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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bahasa Jurnalistik 

2.1.1 Pengertian Bahasa Jurnalistik 

Bahasa merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk 

berkomunikasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 

arbitrer, yang digunakan oleh masyakat untuk bekerjasama, berinteraksi serta 

mengidentifikasi diri. Bahasa dianggap juga sebagai alat komunikasi yang efektif 

dalam menyampaikan sebuah informasi. Jelas tidaknya informasi yang 

disampaikan kepada khalayak dapat ditentukan oleh benar tidaknya bahasa yang 

digunakan. 

Jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan laporan 

harian yang dipublikasikan. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata joun 

dalam bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Sedangkan menurut 

Sumadiria (2016:4), jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan 

dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Onong Uchjana Effendy menegaskan, 

jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari 

mendapatkan bahan hingga menyebarluaskan kepada masyarakat (Sumadiria, 

2016:4). 

Sedangkan bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang 

berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan, biasa digunakan dalam 

media cetak maupun media elektronik. Dikutip pada wikipedia menyatakan bahasa 
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Jurnalistik merupakan salah satu ragam Bahasa Indonesia, bukan pula sebuah 

Bahasa yang khusus hingga berbeda sekali dengan Bahasa Indonesia. Namun dari 

perbedaan tersebut tetap memperhatikan kaidah tata bahasa, ejaan dan tanda baca 

seperti penggunaan Bahasa Indonesia pada umumnya. 

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan salah 

satu variasi bahasa yang digunakan dikalangan jurnalis untuk menyampaikan 

informasi tertulis dalam berkomunikasi. Sumadiria (2016:7) mengemukakan 

bahwa, bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan, 

redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun, menyajikan, memuat, 

menyiarkan dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang 

benar, aktual, penting dan atau menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya 

dan cepat ditangkap maknanya. 

 

2.1.2 Fungsi Bahasa Jurnalistik 

 Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. 

Keraf dalam Sumadiria membagi fungsi utama bahasa menjadi 4 bagian, 

diantaranya adalah: 

1. Alat menyatakan ekspresi diri 

Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada 

pada diri seseorang, baik berupa ungkapan perasaan, pemikiran, serta 

suatu kemauan yang dimilikinya. 
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2. Alat komunikasi 

Bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan maksud dan tujuan 

seseorang. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat mengutarakan 

semua yang ia rasakan kepada orang lain. 

3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial 

Bahasa sebagai alat komunikasi, memungkinkan seseorang untuk 

merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial. Umumnya anggota 

masyarakat dapat dipersatukan melalui bahasa. 

4. Alat mengadakan kontrol sosial 

Kontrol sosial merupakan usaha yang digunakan untuk memengaruhi 

tingkah laku seseorang. Sebagai alat kontrol, bahasa memiliki peran 

penting pada saat menyampaikan gagasan maupun pikiran kepada orang 

lain. 

 Menurut Alwi (2010:15) fungsi bahasa baku terbagi menjadi empat 

diantaranya adalah: 

1. Fungsi pemersatu: Bahasa baku dapat menghubungkan seluruh penutur 

berbagai dialek bahasa serta mempersatukan mereka menjadi satu kesatuan 

masyarakat. 

2. Fungsi pemberi kekhasan: Bahasa baku dapat membedakan dengan bahasa 

yang lain. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa baku dapat memperkuat 

perasaan kepribadian nasional masyarakat. 

3. Fungsi pembawa kewibawaan: Fungsi ini bersangkutan dengan usaha orang 

untuk mencapai kesetaraan derajat. Penutur bahasa Indonesia yang mahir, 

akan memperoleh wibawa di mata orang lain. 
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4. Fungsi sebagai kerangka acuan: Fungsi ini memiliki estetika bahasa yang 

tidak saja terbatas pada bidang sastra, melainkan dapat menjangkau segala 

jenis bahasa yang menarik. 

Berbagai macam fungsi bahasa seperti sarana ekspresi diri, alat 

berkomunikasi, integrasi dan adaptasi, kontrol sosial, pemersatu, pemberi 

kekhasan, pembawa kewibawaan, kerangka acuan dan lain sebaginya. Berdasarkan 

sekian banyak fungsi bahasa, pada dasarnya bahasa jurnalistik hanyalah salah satu 

ragam bahasa yang tunduk pada kaidah bahasa baku. Sebagai salah satu ragam, 

bahasa jurnalistik memiliki sarat fungsi. Oleh sebab itu, bahasa jurnalistik 

seharusnya dipelajari, didalami dan diawasi, agar tidak keluar dari aturan yang telah 

ditentukan (Sumadiria, 2016:13). 

 

2.1.3 Karakteristik Bahasa Jurnalistik 

Sumadiria mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Bahasa 

Jurnalistik, yakni terdapat 17 ciri utama dari bahasa jurnalistik (Sumadiria, 

2016:14-20), antara lain: 

