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 Prinsip Dasar Bahasa Jurnalistik 

___________________ 

 

1) Ruang Lingkup Jurnalistik 

Menggambarkan ruang lingkup terhadap suatu disiplin ilmu yang 

sedang berkembang bukanlah hal yang mudah.  Karenanya, hingga kini 

sebetulnya belum ada ruang lingkup jurnalistik yang dapat diterima oleh 

semua kalangan.  Kendati sudah memadai namun belum begitu terperinci, 

sehingga belum ada satu kesepakatan dan kesepahaman akan ruang lingkup 

jurnalistik yang ajeg. Namun demikian, ruang lingkup jurnalistik yang 

dikemukakan oleh M.O Palapah dan Syamsudin (1976) dalam bukunya ‗Studi 

Ilmu Komunikasi‖ sampai saat ini tetap menjadi rujukan atau literasi dari studi 

ilmu Komunikasi maupun kajian ilmu Jurnalistik. Dalam hal ini, keduanya 

membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam dua (2) bagian, yakni 1) News, 

dan 2) Views. 

 

1. News 

News adalah berita, yakni penyajian kumpulan bahan keterangan 

(informasi) atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru 

(aktual) serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, yang mampu 

menarik perhatian khalayak, dan tentunya dinilai penting atau luar biasa. 

Adapun news sendiri terdiri atas : 
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 Straight News 

Merupakan jenis berita yang ditulis apa adanya berdasarkan fakta atas 

kejadian. Tidak berbelit serta mengutamakan nilai aktualitas. Sifat utamanya 

adalah lugas, singkat dan langsung ke pokok persoalan dengan dukungan 

fakta-fakta akurat, namun tanpa mengabaikan kelengkapan data dan 

obyektivitas.  Berita jenis ini harus memenuhi unsur 5W+1H secara ketat dan 

harus segera dipublikasikan, karena terlambat sedikit maka berita akan 

dianggap basi. Menurut Deddy Mulyana (2005) Straight News atau bisa juga 

disebut Hard News adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting 

bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi 

sehingga harus segera dikabarkan. Adapun jenis berita ini terdiri atas : 

 Matter of Fact News — Adalah berita yang hanya mengemukakan 

fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu saja.  Berita 

langsung jenis ini ditulis cenderung pendek, terdiri atas dua atau 

tiga alinea.   

 Interpretative Report — Adalah pengungkapan peristiwa disertai 

usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut atau menyajikan 

interpretasi (Jakob Oetama, 1975). Berita interpretatif 

memfokuskan pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa 

yang bersifat kontroversial. Namun demikian, fokus laporan 

beritanya masih tetap menyampaikan tentang fakta yang ada dan 

bukan opini. Dalam jenis berita ini, wartawan dituntut mampu 

menganalisis dan menjelaskan persoalan yang terjadi dengan jelas.  

Berita jenis ini sangat tergantung pada pertimbangan nilai dan 

fakta yang ada.  Wartawan harus mencoba menerangkan berbagai 

peristiwa melalui penggalian informasi yang diperoleh langsung 

dari narasumber. Laporan interpretatif biasanya dipusatkan untuk 

menjawab pertanyaan ―mengapa", misalnya mengapa setiap 

rencana kenaikan BBM selalu diprotes rakyat? mengapa calon 

presiden harus populis? dan sebagainya. Untuk dapat menurunkan 

berita jenis ini, wartawan biasanya mencari alasan-alasan dengan 

menggali informasi dari para narasumber yang terpercaya. 
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 Reportage — Adalah pemberitaan suatu peristiwa, pernyataan, 

keterangan, pendapat atau ide melalui teknik liputan langsung ke 

tempat kejadian, wawancara atau studi literasi. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1990), reportase adalah pemberitaan, pelaporan, 

dan teknik yang diajarkan kepada wartawan mengenai laporan 

kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber dari tulisan.  

 

 Feature News 

Berita feature atau feature adalah merupakan tulisan khas yang 

menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra serta dapat 

mengabaikan segala aktualitas.  Feature dapat mengajikan kebenaran objektif 

namun juga terkadang subjektif dan cenderung mengutamakan segi minat 

insani.   Materinya bersifat ringan, menghibur, menenangkan, merangsang 

dan menimbulkan rasa emosional serta mengundang imajinasi pembaca dan  

memberi, menambah atau meningkatkan informasi tentang suatu keadaan 

atau peristiwa, masalah, gejala, proses, aspek-aspek kehidupan, termasuk 

juga latar belakang (Pratikno, 1984). Sekaitan dengan itu, menurut Wolseley 

dan Campbell, berita feature terdiri atas beberapa jenis, yakni 1) Feature 

minat insani; 2) Feature sejarah; 3) Feature biografi; 4) Feature perjalanan; 5) 

Feature yang mengajarkan keahlian; 6) Feature ilmiah.   

