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JENIS / Bentuk Penulisan Jurnalistik 

BERITA (STRAIGHT NEWS) 

Sifat tulisan ini lugas, padat, singkat, jelas, memenuhi kaidah 5w + 1h + s 

(what, when, where, why, who, how, so what happen next). Tulisan jenis ini 

memiliki struktur piramida terbalik dan berkarakter hardnews. Cara 

penulisan diawali denganlead atau teras berita. 

Sebagai contoh: 

Rabu, 08 Oktober 2014 hari ini, adalah pelatihan Multimeda yang 

kesekian kalinya di laksankan oleh Smpang Mandiri bersama Warta 

kayong. Peserta merupakan siswa siswi SMA kelas 1 hingga kelas 3 

yang sebelumnya telah menjalani uji kompetensi. Salah seorang 

pserta menyatakan puas dengan adanya pelatihan ini, sebab mereka 

bisa lebih memahmi bagaimana mendalami dunia Multimedia dan IT.  

Menurut Machfoud Ridlo salah seorang relawan pengajar 

menyatakan bahwa pelatihan ini syarat dengan kepentingan masa 

depan generasi muda, yang mana mereka di bekali skil dan akan di 

tuntun oleh para profesional yang membidangi hal tersebut.  

Para peserta pada umumnya sangat berantusias dengan pelathan 

yang di adakan hingga saat ini. ........................... 
 

REPORTASE 

Laporan adalah bentuk berita yang dikembangkan lebih kuas, lengkap dan 

terinci mengenai suatu peristiwa.  Tulisan ini didasarkan atas pengamatan 

langsung atau keterangan orang lain. Oleh karena itu laporan harus tetap 

mengacu pada unsur 5W +1 H . 

 

 



Wwwwartakayong.wordpress.com 

FEATURE/ TUTURAN 

Jenis tulisan ini lebih lengkap dan terperinci ketimbang Berita dan 

Reportase. Kuncinya terletak pada bumbu imajinasi penulis yang mengajak 

pembaca untuk memikirkan sesuatu tentang sebuah kejadian 

(penggabungan antara berita dan fiksi). Yang bisa dikategorikan dalam 

tulisan ini antara lain: kesaksian pribadi, pendapat atau tuturan 

orang, human interest, riwayat hidup dan lain-lain 

 

ARTIKEL 

Seluruh tulisan berupa opini (hasil pergumulan intelektual penulisnya), 

menyajikan gagasan secara sistematis dengan kajian yang logis. Tentunya 

juga melalui observasi di lapangan.  Penulis memiliki keleluasan 

menyampaikan opininya secara vulgar dan tegas—pada teksnya—tanpa 

dibatasi syarat 5 W+1 H. Yang terpenting, ia mampu menyajikan gagasan 

secara sistematis dengan kajian yang logis dan dialektis 

OPINI/ EDITORIAL/ TAJUK RENCANA 

Tulisan bentuk ini berupa ulasan penting dan merupakan kajian intelektual yang 

dilakukan secara intens serta mengarah pada kesimpulan, menggiring pembaca untuk 

memahami masalah. Dengan kata lain, tulisan jenis ini merupakan pendapat media. Isi 

opini dan tajuk rencana ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh si penulis. 

Untuk menulis tajuk encana, seorang jurnalis harus memiliki wawasan yang luas. 

Tidak semua kejadian apat diangkat menjadi poko masalah yang layak dibahas oleh 

redaksi. Salah satu ukurannya adanya visi umum organisasi, seperti serikat buruh, 

yang selalu membela kaum buruh dari penindasan struktural oleh sistem yang tidak 

adil—kapitalisme.  

KOLOM/ ESAI 

Tulisan bersifat reflektif atau renungan yang merupakan penambahan dari 

artikel dimana menyangkut emosi, spiritual, imajinasi, menertawakan sikap 

tidak wajar dalam masyarakat, menyindir atau satir dan lain lain. 
 