1. Sederhana: dalam hal ini jurnalis harus memilih kata atau kalimat yang mudah 

untuk dipahami oleh khalayak atau pembaca 

2. Singkat: bahasa jurnalistik dilarang bertele-tele, tidak menyulitkan pembaca 

dan langsung menuju kepada pokok pembahasan 

3. Padat: bahasa jurnalistik harus sarat akan informasi, maksudnya setiap kalimat 

hendaknya selalu memuat informasi yang penting, menarik serta layak untuk 

disajikan kepada pembaca 
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4. Lugas: setiap pesan yang disajikan harus tegas dan tidak ambigu, agar tidak 

membingungkan pembaca dalam memahami sebuah berita yang disampaikan 

5. Jelas: bahasa jurnalistik harus mudah dipahami atau mudah ditangkap 

maksudnya 

6. Jernih: tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif 

7. Menarik: bahasa jurnalistik hendaklah mampu membangkitkan minat 

khalayak, memicu selera baca dan memunculkan rasa penasaran kepada 

pembaca agar selalu timbul keinginan untuk terus membaca 

8. Demokratis: bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan maupun pangkat 

seseorang. Bahasa jurnalistik memperlakukan siapa pun setara, dalam hal 

teknik penyajian informasi semuanya diperlakukan sama 

9. Populis: setiap diksi, istilah, kata, maupun kalimat harus akrab di telinga, mata 

juga benak pikiran pembaca 

10. Logis: setiap kata, istilah, serta kalimat dalam karya jurnalistik harus dapat 

diterima dengan akal sehat 

11. Gramatikal: setiap kata, istilah, juga kalimat dalam bahasa jurnalistik harus 

mengikuti kaidah tata bahasa baku 

12. Menghindari kata tutur: bahasa jurnalistik hendaknya menghindari 

penggunaan bahasa sehari-hari secara informal 

13. Menghindari kata dan istilah asing: sebaiknya tidak terlalu banyak 

menggunakan istilah asing. Selain tidak informatif dan komunikatif, hal 

tersebut juga dapat membingungkan pembaca 

14. Pilihan kata (diksi) yang tepat: setiap kata yang dipilih dalam bahasa jurnalistik 

hendaklah menggunakan kata yang tepat 
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15. Mengutamakan kalimat aktif: kalimat aktif lebih disukai oleh pembaca 

ketimbang kalimat pasif 

16. Menghindari kata atau istilah teknis: bahasa jurnalistik hendaknya harus 

sederhana, mudah dipahami serta ringan untuk dibaca 

17. Tunduk kepada kaidah etika: bahasa jurnalistik harus baku, benar dan baik. 

Dalam etika berbahasa, pers tidak diperbolehkan untuk menulis kata-kata yang 

vulgar, tidak sopan, sumpah serapah, hujatan dan makian. Jurnalis juga tidak 

diperkenankan untuk menulis menggunakan kata-kata porno dengan tujuan 

membangkitkan fantasi seksual khalayak pembaca. 

Menurut Rosihan Anwar dalam Sumadiria (2016:6) bahasa yang digunakan 

wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers merupakan 

salah satu ragam bahasa yang memiliki sifat khas yakni: singkat, padat, sederhana, 

lancar, jelas, lugas dan menarik. Sifat-sifat itulah yang harus diperhatikan dalam 

menyusun karya jurnalistik. Oleh sebab itu patutlah seorang jurnalis paham betul 

akan karakteristik bahasa pers, agar pesan yang disampaikan oleh jurnalis dapat 

mudah dipahami oleh khalayak.  

Menurut JS Badudu (1988) dalam Rahmalia (2007:24) bahasa jurnalistik 

memiliki sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik dan jelas. 

Sifat-sifat tersebut haruslah dimiliki oleh bahasa pers mengingat portal berita online 

dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. 

Oleh sebab itu ciri-ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik yakni sebagai berikut: 

a. Singkat, artinya bahasa jurnalistik harus disajikan secara singkat dengan 

menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. 
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b. Padat, artinya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pembaca telah tersaji 

didalamnya dengan menerapkan prinsip 5W+1H. Hal itu didukung dengan 

penerapan ekonomi kata dan membuang kata-kata yang mubazir. 

c. Sederhana, artinya bahasa pers seyogyanya memilih kalimat tunggal dan 

sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit dan kompleks. Kalimat 

yang praktis, efektif dan tidak berlebihan pengungkapannya. 

d. Lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan makna sebuah 

informasi secara langsung, dengan menghindari bahasa yang berlebihan atau 

berbunga-bunga. 

e. Menarik, artinya menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh dan 

berkembang untuk dirangkai menjadi sebuah berita yang menarik pembaca. 

f. Jelas, artinya sebuah informasi yang disampaikan dengan mudah, dapat 

dipahami oleh khalayak atau pembaca. Struktur kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda atau disebut dengan ambigu. 

Berdasarkan sifat-sifat bahasa jurnalistik di atas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa dalam penyampaian karya jurnalistik tidaklah asal menulis saja. Tetapi 

terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis dalam menyajikan 

sebuah berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Oleh sebab itu, 

sejatinya sebuah berita haruslah dikemas dengan bahasa yang menarik dan 

sederhana, namun dalam penulisannya tetap memperhatikan ejaan yang benar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, karya jurnalistik juga dibatasi oleh 

keharusan seorang wartawan dalam menyampaikan informasi secara cepat. 

Kusumaningrat (2016:165) mengemukakan bahwa, “journalism is history in a 

hurry,” jurnalisme adalah sejarah yang ditulis secara tergesa-gesa. Berdasarkan 
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pernyataan tersebut, memang banyak jurnalis yang hanya mengejar kecepatan saja. 

Oleh sebab itu, jurnalis harus menggunakan bahasa yang sesuai yakni secara 

singkat, padat, sederhana, lugas, menarik dan jelas agar karya jurnalistik mudah 

dipahami oleh pembaca. 

 

2.1.4 Pedoman Bahasa Jurnalistik 

 Setiap profesi maupun organisasi memiliki aturan serta pedoman dalam 

menjalankan pekerjaannya, termasuk profesi wartawan dalam menulis berita. Salah 

satu pedoman yang digunakan yakni pedoman dari Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) yang dikeluarkan pada 10 November 1978. Berikut merupakan uraian 

pedoman penggunaan bahasa jurnalistik (Sumadiria, 2016:192-194): 

1. Wartawan sebaiknya memperhatikan penggunaan pedoman Ejaan Bahasa 

Indonesia yang telah disempurnakan. Sebab, kesalahan paling menonjol 

dalam sajian berita terdapat pada kesalahan ejaan yang digunakan. 