 

2. Views 

Views adalah opini, pandangan atau pendapat mengenai suatu 

masalah, kejadian atau peristiwa.  Secara garis besar Views terdiri atas : 

 

 Editorial 

Editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat atau sikap 

resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, 

fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang 

ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan 

pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan.  Adapun editorial atau 

tajuk rencana sebuah media mempunyai sifat-sifat, di antaranya : 
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 Krusial dan ditulis secara berkala, namun tergantung dari jenis 

terbitan medianya sendiri, bisa harian (daily), atau mingguan 

(weekly), atau dua mingguan (biweekly) dan bahkan bulanan 

(monthly). 

 Isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik 

aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pemerintahan atau 

olahraga bahkan hiburan, tergantung jenis liputan medianya. 

 Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada 

pembacanya terkait sikap dari media massa yang menulis tajuk 

rencana. 

 Terkait erat dengan kebijakan media atau kebijakan media yang 

bersangkutan. Karena setiap media mempunyai perbedaan iklim 

tumbuh dan berkembang dalam sutau kepentingan yang beragam, 

yang menaungi media tersebut. 

 

 Special Articles 

Merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas 

suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan 

tujuan untuk memberitahukan (informatif), memengaruhi dan menyakinkan 

(persuasif-argumentatif) atau menghibur khalayak atau pembaca (rekreatif). 

Secara teknis jurnalistik, artikel adalah salahsatu bentuk dari opini yang 

terdapat dalam suatu surat kabar atau majalah. 

 

 Column 

Adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek 

pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang 

terdapat atau terjadi di dalam masyarakat. Kolom lebih banyak 

mencerminkan cap pribadi penulis.  Sifatnya memadat memakna, berbeda 

dengan sifat artikel yang memapar melebar. Kolom ditulis secara inferensial, 

sementara artikel ditulis secara referensial.  Biasanya dalam tulisan kolom 

terdapat foto sang penulis sebagai pelengkap dari identitas penulis yang 

bersangkutan.   
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 Feature Articles 

Feature artikel adalah tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, 

kejadian, sesuatu hal, seseorang, sesuatu pikiran, sesuatu idiologi, tentang 

ilmu pengetahuan dan seterusnya yang dikemukakan sebagai pemberitaan 

dan atau informasi dengan tekanan terutama pada segi-segi rasa manusiawi 

yang mengandung nilai hiburan. Berbeda dengan feature berita yang terikat 

pada deadline, penulisan feature artikel dapat lebih tenang, tidak terburu-

buru oleh waktu bahkan ada feature artikel yang apabila misalnya di muat 

setahun kemudian masih tetap dapat diterima dan dinikmati oleh 

pembacanya.  

Sementara perbedaannya dengan artikel adalah, bahwa artikel lebih 

mengarah dan mengandung teori, pendapat, dan permasalahan. Karenanya, 

tulisan artikel menjadi teoritis dan problematis. Sedangkan feature artikel 

penuh dengan cerita human interest (Adi Subrata, 1991). Selain menghibur 

dan informatif, feature artikel juga di tulis dan diwarnai secara pribadi oleh 

wartawan atau penulisnya itu sendiri agar menarik dibaca, sesuai dengan 

fungsi feature itu sendiri, yakni mengemukakan suatu pribadi dan melukiskan 

suasana. 

 

2) Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan 

salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga 

ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa 

filosofik, dan ragam bahasa literer atau sastra (Sudaryanto, 1995). Dengan 

demikian bahasa jurnalistik memiliki kaidah tersendiri yang membedakannya 

dengan ragam bahasa yang lain. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang 

digunakan oleh wartawan dalam menulis karya-karya jurnalistik di media 

massa (Anwar, 1991). Karena itulah maka bahasa Indonesia pada karya-karya 

jurnalistik lah yang bisa dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa 

pers. 

Bahasa jurnalistik juga memiliki karakter yang berbeda-beda 

berdasarkan jenis tulisan apa yang akan terberitakan. Bahasa jurnalistik yang 
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digunakan untuk menuliskan liputan investigasi tentu lebih cermat 

dibandingkan dalam penulisan feature.  Dalam menulis banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi karakteristik bahasa jurnalistik karena penentuan 

masalah, angle tulisan, pembagian tulisan, dan sumber (bahan tulisan). 

Namun demikian, bahasa jurnalistik sesungguhnya tidak meninggalkan 

kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian 

kosakata, struktur sintaksis dan wacana (Reah, 2000). Karena berbagai 

keterbatasan yang dimiliki surat kabar (ruang, waktu) maka bahasa jurnalistik 

memiliki sifat yang khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas 

dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti 

perkembangan bahasa dalam masyarakat. 

