
 
 



 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap hamdalah, sebagai bentuk rasa syukur atas kehadirat Allah 

Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Divisi Jurnalistik dapat 

menyelesaikan Panduan Formadiksi UM News ini di pertengahan periode 

kepengurusan 2019. 

Dalam penyusunan panduan ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak, 

sehingga akhirnya panduan ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, Divisi Jurnalistik 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang 

membantu terselesaikannya panduan ini. 

Divisi Jurnalistik berharap semoga panduan ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi kepenulisan warta Formadiksi UM pada khususnya dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan kejurnalistikan pada umumnya. 

 

Malang, Agustus 2019 

Divisi Jurnalistik  

Forum Mahasiswa Bidikmisi 

Universitas Negeri Malang 
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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Forum Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) 

merupakan salah satu organisasi independen yang memiliki ranah untuk 

menyelenggarakan segala kegiatan kebidikmisian bagi Mahasiswa Bidikmisi 

Universitas Negeri Malang sekaligus menyampaikan informasi terkait hal-hal 

tentang kebidikmisian tersebut. Penyampaian informasi dan penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan terstruktur berdasarkan program kerja yang telah 

disepakati bersama di awal kepengurusan. Pelaksanaannya pun juga 

berdasarkan kesepakatan kerja yang disampaikan pada Lokakarya Formadiksi 

UM 2019.  

Sebagai bentuk penginformasian atau pemberitaan bahwa suatu program 

kerja ataupun kegiatan-kegiatan tertentu telah diselenggarakan oleh 

Formadiksi UM, diperlukan adanya berita sebagai luaran dari program kerja 

atau kegiatan berkaitan tersebut. Adapun berita yang diunggah Formadiksi 

UM tersebut dinamakan dengan Formadiksi UM News. Formadiksi UM News 

ini kemudian berfungsi sebagai alat informasi kepada publik atas 

terlaksananya fungsi dari Formadiksi UM. Ke depannya Formadiksi UM News 

ini juga diharapkan dapat menambah eksistensi yang tak mengurangi esensi 

dari Formadiksi UM. 

Mengingat bahwa Mahasiswa Bidikmisi UM merupakan mahasiswa yang 

mampu berprestasi di berbagai bidang dan acap kali menorehkan prestasinya 

tersebut di kancah nasional hingga internasional, maka Formadiksi UM News 

ke depannya juga akan menghimpun berita-berita aktual dan faktual dari 

Mahasiswa Bidikmisi UM berprestasi tersebut. Berita prestasi ini akan 

bermuara pada narasumber dan sudut kebermanfaatan atau titik inspirasi 

yang harapannya terwujud sebagai bentuk apresiasi atas prestasi sekaligus 

motivasi bagi Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Malang pada 

khususnya, dan pembaca pada umumnya. 

Dalam proses penyusunan berita, tentunya dibutuhkan pengetahuan atau 

panduan yang berkaitan dengan kejurnalistikan khususnya keberitaan 

tersebut, mengingat bahwa seluruh pengurus berkemungkinan ditugaskan 



 
 

dalam Sie Jurnalistik, maupun sekadar hanya untuk panduan bagi panitia 

tambahan yang bertugas dalam Sie Jurnalistik dalam kepanitiaan. Maka dari 

itu, demi melancarkan seluruh program kerja maupun kegiatan Formadiksi 

UM, dirasa perlu adanya panduan tersebut secara tertulis dalam bentuk 

Panduan Formadiksi UM News ini.   

 

B. TUJUAN 

Tujuan diadakannya Panduan Formadiksi UM News Forum Mahasiswa 

Bidikmisi Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) edisi 2019 antara lain: 

a. Memberikan informasi atau gambaran terkait kejurnalistikan (dalam hal ini 

pemberitaan tertulis) meliputi definisi, jenis, struktur, dan pembagian berita 

dalam Formadiksi UM, sehingga harapannya dapat memudahkan Sie Jurnalistik 

maupun pengurus yang bertugas dalam melaksanakan penyusunan berita. 

b. Menjelaskan informasi terkait alur penulisan hingga pengunggahan berita 

dalam Formadiksi UM, agar tidak terjadi kesimpangsiuran alur dalam proses 

konsultasi dan pengunggahan. 
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B. Tentang Berita dan Unsur-Unsurnya 

 Dilansir dari “Menulis Berita dan Feature’s” karangan Juwito (2008), 

bahwa: 

   Micthel V. Charnley mengemukakan bahwa "Berita adalah  

laporan  tercepat  dari  suatu peristiwa  atau  kejadian  yang  faktual,  

penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta 

menyangkut kepentingan mereka". Dari pengertian tersebut, kita 

melihat terdapat empat unsur yang disebut sebagai nilai-nilai berita 

(news values) dan harus dipenuhi oleh sebuah berita, sekaligus 

menjadi "karakteristik utama" sebuah berita dapat dipublikasikan di 

media massa (layak muat).  

Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini 

terkandung makna  harfiah  berita  (news), yakni  sesuatu  yang baru 

(new).  "Tulisan  jurnalistik,"  kata  Al  Hester,  "... adalah  tulisan  

yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia 

ketahui sebelumnya". 

Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (fact), 

bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari 

kejadian  nyata (real event), pendapat (opinion), dan pernyataan 

(statement) sumber berita. Berita harus memuat informasi tentang 

sesuatu dengan keadaan sebenarnya fakta sebagaimana adanya. 

Penting,  artinya  menyangkut  kepentingan  orang  banyak. 

Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat secara luas, seperti kebijakan pemerintah, dan lainya. 

Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita 

yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, 

yaitu berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan 

atau keanehan, atau berita human interest (menyentuh emosi, 

menggugah perasaan).  

Dalam hal ini dapat digunakan sebagai acuan, bahwa berita merupakan 

suatu laporan dari kegiatan atau informasi yang setidaknya memiliki 

sifat yang aktual (cepat), faktual (nyata), penting, dan menarik.   



 
 

 



 
 

D. Jenis-Jenis Berita 

Dilansir kembali dari “Menulis Berita dan Feature’s” karangan Juwito 

(2008), bahwa: 

Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain. 

o Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara 

singkat  dan  lugas.  Sebagian  besar  halaman  depan  surat kabar 

atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita jenis 

ini. 

o Depth News: berita mendalam, dikembangkan dengan 

pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. 

o Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan 

penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. 

o Interpretative  News: berita  yang  dikembangkan dengan 

pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang 

ditemukan. 

o Opinion News: berita mengenai pendapat seseorang, biasanya 

pendapat para cendekiawan sarjana, ahli atau pejabat, mengenai 

suatu hal peristiwa, kondisi poleksosbudhankam (politik, ekonomi, 

sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan), dan sebagainya. 

Dipaparkan sedikit mengenai jenis-jenis berita agar pandangan 

pembaca tidak hanya terbatas bahwa berita harus memuat keruntutan 

kegiatan dari awal sampai akhir saja. Namun juga dapat divariasikan 

dengan memusatkan pemberitaan pada suatu hal menarik tertentu, 

misal dalam seminar, pemateri memberikan materi yang berbeda dari 

materi-materi pada umumnya. Juga dapat dipaparkan pendapat dari 

narasumber, misal peserta dari seminar, sehingga di dalamnya kita bisa 

mengulik lebih dalam terkait apa yang dibicarakan si peserta tersebut. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

F. Struktur Berita  

Masih dilansir dari “Menulis Berita dan Feature’s” karangan Juwito 

(2008), bahwa:  

 Struktur berita selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Judul (head) 

Judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca, atau  

justru segera melewati dan melupakannya. Judul berita yang 

baik harus memenuhi delapan syarat :  

1. Provokatif (harus mampu membangkitkan minat dan 

perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda seketika 

untuk membaca berita yang kita tulis), 

 2. Singkat padat (langsung menusuk jantung, tegas,lugas, 

terfokus, menukik pada pokok intisari berita, tidak bertele-

tele (to the point) dan secara  teknis, judul berita yang baik 

tidak lebih dari 10 kata),  

3. Relevan (berkaitan  atau  sesuai  dengan pokok susunan 

pesan terpenting yang ingin disampaikan, tidak 

menyimpang),  

4. Fungsional (setiap kata yang terdapat pada  judul bersifat 

mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada kata yang 

lain, serta memiliki  arti yang tegas dan jelas),  

5. Formal (resmi, langsung menukik  pada  pokok masalah, 

sekaligus menghindari basa-basi dan eufimisme yang tidak 

perlu),  

6. Representatif (mewakili dan mencerminkan teras  

berita), dan  

7. Menggunakan bahasa baku (Sumadiria, 2004:  62-69), 

serta  

8. Spesifik (judul berita tidak saja harus mewakili dan 

mencerminkan teras berita, tetapi sekaligus juga harus 

mengandung kata-kata khusus).   

