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SERI JURNALISME DESA 

APA ITU BERITA? 

Jurnalisme selalu bicara tentang berita. Pertanyaannya, apa itu berita? Apakah sebuah informasi 
itu otomatis menjadi sebuah berita? Apa saja peristiwa dan keseharian di lingkungan kita yang 
bisa menjadi berita?


Bila kita bertanya kepada mereka yang berprofesi sebagai jurnalis tentang definisi berita, 
umumnya jawaban mereka sangat beragam. Namun, umumnya mereka sepakat 
menggambarkan berita melalui perumpamaan berikut, “Jika anjing menggigit manusia, itu 
BUKAN BERITA. Namun, jika manusia menggigit anjing, itu baru BERITA.”


Dari perumpamaan tersebut, umumnya orang-orang sepakat bahwa berita merupakan sesuatu 
yang jarang terjadi, unik, dan membuat orang tertarik untuk mengetahuinya. Sebuah peristiwa 
atau kegiatan bisa menjadi berita bila memenuhi aspek-aspek tersebut.


Meskipun demikian, ketika dunia berkembang, berita menjadi sangat beragam dan spesifik. 
Sebuah peristiwa bisa jadi meresahkan sebagian masyarakat, tetapi masyarakat lainnya tenang-
tenang saja. Sebagian orang barangkali merasa kegiatan di 
lingkungannya merupakan berita bagus, tetapi tidak bagi 
orang lain.


Lalu, apa yang membuat sebuah peristiwa atau kegiatan 
menjadi benar-benar sebuah berita? Hal ini tergantung dari 
Nilai Berita sebuah peristiwa atau kegiatan. Nilai Berita sendiri 
membantu kita memeriksa unsur-unsur sebuah peristiwa atau 
kegiatan memang layak menjadi berita untuk publik.
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UNSUR-UNSUR BERITA 
Sebelum membahas lebih jauh Nilai Berita, mari kita ingat kembali tentang Unsur-Unsur Berita. 
Pada seri sebelumnya, kita mengenal unsur-unsur berita sebagai 5W+1H. Lebih detail mengenai 
unsur-unsur tersebut, saya paparkan di bawah ini.


• What - Apa 
APA merujuk langsung kepada peristiwa atau kegiatan. Unsur yang satu ini menjadi pusat 
perhatian orang-orang ketika membaca atau mendengarkan berita. Bahkan, unsur ini 
menjadi syarat bagi unsur-unsur berita lainnya untuk berhimpun 
dan menjadi sebuah berita.


Contohnya saja berita “Desa Pasir Putih Membangun Kantor 
Desa”. Unsur APA dalam berita tersebut adalah “Membangun 
Kantor Desa”. Bayangkan bila tidak ada unsur APA dan hanya 
tertera “Desa Pasir Putih”. Tentunya pembaca akan bertanya-
tanya, “Apa yang terjadi dengan Desa Pasir Putih?”


• Who - Siapa 
SIAPA merupakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kegiatan, baik langsung 
maupun tidak langsung. Dimaksud terlibat pun cukup luas, mulai dari subjek maupun 
objek, mulai dari penyebab, pelaku, sampai orang-orang yang terkena dampaknya. Orang-
orang ini bisa juga dalam bentuk perseorangan maupun bersama-sama.


Unsur ini juga menentukan orang-orang yang akan menjadi narasumber. Narasumber 
sendiri merupakan orang-orang yang menyampaikan pernyataan terkait sebuah peristiwa 
atau kegiatan. Lebih lanjut mengenai Narasumber, saya akan membahasnya dalam seri 
yang lain.


• Where - Di mana 
Unsur DI MANA menjelaskan tentang tempat sebuah peristiwa atau kegiatan terjadi. 
Tempat sendiri bisa merupakan wilayah geografis, wilayah administratif, maupun nama 
tempat. Umumnya, unsur DI MANA ini mampu menjelaskan unsur APA. Misalnya saja, 
Desa Pasir Putih yang sedang membangun kantor desa. Dengan menggunakan unsur DI 
MANA, kita bisa mendapatkan lokasi tempat bangunan tersebut berdiri.


• When - Kapan 
KAPAN menjelaskan tentang waktu sebuah peristiwa atau kegiatan terjadi. Umumnya, 
sebuah berita menggunakan waktu lampau untuk menjelaskan peristiwa dan kegiatan yang 
terjadi. Namun, dalam beberapa hal, sebuah berita menggunakan waktu mendatang, 
khususnya yang berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan terencana.


