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Prakata
Salam lestari !

Lewat tulisan ini, kami persembahkan petunjuk praktis tentang tehnik jurnalistik (Tulisan dan fotografi) yang berkaitan dengan 

isu-isu lingkungan hidup dan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (Education for 

Sustainable Development) di kawasan Pulau  Sumatera, Indonesia.   

Tujuannya agar peserta pelatihan lebih mengetahui kiat-kiat sederhana dalam tehnik menulis (Berita atau artikel) dan 

mendokumentasikan gambar (Fotografi) yang berkaitan dengan topik lingkungan hidup dalam  pengembangan program Pendidikan 

untuk Pembangunan Berkelanjutan.  

Disisi lain para peserta dapat berperan aktif dalam mengisi artikel ataupun mengirim informasi di situs  www.pustakasumatera.org, 

yang merupakan salah satu program pengembangan �Rumah Belajar� yang sedang dilaksanakan di  beberapa sekolah di Provinsi 

Lampung hingga Provinsi Aceh Naggroe Darussalam.

Penulis meminta maaf bila ada jalinan kata atau rajutan kalimat yang mungkin tidak berkenan. Semua ini hanyalah sebuah proses  

pembelajaran dalam bertukar pengalaman dan  berbagi informasi.     

Kita semua menyadari, hingga saat ini laju kerusakan lingkungan terus meninggi. Sayangnya, upaya menekan dan memperbaikinya 

berjalan tidak seimbang, bergerak sangat lambat. Penulis berharap lewat karya jurnalistik, baik berupa tulisan atau foto kita bisa 

bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Upaya menuju Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan pun 

bisa tercapai. Semoga.

Jakarta, Oktober  2016
Wassalam

Penulis
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Kiat Praktis
Menulis Berita (News)
Sebelum mempelajari teknik menulis berita, kita pahami dulu arti berita (News) itu sendiri. Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Peristiwa lama bukan 

lagi berita. Unsur yang paling penting dalam menulis berita adalah informasi yang baru (Up to date). Hal itu sesuai dengan  akar kata dari berita yang dalam 

bahasa Inggrisnya yaitu �new� (Baru).

Ada 6 unsur dari berita yaitu  5W + 1 H :
1. What ? (Apa ), yaitu harus mendiskripsikan apa yang sedang terjadi?
2. Why ? (Kenapa), artinya, kenapa hal tersebut bisa terjadi?
3. When ? (Kapan). Penulis harus bisa mendapatkan kapan kejadian itu terjadi? 
4. Where? (Di mana). Cobalah mencari tahu dimana peristiwa itu berada ?
5. Who? (Siapa). Dalam hal ini para penulis harus mengetahui siapa saja yang

terlibat dalam kejadian itu atau siapa aktornya?
6. How (Bagaimana). Para penulis hendaknya mencari tahu dengan berbagai teknik liputan seperti wawancara, pengamatan langsung atau didukung oleh   

literatur bagaimana peristiwa itu terjadi?

Nah, sebelum memulai menulis berita, sepatutnya penulis mengumpulkan dulu data-data  dari unsur 5W+1H. Pastikan semuanya benar dan akurat. Setelah 

itu, bisa dimulai menulis berita dengan tenang berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Umumnya dalam menulis berita  kalimat yang digunakan 

pendek-pendek (Bisa sekitar 5-10 kata dalam satu kalimat. Bahasa yang dipakai juga baku, dan jelas. Maksudnya langsung ke pokok masalah (To the 

point). Selain itu yang lebih penting  adalah tulisannya harus mudah dipahami orang awam. 

