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Prakata 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pengantar ingin menyampaikan terima 

kasih kepada Alloh SWT, Ibunda dan kelurga tercinta serta  Anda yang telah membuka dan 

membaca tulisan ini. 

Menjadi seorang penulis adalah sebuah kegiatan yang memerlukan ketekunan, keahlian dan 

keberanian untuk mengekspresikan ide dan pemikiran ke dalam bentuk tulisan. Tulisan bagi 

saya dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi 

kepada pembaca. 

Dalam dunia jurnalistik, keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan sangatlah 

penting. Seorang penulis harus memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan 

terpercaya dan bahwa setiap informasi yang disampaikan benar-benar telah diperiksa 

dengan baik. 

Dalam tulisan ini, saya berharap Anda dapat menemukan beberapa tips yang bermanfaat 

untuk menjadi seorang penulis berita yang baik dan benar. Dengan menerapkan tips-tips 

tersebut, diharapkan tulisan Anda akan lebih mudah dipahami dan diapresiasi oleh 

pembaca. 

Sekali lagi, terima kasih atas kunjungan Anda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Budhi Chandra, S.H., M.H. 

Pranata Humas Ahli Madya



 

Arahan Kepala Biro Humas 

 

"Kepada seluruh karyawan dan karyawati yang menangani kehumasan di lingkup 

Kementerian Lingan Hidup dan Kehutanan, saya ingin menyampaikan terima kasih 

atas kerja keras dan dedikasinya dalam kegiatan publikasi program-program LHK, 

saat ini Tim Pranata Humas Ahli telah menyusun buku panduan dan tips penting 

untuk menjadi penulis berita yang baik dan benar. Saya mengharapkan agar Anda 

dapat memanfaatkan buku tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mengaplikasikan 

keterampilan yang telah dipelajari dalam kegiatan-kegiatan publikasi Kementerian 

LHK. Mari kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat dan media dalam menyajikan informasi yang akurat dan jelas." 

 

Kepala Biro Humas  

 

 

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc 

NIP. 19730130 199803 1 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. Pendahuluan 

Menjadi penulis berita yang baik dan benar bukanlah hal yang mudah. Diperlukan 

beberapa keterampilan dan prinsip dasar untuk dapat menulis berita yang dapat dipercaya 

oleh pembaca. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis berita, seperti 

melakukan riset, menentukan sumber yang dapat dipercaya, dan memastikan bahwa 

informasi yang disajikan akurat dan terverifikasi. 

Untuk menjadi penulis berita yang baik dan benar, pertama-tama, Anda perlu memiliki 

keterampilan dasar dalam menulis, seperti kemampuan untuk menulis dengan bahasa yang 

jelas, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Selain itu, Anda juga harus dapat 

melakukan riset dengan baik dan efektif, baik melalui sumber online maupun dengan 

melakukan wawancara langsung dengan narasumber. 

Anda juga harus memastikan bahwa sumber informasi yang Anda gunakan dapat dipercaya. 

Pastikan untuk memeriksa keaslian informasi yang Anda dapatkan dan verifikasi dengan 

sumber lain sebelum menyebarkan berita. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan 

pembaca dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks. 

Selain itu, pastikan juga bahwa informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan fakta. 

Hindari membuat asumsi atau menyimpulkan berita sebelum benar-benar memastikan 

kebenarannya. Sebagai seorang penulis berita, Anda bertanggung jawab untuk menyajikan 

fakta yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan pembaca. 

Dalam rangka menjadi penulis berita yang baik dan benar, Anda juga harus dapat 

memahami kode etik jurnalistik. Kode etik ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar 

dalam jurnalistik, seperti kejujuran, integritas, dan independensi. Dengan memahami kode 

etik ini, Anda dapat memastikan bahwa tulisan Anda terhindar dari bias dan tidak memihak 

pada suatu pihak tertentu. 

Singkatnya, menjadi penulis berita yang baik dan benar memerlukan beberapa keterampilan 

dan prinsip dasar. Dengan melatih keterampilan menulis, melakukan riset dengan baik, 

memeriksa kebenaran informasi, dan memahami kode etik jurnalistik, Anda dapat menulis 

berita yang dapat dipercaya dan disukai oleh pembaca. 
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II. Latar Belakang 

Menjadi penulis berita yang baik dan benar memerlukan beberapa keterampilan dan 

prinsip dasar adalah pentingnya informasi yang akurat dan tepat waktu dalam dunia 

jurnalisme. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang semakin 

cepat, tuntutan untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan terpercaya semakin 

meningkat. Oleh karena itu, menjadi penulis berita yang baik dan benar adalah keterampilan 

yang sangat dibutuhkan di masa sekarang. Dalam dunia jurnalisme, setiap penulis berita 

harus memahami prinsip-prinsip dasar dalam menulis berita dan memiliki keterampilan 

tertentu agar dapat menghasilkan karya yang berkualitas.1 

Dalam konteks menjadi penulis berita yang baik dan benar, latar belakang dapat merujuk 

pada sejarah dan evolusi jurnalisme, perkembangan teknologi informasi dan media, dan 

perubahan dalam tuntutan dan harapan pembaca terhadap media dan jurnalisme. Latar 

belakang yang kuat dapat membantu penulis berita untuk memahami sejarah, tujuan, dan 

konvensi media, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan karya yang 

relevan dan berdampak.2 

                                                           
1
 Elizabeth B. Thomsen, "Teaching News Literacy as a Core Competency for the 21st Century," Journal of 

Adolescent & Adult Literacy 63, no. 4 (2019): 425-427. 
 