2. Wartawan hendaknya membatasi penggunaan singkatan atau akronim. Jika 

menggunakan akronim, maka ia harus menjelaskan kepanjangannya pada 

awal penulisan. 

3. Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuan, bentuk awal atau 

prefiks secara rata dalam sebuah berita. 

4. Wartawan sebaiknya menulis dengan kalimat yang pendek, yang mencakup 

satu gagasan dalam satu kalimat. 

5. Wartawan hendaknya menghindari ungkapan klise yang kerap kali dipakai 

dalam transisi berita, seperti kata-kata (sementara itu, dapat ditambahkan, 
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dalam rangka, perlu diketahui). Sebaiknya ia menerapkan ekonomi kata 

dalam berbahasa. 

6. Wartawan sebaiknya menghilangkan kata mubadzir seperti adalah, telah, 

dari, untuk, bahwa dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang. 

7. Wartawan sebaiknya mendisiplinkan pemikirannya, agar tidak tercampur 

aduk dalam satu kalimat bentuk pasif (di) dengan bentuk aktif (me). 

8. Wartawan hendaknya menghindari kosakata asing dan istilah yang terlalu 

ilmiah. Jika terpaksa menggunakannya, maka harus disertai penjelasannya 

satu kali. 

9. Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati tata bahasa Indonesia. 

10. Wartawan sebaiknya ingat bahwa, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang 

komunikatif dan sifatnya spesifik. Sebab, karangan yang baik akan dinilai 

berdasarkan isi, bahasa serta teknik penyajian. 

 

2.1.5 Penyimpangan dalam Bahasa Jurnalistik 

 Suroso dalam artikelnya yang berjudul Bahasa Jurnalistik sebagai Materi 

Pengajaran BIPA Tingkat Lanjut1 mengemukakan, bahwa telah ditemukan adanya 

penyimpangan penulisan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan kaidah baku 

bahasa Indonesia, yakni:  

1. Peyimpangan Morfologis 

Penyimpangan ini kerap dijumpai pada penulisan judul berita yang memakai 

kalimat aktif. 
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2. Kesalahan Sintaksis 

Kesalahan yang berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang 

tepat, sehingga sering mengacaukan pengertian. 

3. Kesalahan Kosakata 

Kesalahan ini sering dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang 

diakibatkan oleh sebuah pemberitaan. 

4. Kesalahan Ejaan 

Kesalahan ini hampir setiap kali ditemukan dalam penyajian berita. Umumnya 

kesalahan ini terjadi dalam penulisan kata. 

5. Kesalahan Pemenggalan 

Pada kesalahan ini sering kali dijumpai pada pergantian kolom terkesan asal 

penggal saja. Umumnya kesalahan ini disebabkan penggunaan pemenggalan 

kata dengan program komputer. 

 Terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihindari yakni dengan 

melakukan penyuntingan, baik menyangkut pemakaian kata, kalimat maupun 

ejaan. Oleh karena itu, sejatinya seorang jurnalis memperhatikan peraturan 

penulisan dengan peilihan kata ganti yang sesuai. 

 Zaenal Arifin dan Farid Hadi dalam bukunya yang berjudul 1001 Kesalahan 

Berbahasa, merumuskan bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar 

(Arifin dan Hadi, 2009:11), sebagai berikut: 

a. Bahasa yang Baik 

Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan 

sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi 

yang santai seperti saat berkumpul dengan teman, tempat arisan, pasar 
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hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak 

terlalu terikat pada aturan. Namun berbeda halnya dalam situasi yang resmi dan 

formal, seperti saat kuliah, seminar, sidang hendaklah menggunakan bahasa 

Indonesia yang resmi, formal dan selalu memperhatikan norma berbahasa. 

b. Bahasa yang Benar 

Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan 

sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah 

bahasa yang dimaksud itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, 

penyusunan kalimat, penyusunan paragraf dan penataan penalaran. Jika 

kaidah-kaidah tersebut diterapkan dengan cermat, maka pemakaian bahasa 

Indonesia dikatakan benar. Namun sebaliknya, jika kaidah-kaidah tersebut 

penggunaanya kurang ditaati, maka pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak 

benar atau tidak baku. 

c. Bahasa yang Baik dan Benar 

Bahasa yang Baik dan Benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan 

sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku serta sesuai dengan kaidah 

bahasa yang berlaku. Misalnya, pemakaian lafal daerah dalam berbahasa 

Indonesia pada situasi resmi dan formal hendaknya dikurangi. Kata 

memuaskan yang diucapkan memuasken, kata pendidikan dilafalkan dengan 

pendidi’an, bukanlah lafal bahasa Indonesia. Pemakaian lafal bahasa asing juga 

harus diperhatiakan. Misalnya, kata sukses manjadi sakses, kata produk 

menjadi prodak. Hal itu merupakan pengucapan yang perlu dibenahi jika 

sedang dalam situasi resmi. Sementara itu juga sering kali dijumpai adanya 

penggunaan kaidah penulisan yang kurang tepat. Misalnya, imbuhan di yang 
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seharusnya ditulis serangkai ternyata masih banyak dituliskan terpisah seperti 

juga di kata depan yang seharusnya diawali terpisah ternyata dituliskan 

serangkai.  

