
BAB III 

Penyeleksian Pada Media Rutin dan Organisasi Tribunnews 

 

 

 Karakteristik jurnalis media online berbeda dengan media konvensional 

lainnya terutama media cetak. Meski output atau hasil yang didapat, yaitu berupa 

berita hampir sama yaitu berita dalam bentuk tulisan dan yang membedakannya 

hanya platformnya saja. Tetapi jurnalis media online saat ini tidak hanya dituntut 

bisa menghasilkan berita berupa tulisan tetapi juga visual (foto) dan audio visual 

(video), baik live maupun tidak. Wartawan online yang dibekali sebuah 

smartphone, sudah bisa melakukan semua pekerjaan tersebut tanpa bantuan orang 

lain. 

 Berkat kemajuan teknologi pula, seorang wartawan online lebih mudah 

mengerjakan kerja jurnalistiknya ketika melakukan liputan suatu agenda kegiatan 

atau peristiwa. Mereka dengan mudah mencari isu-isu yang sedang berkembang 

mengenai seputar kegiatan atau isu yang sedang dibahas dengan berselancar 

melalui website dengan gadget yang dimilikinya, memanfaatkan mesin pencari 

Google.com sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun bisa relevan 

dengan kondisi saat itu. Selain berselancar melalui website, jurnalis masa sekarang 

juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari isu-isu yang sedang menjadi 

tren saat itu juga di mana kemudian bisa ditanyakan kepada narasumber yang 

relevan. Selain juga melihat berita-berita yang sedang populer di portal media.  



 Jurnalis juga akan mendapat panduan dari redaksi, jika event atau peristiwa 

yang diliput merupakan sebuah penugasan. Mereka biasanya mendapat Term of 

Reference (Kerangka Acuan Kerja) dari redaksi yang isinya meliputi hal apa saja 

yang perlu diliput dan dilakukan penekanan, siapa narasumbernya dan lain-lain. 

Selain jurnalis pada umumnya dan khususnya jurnalis online di Indonesia, 

menyesuaikan keinginan redaksi bagaimana menuliskan informasi yang telah 

dikumpulkannya menjadi sebuah berita. 

 Gaya penulisan berita online pun berbeda dengan gaya penulisan berita pada 

platform lainnya, jika mengaca pada gaya Detik.com yang disebut-sebut sebagai 

kiblat penulisan berita online di Indonesia. Penulisan berita online yang pertama 

adalah mengutamakan kecepatan atau cepat, di mana suatu peristiwa yang sedang 

berlangsung atau baru saja berlangsung. Pada prinsip ini terkadang pada berita 

pertama yang sifatnya breaking news, berita belum dilengkapi konfirmasi dan 

verifikasi dari narasumber yang berkompeten. Dewan Pers kemudian menerbitkan 

Panduan Berita Siber bagi media online, agar berita yang muncul bukanlah berita 

palsu atau hoax.  

 Panduan Berita Siber tersebut, berita pertama masih diperkenankan tidak 

ada konfirmasi dari narasumber tetapi harus dibubuhi kata “Media memberikan 

penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi 

lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.” Penjelasan dimuat pada 

bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf 

miring. 



 Prinsip kedua adalah update, berita yang muncul mengikuti berita pertama. 

Pada proses ini verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan 

peristiwa atau kejadian yang sedang atau baru saja berlangsung berjalan. 

Keberimbangan berita juga dilakukan pada proses ini. Wartawan di lapangan 

mencari konfirmasi pada beberapa pihak, agar berita yang diproduksi nantinya tidak 

tendensius pada satu sisi saja. Tentunya untuk mengejar prinsip pertama, kecepatan 

maka berita yang disajikan bisa tidak utuh tetapi sepotong-potong tetapi bisa juga 

kemudian dirangkum dalam satu berita utuh. Berita online yang ringkas dan 

cenderung sepotong-potong, sesuai dengan prinsip keringkasan (brevity) di mana 

dituntut untuk ringkas, menyesuaikan dengan kehidupan manusia dan tingkat 

kesibukannya yang makin tinggi. Pembaca memiliki sedikit waktu untuk membaca 

dan ingin segera tahu informasi. Maka, jurnalisme online sebaiknya berisi tulisan 

ringkas saja. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah bahasa jurnalistik KISS 

(Keep It Short and Simple). Buatlah naskah yang ringkas dan sederhana. Ciri khas 

ini juga menyesuaikan karakter pembaca berita online yang menggunakan 

smartphone untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. 

 Selain dua hal tersebut di atas, ada karakteristik berita online lainnya yang 

berbeda dengan berita cetak atau elektronik. Immediacy atau kesegeraan atau 

kecepatan penyampaian informasi. Jurnalistik online dapat dilakukan pembaharuan 

setiap menit, bahkan dalam hitungan detik, sebuah berita dapat diposting.   

 Adanya prinsip multiple pagination: bisa berupa ratusan page (halaman), 

terkait satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri (new tab/new window). 



Berikutnya prinsip multimedia, media online dapat menyajikan gabungan teks, 

gambar, audio, Video, dan grafis sekaligus.  

 Prinsip flexibility delivery platform juga dianut oleh media online, di mana 

wartawan bisa menulis berita kapan saja dan di mana saja. Berikutnya prinsip  

archieving, berita media online terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan 

kategori (rubrik) atau kata kunci (keyword, tags), juga tersimpan lama yang dapat 

diakses kapan pun. Media online juga menganut relationship with reader, yaitu 

kontak atau interaksi dengan pembaca dapat “langsung” saat itu juga melalui kolom 

komentar dan lain-lain. 

 Media online di Indonesia pada umumnya seperti hal tersebut di atas, untuk 

melihat lebih jauh bagaimana mereka melakukan media rutin sehari-hari, 

contohnya di Tribunnews di mana jurnalis yang melakukan peliputan sudah 

dilakukan pembagian masing-masing bidangnya dan bertanggungjawab jika ada 

informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Selain dibagi per bidang 

peliputan, redaksi sering memberikan penugasan kepada wartawan di lapangan 

untuk melakukan peliputan peristiwa atau agenda kegiatan lainnya. 

 

3.2  Rutinitas Media Tribunnews 

 Kerja reporter sehari-hari, mulai dari proses perencanaan sampai dengan 

pendistribusian informasi melalui berbagai macam saluran yang ada dilakukan 

secara berulang-ulang dan tetap. Pengertian tersebut bisa juga disebut sebagai 

rutinitas media, di mana dalam hal ini media yang menjadi objek penelitian adalah 

Tribunnews.  



Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan awak media 

Tribunnews, rutinitas media yang mereka lakukan hampir sama dengan media 

online lainnya yang ada di Indonesia. Temuan di lapangan, yang agak berbeda 

adalah di mana wartawan Tribunnews yang ada di Jakarta, selain membuat berita 

untuk konsumsi online juga membuat berita untuk konsumsi print atau media cetak. 

Reporter atau wartawan di lapangan memang seringkali tidak membuat berita versi 

cetak tetapi hanya dalam versi online. Editor yang ada di dalam ruang redaksi, yang 

akan menyusun informasi yang dikirimkan reporter dalam versi online ke dalam 

versi cetak yang lebih mendalam.  

Baik reporter maupun editor Tribunnews, diberi target kuota dalam sehari 

atau dalam waktu tertentu dalam jumlah pengiriman berita maupun jumlah 

pembaca (viewer) dalam jangka bulanan dan tahunan. Untuk memenuhi target 

kuota tersebut, reporter selain memecah informasi dari berbagai angle yang berbeda 

juga melakukan berbagai macam strategi. Demikian pula editor di newsroom, untuk 

berita online mereka melakukan berbagai macam strategi sesuai dengan materi 

yang diberikan oleh pihak Tribun dan pihak luar. 

 



3.1 Bagan Rutinitas Media 

    

3.2.1  Pengumpulan Informasi 

 Rutinitas media di Tribunnews seperti pada media lainnya di Indonesia. 

Reporter dibagi dalam bidang-bidang peliputan (beat), setiap beat bisa ditempatkan 

satu sampai dua orang reporter di mana masing-masing bertanggung jawab 

mengumpulkan informasi dalam beat mereka masing-masing. Seperti digambarkan 

pada bagan 3.1, setelah mengumpulkan informasi kemudian melakukan 

pemrosesan informasi dengan menyusun sebagai sebuah berita, lalu  

mengirimkannya ke redaksi melalui mailinglist (milist). 

 Tugas reporter tidak hanya berhenti di sini jika kemudian redaksi melihat 

ada informasi yang perlu dilakukan pendalaman-pendalaman. Redaksi melalui 

koordinator liputan (korlip) kemudian memandu reporter untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Jika diperlukan, redaksi akan mengirim reporter lain 

untuk melakukan peliputan membantu reporter yang sedang melakukan 

pendalaman informasi dimaksud. Rutinitas media tersebut, seperti yang 



digambarkan pada bagan 3.2, di mana setelah melihat produksi berita di newsroom 

agar output yang dihasilkan bisa melihat dari berbagai sudut pandang. 