Dalam setiap penulisan berita , jangan lupa juga diberi judul. Judul berita harus ringkas dan langsung dapat menggambarkan isi. Judul juga harus berupa 

berupa kalimat lengkap. Hindari judul dengan kalimat yang terlalu panjang. Contoh berita singkat :

Pelajar SD 4 Sintang Bergotong Royong 
Membersihkan Kebun Sekolah

Sekelompok siswa-siswi SD 4 Sintang,Kabupaten Sintang, 
Provinsi Kalimantan Tengah bahu-membahu membersihkan 
kebun sekolah (6 Februari 2016) lalu. Kegiatan peduli lingkungan 
itu dilakukan rutin seminggu sekali pada jam istirahat. Dengan 
memakai peralatan seadanya para pelajar ini memunguti sampah 
dan mencabuti rumput liar di sekitar kebun sekolah. Lahan 
seluas kurang lebih 100m2 itu terletak di depan sekolah di tepian 
Sungai Kapuas. “ Kebun sekolah yang ditanami pohon singkong 
dan kelapa itu dahulunya bekas pemukiman liar di bantaran 
sungai ”, kata Bpk. Usman Adi S.Pd, Kepala Sekolah SD 4 
Sintang.   
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Para pelajar SD 4 Sintang, Kalbar bergotong Royong 
membersihkan kebun sekolah yang berada di tepian 
Sungai Kapuas.
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Kiat Praktis Menulis Berita (News)

6 unsur berita
5 W + 1 H

What

Where?

When?

Who?

Why?

How?
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Teknik Wawancara Jurnalistik
Sangat penting untuk dilakukan dalam upaya mengumpulkan data jurnalistik, yaitu wawancara. Teknik wawancara 

dalam dunia jurnalistik adalah menggali informasi sedalam-dalamnya kepada nara sumber yang berkaitan dengan sebuah 

kejadian atau peristiwa yang ingin ditulis. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, fakta yang terjadi dan data 

tentang sebuah peristiwa atau masalah.

Hasil wawancara disusun dalam bentuk karya jurnalistik seperti berita, feature (Artikel), atau opini. Ada beberapa jenis 

tehnik wawancara yang umumnya digunakan oleh para pekerja jurnalistik , yaitu :

 1. Wawancara langsung , yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber.

 2. Wawancara tidak langsung , dapat dilakukan lewat telepon, chating lewat sosial media (YM,FB,Twitter), dan 

mengirim email. 

Ada  tiga tahap yang harus dipahami sebelum melakukan wawancara. Pertama yaitu Persiapan. Penulis hendaknya harus 

lebih dahulu memahami masalah yang akan diajukan lewat pertanyaan. Artinya sebelum wawancara, ada beberpa 

peartanyaan yang siap ditanyakan. Tentukan siapa orang yang sesuai dan layak dijadikan narasumber. Akan lebih baik 

bila membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber. 

Tahap yang kedua adalah pelaksanaan wawancara. Ajukan pertanyaan secara ringkas. Hindari pertanyaan  yang hanya 

membutuhkan jawaban �ya� dan �tidak�. Tanyakan �mengapa� (Why), bukan �apakah� (Do you/Are you).  Misalnya, 

jawaban atas pertanyaan �Mengapa anda menanam singkong?� tentu akan lebih panjang penjabarannya dari pada 

pertanyaan �Apakah anda menanam singkong?�.

Fokuslah pada alur cerita. Narasumber seringkali menjelaskan pertanyaan terlalu melebar, bahkan jauh dari arah 

pertanyaannya. Jadilah pendengar yang baik. Ingat, tugas wartawan atau penulis berita adalah menggali informasi, 

bukan �menggurui� narasumber .Hindari kesan lebih pintar atau lebih paham dari narasumber.

Akan lebih nyaman bila wawancara senyaman mungkin. Sisipkan juga pertanyaan-pertanyaan tentang latarbelakang 

narasumber. Seperti pendidikan, pengalaman, status keluarga, usia atau latar belakang lainnya. Hal ini sangat penting 

untuk memperkuat tulisan dan data narasumber. Hal tersebut sangat berpengaruh agar para pembaca dapat 

membayangkan kualitas serta jatidiri nara sumber.