 Sebenarnya, kesalahan umum penggunaan bahasa Indonesia dalam 

masyarakat merupakan suatu yang gejala wajar. Di satu pihak, para pakar bahasa 

menyarankan memakai bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Tetapi dipihak lain masyarakat masih terbiasa berbahasa dengan mengabaikan 

kaidah. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kesalahan umum tersebut dibiarkan begitu 

saja. Sudah waktunya, kesalahan tersebut kita atasi dengan segera. 

 Untuk mengatasi kesalahan tersebut, para pengguna bahasa harus berupaya 

meningkatkan ketrampilan dalam menerapkan bahasa Indonesia yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Anjuran ini mudah diucapkan, namun kerap kali sulit 

untuk dilaksanakan. Termasuk seorang wartawan dalam menyajikan beritanya, 

sebaiknya harus sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Oleh karena itu, semua 

memerlukan kesadaran dan kemauan para pengguna bahasa untuk turut serta 

memperbaiki kesalahan yang ada.  

2.1.6 Kendala dalam Berbahasa yang Baik 

 Wartawan memiliki tanggungjawab yang cukup berat, sebab apa yang 

mereka tulis akan terekam. Meskipun gaya penulisannya tidak istimewa, namun 

bahasa jurnalistik itu  hampir selalu jelas. Ia mengikuti aturan mengenai bahasa 

yang sederhana, ringkas dan langsung.  

 Kusumaningrat (2014:196) dalam bukunya mengemukakan, terdapat 

beberapa kendala yang menghalangi terciptanya penggunaan bahasa jurnalistik 
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yang baik. Berikut merupakan lima kendala yang utama yang harus diwaspadai oleh 

setiap wartawan: 

1. Menulis di bawah tekanan waktu. Kecepatan merupakan salah satu 

keharusan dalam menulis berita, baik dalam menyampaikan informasi 

maupun dalam penulisan yang dikejar waktu atau deadline. Umumnya 

mereka tidak punya banyak waktu untuk memperindah tulisan dengan 

pemilihan kosakata yang sesuai kaidah. 

2. Kemasabodohan dan kecerobohan. Seorang wartawan umumnya malas 

berpikir, malas mencari kosakata atau istilah yang tepat. Adanya kemalasan 

ini maka timbul masa bodoh, mereka menganggap bahwa akan ada redaktur 

yang akan membenahi penulisan mereka. 

3. Malas mengikuti petunjuk. Petunjuk dalam penggunaan bahasa tertulis 

yakni tatabahasa, kamus, dam pedoman ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Untuk bahasa jurnalistik dapat ditambah lagi dengan memperhatikan 

sepuluh pedoman pemakaian bahasa dalam pers. 

4. Ikut-ikutan. Wartawan cenderung meniru apa yang ia lihat. Seperti dengan 

penggunaan bahasa jurnalistik, hal itu akan menimbulkan kata-kata yang 

klise dan kurang sesuai dalam sebuah berita. 

5. Merusak arti. Pemilihan kata merupakan hal yang penting dalam menulis. 

Misalnya, kata “memukul” berbeda dengan kata “meninju”. Memukul dapat 

dilakukan dengan telapak tangan, tetapi meninju hanya dengan tinju atau 

alat pemukul. 
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2.2 Berita  

2.2.1 Pengertian Berita 

Setiap orang mendefinisikan berita menurut sudut pandangnya masing-

masing. Secara etimologis, berita berasal dai bahasa sansekerta vrit yang berarti ada 

atau terjadi atau vritta yang berarti kejadian atau peristiwa. Sementara itu, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan berita merupakan sebuah laporan 

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. 

Menurut Romli dalam Mahi Hikmat (2018:148) mengemukakan makna dasar 

berita yakni laporan peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan melalui media massa. 

Sejalan dengan pemikiran Dja’far H. Assegaff yang mendefinisikan berita adalah 

laporan tentang fakta atau ide terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan 

serta dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, entah karena 

pentingnya, karena akibat yang ditimbulkannya, atau entah karena mencakup segi-

segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan (Barus, 2010:26). 

Berita merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh media kepada 

masyarakat atau khalayak. Secara sosial, dapat dikatakan bahwa berita merupakan 

segala hal atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berita juga kerap menyajikan 

berbagai fakta, namun tidak semua fakta mampu menjadi berita. Menurut Tom 

Clarke yang dikutip oleh Barus (2010:25) mengatakan bahwa NEWS (berita) 

berasal dari suatu akronim yaitu: 

N(orth) atau Utara 

E(ast) atau Timur 

W(est) atau Barat, dan 

S(outh) atau Selatan 
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Dari akronim tersebut Clarke menggambarkan bahwa berita dimaknai 

sebagai suatu hal yang dapat memenuhi keingintahuan manusia dengan 

memberikan informasi dari segala arah penjuru dunia. Clarke juga ingin 

menekankan bahwa, betapa luasnya lapangan pemberitaan dalam jurnalisme. 

Berita juga merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh media kepada 

khalayak. Secara sosial, dapat dikatakan bahwa berita merupakan segala hal atau 

peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berita juga kerap menyajikan berbagai 

fakta, namun tidak semua fakta mampu menjadi berita. Ada sebuah pernyataan oleh 

Northchliffe, “if a dog bites a man, that’s not news; if a man bites a dog, that’s 

news”. (Kalau anjing mengigit orang, itu bukan berita; kalau orang menggigit 

anjing, itu baru berita). (Kusumaningrat, 2005:33) 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa berita merupakan suatu 

kejadian, peristiwa, atau fakta yang menarik perhatain pembaca, untuk selanjutnya 

dikemas menjadi sebuah berita dan dimuat atau disampaikan oleh media kepada 

khalayak. 

