan pada cerita yang ditulis secara kronologis. 

 Tidak ada penyelesaian: penulis mengahiri cerita dengan memberikan 

sebuah pertanyaan pokok yang takterjawab. Jawaban diserahkan pada 

pembaca untuk membuat solusi atau  tanggapan tentang permasalahan 

yanga ada. 

  

4. Alur Penulisan 

Kita sering membaca sebuah tulisan, tapi setelah selesai kita tidak tahu apa yang 

dikatakan dan yang dimaksud oleh tulisan tersebut. Dalam kasus ini, sebagai penulis ia 

gagal msnyampaikan ide/pikiran pada pembaca. Ada dua kemungkinan kenapa pembaca 

tidak memahami tulisan tersebut. Pertama bahasa yang digunakan penulis. Kedua, alur 

tulisan yang tidak terarah. Jika yang terjadi adalah factor kedua maka penulis telah 

melakukan kesalahan yang sangat fatal. 

 Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan: 

 Sebab- akibat  

 Akibat- sebab 

 Diskriptif-kronologis 

  