3.2 Bagan Rutinitas Media Tribunnews Pendalaman Informasi 

 

Perencanaan, redaksi melakukan rapat perencanaan jika ada agenda 

terjadwal yang dianggap penting, mematik perhatian masyartakat dan kemungkinan 

meraup visitor dalam jumlah besar. Perlu peliputan yang komprehensif dengan 

pembagian tugas masing-masing reporter. Misalnya kampanye terakhir pasangan 

calon Presiden Joko Widodo – wakil Presiden Ma’ruf Amin di Stadion Gelora Bung 

Karno dan dilanjutkan dengan Debat Calon Presiden yang terakhir di Hotel Sultan 

Jakarta.  

Seringkali Korlip melakukan penugasan langsung kepada reporter, jika ada 

sebuah peristiwa tidak terjadwal seperti yang tergambar pada bagan 3.3. Misalnya 

saja reporter saat di lapangan menemukan informasi yang penting dan menarik 

sehingga kemungkinan menarik visitor dalam jumlah yang besar, Korlip akan 

mengarahkan reporter untuk mengambil angle-angle tertentu sesuai kekhasan 

Tribunnews. Demikian juga jika ternyata penugasan peliputan suatu event tertentu, 



ternyata dirasa kurang menarik, korlip dapat mengeser reporter untuk ke agenda 

lain yang dianggap lebih penting dan menarik. 

3.3 Bagan Rutinitas Media dengan Arahan Korlip 

 

 Keberhasilan mendapatkan informasi, ditentukan pada proses ini. Jika 

narasumber enggan berkomentar atau memberikan informasi yang dibutuhkan, 

reporter harus memutar otak agar mendapatkan sesuai dengan keinginan dari 

redaksi. Terkadang reporter juga menemui narasumber yang irit dalam memberikan 

komentar atau informasi, keahlian mereka dibutuhkan pada tahap wawancara 

karena tidak semua narasumber yang ditemui dengan mudah memberikan komentar 

atau informasi yang diinginkan oleh masyarakat dan disampaikan melalui reporter.   

3.1 Tabel Bidang Peliputan 

Pertanyaan Reporter Korlip 

Bagaimana memilih isu 
atau peristiwa yang 
diliput? 

Sesuai beat masing-
masing dan penugasan. 

Membuat apa yang akan 
dilakukan reporter. 

Bagaimana alur dalam 
melakukan peliputan 
sehari-hari? 

Sesuai dengan beat dan 
penugasan dari korlip. 

Sesuai kondisi di 
lapangan, kadang perlu 
arahan, kadang sesuai 
beat masing-masing.  

 



3.2.1.1 Bidang Peliputan Tanpa Penugasan 

  Setiap peristiwa atau agenda kegiatan yang informasinya dibutuhkan oleh 

masyarakat, media massa dan pada khusunya media online berusaha untuk 

melakukan peliputan demi mendapatkan informasi yang valid dan langsung dari 

tempat peristiwa atau agenda kegiatan itu berlangsung. Contohnya antara lain 

peristiwa bencana alam, kecelakaan pesawat yang memakan korban banyak orang, 

pelantikan gubernur, dan lain sebagainya.  

 Reporter Tribunnews yang bertugas di bidang tertentu, misalnya di Istana 

Negara. Saat itu ada informasi yang sedang berkembang dan menjadi pembicaraan 

oleh warga net (netizen), mengenai Tenaga Ahli IV Kantor Staf Kepresidenan 

(KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang diduga ketahuan mengikuti dan me-retweet akun 

yang berisi muatan pornografi. Ia bersama rekan-rekannya sesama reporter yang 

bertugas di Istana berusaha mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan ketika 

bertemu.  

 Pertanyaan yang semula seputar kronologis kejadian, sampai pada akhirnya 

Politisi Partai Golkar tersebut bercerita hal lainnya yaitu tentang dikeluarkan dari 

grup WhatsApp keluarga saat menjelang Pilpres. Semua informasi tersebut 

dikumpulkan untuk kemudian ditulis dalam format berita dalam angle yang 

berbeda.  

3.2.1.2 Bidang Peliputan dengan Penugasan 

 Peliputan dengan penugasan dari redaksi, lebih pada agenda yang sudah 

terjadwal sebelumnya. Misalnya saja ketika peristiwa pengambilan nomor urut 

pasangan calon Presiden dan wakil Presiden di kantor KPU RI. Reporter dibagi 



dalam penugasan-penugasan tertentu, ada yang mencari komentar dari tokoh-tokoh 

partai termasuk pasangan calon tentang nomor yang diharapkan. Ada juga yang 

ditugaskan memantau aktivitas di seputar kantor KPU RI dari pagi sampai dengan 

menjelang waktu pengambilan nomor urut.  

 Informasi mengenai apapun yang dapat menarik visitor untuk membuka dan 

kemudian membaca setelah diunggah ke laman portal Tribunnews, diproduksi 

secara berulang-ulang. Misalnya spekulasi mengenai nomor yang diharapkan dan 

arti nomor itu bagi mereka. Aktivitas pendukung kedua pasangan calon dan 

pasangan calon menjelang pengambilan nomor, juga diproduksi berulang baik dari 

pasangan calon Joko Widodo – Ma’ruf Amin maupun Prabowo – Sandi, keduanya 

diakomodir dengan maksud untuk meraup visitor dari pendukung kedua pasangan 

calon. 

 Agenda terjadwal lainnya, misal pelatikan Gubernur Jawa Timur beberapa 

waktu lalu, reporter ditugaskan untuk mengawal seputar wakil Gubernur (Wagub) 

Jawa Timur Emil Dardak. Terutama lebih banyak mewawancarai dan mengulas 

persiapan Arumi Bachsin, istri Emil, menghadapi pelantikan suaminya menjadi 

wakil Gubernur. Menurut reporter yang bertugas, redaksi meminta yang aneh-aneh 

dan tidak terpikirkan oleh media lain terutama menyangkut hal yang dilakukan atau 

dirasakan istri Emil Dardak menjelang mendampingi suaminya dilantik sebagai 

Wakil Gubernur Jawa Timur. Menurutnya jika hanya mengumpulkan informasi dan 

membuat berita mengenai pelantikannya saja, pasti media online lainnya sudah 

melakukannya. 



Contoh lainnya saat reporter ditugaskan melakukan wawancara Siti Aisyah 

yang menjadi tersangka pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia, kakak tiri 

Presiden Korea Utara Kim Jong Un itu diduga dibunuh oleh dua orang perempuan 

dari Vietnam dan Indonesia di Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Setelah 

Siti Aisyah bebas dari sangkaan pembunuhan tersebut kemudian kembali ke tanah 

air dan menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Reporter yang bertugas di Istana 

mendapat tugas mengajukan beberapa pertanyaan seperti dalam term of reference 

(TOR) yang sudah disusun oleh redaksi.  

 Penugasan dari redaksi, biasanya disampaikan pada malam sehari sebelum 

agenda kegiatan berlangsung dan terkadang redaksi memberikan TOR tetapi 

terkadang tidak. Meskipun redaksi terkadang tidak memberikan panduan dalam 

melakukan tugas peliputan penugasan, reporter mengaku sudah mengetahui 

keinginan dari redaksi Tribunnews dan ciri pemberitaannya.  

 Jika peristiwa itu tidak terjadwal, pihak redaksi memberikan panduan 

singkat kepada jurnalis yang ditugaskan untuk melakukan penggalian informasi di 

lapangan. Selebihnya redaksi menyerahkan semuanya kepada wartawan, 

menerjemahkan panduan dan keinginannya. Misalnya saja kecelakaan atau 

peristiwa lain yang tiba-tiba terjadi. Biasanya reporter di lapangan yang menjumpai 

peristiwa tersebut sudah mengetahui kebutuhan dan keinginan redaksi.  

 Mengenai penugasan kepada reporter, redaksi melalui korlip harus bisa 

melihat informasi apa yang sedang viral di dunia maya kemudian menugaskan 

reporter untuk kemudian memproduksi berulang dan lebih banyak sehingga 

semakin banyak visitor yang mengunjungi portal Tribunnews.  



 “Lalu lintas teman-teman reporter kalau membuat berita, ini yang 

lebih prioritas misalnya, menarik untuk di- running isunya. Ada satu 

dua, tiga empat teman-teman yang fokus pada satu isu ini” (Hidayat, 

2019 : wawancara).  