 

2.2.2 Konsep Berita 

Selain definisi, Mahi Hikmat (2018:148) mengemukakan konsep suatu berita. 

Sedikitnya ada beberapa konsep berita yang dapat dijadikan acuan penulisan, yakni 

sebagai berikut: 

a. News as timely report, atau berita sebagai laporan tercepat. Konsep ini menitik 

beratkan pada waktu terjadinya peristiwa sebagai faktor terpenting. 

b. News as record, berita sebagai rekaman. Berita yang tercetak pada surat kabar 

adalah bahan untuk dokumentasi. 
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c. News a objective facts, berita sebagai fakta objektif. Suatu berita harus 

disampaikan secara faktual dan objektif. Berita objektif bagi seorang wartawan 

yakni laporan mengenai suatu fakta yang diamati tanpa adanya keberpihakan. 

d. News as interpretation, berita sebagai intepretasi.  

e. News as sensation, berita sebagai sensasi. 

f. News as human interest, berita sebagai minat insani. Berita yang menarik bukan 

didasarkan akibat pentingnya pelaporan peristiwa, melainkan karena sifatnya 

yang menyentuh perasaan insani. 

g. News as prediction, berita sebagai ramalan. 

h. News as picture, berita sebagai gambar.  

Berdasarkan konsep penulisan berita di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sejatinya sebuah berita merupakan intepretasi maupun gambaran mengenai seatu 

peristiwa. Berita juga merupakan laporan tercepat yang terekam untuk bahan 

dokumentasi yang faktual dan objektif. 

 

2.2.3 Unsur Layak Berita 

Suatu berita dapat dikatakan layak untuk dimuat apabila berita tersebut telah 

memenuhi standard yang ditentukan. Pada Kode Etik Jurnalistik Wartawan 

Indonesia pasal 5 menyatakan bahwa, “Wartawan Indonesia menyajikan berita 

secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak 

mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi intepretasi dan opini 

wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya”. 

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa berita harus cermat, tepat dan akurat. Selain itu 
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juga harus lengkap, adil dan berimbang. Kemudian berita pun tidak mencampurkan 

antara fakta dan opini pribadi, serta berita harus ringkas, jelas dan hangat ketika 

disajikan kepada khalayak. 

 

Unsur layak sebuah berita menurut Kusumaningrat (2005:47) yakni sebagai 

berikut: 

1. Berita Harus Akurat 

Seorang wartawan harus berhati-hati dalam menulis berita. Kehati-hatian 

seorang wartawan dimulai dari kecermatan dalam menulis ejaan, tanggal, 

angka, usia serta periksa ulang atas keterangan dan fakta yang ditemukan. 

Akurasi berarti benar dalam memberikan kesan umum dan benar dalam sudut 

pandang penyajian yang dicapai oleh penyaji. 

Umumnya pembaca juga memperhatikan mengenai akurasi sebuah berita. 

Kredibilitas sebuah media cetak maupun elektronik juga sangat ditentukan oleh 

akurasi beritanya, hal tersebut merupakan konsekuensi kehati-hatian dari 

seorang wartawan. 

Oleh sebab itu, akurasi sebuah berita menjadikannya sangat penting. 

Karena, jika seorang wartawan memiliki kemampuan tinggi dalam menulis 

berita, tetapi mengabaikan akurasinya, hal itu akan berdampak luas bagi 

pembaca maupun redaksinya. 

2. Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang 

Suatu keakuratan fakta tidak menjamin sebuah keakuratan arti. Fakta 

yang akurat jika hanya disusun dan dipilih secara tidak adil, maka hasilnya 

akan menyesatkan. Mensisipkan fakta yang tidak relevan atau menghilangkan 
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fakta yang seharusnya ada, maka pembaca akan mendapatkan informasi yang 

palsu. 

Unsur adil dan berimbang dalam sebuah berita yakni, ketika seorang 

wartawan mampu melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Wartawan tidak 

boleh mengurangi atau melebihkan fakta yang ada. Agar sebuah berita yang 

disajikan memang benar sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan.  

3. Berita Harus Objektif 

Selain harus memiliki ketepatan dan kecepatan dalam bekerja, seorang 

wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menyajikan sebuah berita. 

Artinya berita yang disajikan tersebut sejalan dengan kenyataan atau fakta yang 

ada dilapangan, tidak berdasarkan opini pribadi. Objektifitas seorang wartawan 

sangatlah penting, karena hal itu akan menjadikan suatu  media memperoleh 

kepercayaan dari pembacanya. 

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Sebuah berita haruslah dapat disajikan dengan ringkas, jelas dan 

sederhana. Tulisannya pun harus langsung, padu dan tidak menggunakan 

banyak kata-kata. Gaya wartawan dalam menulis berita yang bagus bukanlah 

dengan menggunakan kata-kata klise. 

Seorang wartawan tidak perlu takut dikatakan tidak punya gaya karena 

menulis berita secara ringkas, jelas dan sederhana. Justru tulisan dengan gaya 

tersebut akan lebih mudah dipahami dan pesan yang disampaikan mudah 

diterima oleh pembaca. 

5. Berita Harus Hangat 
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Berita merupakan persamaan dari kata News dalam bahasa Inggris. Kata 

News menunjukkan unsur waktu atau new, atau sesuatu yang baru. Sejatinya 

suatu berita haruslah up to date, karena jika tidak langsung diberitakan maka 

peristiwa itu akan sudah tidak dibutuhkan oleh khalayak. Dengan demikian, 

bahwa berita haruslah sesuatu peristiwa yang baru terjadi dan selalu hangat 

ketika disajikan kepada pembaca. 