 



 
 

2. Dateline 

  Dateline, yakni  tempat  atau  waktu  berita  itu  diperoleh 

dan di-susun. Contoh: MALANG, Formadiksi UM News –  . 

3. Teras berita (Lead) 

Teras  berita, disebut  pula lead, adalah  bagian  berita yang  

terletak di alinea atau paragraf pertama. Teras berita 

merupakan  bagian  dari  komposisi atau  susunan  berita,  

yakni setelah  judul  berita (head) dan sebelum badan berita 

(news body). 

Secara umum, teras berita mengandung 5W+1H di mana 

bentuk penulisannya berarti di paling atas dalam struktur 

penulisan piramida terbalik. 

4. Isi berita (Body) 

 Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam struktur berita 

yang nantinya akan diunggah menjadi Formadiksi UM News, antara lain 

judul maksimal 10 kata dan wajib bersifat merepresentatifkan isi 

keseluruhan berita. Adanya dateline, yakni tempat penulisan dan juga 

waktu wawancara misalnya. Contoh, ditulis di awal paragraf: MALANG, 

Formadiksi UM News - . Perlu diperhatikan pula agar isi berita satu 

paragraf dengan paragraf lainnya tetap berkesinambungan. Di akhir 

paragraf  ditulis reporter dan editor dengan format berada di paling 

bawah paragraf berita, sebagai berikut. 

 Reporter  : (maksimal dua nama) 

 Editor  : (maksimal dua nama)  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

H. Pembagian Berita  

 Dalam penulisannya, Formadiksi UM News dibagi menjadi tiga kategori 

yakni berita program kerja, berita non program kerja, dan berita 

prestasi yang akan dibahas lebih rinci dalam poin berikut. 

1.    Berita Program Kerja 

Berita program kerja, merupakan berita yang ditulis dan 

kemudian diunggah sebagai suatu bentuk pelaporan atau 

penginformasian kepada publik bahwa telah terlaksana suatu 

program kerja tertentu dengan hasil atau proses atau hal penting 

tertentu yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut ditulis sesuai 

dengan keputusan bersama dari Sie Jurnalistik yang bersangkutan.  

Adapun keputusan yang diambil dari Sie Jurnalistik juga 

telah disampaikan terlebih dahulu dalam forum Rapat Koordinasi 

Program Kerja. Dalam hal ini kritik, saran, dan usulan dapat diolah 

kembali hingga dapat diambil mufakat. 

Berita program kerja dapat bersifat kegiatan seperti 

pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI),  Bidikmisi Students’ 

Capacity Bulding (BSCB), serta kegiatan yang terkait program kerja 

Formadiksi UM lainnya. Pada pemberitaannya, dapat dibuat berita 

secara umum yang bersifat laporan dalam satu berita. Akan tetapi 

lebih baik pula jika dibuat secara bertahap mulai dari coming soon, 

pelaksanaan hari H, pembahasan materi atau momen tertentu, 

penutupan, ataupun kesan pesan. 

Selain kegiatan, program kerja Formadiksi UM juga tidak 

menutup kemungkinan berupa non kegiatan seperti Formadiksi 

UM News, Formadiksi UM Update, YouTube Go, Pusat Layanan 

Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Bidikmisi, dan Majalah 

IMPRESIF. Dalam pemberitaannya dapat disusun pendapat dari 

Mahasiswa Bidikmisi UM hingga Pejabat UM yang terlibat, tips dan 

trik, perkembangan program kerja, atau menginformasikan inovasi 

dari program kerja terkait.  

 



 
 

2.    Berita Non Program Kerja (tentang kebidikmisian dan 

keterlibatan Formadiksi UM dengan organisasi lain) 

  Formadiksi UM merupakan organisasi yang menaungi 

Mahasiswa Bidikmisi UM, yang acap kali diamanahkan untuk ikut 

serta menyelenggarakan maupun melaksanakan kegiatan 

kebidikmisian dari kampus. Pada periode 2018, Formadiksi UM ikut 

serta menyelenggarakan rangkaian penyerahan Living Cost 

sementara bagi mahasiswa baru penerima Bidikmisi UM angkatan 

2018, Seminar Pengembangan Softskill Mahasiswa Bidikmisi UM 

2018, dan menghadiri Sosialisasi Wawasan Kebangsaan oleh 

Bankesbangpol. 

  Pada periode 2019 Formadiksi UM juga dilibatkan dalam 

kepanitiaan dan pelaksanaan Bidikmisi Goes to School (BMGTS). 