Tahap ketiga adalah Pasca-Wawancara. Sesegera mungkin, tuangkan hasil catatan singkat atau rekaman wawancara 

dalam bentuk berita atau artikel. 
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Tahap melakukan
wawancara

1. Persiapan

2. Pelaksanaan

3. Pasca wawancara

*memahami

 masalah

*Tentukan

 siapa targetnya

*Persiapkan

 alat kerja

*Bertanya secara 

  ringkas

* Gali informasi 

  seluasnya

* Fokus pada masalah

* Catat jatidiri 

   narasumber

 

* Data wawancara dijadikan

   tulisan yang dipublikasikan melalui

   cetak atau online



Menulis Artikel (Feature)

Tehnik menulis artikel hampir sama dengan menulis berita.Yaitu harus mengandung unsur 5W dan 1H. Yang 

membedakan adalah umumnya sebuah artikel ditulis panjang-panjang, lebih lengkap. 

Data yang dijabarkan juga bisa lebih banyak selain wawancara. Misanya data dari literatur buku atau laporan penelitian. 
Berbeda dengan penulisan berita, yang singkat dan padat, karna sifatnya hanya mengabarkan sebuah peristiwa yang 
baru terjadi.

Umumnya dalam berita di media cetak atau elektronik berita yang dilaporkan adalah berita hari ini atau paling lama  
berita kemarin. Satu hal yang membedakan antara penulisan artikel dan berita adalah masalah waktu saja.     

Dalam penulisan artikel, ada istilah yang berkembang yaitu � Sebuah artikel tak lekang dimakan waktu �. Artinya isi 
dalam suatu artikel tidak basi dan  masih layak dibaca meskipun sudah lama diterbitkan atau ditulis. Umumnya data yang 
disampaikan dalam penulisan artikel sangat informatif dan bisa dijadikan bahan reverensi.   

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis artikel diantaranya adalah :

Buatlah cerita (Topik ) semenarik mungkin. Tulisan penuh informasi, mengandung unsur edukasi dengan tata bahasa 
yang benar.  

Hal itu bisa diambil dengan tema sederhana di sekitar lingkungan rumah atau sekolah kita seperti bertani atau berkebun 
organik, membuat kerajinan tangan.  Bisa juga mengangkat tema dengan topik ekowisata serta seni atau budaya 
masyarakat lokal.

Upayakan agar dalam menulis artikel dengan maksud yang jelas dan lampirkan juga data dan fakta yang benar. Hindari 
menulis fiksi atau cerita khayalan atau tidak nyata. Karna menulis fiksi tidak termasuk ke dalam kategori menulis 
jurnalistik (Berita atau artikel). 

Cerita fiksi masuk ke dalam kategori tehnik menulis certa pendek (Cerpen) atau novel.

Diskripsikan lokasi, kegiatan manusia yang terlihat atau hal-hal yang unik lainya. Dalam tehnik penulisan artikel, isi 
tulisan harus berimbang antara berita positif atau negatif. Hindari penulisan yang mengandung atau menyinggung unsur 
SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan bertentangan dengan hukum negeri ini.        
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Menulis Artikel (Feature)

5W + 1H

Tulisan lebih lengkap/panjang

Literatur/data lebih lengkap

Hindari cerita fiksi

Tulisan bersifat informatif, edukatif

t i d a k  m e n g a n d u n g  S A R A



Penulisan Tema Lingkungan
di Media Cetak dan Elektronik

Berita/artikel
Lingkungan Hidup

Luas

Efek 
Emosional

TerkaitRumit

Perubahan

Metode 
Penyelesaiannya

Data berubah-ubah

Pendidikan

Manusia

Pembaca

GembiraPenasaran

Marah/kesal
Terharu/sedih

Flora 
dan Fauna

Ekosistem

Sosial dan 
Ekonomi

Politik dan
Hankam

Seni 
dan Budaya

Sulit dimengerti
masyarakat awam

Perubahan alam ,
kehidupan masyarakat
dan budaya 

sifat
pengaruh

Peta Berfikir (Mind Map)  keterangan :
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Contoh penulisan di media cetak

Para peserta konferensi berfoto bersama
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Contoh penulisan artikel