 Contoh pada saat debat terakhir pasangan calon presiden di Hotel Sultan 

Jakarta, beberapa reporter dikerahkan untuk melakukan peliputan. Menurut 

koordinator liputan, ada yang fokus di dalam arena debat, ada yang di sekitar area 

debat, ada yang di luar arena, ada yang ditugaskan di tempat-tempat relawan, posko 

kemenangan dan ada juga yang khusus membuat dialog-dialog antara Jokowi-

Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi.  

 Sedangkan mengenai pembagian tugas reporter di lapangan, bisa langsung 

dari redaksi tetapi juga bisa antara reporter melakukan koordinasi agar tidak 

tumpang tindih. Misalnya saja, saat debat dari pengamatan beberapa reporter diberi 

tugas membuat dialog-dialog antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi. Untuk 

setiap sesi, reporter yang ditugaskan saling berkoordinasi di lapangan. Seperti yang 

diketahui, debat calon presiden dibagi dalam beberapa sesi dan setiap sesi ada 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dua pasang calon tersebut. 

 Redaksi tidak memperdulikan, dari mana reporter mendapatkan informasi 

yang kemudian dituliskan ke dalam format berita. Reporter meski berada di Hotel 

Sultan tempat berlangsungnya debat tetapi tidak di dalam area dan tidak 

mendapatkan informasi langsung melainkan melalui media lainnya, streaming 

misalnya. Ada juga reporter yang mendapat informasi dari rekan media lain meski 

tetap memantau dari streaming atau media lain.  



“Reporter bohong atau mau apa saja, tidak ada yang tahu. Redaksi 

tidak memperdulikan hal itu. Paling penting jika diminta meliput, 

beritanya ada, begitu saja” (Hidayat, 2019 : wawancara). 

3.2.1.4 Pemilihan Narasumber 

 Sebuah informasi perlu diketahui juga siapa narasumber yang dikonfirmasi, 

reporter di lapangan biasanya melakukan pemilihan siapa saja yang akan 

diwawancarai. Pada tahapan ini, reporter Tribunnews memilih narasumber dengan 

berbagai cara di antaranya, jika peliputan tersebut merupakan penugasan dari 

redaksi, reporter Tribunnews tidak perlu repot-repot memilih narasumber yang 

akan diwawancarai. Pihak redaksi, sudah memilihkan dan membaginya dengan 

reporter lainnya.  

 Agar tidak tumpang tindih dengan reporter lain, di lapangan mereka saling 

berkoordinasi dengan rekan sejawat dari Tribunnews yang ditugaskan pada bidang 

peliputan yang sama. Koordinasi dilakukan untuk pembagian narasumber siapa 

yang akan diwawancarainya atau diwawancarai oleh rekannya.  

 Terutama jika banyak narasumber yang harus dimintai informasi terkait isu-

isu yang sedang populer atau menjadi pembicaraan di kalangan netizen. Kerja sama 

dengan reporter lain dari media yang berbeda juga sangat memungkinkan, bahkan 

menurut reporter Tribunnews yang bertugas di Istana dan kegiatan Presiden Joko 

Widodo, mereka memiliki mailing list berisi informasi dari berbagai sisi yang 

ditulis reporter media lain.  

 Informasi pandangan mata yang kemudian ditulis dalam format berita, 

diperbolehkan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam 

informasi tersebut dan itu dilakukan secara berulang-ulang untuk menarik perhatian 



visitor. Selain pandangan mata, informasi yang berisi prediksi-prediksi juga 

mengindahkan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait. 

 Reporter diterjunkan dalam satu tim untuk meliputsebuah agenda seperti 

saat debat terakhir calon Presiden-wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU 

di Hotel Sultan. Penyataan-pernyataan dari kedua belah kubu yang menarik, 

sebagai bahan informasi untuk pemberitaan meskipun mereka tidak melihat dan 

mendengar langsung dari arena debat. Melainkan melalui tayangan streaming, grup 

WhatsApp maupun dari mailing list jurnalis yang saling berbagi informasi. 

3.2.1.5 Proses Wawancara 

 Reporter yang melakukan pekerjaan jurnalistik sehari-hari dalam 

melakukan penggalian informasi kepada narasumber yang telah dipilih, dengan 

cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai teknik, di antaranya 

doorstop atau mencegat narasumber yang baru saja keluar dari ruangan. Dengan 

cara ini narasumber sulit mengelak pertanyaan-peryataam yang diajukan oleh 

reporter. Reporter pun tidak repot-repot mengenalkan diri kepada si narasumber, 

atau wawancara dengan menemui narasumber tanpa membuat janji terlebih dahulu.

 Wawancara yang dilakukan oleh reporter Tribunnews, santai dan non 

formal. Mereka tidak hanya menanyai hal-hal yang berkaitan dengan isu yang 

sedang dibahas. Jika narasumber atau orang yang diwawancarai keluar topik dan 

dianggap menarik sehingga jika ditulis dalam format berita akan mengundang 

banyak visitor maka reporter akan terus mengejar. Hal-hal yang ditanyakan pun 

seringkali di luar dari peristiwa yang sedang terjadi.  



 Mengenai pakaian yang sedang dikenakan, bagaimana perasaan ketika 

menghadapi peristiwa tersebut, bagaimana sosok orang yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut, apa yang sedang dilakukan ketika peristiwa terjadi dan 

pertanyaan-pertanyaan lainnya di luar peristiwa. Peristiwa hanya sebagai latar 

belakang informasi tersebut. 

3.2.2  Pemrosesan Informasi 

 Begitu proses pengumpulan informasi dirasa cukup, reporter mulai 

melakukan tahap pemrosesan informasi yang sudah didapat. Informasi yang sudah 

dikumpulkan kemudian dirangkai dalam susunan kalimat yang terbagi beberapa 

paragraf, yang dapat dipahami dan dimengerti oleh audien. Pemrosesan informasi 

dimulai dengan penulisan, kemudian pengiriman dan pengeditan atau penyuntingan 

di tangan editor. Pada tahap ini, reporter dalam menuliskan informasi dalam suatu 

format berita mengacu pada apa yang didapat dari lapangan dan sesuai dengan 

kaidah penulisan berita serta kekhasan berita Tribunnews. 

Pada tahap ini, informasi tidak hanya diproses oleh reporter saja tetapi juga 

editor ketika informasi dalam format berita sudah ada di tangannya untuk dilakukan 

penyuntingan. Ketika informasi dalam bentuk berita sudah diterima di meja editor, 

berita disunting untuk kebutuhan online dan print atau cetak. Untuk informasi untuk 

kebutuhan berita online akan disunting oleh editor online demikian pula untuk 

kebutuhan print atau cetak. Baik untuk kebutuhan online maupun cetak, editor 

mendapat pasokan informasi dalam bentuk berita dengan format online, baik dari 

reporter Tribunnews di Jakarta maupun mengambil dari berita-berita online dari 

jaringan Tribun yang ada di berbagai daerah di Indonesia. 



3.2.2.1 Penulisan Berita 

 Dalam penulisan berita di Tribunnews, ada beberapa yang diperhatikan 

selain mencantumkan 5W + 1H (What, When, Where, Who, Why + How) dalam 

tubuh berita, juga ada sesuatu yang khas. Menurut Seno reporter Tribunnews, 

penulisan berita di Tribunnews diusahakan harus mengandung konsep micro 

people, yaitu justru lebih ke sosok personalnya. Sedangkan media lainnya, jika 

berita pelantikan Gubernur oleh Presiden misalnya, maka yang muncul berita 

pelantikan pada umumnya. Berbeda dengan konsep Tribun yang lebih mengungkap 

sisi personalnya.  

 Untuk mendapatkan sisi yang berbeda ini, sudah dimulai dari proses 

wawancara terjadi, seperti dijelaskan di atas. Dilengkapi dengan judul menurut 

Seno “yang aneh-aneh,” di mana kira-kira lebih banyak dibaca oleh audien 

(pengunjung portal Tribunnnews). Demikian pula judul yang disematkan, biasanya 

yang diinginkan redaksi adalah judul yang aneh-aneh, yang kira-kira orang tertarik, 

penasaran dan kemudian membaca berita yang telah disuguhkan. Selain itu, judul 

berita jika itu berasal dari narasumber pertama, biasanya menggunakan nama orang 

yang diwawancarai. 

  Sebelum menjalankan tugas, reporter menjalani pelatihan terlebih dahulu. 

Ketika sudah terjun ke lapangan, dari editor dan manajer masih mengoreksi jika 

reporter menulis judul tidak sesuai yang diajarkan dalam pelatihan. Misalnya saat 

menulis berita ekonomi dengan menyebut jabatan seseorang. Redaksi menegur 

reporter agar menuliskan nama narasumber yang dimintai informasi.  