Berdasarkan unsur kelayakan berita di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

sejatinya penulisan berita tidaklah sesuai opini belaka. Seorang wartawan dituntut 

untuk memiliki kemampuan tinggi dalam menulis berita. Akurasi sebuah berita 

menjadi salah satu kunci penulisan agar tidak ada kesalahpahaman bagi pembaca 

maupun redaksinya. Selain itu wartawan tidak diperkenankan untuk mengurangi 

pun menambah isi berita. Sikap objektif juga perlu dimiliki oleh wartawan, sebab 

ia harus menyajikan berita sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi di 

lapangan. Penulisan berita pun harus secara ringkas dan jelas, hal ini agar lebih 

mudah dipahami oleh pembaca. Serta, berita harus segera disajikan secara hangat 

kepada pembaca. Karena jika tidak langsung diberitakan, maka peristiwa itu tidak 

dibutuhkan lagi oleh pembaca. 

 

2.2.4 Syarat Berita 

Sebuah peristiwa yang dimuat untuk dijadikan berita, menjadi syarat yang 

tidak kalah penting dalam menentukan layak tidaknya sebuah berita. Menurut 

Wahyudi dalam Hikmat (2018:155) mengemukakan bahwa suatu peristiwa dapat 

dijadikan berita apabila memenuhi syarat, yakni menarik, penting, masih baru, 

aman bila disiarkan, dan isi pesan harus mengandung nilai kebenaran. 
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Selain itu Wahyudi juga berpendapat bahwa suatu peristiwa atau ucapan 

mengandung nilai berita apabila hal itu menarik, penting, atau mengandung nilai 

aktualitas. Suatu berita bernilai aktualitas tinggi, apabila berita tersebut disajikan 

dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama dengan adanya peristiwa yang terjadi. 

Susanto dalam Hikmat (2015:155), berita yang disampaikan oleh media 

massa di Indonesia harus berisi informasi mengenai realitas sosial yang faktual, apa 

adanya sesuai dengan kenyataan, didukung oleh fakta, data yang disajikan objektif, 

dan aktual. 

Mencari sebuah berita merupakan pekerjaan yang mudah, namun hal itu dapat 

menjadikan sulit. Mudah karena suatu informasi dapat dijumpai dimanapun dan 

kapanpun, tetapi untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dijadikan 

berita atau tidak, itulah hal yang sulit. 

 

2.2.5 Profesionalisme Jurnalis 

 Profesionalisme jurnalisme merupakan suatu nilai profesional yang 

diterapkan pada praktek jurnalisme. Profesionalisme merupakan salah satu kunci 

bagi media untuk dapat menjalankan fungsinya. Tujuan utama jurnalisme adalah 

menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri 

sendiri. Menurut Kusumaningrat (2014:115) terdapat dua norma dalam 

profesionalisme jurnalis yakni norma teknis (keharusan menghimpun berita dengan 

cepat, keterampilan menulis dan menyunting, dsb) serta norma etis (kewajiban 

kepada pembaca serta nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap 

peduli, adil, objektif dan lain-lain yang seluruhnya harus tercermin dalam produk 

penulisannya). 
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Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi, serta menjadi wartawan 

adalah pilihan professional. Wartawan sebagai profesional dalam menjalankan 

tugasnya dipimpin oleh kode etik. Berikut merupakan atribut profesionalisme 

wartawan (Kusumaningrat, 2014:117-123), daiantaranya adalah: menunjukkan 

identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, 

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, menghindari trial by the 

press. 

 Wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena idealisme 

yang ada pada profesi tersebut. Namun keprofesioanalan itu mempengaruhi media 

yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatu profesi memerlukan 

kesungguhan dalam menjalaninya. Adanya disiplin profesi mengikat setiap anggota 

yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus menolak 

hadirnya orang-orang yang tidak dapat memenuhi disiplin yang telah ditentukan. 

 

2.3 Media Online 

Menurut definisi, media online disebut jugs cybermedia (media siber), 

internet media,  dan new media (media baru), dapat pula diartikan sebagai media 

yang tersaji secara online di situs web (website), dalam Romli (2018:34). Selain itu, 

Romli juga berpendapat media online dapat dikatakan sebagai media ketiga setelah 

media cetak dan media elektronik. 

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers 

memaknai media siber sebagai “seluruh bentuk media yang menggunakan internet  

dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta telah memenuhi persyaratan Undang-
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Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers” 

(Romli, 2018:34).  

Media online merupakan sebuah media pemberitaan yang diterbiktan secara 

online di internet. Media online juga dapat dikategorikan sebagai media baru yang 

ada pada dunia pers Indonesia. Sebelum kemunculannya, media cetak maupun 

media elektronik seperti televisi dan radiolah yang menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat. Kini dengan hadirnya media online mampu memberikan kemudahan 

bagi khalayak dalam memperoleh berbagai informasi dengan cepat. 

Keunggulan yang dimiliki media online dibandingkan dengan media cetak 

dan elektronik yakni tidak ada batasan ruang (halaman) seperti pada surat kabar dan 

tidak dibatasi waktu (durasi) seperti radio dan televisi. Hal ini menjadikan media 

ini dapat memuat seluruh  komponen seperti teks, foto, video, serta audio yang 

dapat dikemas dan ditampilkan secara bersamaan. Ketersediaan ruang yang tidak 

terbatas, membuat wartawan dengan mudah memuat sebanyak mungkin karya 

jurnalistik.  