2
 Carolyn Kitch, "JOURNALISM AND MEDIA STUDIES," in The Sage Handbook of Media Studies, ed. John D. H. 

Downing (SAGE Publications, Ltd., 2004), 231-240. 
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Tujuan 

Tujuan dari dibuatnya panduan dan tips penting Menjadi Penulis Berita yang Baik dan 

Benar adalah untuk memberikan panduan dan saran praktis bagi para penulis atau calon 

penulis berita agar dapat menghasilkan tulisan berita yang berkualitas, akurat, dan dapat 

dipercaya oleh pembaca. Panduan ini bertujuan untuk membantu penulis dalam memahami 

beberapa keterampilan dan prinsip dasar yang diperlukan dalam menulis berita, serta 

memberikan tips praktis dalam melaksanakan setiap tahapannya. Dengan adanya panduan 

dan tips ini, diharapkan para penulis berita dapat meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan mereka dalam menulis berita yang baik dan benar.3 

III. Keterampilan Dasar Menjadi Penulis Berita 

Untuk menulis berita yang baik dan benar, Anda harus memiliki beberapa keterampilan 

dasar, yaitu: 

1. Menulis dengan Gaya Bahasa yang Jelas dan Menarik: Gaya bahasa yang jelas dan 

menarik akan membantu membawa pembaca terlibat dalam cerita yang Anda tulis. 

2. Memiliki Kemampuan Investigasi: Kemampuan untuk mencari informasi dan melacak 

fakta penting tentang suatu peristiwa merupakan keterampilan penting bagi seorang 

penulis berita yang baik dan benar. 

3. Kemampuan Mengumpulkan Data dan Informasi: Seorang penulis berita harus dapat 

mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan dengan topik yang sedang 

dibahas. 

4. Mampu Menganalisis dan Menafsirkan Informasi: Setelah mengumpulkan data dan 

informasi, seorang penulis berita harus mampu menganalisis dan menafsirkan informasi 

tersebut dengan benar. 

5. Mengetahui dan Menggunakan Struktur Berita yang Benar: Seorang penulis berita harus 

mengetahui struktur berita yang benar dan dapat menggunakannya dengan baik untuk 

memperjelas dan memudahkan pembaca memahami cerita. 

Dengan memiliki keterampilan dasar tersebut, seorang penulis berita dapat menulis berita 

dengan baik dan benar sehingga dapat dipercaya oleh pembaca dan menghasilkan dampak 

yang signifikan 

 

                                                           
3
 R. Gunawan Wibisono, "Panduan dan Tips Penting Menjadi Penulis Berita yang Baik dan Benar," Jurnal Media 

dan Informasi Budaya Populer 2, no. 1 (2021): 25-38. 
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B. Wawasan Luas 

Menjadi penulis berita yang baik itu tidak cukup hanya dengan menulis dengan bahasa 

yang bagus, tetapi juga harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas akan 

membantu kita untuk menggali lebih dalam tentang topik yang akan ditulis dan 

membuat kita lebih berpengetahuan tentang isu yang sedang berkembang. Dengan 

wawasan yang luas, kita bisa menemukan berbagai sumber informasi yang beragam dan 

membuat artikel yang lebih kaya dan informatif. Oleh karena itu, rajinlah membaca 

berita dari berbagai sumber, mengikuti perkembangan isu terkini, dan terus mengasah 

kemampuan diri. 

 

C. Kemampuan Menulis yang Baik 

Dalam menjadi penulis berita yang baik dan benar, kemampuan menulis yang baik 

sangat diperlukan. Kemampuan menulis yang baik mencakup pemahaman tentang 

teknik penulisan, tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata yang tepat dan efektif. 

Dengan kemampuan menulis yang baik, seorang penulis berita dapat menyajikan 

informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, latihan 

terus-menerus dalam menulis sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 

menulis. 

D. Kemampuan Menganalisis Informasi 

Keterampilan penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang penulis berita yang baik 

dan benar adalah kemampuan menganalisis informasi. Seorang penulis berita harus 

mampu memproses informasi secara kritis dan objektif, sehingga dapat menghasilkan 

tulisan yang akurat dan berimbang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca dan 

mencari sumber informasi yang beragam, serta memilah informasi yang relevan dan 

dapat dipercaya. Setelah itu, penulis harus mampu menganalisis dan mengolah 

informasi tersebut sehingga dapat disajikan dalam bentuk berita yang mudah dipahami 

oleh pembaca. Kemampuan menganalisis informasi yang baik juga dapat membantu 

penulis dalam menghindari kesalahan atau ketidakakuratan informasi dalam tulisan 

yang dihasilkan. 

E. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengolah informasi dengan 

cara yang objektif, logis, dan sistematis. Seorang penulis berita yang baik dan benar 
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harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat agar dapat mengevaluasi dan 

memilah informasi yang relevan dari berbagai sumber yang ada. Dengan kemampuan 

ini, penulis berita dapat menulis artikel yang akurat dan berbobot, serta menghindari 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. 
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