“Menyebut langsung nama narasumber, selain lebih personal juga 

akan membuat audien penasaran, siapa yang dimaksud sehingga 



mereka ingin membuka berita yang sudah disajikan dalam portal 

media tersebut” (Sulistiyono, 2019: wawancara). 

Mengenai gaya di Tribun tidak hanya kerja untuk satu media. Selain 

untuk online juga harus memikirkan bagaimana membuat berita yang bisa 

tampil di koran dan tidak hanya satu tetapi ada 27 koran di ibukota provinsi 

di seluruh Indonesia maka harus bisa membuat angle-angle yang bisa 

dikonsumsi oleh media cetak.  

 “Terkadang reporter tanpa disuruh sudah bisa mencari angle-angle 

seperti yang diinginkan redaksi karena sudah paham apa yang 

diminta dan diinginkan, tentunya ada yang bagus dan masih ada 

yang kurang karena rata-rata reporter di Tribunnews masih banyak 

yang baru-baru. Antara gaya Tribun dan gaya media online lainnya 

menurutnya pasti ada perbedaan” (Widayat, 2019: wawancara). 

  Saat menentukan angle berita atau isu apa yang akan dikumpulkan 

informasinya, reporter di lapangan merasa perlu melihat informasi yang sedang 

populer melalui media online atau menjadi trending topic di media sosial sehingga 

benar-benar ingin memuaskan hasrat manusia mengenai kebutuhan informasi. 

3.2.2.2 Pengiriman 

 Informasi yang telah diperoleh reporter dalam konsep online segera disusun 

menjadi sebuah berita kemudian dikirimkan ke redaksi, berbeda dengan konsep 

print atau media elektronik yang mengenal deadline atau batas pengiriman berita. 

Dalam media online, tidak mengenal adanya konsep deadline tetapi begitu berita 

sudah lengkap, dengan segera dikirimkan.  



 Pengiriman berita, reporter di Tribunnews mengirimkannya melalui mailing 

list (milist) yang dapat dilihat dan dipantau oleh semua anggota, termasuk sesama 

reporter. Berbeda dengan media online lainnya yang menggunakan CMS atau 

dikirim ke email masing-masing editornya. Keuntungannya dikirim melalui milist, 

jika ada berita yang terkait maka reporter tidak perlu repot-repot mencari 

background atau latar belakang dari saluran lainnya.  

3.2.2.3 Penyuntingan 

 Begitu berita masuk ke dalam milist, giliran editor yang bekerja dengan 

memilih berita yang akan disunting dan diposting di website Tribunnews. Editor 

dalam melakukan pemilihan berita yang akan disunting berdasarkan tugas dan 

tanggung jawabnya. Misal editor ekonomi akan memilih berita-berita ekonomi 

yang dikirim reporter ke milist. Berita ketika di tangan editor kemudian dilakukan 

penyuntingan sesuai dengan kekhasan berita di Tribunnews seperti yang telah 

dibahas pada sub bab sebelumnya. Penyuntingan untuk kebutuhan online berbeda 

dengan kebutuhan print. Editor cetak (print) yang hasilnya akan didistribusikan ke 

berbagai koran daerah dalam jaringan Tribun, tidak hanya menyunting berita dari 

reporter tetapi juga menggabungkan atau merangkum berita-berita yang telah 

mereka kirimkan.  

 Untuk kebutuhan print tidak membuat format berita khusus. Informasi yang 

telah disusunnya dalam bentuk berita online saja. Hanya kadang-kadang saja, 

redaksi memintanya untuk membuat berita dalam format cetak. Senada Korlip 

Dayat mengatakan, reporter tidak membuat berita dalam format cetak. Untuk 

konsumsi cetak, diserahkan sepenuhnya kepada editor bagaimana menyusunnya. 



 Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari, masing-masing editor 

melakukan penyuntingan untuk kebutuhan berita online dan print. Berita untuk 

print yang disalurkan kepada seluruh koran-koran daerah yang tergabung dalam 

jaringan Tribun, disunting oleh editor print, demikian juga untuk konsumsi online. 

Editor print, bertugas menyusun berita dari format online menjadi cetak. Empat 

sampai lima berita online yang dikirim oleh reporter dibuat menjadi satu berita 

untuk kebutuhan halaman bersama (halber) atau halaman nasional di tiap koran 

pada jaringan Tribun. Jika ada kebutuhan untuk menambah pendalaman berita 

maka Korlip akan meminta reporter melakukan pendalaman sesuai dengan 

kebutuhan. Terkadang menurut Dayat, reporter alpa menuliskannya meski sudah 

memiliki data yang diinginkan redaksi. 

 Selain mengambil berita yang telah dikirimkan oleh reporter Tribunnews 

yang ada di Jakarta dan kemudian dikirimkan melalui mailing list, editor online 

maupun cetak juga bisa mengambil berita-berita yang telah diposting ke website 

masing-masing portal di daerah dalam jaringan Tribun. 

3.2.3  Pendistribusian Informasi 

 Informasi dalam format berita yang telah disunting oleh editor kemudian 

didistribusikan melalui berbagai platform, yang utama dalam hal ini adalah online 

dan print. Untuk versi online, semua informasi langsung diunggah ke portal 

Tribunnews. Untuk platform online, portal Tribunnews tidak hanya menampilkan 

berita-berita nasional dalam website-nya tetapi juga berita dari berbagai daerah 

dalam jaringan Tribun. Tidak jarang, berita dari daerah lebih banyak menyedot 

perhatian warga net (Netizen) dan menjadi viral. Demikian pula sebaliknya, berita-



berita dalam portal Tribunnews, tidak hanya dikonsumsi secara nasional melalui 

domain tersebut tetapi juga dapat dikonsumsi melalui portal-portal jaringan Tribun 

yang ada di daerah. 

 Semua berita dalam bentuk format online masuk ke dalam sebuah wadah 

besar yang diistilahkan sebagai Newsroom. Redaksi yang akan memilah-milah, 

berita manakah yang dianggap menarik untuk konsumsi cetak maupun online. Baik 

berita dari reporter Tribunnews di Jakarta maupun di seluruh jaringan Tribun di 

berbagai daerah. Sebelum masuk ke wadah yang diistilahkan sebagai Newsroom, 

berita dari berbagai daerah yang didapatkan oleh reporter dalam jaringan Tribun 

dikumpulkan dalam sebuah keranjang basket yang diistilahkan sebagai Tribun 

Nusantara. Dari keranjang Tribun Nusantara itu, berita yang dianggap menarik 

kemudian disunting dan juga dibuat dalam versi lebih panjang dan mendalam 

melalui Tribun Wow dan Tribun Style. Baik Tribun Wow dan Tribun Style ini 

membantu berita-berita dari daerah, bisa dikonsumsi secara nasional.  

  Untuk menentukan pasokan berita daerah yang masuk ke portal Tribunnews 

konsumsi online maupun versi print, dilihat dari uniqueness-nya dan traffic atau 

popularitas berita tersebut di dunia maya. Jika melihat trafiknya tinggi akan 

ketahuan juga di google analytic, google trend dan trending topic di Twitter.  

Peristiwa di Garut beberapa waktu lalu, setelah menjadi 

pembicaraan paling banyak di media sosial kemudian dibuat 

beritanya oleh Tribun Jabar, lalu Tribun seluruh Indinesua juga 

membuat konten tersebut. Konten sama, menyebar ke seluruh situs. 

Demikian juga Pilpres, dari Jakarta menyebar ke seluruh 

Indonesia (Sulistyawan, 2019: wawancara). 



Pasokan berita, tidak hanya dari grup Tribun yang ada lebih di 22 

Provinsi di Indonesia tetapi juga dari berbagai sumber lainnya. Misalnya, dari 

jaringan Kompas – Gramedia yang juga memiliki banyak portal online, antara 

lain Kompas.com, Grid.id dan masih banyak lagi. Uploader atau editor bisa 

mengambil langsung informasi dari sumber-sumber tersebut, baik diolah 

terlebih dahulu atau langsung diunggah kembali ke portal Tribunnews. 

 Sementara untuk konsumsi print, berita yang sudah disunting oleh editor di 

Jakarta, bisa diambil oleh koran-koran daerah dalam jaringan Tribun disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing yang kemudian dicetak di halaman nasional 

mereka. 

  Berita yang dianggap redaksi menarik angle-nya, untuk konsumsi online 

baru bisa diunggah keesokan hari ketika versi print sudah terbit. Sedangkan untuk 

berita-berita yang membutuhkan konfirmasi, akan diunggah ketika sudah dilakukan 

klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait.  