Sama seperti unsur Di MANA, unsur KAPAN juga berfungsi untuk menjelaskan unsur APA. 
Misalnya saja tentang Desa Pasir Putih yang membangun kantor desa. Dengan 
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menggunakan unsur KAPAN, kita bisa mengetahui waktu pelaksanaan pembangunan 
kantor desa tersebut.


• Why - Kenapa 
Unsur KENAPA merujuk kepada alasan sebuah peristiwa atau kegiatan terjadi. Umumnya, 
seorang pewarta mendapatkan unsur KENAPA ini dengan mewawancarai narasumber yang 
merupakan unsur SIAPA. Syaratnya, narasumber tersebut memiliki wewenang untuk 
menjelaskan, seperti: pemerintah, orang yang terkena dampak peristiwa, atau pelaksana 
kegiatan.


Seringkali, penjabaran alasan sebuah peristiwa membantu mereka yang terkena dampak 
bisa menerima sebuah peristiwa atau kegiatan dalam unsur APA, khususnya yang terkait 
kebijakan dan peraturan di wilayah administratif. Sebagai contoh, Pembangunan Kantor 
Desa Pasir Putih untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya, dengan 
alasan tersebut, masyarakat Desa Pasir Putih bisa menerimanya.


• How - Bagaimana 
Unsur ini berfungsi untuk menjelaskan dan memaparkan unsur-unsur kelima unsur lainnya, 
khususnya unsur APA. Umumnya, pewarta akan mendapatkan tantangan untuk 
menjabarkannya secara jelas kepada pembaca atau pendengarnya. Perihal cara untuk 
membangun unsur HOW ini, akan saya paparkan dalam seri Berita Langsung dan Berita 
Feature.


SO WHAT 

Keenam unsur di atas secara teknis mampu membangun berita yang baik. Namun, secara moral 
seringkali mengabaikan makna sebuah berita untuk masyarakat. Oleh karena itu, seorang 
pewarta sebaiknya memasukkan unsur SO WHATdalam tulisannya.


SO WHAT dalam Bahasa Indonesia lebih-kurang bermakna “Lalu 
Kenapa?”, atau bisa juga bermakna “Apa hubungannya dengan 
pembaca?”. Secara garis besar, unsur ini mengajak pewarta untuk 
menyampaikan alasan masyarakat harus mengetahui sebuah berita. 
Bahasa lainnya, pewarta harus mampu menarik relevansi atau 
keterkaitan antara sebuah berita dengan masyarakat.


Sebagai contoh berita tentang Desa Pasir Putih yang membangun kantor desa baru. Alasan 
masyarakat harus mengetahui berita tersebut karena kantor tersebut akan meningkatkan 
pelayanan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa menggunakan dana publik 
yang harus dilaporkan kepada masyarakat.


Contoh berita lainnya, seorang artis sinetron sedang mengandung anak keduanya. Berita ini 
tentunya tidak memiliki alasan yang cukup untuk disampaikan kepada masyarakat. Pasalnya, 
berita tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan masyarakat.
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NILAI BERITA 
Apakah sebuah berita layak untuk disampaikan ke publik? Bagaimana menentukan kelayakan 
sebuah berita? Bila layak, seberapa layak kah berita tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah 
yang umumnya hadir di benak seorang pewarta ketika hendak meliput dan mempublikasikan 
sebuah berita. 


Tingkat kelayakan sebuah berita untuk dipublikasikan ke publik kerap disebut dengan Nilai 
Berita. Aspek kelayakan ini umumnya memperhatikan cerita dari masing-masing Unsur Berita 
yang kita bahas di atas.


Ada banyak versi jumlah Nilai Berita yang kerap dipegang oleh masing-masing pewarta. Namun, 
secara umum, ada 10 kategori Nilai Berita, yaitu:


1. Impact - Dampak 
Kategori nilai berita ini menitik-beratkan kepada dampak dari sebuah peristiwa atau 
kegiatan. Semakin besar dampaknya kepada orang banyak, maka akan semakin layak 
untuk diberitakan.


Misalnya, tsunami akibat gempa di Aceh pada 2004 silam. Banyak orang tertarik dengan 
berita tersebut karena dampaknya sangat luas. Tsunami bahkan menerjang negara-negara 
yang berada di garis pantai Samudera Hindia.