Maka, dalam hal ini ditulis pula berita terkait penyelenggaraan 

kegiatan dengan narasumber Ketua Pelaksana dan pihak lain yang 

terkait dalam kegiatan ini. 

  Meskipun Formadiksi UM tidak menaungi kegiatan secara 

penuh, tetapi perlu adanya pemberitaan sebagai bukti telah ikut 

andilnya Formadiksi UM dalam kegiatan terkait. Adapun bentuk 

berita yang dapat disusun dari kegiatan non program kerja dapat 

berupa  coming soon, pelaksanaan hari H, pembahasan materi atau 

momen tertentu, penutupan, ataupun kesan pesan (dapat 

diselaraskan dengan kegiatan program kerja). 

  Apabila dalam pelaksanaan non program kerja ini tidak 

dibentuk Sie Jurnalistik, maka Divisi Jurnalistik bertanggung jawab 

penuh atas terselesaikannya berita. Teknis dan pembagian 

penulisan dapat diatur kemudian oleh intern  Divisi Jurnalistik. 

  



 
 

3. Berita Prestasi 

  Mahasiswa Bidikmisi UM merupakan mahasiswa yang dapat 

diacungi jempol terkait dengan prestasi, baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Formadiksi UM sebagai 

organisasi yang menaungi Mahasiswa Bidikmisi telah sepatutnya 

untuk ikut serta memberikan apresiasi yakni dengan diberitakannya 

mahasiswa berprestasi bersangkutan yang kemudian berita tersebut 

diunggah di Website Formadiksi UM seperti kegiatan atau program 

kerja lainnya. 

  Adanya Divisi Hubungan Internal Mahasiswa (HIM) yang 

mampu mengontrol informasi dalam Grup WhatsApp per fakultas 

dan per angkatan, ikut serta menjadi ladang informasi prestasi bagi 

Divisi Jurnalistik. Adapun Divisi Minat dan Bakat juga dapat 

menjadi sumber informasi terkait keseluruhan prestasi mahasiswa 

Bidikmisi UM yang mengisikan datanya pada database, apabila 

Divisi Jurnalistik ingin menulis tips dan trik dari mahasiswa yang 

berprestasi pada bidang tertentu. 

  Sumber informasi tidak berhenti pada Divisi HIM dan Minat 

dan Bakat saja, informasi bisa didapatkan dari seluruh Pengurus 

Formadiksi UM maupun mahasiswa lain.  Dalam pemberitaan, 

Divisi Jurnalistik memiliki tugas penuh untuk pencarian informasi 

hingga penyuntingan berita sebelum berkonsultasi pada Pengurus 

Inti untuk kemudian diunggah melalui Tim Pengembang Website. 

Adapun pada periode 2019 juga telah disusun Tim Pendataan 

Prestasi dengan Koordinator Jurnalistik yakni satu anggota Divisi 

Jurnalistik, sehingga diharapkan pemberitaan dapat lebih terarah 

dan rapi. 

  Struktur atau gaya penulisan dapat divariasikan. Tidak harus 

selalu berbentuk paragraf, namun juga bisa berupa poin-poin. Tidak 

harus membahas tentang prestasi yang tengah dicapai saat itu saja, 

tapi juga bisa dimulai dengan latar belakang mahasiswa 

bersangkutan. 



 
 

 



 
 

PENUTUP 

Demikian Panduan Formadiksi UM News ini dituliskan agar menjadi suatu 

gambaran atau media yang sedikit banyak dapat membantu Pengurus 

Formadiksi UM di periode selanjutnya dalam menjalankan amanah. Semoga 

apa yang tertulis dapat menjadi manfaat. Apabila dibutuhkan referensi 

berbagai bentuk dan gaya penulisan berita, dapat dilihat dalam website resmi 

Formadiksi UM (formadiksi.um.ac.id) di mana pada periode kepengurusan 

2018 dan awal periode 2019 telah digunakan beberapa jenis gaya penulisan 

berita serta konten-konten yang bisa dijadikan gambaran dalam penulisan 

berita. Juga tidak menutup berbagai sumber yang ada saat ini, dapat 

dioptimalkan pula kajian kepustakaan dalam referensi media online, cetak, 

maupun seminar kepenulisan dan sebagainya demi meningkatkan kualitas 

warta Formadiksi UM di masa mendatang. 

 

“Budayakan membaca dalam setiap awal tanya, 

Damaikan setiap tanya dalam mencipta suatu karya” 

Divisi Jurnalistik 2018, 2019 
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