3.2.4 Deadline 

 Mengenai deadline, media online memang tidak mengenal seperti media 

cetak atau media elektronik di mana setiap hari diminta terakhir mengirimkan berita 

pada waktu yang telah ditentukan bersama. Meski tidak ada batasan deadline, baik 

reporter maupun editor mendapat target dari redaksi. Untuk reporter, setiap hari 

harus mengirim delapan berita. Dalam satu pekan harus mengirim tiga video, tiga 

kali live FB dalam satu pekan. Sedangkan untuk editor, ditarget mempublish 30 

berita per hari. Selain ditarget page views yang besarannya terus meningkat dan 

pada akhir tahun sudah mencapai 120 ribu untuk tahun 2019. 



 Meski tidak mengenal deadline, bukan berarti seorang reporter maupun 

editor berjaga 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam satu pekan. Untuk reporter, dalam 

satu bulan ada satu pekan mendapat jatah libur dua hari sedangkan sisanya setiap 

pekan libur satu hari. Misalnya saja Seno, mendapat jatah libur dua hari pada setiap 

pekan pertama setiap bulannya. Sedangkan untuk editor dalam 24 jam dibagi dalam 

tiga shift per 8 jam.  

 Guna mensiasati cepatnya aliran berita online, reporter di lapangan tidak 

hanya mencatat penyataan dari narasumber tetapi juga merekamnya. Sehingga 

ketika memproses informasi yang didapat bisa lebih cepat dan akurat. Mereka juga 

menjalin kerja sama dengan sesama reporter dari media lainnya karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan di lapangan.  

 Kerjasama berupa, saling berbagi informasi baik dalam bentuk berita 

maupun masih berupa informasi saja. Selain bekerjasama dengan rekan reporter 

lain dari media lain, seperti sudah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Reporter 

juga berusaha mengakses berbagai saluran informasi jika akses sumber informasi 

terbatas, misalnya saja saat meliput debat calon Presiden-wakil Presiden terakhir di 

Hotel Sultan di mana beberapa reporter tidak dapat akses masuk ke arena utama 

debat. Mereka mengakses berbagai saluran, di antaranya tayangan streaming acara 

tersebut. 

3.2.5  Gatekeeping Rutinitas Media Tribunnews 

Sebuah media dalam memberikan informasi kepada audien-nya terlebih 

dahulu melakukan seleksi yang bisa dilakukan oleh berbagai tingkatan. Rutinitas 

media Tribunnews terbagi dalam tahap-tahapan tertentu. Mulai dari perencanaan, 



penugasan, peliputan, penulisan dan pendistribusian informasi. Tetapi, dari 

penelitian yang dilakukan tidak setiap tahap harus dilewati. 

Setiap reporter mempunyai tanggungjawab pada bidang-bidang tertentu, 

jika tidak ada penugasan mereka berada di posnya masing-masing untuk melakukan 

pengumpulan dan pencarian informasi. Informasi apapun, terutama yang 

berhubungan dengan isu-isu daerah di mana daerah tersebut tedapat media dalam 

jaringan Tribun maka secara prioritas akan berusaha didapatkan. Reporter juga 

melakukan pengumpulan dan pencarian informasi seputar isu yang berkaitan 

dengan daerah di mana tidak terdapat jaringan Tribunnews.  

Menurut reporter yang bertugas di lapangan, semua informasi 

ditampungnya terlebih dahulu sebelum menentukan isu mana yang akan disusun 

dalam sebuah format berita. Ketika sudah ditentukan kemudian disusun dalam 

sebuah berita dan dikirim ke redaksi, jika itu menyangkut isu daerah yang sedang 

menjadi pembicaraan hangat di daerah tersebut maka redaksi akan memberi 

penekanan atau penugasan tambahan kepada reporter. Pada proses ini, reporter 

belum melakukan penyeleksian informasi. 

Jika terdapat agenda terjadwal, yang berkaitan dengan daerah di mana 

terdapat media jaringan Tribun. Redaksi akan memberikan penugasan dengan 

memberi panduan atau TOR sehingga informasi apa saja yang dibutuhkan, sudah 

diketahui reporter termasuk harus mewawancarai siapa. Panduan yang diberikan 

redaksi kepada reporter biasanya sangat detil, termasuk pertanyaan apa saja yang 

harus ditanyakan ketika bertemu dengan narasumber yang dituju. Meski sudah 



dibekali panduan, reporter terkadang gagal menembus dan mendapatkan informasi 

yang diinginkan oleh redaksi.  

Kegagalan biasanya bukan pada reporter yang tidak bisa menerjemahkan 

keinginan redaksi, tetapi bersifat teknis karena narasumber enggan berkomentar 

atau sumber-sumber informasi lainnya yang dibutuhkan sangat terbatas. Melihat 

proses ini, redaksi sudah melakukan seleksi informasi sejak awal agar tidak bias 

dan sama seperti yang diinginkan mereka tetapi jika reporter gagal mendapatkan 

sesuai keinginan redaksi maka tidak ada pilihan lain, selain meloloskan informasi 

yang sudah disusun oleh reporter dalam bentuk berita. 

Penugasan dari redaksi, seringkali tidak disertai dengan panduan yang 

memadai reporter untuk menerjemahkan sesuai keinginan. Meskipun demikian dari 

penelitian yang dilakukan, reporter mampu memberikan informasi-informasi sesuai 

keinginan dari redaksi. Mereka mengaku, dapat mengetahui keinginan dan 

kebutuhan tersebut dari pelatihan-pelatihan dan hasil evaluasi yang selama ini terus 

berjalan. Pada proses ini, sudah mulai terlihat reporter melakukan seleksi informasi 

sesuai dengan keinginan dari redaksi atau organisasi media di mana dia bernaung. 

Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif dari berbagai 

sudut pandang, redaksi seringkali menugaskan beberapa reporter dalam sebuah tim 

untuk melakukan peliputan peristiwa atau agenda yang dianggap penting, menarik 

dan memiliki nilai berita tinggi. Senada dengan temuan di atas, redaksi memberikan 

panduan yang detil kepada masing-masing reporter tetapi terkadang redaksi tidak 

memberikan panduan apapun termasuk pembagian tugas ketika mereka bertugas di 

lapangan. Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 



reporter yang diberi tugas untuk melakukan peliputan, bisa membagi tugas antar 

mereka sehingga tidak terjadi tumpang tindih. 

Jika ada dua atau lebih kegiatan yang dianggap penting, menarik dan 

memiliki nilai berita tinggi yang berdekatan waktunya atau berlangsung dalam hari 

yang sama. Redaksi akan membagi reporter yang ada di Jakarta menjadi beberapa 

tim, sehingga semuanya dapat tertutupi dengan peliputan oleh reporter. Meski tidak 

bertugas dalam satu tim yang sama, dari hasil temuan peneliti di lapangan, reporter 

yang tidak bertugas tetap melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi 

seputar peristiwa atau kegiatan yang belum ditutup oleh rekan reporter yang lain. 

Dalam keadaan tertentu, reporter bisa saja diminta melakukan peliputan di 

luar bidangnya termasuk saat dimasukkan dalam tim. Cara kerjanya mirip yang 

dijelaskan di atas, reporter diminta meliput suatu agenda yang penting, menarik dan 

memiliki nilai berita yang tinggi. Jika redaksi dalam hal ini koordinator liputan 

(Korlip) kurang atau tidak menarik maka reporter akan digeser ke agenda lain yang 

masih belum tertutup oleh peliputan reporter lainnya. 

Untuk pemilihan narasumber, seperti yang sudah dibahas di atas. Jika 

merupakan suatu penugasan dengan TOR yang sudah detil maka reporter tidak 

perlu repot-repot mencari dan memilihnya. Lain halnya jika merupakan suatu 

penugasan di mana redaksi tidak memberikan panduan atau tidak secara detil maka 

reporter yang menerjemahkan di lapangan. Dari temuan di lapangan, reporter 

biasanya saling berkoordinasi mengenai narasumber yang akan dimintai keterangan 

dan diambil informasinya. Koordinasi ini juga terjadi ketika diberi penugasan 

dalam sebuah tim tetapi redaksi tidak memberikan panduan yang detil mengenai 



siapa bertanggungjawab mewawancarai siapa. Terkadang karena keterbatasan 

secara fisik, secara teknis reporter mendapatkan informasi dari rekan sejawat dari 

media lain, melalui grup WhatsApp atau Mailing List (Milist). 

Saat tidak bertugas, menunggu giliran penugasan reporter melakukan 

pemantauan kondisi sekitar dan sembari melakukan pengumpulan informasi. 

Reporter tetap diperbolehkan menulis informasi tersebut dan mengirim ke redaksi 

dalam bentuk berita. Laporan yang ditulis reporter tersebut, biasanya berupa 

pandangan mata seperti layaknya reporter televisi melaporkan suatu kejadian yang 

baru saja terjadi.  