2. Discovery - Penemuan 
Informasi baru bagi masyarakat merupakan salah satu berita yang layak untuk disiarkan ke 
publik. Syaratnya, masyarakat belum mengetahui tentang informasi ini. Umumnya, kategori 
ini muncul dari penelitian di bidang ilmu pengetahuan serta ekplorasi area-area yang belum 
terjamah.


Misalnya saja berita tentang Swedia yang berhasil menemukan obat kanker mujarab dari 
terumbu karang di Indonesia. Atau tentang Harry Poeze yang berhasil menemukan kembali 
makam Tan Malaka di sebuah desa di Kediri Jawa Timur. Keduanya menarik perhatian 
publik karena masyarakat belum mengetahui informasi tersebut sebelumnya.


3. Timeliness - Waktu 
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Mulailah Mencoba! 
Ambillah sebuah koran di dekat Anda. Kemudian, pilih sebuah berita yang menarik 
bagi Anda dan tentukan 5W+1H. Selanjutnya, ajak teman untuk membaca berita 
tersebut bersama-sama. Diskusikan alasan berita tersebut harus diketahui oleh 
publik (aspek SO WHAT).


Agar lebih fasih, lakukan hal yang sama untuk berita lainnya dalam koran tersebut.
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Setiap berita memiliki masa kadaluarsanya. Bila lewat dari masa kadaluarsa tersebut, maka 
publik enggan untuk membaca atau mendengarnya. Oleh karena itu, kabarkan sebuah 
berita pada waktu yang tepat. Bila sebuah berita harus segera diketahui publik, segera 
kabarkan secepat mungkin. 


Contohnya saja berita tentang Tim Sepak Bola Indonesia yang berhasil menang piala AFC. 
Tentunya, masyarakat akan senang bila membaca berita tersebut sesaat setelah 
pertandingan selesai. Namun, bila berita dipublikasikan sepekan setelah pertandingan, 
tentunya publik tidak akan tertarik lagi untuk membacanya.


Ada juga berita yang memang butuh waktu antara peristiwa dan waktu publikasinya. Berita 
ini harus dipublikasikan pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu 
lambat. Misalnya saja, analisis tentang seorang tokoh anti-korupsi yang disiram air keras 
oleh orang yang tidak dikenal. Bila analisis tentang pelaku dipublikasikan ketika publik 
masih fokus dengan berita penyiraman tersebut, maka kecil kemungkinannya publik akan 
memperhatikan analisis tersebut. Sebaliknya, bila analisis tersebut terlambat muncul, maka 
perhatian publik sudah beralih ke isu lain.


4. Proximity - Kedekatan 
Faktor jarak antara peristiwa dan kegiatan dengan publik mempengaruhi kelayakan sebuah 
berita. Semakin dekat beritanya, maka semakin publik tertarik untuk mengetahuinya. 
Misalnya, peristiwa bom di Bandung pasti akan menarik perhatian masyarakat Bandung 
dibandingkan masyarakat di Jayapura.


Jarak sendiri tidak hanya dalam konteks ruang, tetapi juga jarak secara psikologis dan 
emosional. Misalnya saja, tenggelamnya sebuah kapal di Eropa yang sebagian besar 
awaknya orang Indonesia. Meskipun jauh, tetapi berita ini menarik perhatian publik di 
Indonesia karena kesamaan latar-belakang korbannya, yaitu sama-sama orang Indonesia.


5. Prominence - Keterkenalan 
Publik tertarik dengan berita tentang hal-hal terkenal atau tersohor. Terkenal sendiri 
meliputi orang, tempat, perusahaan besar, dan segala hal yang diketahui publik secara 
luas.


Seringkali, sesuatu yang biasa akan menjadi berita bila bersentuhan dengan hal-hal 
tersohor. Misalnya saja panganan asli Indonesia, sate. Sate tidak akan menjadi berita bila 
saya atau kita semua memakannya. Namun, sate langsung menjadi berita ketika seorang 
mantan presiden Amerika menjadikan sate sebagai santapan makan malamnya ketika 
datang ke Indonesia.


6. Human Interest - Minat Insani 
Kehidupan seseorang biasa kerap kali bisa menjadi berita bagi publik. Terlebih lagi, bila 
kisah tersebut merupakan contoh nyata dari berbagai isu besar di tengah masyarakat. 
Umumnya, kehidupan seseorang ini menyuguhkan perspektif yang cukup dramatis.
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Contoh berita ini adalah kehidupan seorang tukang becak yang memberi makan 
keluarganya nasi aking, tetapi tetap bersyukur dan menjaga nilai-nilai keluarga. Kisah ini 
mengangkat contoh nyata dari isu nasi aking yang pernah berkembang di Jawa Barat 
beberapa waktu lalu.