Sifat-sifat tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam 

bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan 

masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain 

bahasa jurnalistik dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal. Hal ini 

dikarenakan tidak setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat 

kabar atau majalah. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan 

kemampuan untuk menyampaikan semua informasi yang disajikan kepada 

pembaca dengan mengutamakan daya komunikasinya. Dengan 

perkembangan jumlah pers yang begitu pesat pasca pemerintahan Soeharto 

--lebih kurang ada 800 pelaku pers baru-- bahasa pers juga menyesuaikan 

pasar.  Artinya, pers sudah menjual wacana tertentu, pada golongan tertentu, 

dengan isu-isu yang khas. 

 

2.1 Prinsip Dasar Bahasa Jurnalistik 

Penggunaan bahasa jurnalistik tidak boleh sembarangan, melainkan 

harus merujuk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, termasuk harus sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar dalam bahasa jurnalistik yang telah ditentukan. 

Dipandang dari fungsinya, bahasa jurnalistik merupakan perwujudan dua 

jenis bahasa yaitu seperti yang disebut Halliday (1972) sebagai fungsi 

ideasional dan fungsi tekstual atau fungsi referensial, yaitu wacana yang 

menyajikan fakta-fakta. Namun, persoalan muncul bagaimana cara 
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mengkonstruksi bahasa jurnalistik itu agar dapat menggambarkan fakta yang 

sebenarnya. Persoalan ini oleh Leech (1993) disebut retorika tekstual, yakni 

kekhasan pemakai bahasa sebagai alat untuk mengkonstruksi teks. Dengan 

kata lain prinsip ini juga berlaku pada bahasa jurnalistik. Terdapat empat (4) 

prinsip retorika tekstual yang dikemukakan Leech, yaitu : 

 Prinsip Prosesibilitas – Dalam prinsip ini seorang penulis berita 

harus memahami pesan yang akan disampaikannya itu, agar 

khalayak pembaca bisa dengan mudah memahami maksud dari 

berita yang ditulisnya itu. Karenanya, sebelum membuat berita, 

seorang pewarta harus memerhatikan beberapa beberapa aspek di 

bawah ini :  

- Bagaimana membagi pesan-pesan menjadi satuan. 

- Bagaimana tingkat subordinasi dan seberapa pentingnya 

masing-masing satuan tersebut. 

- Bagaimana mengurutkan satuan-satuan pesan. 

Ketiga aspek tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. 

Penyususunan bahasa jurnalistik dalam surat kabar berbahasa 

Indonesia misalnya, yang menjadi fakta-fakta harus cepat 

dipahami oleh pembaca dalam kondisi apapun agar tidak 

melanggar prinsip prosesibilitas ini. Bahasa jurnalistik Indonesia 

disusun dengan struktur sintaksis yang penting mendahului 

struktur sintaksis yang tidak penting.  

 Prinsip Kejelasan – Dalam membuat berita seorang pewarta harus 

mampu menyusun teks yang jelas agar dapat mudah dipahami 

oleh khalayak pembaca. Karenanya, agar teks berita mudah 

dipahami dan dimengerti publik, bahasa teks tidak mengandung 

makna ketaksaan atau ambiguitas. Teks yang tidak mengandung 

ketaksaan akan dengan mudah dan cepat dipahami. 

 Prinsip Ekonomi – Prinsip ekonomi menganjurkan agar teks berita 

harus singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Sebuah 

berita harus memegang prinsip ekonomi kata atau efisiensi dalam 

penggunaan kata dan kalimat. Teks yang singkat dengan 
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mengandung pesan yang utuh akan menghemat waktu dan 

tenaga dalam memahaminya. Sebagaimana wacana dibatasi oleh 

ruang, wacana jurnalistik dikonstruksi agar tidak melanggar prinsip 

ini. Untuk mengkonstruksi teks yang singkat, dalam wacana 

jurnalistik dikenal adanya cara-cara mereduksi konstituen 

sintakstik, yaitu 1) singkatan; 2) elipsis, dan 3) pronominalisasi. 

Singkatan, baik abrevisi maupun akronim, sebagai cara mereduksi 

konstituen sintaktik banyak dijumpai dalam wacana jurnalistik. 

 Prinsip Ekspresivitas – Sebuah teks berita harus memiliki prinsip ini 

agar teks dapat dikonstruksi selaras dengan aspek-aspek pesan. 