Contoh penulisan fiksi atau cerpen

          Menyulap Pemukiman Liar menjadi Kebun Sekolah

Siang itu, hari Rabu (6/2/2013) sekelompok pelajar SD 4 Sintang, Kabupaten 
Sintang, Provinsi Kalimantan Tengah bergerombol di depan sekolah. Seorang guru 
terlihat memberi perintah kepada murid-muridnya. Tak lama berselang , beberapa 
kelompok pelajar berpencar. Mereka mulai memunguti sampah yang bertebaran. 
Gelas bekas minuman, plastik pembungkus dan kaleng dipunguti satu persatu. 
Dengan cekatan sampah itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik besar 
berwarna hitam. Di sudut lainnya beberapa siswa bertugas mencabuti rumput liar 
di sekitar tanaman singkong dan kelapa.  Ada juga yang bertugas menyabit rumput 
dan mencangkul di sekitar lahan seluas lebih dari 100m2 itu. Tugas tersebut 
dilakukan oleh anak laki-laki kelas enam dan kelas lima. Sungguh kompak sekali, 
di sebuah lahan kecil di tepian sungai para pelajar itu bahu-membahu 
membersihkan kebun sekolah. 
Menurut keterangan kepala sekolah, kegiatan peduli lingkungan itu dilakukan rutin 
seminggu sekali  pada jam istirahat. Kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian 
lingkungan sekolah yang dilakukan bersama-sama dengan para siswa dan guru
.“ Kebun sekolah yang ditanami pohon singkong dan kelapa itu dahulunya bekas 
pemukiman liar di bantaran sungai ”, kata Bpk. Usman Adi S.Pd, Kepala Sekolah 
SD 4 Sintang. Tanaman di kebun itu masih kecil-kecil, belum menghasilkan. Kebun 
sekolah merupakan tempat yang rawan dari banjir bila Sungai Kapuas meluap . “ 
Rencananya pihak sekolah akan membuat pagar di sekeliling kebun  agar 
tanaman lebih terjaga dan terawat”. tambahnya.   
Kebun sekolah ini merupakan bagian dari kegiatan peduli lingkungan yang 
merupakan bagian dari Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selain 
kebun, sekolah ini juga berencana membuat kegiatan pembuatan pupuk kompos 
dan penghijauan di sekitar sekolah. 

                                           Ingat Pesan Ibu

Mentari tepat berdiri di ujung kepala. Sesekali riak Sungai Kapuas tertiup angin, menerpa 
tubuh Awang. Butiran peluh lelaki kecil kelas lima itu mengucur deras. Dahaga ditahannya 
kuat-kuat. Detik bertambah detik kerongkongannya mulai memanas. Pikirannya galau tak 
beraturan. Tangannya terus mencabik-cabik tanaman liar di sela tanah gersang.  “ Awang, 
jangan salah engkau mencabuti tanaman. Bersihkan rumput liar, jangan pohon singkongnya 
yang dicabut !” teriak Pak Johan, gurunya. 
Perkataan gurunya itu meluruskan pikiran Awang. Sebatang pohon singkong terlepas dari 
akar tepat di depan matanya. Tanahnya terburai. Dahan-dahan rumput liar berserakan di 
sela kakinya. Baru saja bocah berkulit hitam itu sadar, jemari tangannya bergerak liar. 
“Huh....”, Awang membuang nafasnya. Jantungnya berdetak kencang. Ingatannya 
melayang, pening mulai mendatangi kepalanya . “ Pak Johan, kepala saya pusing. Saya 
mau istirahat”, teriak Awang. “ Silahkan istirahat di bawah pohon sana, jangan dipaksa kalau 
sakit,” jawab Pak Johan.
Terbata Awang melangkah menuju pohon mangga di sudut kebun sekolah. Disandarkan 
tubuhnya pada batang, matanya terpejam. Pikirannya mulai melayang membayangkan 
ibunya. “ Maafkan Awang ibu,” ujarnya dalam hati. Teringat benar pesan ibunya tadi pagi 
sebelum berangkat sekolah. “ Nak, ibu tidak punya uang, kamu tidak jajan hari ini. 
Sarapanlah yang banyak sebelum sekolah. Ini ibu bekali botol minuman untuk dibawa,” 
pesan ibunya. Namun pesan ibu tidak dengar anaknya. “ Ah, tidak mau bu, Awang kuat 
kok,” ujar Awang Ia pergi begitu saja meninggalkan ibunya.
Angin sejuk mulai meredakan penat Awang. Namun,kelopak matanya masih tertutup rapat. 
Otaknya terus memikirkan sang bunda. Rasa bersalah menghantui bocah sulung itu. “ 
Wang, Awang, bangun,” bisik Pak Johan sambil menepak pundak. Awang terbangun dari 
sadarnya.  “ Sudah sarapan belum?” tanya Pak Johan. “ Wah, be..be..belum Pak,” jawab 
Awang. “ Nah kebetulan, lihat itu, ibu kamu datang. Dia mau mengantarkan sarapan untuk 
kamu,” Kata Pak Johan sambil menunjuk seorang wanita berkerudung di tengah kebun 
sekolah. “ Ibu....”, teriak Awang dengan kencang. Wanita itu tersenyum, segera 
menghampiri putranya. Gerak langkahnya seakan tahu bahwa hari itu adalah hari yang 
sangat melelahkan bagi anaknya. Ya, setiap minggu SD 4 Borneo tempat Awang menimba 
ilmu rutin melakukan perawatan kebun sekolah. “ Terima kasih ibu,maafkan aku ” ucap 
Awang dalam hati. 10 
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Petunjuk Praktis Penulisan Topik Lingkungan
Petunjuk ini adalah ringkasan buku tentang jurnalisme lingkungan hidup yang ditulis oleh Peter Nelson, seorang wartawan 