Atau juga kisah seorang pemuda desa yang berusaha menjaga hutan tetap lestari bersama 
teman-temannya. Kisah ini mengangkat contoh nyata dari isu kelestarian hutan di daerah-
daerah perdesaan di Indonesia.


7. Conflict - Konflik 
Umumnya, manusia tertarik dengan berita-berita tentang konflik. Konflik di sini merupakan 
perseteruan antara dua pihak atau lebih, baik perseorangan, kelompok, maupun bangsa 
dan negara. Konflik ini pun bisa bentuknya beragam, mulai dari yang fisik seperti 
pertengkaran, tawuran, dan perang, sampai berupa konflik psikologis seperti perang 
dingin.


8. Age - Usia 
Cerita yang melibatkan usia lebih muda atau lebih tua umumnya menarik minat pembaca 
dan pendengar berita. Misalnya saja berita tentang remaja yang belajar wirausaha di desa. 
Berita ini akan menarik publik berusia 20 tahun ke atas dibandingkan oleh remaja yang 
sebaya. Juga berita tentang seorang kakek yang berhasil keluar dari kemiskinan dengan 
memelihara domba. Berita ini akan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berusia 
di bawah 40 tahun.


9. Sexuality - Seksualitas 
Kisah-kisah seperti ini umumnya menarik perhatian publik, khususnya untuk media di 
kalangan menengah ke bawah. Kadarnya pun beragam, mulai dari yang memperlihatkan 
secara malu-malu, sampai yang benar-benar terang-terangan. Saya pribadi menyarankan 
untuk mempertimbangkan berita dalam kategori seperti ini. Bila memang tidak perlu, 
sebaiknya simpan dan hapus dari media kita.


10. Humor 
Termasuk kategori ini adalah berita yang kerap mengundang tawa pembaca dan 
pendengarnya. Publik umumnya suka dengan berita-berita seperti ini. Bahkan, surat kabar 
kerap membuat kolom khusus untuk kisah-kisah yang mengundang tawa pembacanya.


Tentu saja, tingkat humor masyarakat akan berbeda satu sama lain. Hal ini sangat 
tergantung dari latar belakang budaya, ekonomi, dan pendidikan. Bisa jadi, sebuah cerita 
humor akan lucu di sebuah masyarakat, tetapi masyarakat lainnya menganggapnya tabu 
dan jorok.


11. Uniqueness - Unik / Ganjil 
Publik sangat tertarik dengan sesuatu yang unik, ganjil, dan di luar kebiasaan. Semakin 
unik sebuah berita, maka kemungkinan untuk menarik pembaca atau pendengar semakin 
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besar. Padahal, barangkali berita tersebut memiliki dampak 
yang sangat kecil untuk masyarakat.


Meskipun demikian, fakta yang unik di sebuah masyarakat 
tidak selalu sama dengan masyarakat lainnya. Umumnya, latar 
belakang kebudayaan masyarakat sangat mempengaruhi jenis 
berita ini.


Misalnya saja berita tentang sekelompok masyarakat yang menggelengkan kepala ketika 
setuju dan mengangguk ketika tidak setuju. Berita ini merupakan fakta yang unik bagi 
masyarakat kita di Indonesia. Namun, di masyarakat tersebut, berita ini biasa saja. Bahkan, 
bagi mereka, kita termasuk unik dan layak menjadi berita.


Nilai Berita di atas bisa berdiri sendiri, tetapi juga bisa gabungan dua atau lebih kategori Nilai 
Berita. Misalnya saja kisah perseteruan seorang menteri dengan pejabat di parlemen. Kisah ini 
merupakan gabungan dari kategori Keterkenalan dan Konflik.


Contoh lainnya, kisah tentang anak kecil yang menemukan fosil dinosaurus di tengah-tengah 
Kota Bandung. Bagi masyarakat Bandung, berita ini merupakan gabungan dari kategori Usia, 
Penemuan, dan Kedekatan.


[][][]
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Mulailah Mencoba! 
Perhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan di desa Anda. Kemudian, lihat apa 
yang bisa menjadi berita berdasarkan kategori Nilai Berita di atas. Diskusikan hal 
tersebut dengan teman Anda.

“Berita bisa 
gabungan 

dua atau lebih 
Nilai Berita.”