Media online merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan 

multimedia atau sebuah media yang melibatkan komputer dan internet. Termasuk 

kategori media online yakni website, radio online, televisi online, email dan portal. 

 

2.3.1 Portal Berita  

Secara umum, portal berita dapat diartikan sebagai situs atau halaman web 

yang berisi mengenai berbagai jenis berita. Mulai dari berita seputar politik, baik di 

dalam maupun di luar negeri, berita olahraga, hingga berita yang sifatnya ringan. 

Portal berita terdiri dari dua kata, yakni portal dan berita. Portal memiliki pengertian 
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sebagai situs atau halaman web, sedangkan berita dapat didefinisikan sebagai 

informasi terbaru mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disajikan melalui 

bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut kemulut kepada khalayak. Dapat 

disimpulkan bahwa portal berita merupakan situs yang menampilkan berbagai 

informasi yang terjadi untuk disampaikan kepada khalayak. 

 

2.3.1.1 Perkembangan Portal Berita di Indonesia  

Margianto dan Sefullah (2014:15-22) dalam bukunya yang berjudul Media 

Online, mengemukakan bahwa internet di Indonesia muncul pada tahun 1990-an. 

Perkembangan ini diawali dengan adanya jasa layanan internet komersil pada tahun 

1994. Pada tahun tersebut muncul Republika Online (www.republika.co.id) sebagai 

portal berita pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1996 Tempo 

(Tempo.co) muncul sebagai situs baru, akibat pembredelan harian Tempo pada 

tahun 1994. Kemudian diikuti oleh Bisinis Indonesia tahun 1996 dan Kompas.com 

pada tahun 1997. Kemunculan media online tersebut merupakan pemindahan edisi 

cetakan ke internet, terkecuali Tempo.co yang sudah tidak mengeluarkan edisi 

cetaknya akibat pembredelan pada era tersebut. 

Tahun 1998 Detik.com muncul sebagai media online otonom, tanpa adanya 

dukungan dari media cetak. Detik.com hadir dengan menyajikan gaya baru yang 

lebih ringkas dibanding dengan media online sebelumnya yang dianggap statis. 

Kemunculan media online tersebut diikuti dengan berbagai situs lain yang dimiliki 

pemodal berkantong tabal. Namun pada tahun 2000 hingga 2003, banyak sekali 

media yang mulai berguguran akibat tidak mampu membayar biaya operasional.  

http://www.republika.co.id/
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Tahun 2003 Kapanlagi.com muncul dengan mengusung tema hiburan dan 

menjadi populer di Indonesia. Memasuki tahun 2007 PT Media Nusantara Citra 

(MNC) grup, juga meluncurkan Okezone.com. Kemunculan tersebut menjadi 

momen bangkitnya media online di Indonesia. Selanjutnya Bakrie Grup juga 

tertarik untuk mencoba media online. 

Perjalanan portal berita di Indonesia memang mengalami pasang surut di 

setiap tahunnya. Namun seiring perkembangan teknologi dan keterampilan 

manusia sekarang mengantarkan bisnis media online dapat memiliki masa depan 

yang baik.  

 

2.3.1.2 Kelebihan dan Kelemahan Portal Berita 

Segala sesuatu tentu ada kelebihan dan kelemahan, seperti halnya dengan 

portal bertita. Romli (2018:37), portal berita online memiliki kelebihan serta 

kelemahan dibandingkan dengan media cetak dan elektronik,  yakni sebagai 

berikut: 

Kelebihan: 

1. Multimedia, dapat memuat informasi dalam bentuk teks, audio, video, foto 

secara bersamaan 

2. Aktualisasi, berisi informasi yang aktual karena kemudahan dan kecepatan 

dalam penyajian 

3. Cepat, ketika berita tersebut diposting atau diupload, maka saat itu juga dapat 

diakses oleh khalayak 

4. Update, pembaruan informasi dapat dilakukan dengan cepat 

5. Kapasitas luas, halaman web dapat menampung naskah yang panjang 
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6. Fleksibelitas, proses pemuatan dan editing naskah dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja, tidak terikat dengan jadwal terbit (update) 

7. Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet 

8. Interaktif, terdapat fasilitas kolom komentar yang membuat pembaca juga 

dapat memberi komentar terhadap isi berita 

9. Terdokumentasi, informasi yang diunggah terarsipkan dan dapat ditemukan 

melalui artikel atau link terkait dan fasilitas cari (search) 

10. Hyperlinked, dapat terhubung dengan sumber lain yang berkaitan 

Kelemahan: 

1. Adanya ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet 

2. Dapat dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang, meskipun tidak 

memiliki keterampilan menulis, sehingga infomasi yang disajikan didapat dari 

copy-paste dari situs lain 

3. Adanya kecenderungan mata mudah lelah ketika membaca informasi pada 

portal berita, terlebih jika naskah yang disajikan terlalu panjang 

4. Terabaikannya akurasi berita, karena lebih mengutamakan kecepatan, 

umumnya berita yang dimuat pada portal media cenderung tidak seakurat 

berita pada media cetak, utamanya dalam hal penulisannya. 

 

2.3.2 Jurnalistik Online 

Jurnalistik online atau biasa disebut juga cyber journalism, jurnalistik 

internet, maupun jurnalistik web. Menurut Romli (2018:16), jurnalistik online 

didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, 

utamanya website. 
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Paul Bradshaw dalam Romli (2018:16) menyebutkan ada lima prinsip dasar 

jurnalistik online yang disingkat B-A-S-I-C, yakni Bravity, Adaptability, 

Scannability, Interactivity, Community and Convertation. 