Kelengkapan 5W + 1H biasanya terabaikan, terutama unsur ‘Who’ yang 

tidak jelas. Dari temuan awal pada berita “Pendukung Prabowo-Sandi di KPU 

Berteriak ‘Jokowi Ganti’ yang berisi informasi tentang keinginan pendukung 

Prabowo-Sandi yang berteriak-teriak ingin mengganti Jokowi. Reporter 

melaporkan informasi tersebut dengan lengkap, tetapi unsur ‘Who’ hanya disebut 

sebagai massa pendukung calon Presiden dan wakil Presiden tersebut.  

Saat menuliskan informasi dikuatkan dengan kutipan pernyataan mereka. 

Saat peneliti turun ke lapangan, pada saat kampanye terakhir calon Presiden Joko 

Widodo-Ma’ruf Amin di Stadion Gelora Bung Karno kembali ditemukan berita 

semacam itu di mana unsur ‘Who’ tidak jelas disebut, pada berita berjudul “Joko 

Widodo dan Ma’ruf Amin Gunakan Kereta Kencana ke Stadion GBK” dan “Setelah 

Konser Putih Bersatu, Jokowi Naik Kereta Kencana ke Hotel Fairmont” yang 

ditulis oleh dua reporter yang berbeda.  



Berita pertama, diperkuat dengan wawancara seorang petugas yang menjaga 

kereta kencana tersebut, berikut kutipannya tetapi tidak disebut namanya. 

Sedangkan berita kedua, dua unsur tersebut tidak ada sama sekali dan tidak 

diketahui darimana sumber informasi tersebut. Informasi yang belum atau tidak 

diketahui dari mana berasal seperti yang tergambar di atas, tetap lolos dari 

penyeleksian berita di redaksi Tribunnews. 

Demikian juga saat reporter ditugaskan bersama-sama dalam satu tim saat 

debat calon Presiden-wakil Presiden kelima (terakhir) yang digelar di Hotel Sultan 

Jakarta. Satu tim berisi lima reporter yang ditugaskan redaksi, hanya satu yang 

mempunyai akses masuk ke dalam arena debat. Belakangan dia mengaku, hanya 

berada di ruang media dan menonton televisi yang berisi tayangan debat calon 

Presiden dan wakil Presiden.  

Berada di luar arena debat, keempat reporter Tribunnews ini berusaha 

mengakses berbagai sumber informasi untuk mendukung informasi yang 

disampaikan rekan mereka yang ada di dalam. Informasi yang telah disusun dalam 

sebuah berita diunggah ke portal media berita Tribunnews. 

Guna mengejar keaktualan dan kecepatan, beberapa narasumber yang susah 

dijangkau dengan wawancara langsung. Reporter kadang-kadang mengutip 

pernyataan mereka di media sosial, mengenai hal yang sedang menjadi isu terkini. 

Awak media yang ditemui dan diwawancarai peneliti mengaku, ia hanya 

mengambil pernyataan public figure melalui media sosial yang sudah dipastikan itu 

memang milik yang bersangkutan.  



Satu caranya adalah dengan melihat akun tersebut sudah terverifikasi atau 

belum, meski tidak semua akun public figure mendapat verifikasi dari pihak media 

sosial. Menurut dia, dulu reporter harus mengklarifikasi dahulu pernyataan tersebut 

tetapi sekarang tidak. Cara-cara mendapatkan informasi semacam itu, tidak 

dipersoalkan oleh redaksi. Bagi mereka yang terpenting mendapatkan informasi 

yang juga didapatkan oleh media online lainnya, bahkan bisa mendahului atau 

mendapat informasi yang lebih banyak dan komprehensif. 

Mengenai penulisan informasi dalam format berita, sebagian sudah dibahas 

di atas di mana beberapa berita yang ditemukan tidak mencantumkan unsur 5W + 

1H dengan jelas atau lengkap meski dari hasil wawancara, mereka mengaku hal 

tersebut harus diperhatikan saat menulis berita. Hal lainnya, adalah reporter perlu 

memperhatikan kekhasan Tribun, yaitu micropeople.  

Micropeople, adalah judul yang aneh-aneh atau menyebut nama narasumber 

di mana reporter mendapatkan informasi. Menurutnya konsep micropeople juga 

mengulas lebih dalam mengenai sosok seseorang yang sedang digali informasinya. 

Pada tahap ini, hampir semua informasi yanag didapat reporter ditulis dalam format 

berita dengan angle yang berbeda-beda. Reporter melakukan gatekeeping dengan 

tidak menuliskan informasi yang tidak jelas atau tidak dapat dimengerti dan sulit. 

Reporter juga harus pintar mengambil angle yang paling menarik dari hasil 

pengumpulan informasi, seperti dicontohkan di atas, selain juga menuliskan 

informasi-informasi lainnya dalam angle yang berbeda. Menurutnya, semua trik 

dan tips dalam menuliskan berita sesuai dengan kekhasan Tribun diajarkan dalam 

pelatihan.  



Mereka juga diberi target-target, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Tanpa diminta oleh redaksi, seperti dibeberkan di atas, mereka sudah bisa 

menerjemahkan dan membuat konten seperti yang diinginkan oleh redaksi. Selain 

itu reporter juga harus bisa membuat angle-angle dengan platform grup Tribun, 

yaitu cetak dan online. 

Masuk ke tahap penyuntingan, proses yang paling penting untuk melakukan 

seleksi pada informasi yang dikirim oleh reporter dalam bentuk berita. Berita yang 

sudah masuk disalurkan untuk dua kebutuhan produksi, cetak maupun print. Untuk 

cetak, editor merangkai beberapa berita dalam format online menjadi satu berita 

untuk format print.  

Reporter sesekali membantu editor dalam membuat berita versi cetak ini. 

Sedangkan untuk konsumsi online, hampir semua berita bisa lolos dari meja redaksi 

dan diunggah ke portal Tribunnews. Menurut pengakuan reporter yang 

diwawancarai peneliti, setiap berita yang dikirimkan selama ini selalu diunggah 

oleh editor. Editor selain menyunting kiriman berita dari reporter yang ada di 

Jakarta, mereka juga menyunting berita-berita yang diunggah portal-portal di 

daerah dalam jaringan Tribun dan kemudian kembali diunggah di portal 

Tribunnews. 

Setelah disunting, tahap berikutnya berita didistribusikan ke berbagai 

saluran yang dimiliki grup Tribun. Untuk berita cetak maka akan didistribusikan ke 

seluruh koran daerah di bawah Tribun grup, setidaknya lebih dari 25 koran daerah 

di seluruh Indonesia di mana Tribunnews menyediakan konten yang dapat dipilih 

oleh masing-masing koran daerah sebagai materi halaman nasional mereka. 



Sedangkan untuk online, akan diunggah ke portal Tribunnews dan bisa diambil 

portal-portal lain dalam jaringan Tribun. Pasokan materi, tidak hanya dari reporter 

yang ada di Jakarta tetapi juga dari seluruh Indonesia dan jaringan Kompas-

Gramedia. 

Format online, tidak mengenal deadline seperti halnya format print. 

Reporter secara terus menerus mengirim materi berita ke redaksi demikian pula 

editor di ruang redaksi, terus menerus memproduksi berita dengan menyunting dan 

kemudian mengunggahnya ke portal media online tersebut. Mereka berhenti 

memproduksi berita ketika mendapat jatah libur, target secara kuantitas sudah 

terpenuhi dan sudah tidak ada lagi informasi terkini yang bisa digali dari sebuah 

peristiwa atau kegiatan. 

Tingkat rutinitas media saat reporter mulai melakukan pengumpulan sampai 

dengan pemrosesan informasi, penyeleksian berita terbagi dua. Pertama, masing-

masing reporter yang sudah dibagi dalam bidang-bidang peliputan melakukan 

seleksi informasi sesuai dengan kekhasan pemberitaan di Tribunnews yang 

diberikan saat pelatihan sebelum melaksanakan tugas dan jika informasi yang 

didapat terlalu rumit serta tidak jelas.  

Kedua, reporter yang melakukan peliputan di bidangnya masing-masing 

sering mendapat penugasan dari redaksi dalam hal ini koordinator liputan. Dalam 

penugasan tersebut, seleksi informasi dilakukan di mana reporter harus mematuhi 

arahan-arahan meski terkadang tidak sesuai yang diharapkan. Penyeleksian di saat 

pemrosesan informasi di tangan editor, pada informasi tertentu saja seperti sudah 

dijelaskan di atas. Tetapi terkadang editor abai mengenai kaidah kelengkapan berita 



atau elemen jurnalisme sehingga informasi-informasi yang tidak diketahui 

kebenarannya atau sumbernya, lolos begitu saja dari meja redaksi. Sedangkan pada 

tahap selanjutnya, pendistribusian, seleksi informasi hampir tidak dilakukan. 

