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Pengantar

• Jurnalis ialah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita 
di media massa cetak atau elektronik; wartawan (KBBI V).

• Jurnalis kampus ialah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis 
berita di media massa cetak atau elektronik milik kampus dan bertujuan 
untuk menginformasikan kegiatan/aktivitas dan fakta menarik kepada 
khalayak luas (baca: masyarakat).

• Berita merupakan salah satu karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pihak 
jurnalis (kampus), baik yang berupa deskripsi-narasi maupun infografis.



Sistem Penulisan Berita

• Sistem penulisan berita seperti 
piramida terbalik. Artinya, informasi 
yang sifatnya penting ditaruh di awal 
berita, sedangkan informasi yang 
sifatnya kurang penting ditaruh di 
tengah dan/atau akhir berita.

• Pembaca media massa cetak akan 
menerapkan “membaca cepat” saat 
membaca berita. 



Topik-Topik Berita di Lingkungan Kampus

• Lokakarya/workshop/bedah buku,

• Seminar/Konferensi,

• Ujian terbuka promosi doktor,

• Pengukuhan guru besar,

• Pengabdian kepada masyarakat,

• Prestasi dosen/mahasiswa/tendik/program studi, dan

• Dosen menjadi pembicara seminar nasional/internasional.



Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 
dalam Menulis Berita

• Pilihan kata/diksi diusahakan tepat.

• Penulisan nama diri, gelar akademik, nama program studi, dan nama 
fakultas diusahakan tepat.

• Penulisan jumlah, waktu, dan tanggal diusahakan tepat.

• Hindari salah tik (saltik).

• Gunakan tanda baca yang tepat.

• Gunakan kalimat efektif, bernas, dan lugas.



Reportase dengan Narasumber

• Reportase merupakan salah satu bagian dari kerja jurnalistik profesional.

• Reporter/jurnalis mengontak dan mewawancarai pihak narasumber berita.

• Usahakan reporter tepat waktu saat berjanji untuk mewawancarai pihak 
narasumber.

• Tolong siapkan alat rekam, alat tulis, dan bahan pertanyaan.



PPKn UAD Adakan Kuliah Umum ICRC

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP 
UAD mengadakan acara Kuliah Umum pada Selasa (31/5), pukul 08.30 s.d. 
12.00 WIB. Tema acara itu bertajuk “Peran ICRC dan Hukum Humaniter 
Internasional untuk Dunia Kemanusiaan”. Hadir sebagai pembicara Sonny 
Nomer dan Ursula N. Langouran, keduanya dari International Cross Red 
Committe (ICRC).

Ketua Program Studi PPKn FKIP UAD, Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd. 
mengatakan, acara kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa PPKn FKIP UAD, 
khususnya semester enam. “Melalui acara itu, kami berharap agar mahasiswa 
dapat menambah wawasan tentang kepalangmerahan dan hukum 
humaniter,” ujarnya. …



Teliti Pengembangan Remote Laboratory, 
Dosen Pendidikan Fisika UAD Raih Doktor

Dosen Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UAD, Drs. Ishafit, M.Si. 
meraih gelar doktor setelah meneliti pengembangan remote laboratory. 
Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Negeri Yogyakarta pada 
Jumat (8/10), ia menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul 
“Pengembangan Remote Laboratory untuk Pembelajaran Fisika Berbasis 
Inkuiri Kolaboratif”. “Alhamdulillah, saya dinyatakan lulus doktor,” ucapnya 
kepada Humas FKIP UAD.

Di bawah bimbingan promotor Prof. Dr. Edi Istiyono, M.Si. dan 
kopromotor Prof. Dr. Ariswan, M.Si., ia mengerjakan disertasi selama dua 
tahun. “Topik disertasi ini memang baru bagi saya, tapi saya merasa suka akan 
hal yang baru,” ujarnya. …



FKIP UAD Raih Hibah PDS Kemenristekdikti

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UAD meraih Hibah 
Penugasan Dosen ke Sekolah (PDS) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI. Hibah PDS diraih oleh tim yang 
diketuai oleh Irvan Budi Handaka, M.Pd. “Hibah PDS merupakan salah satu 
hibah dari Kemenristekdikti. Melalui hibah tersebut, para dosen praktik 
mengajar di sekolah,” jelas Irvan kepada Humas UAD.

…



Praktik Menulis Berita Kegiatan 
Prodi-Prodi di FKIP UAD

• Teman-teman Reporter Humas FKIP UAD dan Prodi silakan mengakses 
laman atau media sosial (Instagram, Twitter) milik program studi-program 
studi di lingkungan FKIP UAD.

• Setelah itu, teman-teman praktik menulis berita kegiatan di prodi-prodi 
tadi.


