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Press ReleasePress Release

 Press Release atau siaran pers adalah informasi
dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public
Relations (PR) suatu organisasi/ perusahaan yang
disampaikan kepada pengelola pers/ redaksi media
massa (tv, radio, media cetak, media online) untuk
dipublikasikan dalam media massa tersebut.
(Soemirat dan Ardianto, 2004)
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TujuanTujuan PRPR

Memberi informasi baru

 (produk, promosi, kebijakan, keputusan dll),

Mengklarifikasi suatu hal

 Pencitraan (perusahaan, lembaga, maupun
individu)
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PRPR adalahadalah beritaberita

 PR adalah sebuah berita. Bedanya dengan
berita biasa, PR punya tujuan tertentu.

 Berita : sesuatu yang punya nilai
berita(news values), yakni aktual, faktual,
penting, dan menarik.
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Aktual Ketengangan

Penting Tragis

Berdampak Ketokohan

Luar Biasa Humor

Konflik Kemanusiaan
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KaidahKaidah PenulisanPenulisan BeritaBerita
5 W 1 H
What : Apa yang terjadi
Who : Siapa yang terlibat
Where : Dimana terjadi
When : Kapan terjadi
Why : Mengapa terjadi
 How : Bagaimana
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TeknikTeknik PenulisanPenulisan
 Prinsip piramida terbalik, tulis yang

paling penting di bagian atas dan makin
ke bawah makin tidak penting
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Membuat badan berita
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 Sudut pandang darimana sebuah berita
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- Mengiklankan

- Merangkum

- Mempercantik
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 Padat, singkat, jelas, cerminkan isi

 Sebaiknya kalimat aktif

 Tidak lebih dari 6 kata
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 Alinea atau paragraf pertama yang
berfungsi mengemukakan bagian terpenting
atau paling menarik dari suatu berita

 Fungsi Lead : Menggugah rasa ingin tahu
pembaca untuk mengikuti seluruh tulisan
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 Atraktif

Maksimal 12 kata

 Fakta penting saja

 Tidak harus penuhi 5W + H
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 Fungsi : Mendukung atau melengkapi hal-
hal yang dikemukakan dalam lead sehingga
terpenuhi 5 W + H
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 Hubungkan lead dengan alinea berikut

 Kalimat-kalimat pendek dan effektif

 Setiap alinea minimal dua kalimat

 5 W + H sudah terungkap di tiga alinea
pertama
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 tema yang aktual

 angle yang spesifik

 judul yang menarik

 penyajian  yang baik
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MemilihMemilih TemaTema

 Sesuai dengan segmen pembaca

 Berguna bagi publik

 Referensi cukup

 Belum ditulis/angle berbeda
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Artikel OpiniArtikel Opini

Karya tulis yang berisi  pendapat, pikiran,
atau pendirian seorang.



Panduan  Menulis OpiniPanduan  Menulis Opini

1. Topik atau tema yang diangkat harus aktual.

2. Argumen atau sudut pandang yang baru.

3. Cara penyajian yang ringkas dan padat.

4. Bahasa yang sederhana, mudah dicerna, serta
redaksi yang baik.

5. Sumber kutipan yang jelas.

6. Alinea tidak terlalu panjang, 6.000 sampai 8.000
karakter.
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UnsurUnsur--unsur Opini:unsur Opini:

 Topik/permasalahan yang mau ditulis.

 Opini/pandangan pribadi si penulis tentang
topik/permasalahan itu.

 Argumen-argumen yang menjelaskan dan
mendukung opini/pandangan tesebut.

 Kesimpulan

 Topik/permasalahan yang mau ditulis.

 Opini/pandangan pribadi si penulis tentang
topik/permasalahan itu.

 Argumen-argumen yang menjelaskan dan
mendukung opini/pandangan tesebut.

 Kesimpulan
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Memilih TemaMemilih Tema

 Pilih tema yang relevan dengan minat/
bidang kompetensi

 Pilih tema yang aktual

 Tentukan sikap atas tema/masalah yang
akan dibahas  pro atau kontra?
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Membuat JudulMembuat Judul

 Judul mencerminkan isi

 Singkat dan padat (3 – 5 kata)

Menarik dan menggugah orang untuk
membaca tulisan secara keseluruhan

 Gunakan istilah populer

 Hindari judul klise

 Judul mencerminkan isi

 Singkat dan padat (3 – 5 kata)

Menarik dan menggugah orang untuk
membaca tulisan secara keseluruhan

 Gunakan istilah populer

 Hindari judul klise



Membuat LeadMembuat Lead

Mengandung pokok pikiran utama yang
hendak disampaikan

 Uraikan inti masalah dengan singkat (3-5
kalimat)

 Sifatnya, apakah menanggapi opini orang
lain atau mengajukan opini tersendiri

Mengandung pokok pikiran utama yang
hendak disampaikan

 Uraikan inti masalah dengan singkat (3-5
kalimat)

 Sifatnya, apakah menanggapi opini orang
lain atau mengajukan opini tersendiri



Membuat Batang TubuhMembuat Batang Tubuh

 Uraikan pokok pikiran utama ( main idea )
menjadi beberapa pokok pikiran penunjang/
turunan

 Setiap pokok pikiran itu disusun dalam
alinea tersendiri

 Hubungkan satu alinea dengan alinea
selanjutnya dengan jembatan pikiran
(bridging ) yang kuat
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Membuat EndingMembuat Ending

Merangkum seluruh argumen dan
pembahasan yang telah disajikan pada
tubuh tulisan

 Bisa juga kesimpulan itu mendukung
pengantar/pendahuluan tulisan.
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Gaya PenulisanGaya Penulisan

 1. Deskripsi, menceritakan fakta apa adanya
secara detail

 2. Narasi, menguraikan fakta secara
kronologis

 3. Argumentasi, menjelaskan fakta dan
sebab-akibat yang melatarinya
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Membuat OutlineMembuat Outline
1. Paragraf 1: Pernyataan topik/masalah dan opini

penulis terhadap topik
2. Paragraf 2: Argumen yang mendukung opini

penulis berdasarkan fakta/rincian, dengan
menggunakan unsur: Pemaparan, contoh-contoh,
elaborasi, perluasan/penambahan informasi,
penjelasan rinci, bantahan

3. Paragraf 3 : Argumen
4. Paragraf 4: Argumen
5. Paragraf 5: Kesimpulan, penyebutan kembali

rangkuman argumen
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TipsTips

 Untuk tulisan opini,  kegiatan atau pesan
masukkan dalam contoh pembahasan

 Pelajari karakter media dimana tulisan akan
dikirim

 Kirim melalui email dengan identitas dan
no kontak yang jelas

 Kontak dengan penanggung jawab halaman

 Untuk tulisan opini,  kegiatan atau pesan
masukkan dalam contoh pembahasan

 Pelajari karakter media dimana tulisan akan
dikirim

 Kirim melalui email dengan identitas dan
no kontak yang jelas

 Kontak dengan penanggung jawab halaman
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