1. Bravity (keringkasan). Berita online dituntut bersifat ringkas, hal itu 

dilatarbelakangi dengan kesibukan manusia yang semakin tinggi. 

2. Adaptability (kemampuan beradaptasi). Wartawan online dituntut agar 

dapat menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik. 

3. Scannibility (dapat dipindai). Para audiens dapat memindai situs-situs yang 

terdapat pada jurnalistik online. Hal ini sangat memudahkannya dalam 

membaca informasi yang ada. 

4. Interactivity (interaktivitas). Keterlibatan audiens dalam jurnalistik online 

yang akan membuat mereka merasa dihargai dan lebih senang dalam 

membaca berita yang tersedia. 

5. Community and Conversation (komunitas dan percakapan). Jurnalistik 

online berperan sebagai penjaring komunitas, serta harus memberi timbal 

balik pada publik atas interaksi yang dilakukan oleh publik.  

 

2.3.3 Gaya Menulis Online  

Penulisan dalam media online sebenarnya sedikit  berbeda dengan media 

cetak. Perbedaan ini disebabkab oleh perbedaan medium dan cara pembaca online 

(reading habit). Pada dasarnya media digital secara fisik berupa layar (screen) 

monitor. Menurut Paul Bradshaw dalam Romli (2018:120) mengungkapkan bahwa, 

kecepatan membaca di media online 25% lebih lambat daripada media cetak. 

Naskah pada media online hendaknya ditulis secara ringkas dan to the point, agar 
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tidak membuat mata lelah pada saat membaca. Sebagai acuan, idelannya naskah 

berita online minimal 400 kata dan maksimal 800 kata (Romli, 2018:60).  

Judul (head) dan alinea pertama (lead) hendaknyua dibuat semenarik 

mungkin, sehingga terlihat menarik perhatian dan minat pembaca. Hal tersebut 

disebabkan oleh pembaca yang umumnya hanya membaca judul atau teras berita 

saja. 

Pendekatan Piramida Terbalik hendaknya juga lebih intens digunakan dalam 

penulisan berita online. Bahasa Jurnalistik atau language of mass media juga sangat 

penting peranannya, mengingat karakter bahasa jurnalistik yang lugas, ringkas, 

sederhana dan mudah untuk dipahami. 

Romli (2018:122), setidaknya terdapat lima kaidah penulisan di media online 

yang harus dipahami oleh wartawan online, yakni sebagai berikut: 

1) Scannability. Mudah dipahami, enak dipandang, serta menarik perhatian. 

2) Readability. Mudah dibaca, enak dibaca, nyaman dimata, serta tidak 

memberatkan mata ketika membaca. 

3) Findability. Mudah ditemukan, mudah diklik, muncul pada halaman pertama di 

Google. 

4) Visibility. Mudah dilihat, mudah ditemukan. 

5) Mobile Reader Friendly. Ramah pembaca mobile, yakni mudah ditemukan, 

dipindai, dibaca, nyaman dimata pengguna yang mengaksesnya di perangkat 

mobile. 
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2.4 Teori Tanggung Jawab Sosial 

 Kebebasan pers sangatlah penting dalam dunia jurnalistik, namun  

kebebasan tersebut akan lebih bermakna jika disertai dengan adanya tanggung 

jawab. Setiap jurnalis tidaklah bisa menjadi sebebas-bebasnya dalam berkreasi 

ketika menyajikan berita, tetapi adanya kebebasan tersebut tetap harus bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Teori tanggung jawab sosial atau Social Responsibility memiliki dasar 

pemikiran, bahwa kebebasan pers haruslah disertai tanggung jawab terhadap 

masyarakat. Pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan 

umum, baik secara individual maupun secara kelompok (Hikmat, 2018:56).  

 Menurut Denis McQuail (2011:188) mengemukakan bahwa, pers yang 

bertanggung jawab harus memberikan laporan yang jujur, utuh, cerdas, dan 

menyeluruh atas peristiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna. Ia juga 

menegaskan bahwa, teori ini melibatkan pandangan mengenai kepemilikan media 

sebagai bentuk kepercayaan atau pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba 

swasta yang tidak terbatas. 

 Prinsip dasar dari teori tanggung jawab sosial atau social responsibility 

menurut McQuail adalah (2011:189): 

 Media mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat serta kepemilikan 

media adalah kepercayaan dari publik 

 Media berita harus jujur, akurat, berimbang, relevan dan objektif 

 Media harus bebas mengatur diri sendiri 

 Media harus mengikuti kode etik yang disetujui dari perilaku profesional 
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 Pada situasi tertentu, memungkinkan pemerintah perlu campur tangan untuk

mengamankan kepentingan publik

Kemunculan suatu teori tentu terdapat kelebihan dan kekurangan, termasuk

pada teori tanggung jawab sosial ini. Salah satu kekurangan pada teori ini yakni, 

adanya suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengontrol pers tak jarang 

lembaga tersebut justru dijadikan topeng oleh penguasa untuk mengontrol media. 

Adanya batasan kebebasan tersebut, terkadang justru membuat media mencari jalan 

lain dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan berita atau fakta yang 

diinginkan. 

Pengawasan terhadap lembaga tersebut sangatlah perlu diperhatikan, bukan 

hanya ketika seorang wartawan menghalalkan segala cara dalam mendapatkan 

informasi yag diinginkan saja. Tetapi, lembaga ini haruslah mengawasi secara 

keseluruhan mengenai produksi dan distribusi suatu berita. Mulai dari kejujuran 

dalam menyampaikan fakta yang terjadi juga pengemasan berita dengan 

menggunakan bahasa jurnalistik yang sesuai dengan kaidah yang ada. 


