
Liputan dan Penulisan Berita



Salam...
Saya Hadi Suprapto, managing editor  
VIVA.co.id. Selain itu juga koordinator untuk 
komunitas dan akun resmi socmed 
VIVA.co.id. Menulis sejumlah buku bersama 
IRAI dan KataData.
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Berita, 
bagaimana 

bisa menarik?
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“
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Hadirnya internet membuat semua 
berubah. Di dunia jurnalistik, juga 
demikian. Kemampuan interaksi media 
dengan pembaca yang sangat cepat, 
telah mengubah segalanya. Semua 
hasil jurnalistik terukur akurat.



“
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Evolusi reportase



Proses lebih cepat  dari media 
konvensional
Birokrasi lebih simpel. Tidak banyak 
membutuhkan SDM
Berita yang dihasilkan lebih menarik 
dan atraktif, berani keluar dari pakem

Apa yang membedakan?
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Konseptual masih 
sama

￮ 5 W + 1H (Who says What at 
Where and When so Why, 
and  then How?)

￮ Checks and balances
￮ No opinion!
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￮ Actual (kekinian),
￮ Signifikansi (penting) 
￮ Magnitude (besar)
￮ Proximity (kedekatan)
￮ Prominence (tenar)
￮ Human Interest
￮ Konflik, dan 
￮ The Unusual (tidak biasa)

Nilai berita

● Penting
● Menarik
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￮ Straight News = Murni 5 W + 1H 
dengan piramida terbalik

￮ Feature = Berita berkisah

Penulisan
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● Piramida terbalik
● Straight forward, jangan bermazhab "mubazir". 

Misalnya, Kala hujan rintik-rintik
● Magnitude dan arti penting berita
● Menjelaskan konteks berita
● Kalimat singkat dan sederhana
● Seleksi kutipan: singkat dan hanya yang menarik
● Hindari akronim 
● Gunakan fakta, hindari kata sifat
● Ekonomi kata, efisien!

Yang perlu diperhatikan



Lihat ini...
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Siaran pers: 
Kenapa sering 

tak naik di 
media massa?
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Yang terabaikan
PAHAM DAN MENGERTI 
WARTAWAN

PR harus mengerti dan 
memahami wartawan agar 
informasi yang dibagikan 
kepada redaksi tidak sia-sia.

SIARAN PERS KERAP DIABAIKAN 
jurnalis dan media karena tidak 
mampu menampilkan nilai 
berita atau urgensi informasi 
yang disampaikan.

Alhasil, banyak sekali rilis yang 
dibuat berhari-hari hanya jadi 
sampah redaksi.

Apa itu siaran pers? Siaran pers adalah informasi yang dibuat 
Lembaga/organisasi/perusahaan untuk media atau jurnalis sebagai bahan 
pemberitaan.
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“ Siaran pers menarik jika 
disajikan dengan 
sederhana dan terstruktur 
sehingga jurnalis mudah 
menangkap informasi yang 
hendak disampaikan. 
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Sejumlah hal yang 
perlu diperhatikan

￮ Tentukan tujuan platform media.
￮ Tentukan topik yang akan disampaikan.
￮ Fokus pada substansi informasi.
￮ Padat dan singkat, sekitar 4-6 paragraf
￮ Lengkapi dengan dua/tiga kutipan 

yang kuat atas nama pejabat penting 
organisasi 

￮ Sertakan background organisasi
￮ Lengkapi dengan foto  
￮ Siapkan kontak narahubung
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Siaran pers yang bagus. 
Siaran pers yang bagus dan menarik relatif lebih 

banyak peluang publish dibandingkan yang biasa 
saja. 16



Angle 
Buat angle dengan 
pertanyaan mengapa 
atau bagaimana? 
Rumusan angle 
dengan pertanyaan 
yang lebih tajam ini 
penting agar tampak, 
informasi apa saja 
yang perlu lebih dalam 
digali.

A.

Pilih fakta dan data 
yang hendak 
disuguhkan dalam 
laporan

Susun secara logis 
dengan konsep 
piramida terbalik 
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Judul
Buatlah judul yang ringkas, 
menarik dan 
menggambarkan isi.

B.
Lead
Paragraf pertama adalah bagian 
yang sangat penting dalam tulisan. 
Lead menentukan apakah jurnalis 
tertarik membaca atau tidak. 
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Konteks
Berisi informasi yang melatarbelakangi topik/informasi yang 
ditulis. 
Informasi ini akan membantu jurnalis memahami konteks 
kasus. 



Selanjutnya...
Tubuh tulisan
Berisi informasi yang hendak disajikan. Disusun berdasarkan 
urutan hal terpenting ke hal yang kurang penting. Bisa berupa 
penjelasan, statistik, data-data pendukung, atau detail lain 
yang relevan memperkuat informasi dan angle.
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Bahasa
Demokratis

Logis

Kalimat Aktif

Kalimat
Benar dan logis

Sederhana dan 
ringkas



Background 
Organisasi

Ini penting untuk memberi gambaran para 
jurnalis tentang siapa pembuat siaran pers 
sekaligus membantu jurnalis lebih lengkap 
memahami konteks informasi.
Background organisasi ini bisa ditaruh 
tepisah di bawah press release
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Narahubung
Cantumkan nama dan kontak narahubung
Ini penting bagi jurnalis yang ingin 
meminta penjelasan atau mendalami 
informasi yang kita berikan.
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Any questions?

￮ hadi.suprapto@viva.co.id

Terima kasih...