 

3.3 Organisasi di Tribunnews 

 Rutinitas media dikembangkan oleh organisasi media, dalam hal ini 

Tribunnews. Guna melihat lebih jelas mengapa organisasi media mengembangkan 

rutinitas yang dilakoni oleh awak media Tribunnews sehari-hari dalam 

mengumpulkan, memroses dan mendistribusikan informasi maka perlu dilihat 

organisasinya. Rutinitas dikembangkan oleh organisasi untuk menjalankan bisnis 

mereka. Organisasi media sangat penting karena mereka yang mempunyai 

kewenangan untuk menentukan apa yang layak melewati seleksi dan bagaimana 

berita disajikan. Organisasi juga yang menentukan kebijakan serta aturan-aturan 

mengenai penyeleksian berita, mereka juga yang membayar dan memberhentikan 

seorang penyeleksi informasi (reporter dan editor). 

 Sebuah organisasi dalam memperkerjakan seorang penyeleksi informasi, 

menginginkan adanya sebuah kesepahaman antara mereka. Dengan adanya 

kesepahaman kedua belah pihak maka masing-masing dapat terwakili 

kepentingannya, organisasi dapat terwakili kepentingannya melalui informasi 

sesuai yang diinginkan sedangkan penyeleksi informasi terwakili kepentingannya 

melalui upah dan jaminan sosial yang diberikan organisasi kepadanya, selain 

informasi yang ditulis dalam format berita lolos dari meja redaksi. 

  



3.4 Bagan Organisasi Tribunnews 

 

3.3.1 Pelatihan 

 Guna membangun kesepahaman antara penyeleksi informasi yang baru saja 

dipekerjakan oleh organisasi media, dalam hal ini Tribunnews. Sebelum mulai 

bekerja, setiap personil menjalani pelatihan terlebih dahulu, baik untuk reporter 

maupun editor yang bekerja di ruang redaksi. Setiap reporter yang akan diterjunkan 

ke lapangan diberi pelatihan terlebih dahulu. Selain pelatihan masih kata dia, 

reporter juga diberikan penyegaran secara berkala di mana mereka selalu diingatkan 

mengenai konsep pemberitaan khas Tribun, selain diberikan apa saja yang menjadi 

program satu tahun ke depan termasuk penilaian dan tugas-tugas kepada reporter di 

lapangan. 

 Demikian pula untuk posisi editor, organisasi Tribun memberikan 

workshop-workshop dan pendidikan calon editor di mana semua kandidat diambil 

dari sumber daya manusia yang ada di dalam internal organisasi tersebut. Seorang 

reporter yang telah bekerja beberapa waktu di lapangan, bisa diusulkan kemudian 



mengikuti pendidikan calon editor yang digelar secara periodik. Editor juga secara 

berkala selalu diingatkan, apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan oleh 

Tribunnews. Selain materi-materi lainnya yang relevan dengan tugas sehari-hari 

editor. 

 Mengenai materi yang diberikan ketika pelatihan reporter antara lain, materi 

seputar micropeople dan penyebutan nama dalam judul. Materi-materi itu diberikan 

selama pelatihan ketika pertama bergabung dengan Tribunnews. Micropeople ini 

adalah khas dari Tribunnews, reporter yang pernah bergabung dengan media lain 

mengaku belum pernah mendapatkan materi mengenai micropeople dan 

penyebutan nama dalam judul berita. Selama pelatihan reporter diberikan materi 

mengenai gaya penulisan di Tribunnews, yaitu micropeople, multiangle dan non 

macro problematic.  

Untuk calon editor, ada program khusus dari Tribun, yaitu Tribun 

Editorial Development Program (EDP) yang diselenggarakan 

setiap tahun. Calon editor dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan 

untuk 2018 lalu diselenggarakan pada November di Solo, selama 

tiga pekan calon-calon editor dari seluruh Indonesia dilatih 

mengenai Search Engine Optimization (SEO), share di Facebook, 

Instagram, Twitter, kemudian dilatih juga cara tagging dan 

mention (Ambarita, 2019: wawancara).  

 Materi pelatihan di Tribun, disusun internal organisasi dengan 

menyesuaikan keadaan dan perkembangan media terkini. Sedangkan yang mengisi 

pelatihan, untuk reporter dari internal Tribun yang sudah senior-senior dan 

menduduki posisi top management sementara untuk editor selain dari internal 

Tribun juga mengundang dari Google, Facebook, Twitter dan Youtube. Lama 



pelatihan di Tribun menyesuaikan dengan kondisi masing-masing media dalam 

jaringan yang ada di berbagai daerah. Menurut Domu, durasi pelatihan paling 

pendek dua pekan sampai dengan paling panjang tiga bulan. Jika sudah ada 

medianya, dalam artian tidak membangun dari awal, pelatihan reporter paling lama 

dua pekan. Berbeda jika medianya baru dibangun sejak awal, seperti saat 

mendirikan Tribun Jogja beberapa tahun silam, pelatihan sampai tiga bulan. Untuk 

platform online, pelatihan dilakukan tidak terlalu lama dalam hitungan pekan 

sedangkan format print bisa sampai dengan tiga bulan. Sedangkan untuk reporter di 

Jakarta paling lama 10 hari.  

Sementara refreshment untuk editor, berbagai materi diberikan mulai dari 

konsep pemberitaan Tribun hingga teknik-teknik seputar berita online. Tetapi 

mengenai teknik-teknik tersebut, biasanya tidak diberikan langsung kepada editor 

tetapi melalui manager online yang ada di masing-masing daerah dalam jaringan 

Tribun. Tidak memungkinkan jika seluruh editor online yang ada di dalam jaringan 

Tribun diberi pelatihan, baik secara bersama-sama maupun terpisah karena 

jumlahnya mencapai ratusan orang. Dari manager online tersebut, kemudian 

menerjemahkan dan menyampaikan kepada editor di bawahnya. Calon editor, tidak 

hanya dilatih teknikal skill saja melainkan juga leadership skill karena mereka juga 

akan dipersiapkan sebagai pemimpin di masing-masing portal online di daerah. 

3.3.2 Evaluasi 

 Awak media Tribunnews tidak hanya dibekali melalui pelatihan-pelatihan, 

sebelum maupun selama menjalankan kerja jurnalistik tetapi juga secara periodik 

dilakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi, agar organisasi bisa memantau apakah 



gatekeeper yang mereka perkerjakan masih bisa mewakili kepentingannya atau 

tidak. Organisasi juga setiap waktu mengoreksi, bekal yang mereka berikan selama 

pelatihan apakah masih relevan dengan kondisi terkini atau tidak. Selain untuk 

memantau perkembangan setiap awak media, dari waktu ke waktu sebagai 

pertimbangan mereka ketika ada kesempatan promosi ke posisi yang lebih tinggi 

atau pun pembagian bonus tahunan. 

 Evaluasi kepada reporter dari target-target secara kuantitas yang diberikan 

oleh redaksi, apakah tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai akan memengaruhi 

penilaian dalam Key Performance Indicator (KPI) tiap pekerja media di mana akan 

memengaruhi pemberian bonus tahunan. Setiap hari, reporter diberi target 

mengirimkan delapan berita dalam format online, sedangkan per pekan ada target 

tiga live Facebook dan tiga video liputan, selain tambahan berita eksklusif. 

Menurutnya, jarang sekali reporter tidak memenuhi target setiap hari untuk 

memenuhi delapan berita terkirim demikian pula untuk target live Facebook dan 

video liputan. 

 Evaluasi yang sama untuk editor, berdasarkan target yang diberikan redaksi, 

apakah memenuhi atau tidak yang akan memengaruhi penilaian KPI. Target yang 

berbeda diberikan kepada editor, di mana setiap editor di Tribunnews mendapat 

target publish 30 berita per hari dan target page views per bulannya. Satu orang 

editor setiap hari ditarget mendapat minimal 70 ribu page views. Untuk setiap 

bulannya dinamis, terus bertambah. Page views yang dimaksud adalah berapa 

pengunjung melihat berita yang telah di-publish oleh editor. Selain page views yang 

harus dicapai, masing-masing editor juga mendapat ada target-target lainnya, di 



antaranya jumlah like di Facebook, jumlah follower di Instagram dan viewer di 

Youtube. Target-target itu ada yang dikerjakan satu tim tetapi ada pula target 

individu dan semuanya dapat terukur. Target yang terukur mulai dari jumlah 

publish berita, page views, viewer, like dan masih banyak hal lainnya.  

 Media sosial sangat diperhatikan oleh redaksi Tribunnews karena bukan 

hanya sebagai alat untuk branding belaka, melainkan juga alat distribusi konten. 

Selain target terukur, editor juga mempunyai target lainnya, misalnya membuat 

konten yang sama dengan editor print. Menurutnya, jika hanya mengedit berita dari 

reporter hanya begitu-begitu saja dan sepotong-sepotong karena di dunia digital 

juga membutuhkan kedalaman maka ada juga target editor membuat konten yang 

lebih dalam. Secara kuantitas, satu editor membuat dua konten berita online yang 

mendalam.  