Prinsip ini juga biasa disebut prinsip ikonisitas. Suatu prinsip yang 

menganjurkan agar teks dikonstruksi selaras dengan aspek-aspek 

pesan. Dalam wacana jurnalistik, pesan bersifat kausalitas 

dipaparkan menurut struktur pesannya, yaitu sebab dikemukakan 

terlebih dahulu  baru akibatnya. Demikian pula bila ada peristiwa 

yang terjadi berturut-turut, maka peristiwa yang terjadi lebih dulu 

akan dipaparkan lebih dulu dan peristiwa yang terjadi kemudian 

dipaparkan kemudian.  

 

2.2 Karakteristik Bahasa Jurnalistik 

  Secara spesifik bahasa jurnalistik dapat dibedakan menurut bentuknya, 

yaitu bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa 

jurnalistik majalah, bahasa jurnalistik radio siaran, bahasa jurnalistik televisi 

dan bahasa jurnalistik media online. Haris Sumadiria (2004) menyebutkan ciri-

ciri utama bahasa jurnalistik yang dapat dipakai oleh semua bentuk media 

berkala, di antaranya : 

 Sederhana; Artinya selalu mengutamakan dan memilih kata atau 

kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak 

pembaca yang sangat heterogen. 

 Singkat; Artinya secara langsung kepada pokok masalah, tidak 

bertele- tele, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat 

berharga. 
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 Padat; Artinya setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat 

banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. 

 Lugas; Artinya tegas, tidak ambigu (bermakna ganda, sekaligus 

menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang 

bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi 

perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. 

 Demokratis; Artinya tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau 

perbedaan dari pihak yang menyapa atau pihak yang disapa 

sebagaimana yang dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan 

Jawa. 

 Jernih; Artinya bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, 

tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif 

seperti prasangka atau fitnah. 

 Jelas; Artinya mudah ditangkap maksudnya tidak baur dan kabur.   

 Menarik ; Artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian 

khalayak pembaca, memicu selera baca, dan membuat orang yang 

sedang tidur terjaga seketika. 

 Populis; Artinya setiap kata, istilah atau kalimat apa pun yang 

terdapat dalam karya- karya jurnalistik harus akrab di telinga, di 

mata dan di benak pikiran khalayak pembaca, pendengar atau 

pemirsa. 

 Logis; Artinya apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat 

atau paragraf, harus dapat diterima dan tidak bertentangan 

dengan akal sehat. 

 Gramatikal; Artinya kata, kalimat atau istilah apapun yang dipakai 

dan dipilih harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. 

 Menghindari kata tutur; Artinya kata yang biasa digunakan dalam 

percakapan sehari-hari secara informal. 

 Menghindari kata dan istilah asing; Artinya pembaca harus 

mengetahui makna atau arti setiap kata yang dibaca dan yang di 

dengar. 
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 Pilihan kata (diksi) yang tepat; Artinya bahasa jurnalistik sangat 

menekankan pada efektivitas. 

 Menghindari kata atau istilah teknis; Artinya bahasa jurnalistik 

harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat 

kening berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut. 

 Mengutamakan kalimat aktif; Artinya lebih mudah dipahami, 

dimengerti dan disukai oleh khalayak pembaca daripada 

penggunaan kalimat pasif. 

 Tunduk kepada kaidah etika; Artinya salah satu fungsi utama pers 

adalah edukasi, mendidik.  

 

Sementara JS Badudu (1986) menyebutkan beberapa ciri yang menjadi 

karakter dari bahasa jurnalistik, di antaranya : 

 Singkat; Bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang 

panjang dan bertele-tele. 

 Padat; Bahasa jurnalistik harus singkat namun mampu 

menyampaikan informasi secara lengkap melalui penerapan 

prinsip 5 W 1 H. 

 Sederhana; Bahasa jurnalistik harus memilih kalimat tunggal dan 

sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan 

kompleks. Kalimat yang dipilih efektif, praktis, sederhana 

pemakaian kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya. 

 Lugas; Bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau 

makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa 

yang berbunga-bunga. 

 Menarik; Bahasa jurnalistik menggunakan pilihan kata yang masih 

hidup, tumbuh, dan berkembang. Menghindari kata-kata yang 

sudah mati.  

 Jelas; Bahasa jurnalistik harus mengandung struktur kalimatnya 

yang tidak menimbulkan penyimpangan atau pengertian makna 

yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap atau bermakna 

ganda. Karenanya, bahasa jurnalistik dituntut menggunakan kata-
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kata yang bermakna denotatif agar informasi yang disampaikan 

dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum (pembaca).  

Melalui bahasa jurnalistik diharapkan sebuah informasi dapat mudah 

dimengerti dengan ukuran intelektual yang minimal, sehingga sebagian besar 

masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. Pada intinya, seperti 

dikemukakan Rosihan Anwar (1991), bahasa jurnalistik yang baik haruslah 

sesuai norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat 

yang benar dan pemilihan kata yang tepat  

 

_________________________ 
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