
PRINSIP DASAR  
KERJA JURNALISTIK 



Sikap dan Watak Wartawan 

– Tidak Arogan 

–Akurat 

–Kecepatan 

– Jujur Terhadap Kebenaran 



Sembilan Prinsip Jurnalisme 
1. Kewajiban pertama Jurnalisme adalah pada kebenaran 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat 

3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi 

4. Para Wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang 
mereka liput 

5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas 
terhadap kekuasaan 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar 
publik 

7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi 
menarik dan relevan 

8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan 
komprehensif 

9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya 



Bekal Wartawan 

1. Naluri Berita 

2. Observasi 

3. Keingintahuan 

4. Mengenal Berita 

5. Menangani Berita 

6. Ungkapan yang Jelas 

7. Kepribadian yang Luwes 



8. Pendekatan yang Sesuai 

9. Kecepatan 

10.Kecerdikan 

11.Teguh pada Janji 

12.Daya Ingat yang Tajam 

13.Buku Catatan 

14.Berkas Catatan/ Referensi 

15.Kamus 

16.Surat Kabar/ Majalah/ Media Internet/ 
Televisi/ Radio 

17.Perbaikan demi Kemajuan 



Nilai Berita 

1. Magnitude; Seberapa luas pengaruh suatu 
peristiwa bagi khalayak.  

2. Significance; Seberapa penting arti suatu 
peristiwa bagi khalayak. 

3. Actuality ; Yaitu tingkat aktualitas suatu 
peristiwa. 

4. Proximity; Yaitu kedekatan peristiwa terhadap 
khalayak. 

5. Prominence; Yaitu akrabnya peristiwa dengan 
khalayak. 



6. Kejelasan (clarity) tentang kejadiannya 
7. Kejutan (surprise)  
8. Dampak (impact); Berapa banyak manusia terkena 

dampaknya, seberapa luas, dan untuk berapa lama? 
9. Konflik personal. 
10. Human Interest; Yaitu kemampuan suatu peristiwa 

untuk menyentuh perasaan kemanusiaan khalayak. 
 Beberapa hal yang mengandung unsur human 

interest, antara lain: Ketegangan (Suspense), 
Keanehan/Ketidaklaziman (Unusualness), Minat 
pribadi (Personal Interest), Konflik (Conflict), Simpati 
(Sympathy), Kemajuan (Progress), Seks (Sex) 

 
• Semakin banyak unsur nilai berita itu melekat pada 

sebuah berita, maka diasumsikan bahwa nilai berita itu 
semakin tinggi. 



Unsur Berita,  
5W dan 1H 

• What (Apa) 
Apa yang terjadi menyangkut substansi peristiwa 

atau pernyataan narasumber. Sebagai contoh: 
peristiwa kecelakaan, pembunuhan, atau 
kejahatan ekononi dan biasanya disebut korupsi. 

• Who (Siapa) 
Orang yang terlibat dalam kejadian , diidentifikasi 

nama, umur, profesi atau atribut lainnya yang 
melekat pada diri seseorang. Semakin lengkap 
identifikasinya semakin akurat data yang 
diinformasikan. 



• Why (Mengapa) 
 Latar belakang peristiwa atau tindakan serta pernyatan 

sebagai upaya memperjelas materi “apa”. Juga berisi motif 
sebuah tindakan yang harus diketahui latar belakangnya. 

• Where (Di mana) 
 Tempat kejadian yang didentifikasikan dengan jelas 

sehingga pembaca, pendengar, atau pirsawan dapat 
mengetahui tentang tempat kejadian. 

• When (Kapan) 
 Waktu kejadian secara tepat atau kisaran hitungan 

waktunya. Keterangan waku ini dapat juga sebagai penjelas 
perihal peristiwa yang akan terjadi, seperti untuk jenis 
preview atau pemberitahuan tentang akan 
diselenggarakannya sebuah acara yang melibatkan publik 
atau tokoh pejabat publik. 

• How (Bagaimana) 
 Detail informasi/ data tentang proses kejadian suatu 

peristiwa yang melibatkan seseorang atau banyak orang. 



Struktur Berita 

Piramida Terbalik, yang terdiri dari 

• Lead (Pembuka) 

• Body (Batang Tubuh) 

• Ending (Penutup) 



Prinsip Dasar Penulisan 

1. Perencanaan 

2. Pengumpulan Data 

3. Evaluasi 

4. Penulisan 

5. Penyuntingan 



Penulisan Berita 

• Menulis dengan hati 

• Pikiran jernih 

• Fokus 

• Kiss and Tell 

• Posisikan diri sebagai Pembaca 

• Pergunakan tata bahasa yang sederhana 

• Mengikuti Aturan Dasar Penulisan Bahasa 
Indonesia 



WAWANCARA 

• Prinsip Dasar 

– Wawancara merupakan sebuah perbincangan 
untuk menggali data lebih dalam 

– Dalam Wawancara nara sumber harus yang 
berbicara lebih banyak dan bukan sebaliknya 

– Dalam wawancara wartawan harus memiliki 
pengetahuan yang luas, layaknya seorang ahli 



Panduan Praktis 

1. Terbuka dan Memberi Perhatian 

2. Harus sesuai dengan fakta 

3. Komunikatif namun tetap serius 

4. Harus mampu merangkai poin-poin penting 
dalam wawancara 

5. Harus mampu membuat nara sumber 
senang, dan bebas mengungkapkan yang 
yang sebenarnya nara sumber pikirkan dan 
rasakan 



Tahapan Wawancara 

1. Penyusunan rencana wawancara 

2. Lakukan riset latar belakang masalah 
sebelum wawancara 

3. Rencanakan strategi wawancara 

4. Membuat janji sebelum wawancara 

5. Menemui nara sumber 



6. Mengenalkan diri 

7. Sampaikan maksud dan tujuan wawancara 

8. Mengajukan pertanyaan serius untuk 
pertama kali 

9. Melanjutkan wawancara yang serius 

10.Mengajukan pertanyaan yang keras dan 
sensitif 

11.Menetralisir dampak pertanyaan di akhir 
wawancara 

12.Mengakhiri dan menyimpulkan hasil 
wawancara 