lepas di AS. Ia pernah menjabat sebagai editor media cetak di Greenwire dan HotLine.

* Perhatikan alur cerita, terutama kata pembuka.
* Buatlah pembaca menjadi emosi untuk membacanya.
* Ciptakan alur cerita yang informafif dan edukatif.

Tulis cerita yang orisinil

Cari narasumber yang relevan

Persiapkan hal-hal yang menyangkut
target tulisan

Terjemahkan jargon atau istilah 

Ciptakan alur cerita menjadi hidup dan
mudah dimengerti

* Gunakan kalimat yang jelas dan sederhana
   serta mudah dimengerti pembaca.
* Tambahkan informasi lain seperti data
   statistik, sejarah dll.
* Studi literatur dapat dicari di buku-buku perpustakaan,
  internet, koran atau majalah.

* Ahli atau profesional di bidangnya
* Tokoh masyarakat atau tokoh adat atau orang-orang
   yang berpengruh di masyarakat.

* Pelajari tema yang ingin ditulis.
* Siapkan “Senjata Jurnalistik” seperti alat tulis, buku
   catatan, kamera dan alat kerja penulisan (Konputer)

* Dalam tema lingkungan hidup seringkali didapati
   istilah atau bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh 
   masyarakat. Misalnya biodiversity yang berarti
   keanekaagamanhayati.
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Foto-foto Asli

Foto dan Artikel di beberapa media cetak
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Foto Jurnalistik 
dalam Kehidupan Sehari-hari
Human interest
Nature/environment
Travel
Daily  News
Potrait
Lanscape
art & culture
etc
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Beberapa contoh foto jurnalistik dalam kehidupan sehari-hari.

16 
Buku Panduan 
Pelatihan Jurnalistik Lingkungan (Penulisan & Fotografi) dan 
Pengelolaan Situs www.pustakasumatera.org



Daftar Pustaka
- Bambang Parlupi, 2009, Modul Pelatihan Jurnalistik, Jakarta Green Monster-Komunitas Ciliwung.
- Bambang Parlupi, 2011, Modul Pelatihan Foto Jurnalistik, Klub Fotografi TELKOM Jakarta.
- Peter Nelson, 1992, Sepuluh Petunjuk Praktis Penulisan Topik Lingkungan. The Center for Foreign          

JJournalist-WWF.
- www.romeltea.com
- www.pustakaborneo.com
  

Buku Panduan 
Pelatihan Jurnalistik Lingkungan (Penulisan & Fotografi) dan 

Pengelolaan Situs www.pustakasumatera.org

17



www.wwf.or.idwww.wwf.or.id
 www.pustakasumatera.or www.pustakasumatera.orgg

www.wwf.or.id
 www.pustakasumatera.org


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

