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ARTIKEL 

Artikel didefiniskan sebagai "pemikiran, pendapat, 

ide dan opini seseorang tentang berbagai tema dan 

peristiwa". Menulis artikel tidak jauh beda dengan 

bentuk tulisan lain.  



OPINI 

Sebuah tulisan yang memuat pendapat atau 

pandangan penulis. Opini bukan merupakan 

konstruksi peristiwa, tetapi lebih pada penilaian 

terhadap peristiwa (fakta), jadi dalam opini terdapat 

unsur-unsur subyektifitas penulis dalam penyajiannya. 

Dalam hal penulisan, opini tidak mesti berdasar pada 

rumus 5W+IH sebagaimana berita. Opini adalah 

artikel yang mengandung subjektivitas, bukan hanya 

fakta. 

Dalam jurnalistik, ada beberapa bentuk penulisan 

opini, yakni artikel, kolom, esai, resensi. 

 







KOLOM DAN ESAI 

Kolom dimaksudkan untuk mengurai permasalahan 
menjadikan lebih terarah. Dalam penulisannya, kolom 

tidak ketat seperti artikel, bahasa yang digunakan lebih 
lentur, mudah dipahami, serta terkesan santai. Sementara 

bentuk tulisan essai lebih longgar dan lebih pendek dari 
kolom. Dalam essai, kekhasan personal penulisnya lebih 
ditonjolkan dalam mengurai permasalahan. Sehingga 

biasanya karakter penulis akan tercermin saat 
memaparkan idenya dalam essai yang ditulisnya. 



RESENSI 

Resensi merupakan bentuk tulisan dalam hal 
pengambaran atau analisa terhadap sebuah teks. 

Teks dimaksud dapat berupa buku, film, pertunjukan 
teater, pameran seni maupun lagu. Sebagian orang 

menyebut resensi sama dengan sinopsis, 
pengambaran secara global tentang teks. Namun 
sebenarnya tidaklah sama, karena dalam resensi 

ada sentuhan analisa penulis.  









TAJUK RENCANA  

Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat 

dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan 

terhadap persoalan aktual , fenomenal, dan atau 

kontroversial yang berkembang dalam masyarakat Tajuk 

rencana memuat fakta dan opini yang disusun secara 

ringkas dan logis. 

Kalau artikel, opini dan surat pembaca dalam surat kabar 

merupakan pendapat seseorang pembaca terhadap 

suatu masalah, peristiwa atau kejadian tertentu. Tajuk 

Rencana atau editorial adalah opini atau pendapat 

redaksi media massa bersangkutan. 

 





KARIKATURAL 

Secara etimologis, 
karikatur berasal dari 

bahasa Italia, caricare, 
yang artinya melebih-

lebihkan. Karikatur 
merupakan representasi 

sikap atau karakter 
seseorang dengan cara 

melebih-lebihkan sehingga 
melahirkan 

kelucuan.Karikatur juga 
sering dipakai sebagai 
sarana kritik sosial dan 

politik. 

 







POJOK 

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat 

narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap 

menarik atau kontroversial untuk kemudian 

dikomentari pihak redaksi dengan kata-kata atau 

kalimat yang mengsuik , menggelitik, dan ada 

kalanya  reflektif. 

 



FEATURE 

• Feature adalah tulisan hasil reportase (peliputan) 
mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat 
memberikan informasi, mendidik, menghibur, 
meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati 
pembaca. Penulisan ini tidak terikat oleh 5W + 1H dan 
tidak terikat waktu, jadinya lebih awet. 

• Penulisan feature itu lebih santai dan fleksibel. Selain itu, 
feature lebih bersifat subyektif (tersirat opini atau sudut 
pandang penulis) sehingga opini itu tersamar dalam 
pelukisan suasana, penggunaan contoh-contoh, serta 
penyertaan nara sumber pilihan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. 

 



Human interest feature 

Hystorical feature 

Bigrafical feature 

Travelogue feature 

How to do feature 

Scientific feature 