 Editor online, setiap kali juga selalu diingatkan mengenai kode etik 

jurnalistik dan bagaimana kekhasan penulisan berita di Tribunnews. Selain kode 

etik, juga diingatkan terus menerus mengenai do dan don’t dalam mengunggah 

berita di dunia online. Editor juga ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya 

mengenai konten atau berita, tidak hanya teknis untuk mendapatkan traffic saja. 

Beberapa kali sudah membuat penyegaran di mana para editor masuk kelas untuk 

mendapatkan materi agar ada perbaikan kualitas. 

3.3.3 Kebijakan Redaksi 

 Pelatihan dan evaluasi kepada awak redaksi, tidak lepas dari adanya 

kebijakan dari redaksi (organisasi). Kebijakan dari organisasi media Tribunnews, 

berorientasi pada search engine optimization (SEO) dengan begitu maka mereka 



mengejar traffic berita online agar terus tinggi. Lalu mereka membuat berita yang 

mirip-mirip agar ruang dalam search engine dalam hal ini Google, tidak diisi berita 

dari portal berita lain. Maka tidak mengherankan jika banyak berita di portal 

Tribunnews mirip-mirip, baik judulnya maupun isinya. Mengenai berita di 

Tribunnews yang mirip-mirip, pertama, pendekatan dari online, angle yang sama 

dengan judul yang mirip tidak dilarang di online, berbeda dengan yang di print. 

Begitu dalam satu halaman atau berbeda halaman, beritanya sama maka dianggap 

duplikasi.  

 Berita yang mirip-mirip itu menurut mereka, tidak masalah di online karena 

pembaca yang satu jam lalu belum tentu mengikuti pada hari ini atau demikian 

sebaliknya berita yang sejam yang lalu masih bisa diikuti saat ini. Kedua, timeless 

atau tidak ada basinya selagi masih ada di Google, di server. Ketiga, biasanya berita 

dibuat mirip kalau kita tahu detik demi detik tahu pergerakan visitor. Biasanya 

kalau dibuat mirip-mirip itu visitornya tinggi, atau berita breaking news atau 

menarik sehingga dibuat mirip-mirip. 

 Siapa yang banyak dicari, siapa yang paling banyak dibaca, itulah 

yang menjadi pertimbangan utama. Contoh, deklarasi 

kemenangan Prabowo jika dalam satu jam ada lima berita adalah 

satu siasat untuk memenuhi ruang search engine. Tujuannya tidak 

lain, untuk menjawab keinginan orang yang mencari melalui 

search engine (Ambarita, 2019: wawancara). 

 Search engine, dalam hal ini yang dikembangkan Google menjadi acuan 

Tribunnews dalam memantau pencarian mengenai informasi berita yang diinginkan 

oleh audien. Karena audien tidak hanya semata-mata mencari atau mendapatkan 

informasi berita melalui mesin pencarian tetapi juga melalui saluran-saluran 



lainnya, media sosial contohnya. Alasannya, sejak dua tahun lalu referal web paling 

banyak dari Facebook tetapi per 1 Januari 2018, Facebook mengurangi share 

langsung atau reach people melalui fan page. Jadi berita-berita yang dianggap 

politis segala macem atau promosi itu dikurangi. Alogaritma yang personal friend 

itu tinggi maka sejak itu referal dari Facebook turun. Yang kedua, WhatApps pun 

mengurangi, kalau dulu bisa membagikan berita ke 20 grup atau 20 orang sekarang 

hanya lima saja. WhatsApp pun sekarang jika mengirim url kadang tidak muncul. 

Maka yang sangat support untuk sistem search engine adalah Google dan sejak dua 

tahun lalu sampai saat ini, Tribun berusaha melayani kebutuhan pembaca yang 

mencari informasi melalui search engine.  

 Redaksi Tribunnews seperti Mama Lauren, meramalkan kira-kira 

apa yang akan dicari visitor. Misalnya saja satu jam lalu breaking 

news deklarasi kemenangan maka satu jam sekarang update 

deklarasi kemenangan (Ambarita, 2019: wawancara). 

 Tujuannya, tidak lain selain daripada saat ini menghamba pada visitor untuk 

pembaca. Tidak ada tujuan lain, politik misalnya mempromosikan Jokowi atau 

Prabowo. Banyaknya pengunjung dan traffing yang dituju adalah masuknya iklan. 

Ketika akan menawarkan sebuah produk media dalam hal ini berita online, kepada 

pengiklan pasti ditanya mengenai jumlah traffic, page views dan jika sudah 

terjawab maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah dengan jumlah pembaca 

sebesar itu, kelompok pendidikannya apa, sosial ekonominya apa, daya belinya 

bagaimana. 



 Iklan melalui Google Adsense, paling banyak untuk berita kuliner, otomotif, 

hobi dan travelling sementara politik tidak terlalu tinggi. Namun untuk berita yang 

terkait dengan peristiwa atau breaking news, juga terhitung tinggi iklannya.  

 Alasan Tribunnews meraih visitor, adalah demi datangnya pengiklan karena 

sebuah media tidak mungkin bisa hidup tanpa revenue yang dibagi dua. Pertama 

direct, yaitu yang memasang iklan langsung dan kedua, indirect yaitu melalui 

Google, adsense atau yang lainnya.  

 Pengiklan yang akan memasang iklan secara langsung pasti akan bertanya 

berapa visitor portal yang dikelola, karakteristik atau demografinya seperti apa dan 

jika pengunjungnya kecil maka tidak akan memasang iklan. Demikian pula iklan 

indirect, kalau pengunjungnya semakin banyak maka adsense yang memasang akan 

semakin tinggi meski hitungan per klik sangat kecil yaitu, Rp 4 per klik tetapi jika 

dikalikan akan menjadi banyak. 

 Tribun melakukan hal tersebut karena brand Tribunnews belum terlalu 

dikenal oleh masyarakat, berbeda dengan Detik.com atau Kompas.com yang sudah 

mempunyai brand yang kuat. Trafik kedua media online tersebut, lebih rendah jika 

dibandingkan dengan Tribunnews tetapi pendapatannya dari iklan sudah jauh lebih 

tinggi. Ia melanjutkan, pembaca langsung mengunjungi Kompas.com atau 

Detik.com bukan seperti Tribunnews yang harus diperantai search engine atau 

lewat referral sosial media. 

Tribunnews perlu visitor karena iklan yang masuk, baik yang secara 

langsung maupun melalui adsense, ada hitungannya antara satu dengan yang 

lainnya berbeda. Dalam satu halaman saja ada tiga iklan yang masuk, bagaimana 



jika yang dibuka halamannya banyak maka tinggal dikalikan saja berapa iklan yang 

masuk. Kalau dulu satu berita cukup tiga paragraf, tetapi view-nya sangat rendah 

dan saat ini di redaksi diwajibkan membuat minimal tiga page, membuat berita 

panjang, minimum tiga halaman. Ibarat koran, semakin banyak page views-nya 

maka semakin besar oplahnya. 

 Berita yang mirip-mirip, tidak hanya diunggah ke portal Tribunnews tetapi 

juga portal-portal grup Tribun di berbagai daerah. Seperti sudah dibahas dalam sub 

bab sebelumnya, jika suatu berita memiliki traffic yang tinggi, baik berita yang 

dibuat oleh Tribunnews ataupun portal Tribun yang ada di daerah, konten yang 

sama akan diolah dan diunggah di portal lain dalam jaringan Tribun. Ketika ada 

informasi perilaku seks menyimpang 19 anak di Garut beberapa waktu lalu 

misalnya, Tribun Jabar lalu membuat beritanya dan portal Tribun yang ada di 

seluruh Indonesia mengunggah konten yang sama setelah lebih dahulu disunting 

agar tidak dideteksi plagiat oleh Google. Demikian juga informasi seputar Pemilu 

serentak 2019, yang dibuat beritanya oleh personil Tribunnews di Jakarta juga 

menyebar ke seluruh Indonesia. 

 Cara-cara seperti itu maka banyak keuntungan yang dapat diraih. Misal saat 

Sandiaga Uno menghilang usai Pilpres dan saat Prabowo Subianto mendeklarasikan 

kemenangannya untuk kali pertama, mantan wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak 

menampakkan batang hidungnya. Redaksi langsung meminta mengejar calon wakil 

Presiden nomor urut 02 itu, baik wartawan yang diminta untuk menampel Sandiaga 

maupun Prabowo, diminta mencari keberadaannya. Ketika sudah ketemu informasi 

yang valid ternyata yang bersangkutan sakit, kemudian informasi disusun dalam 



sebuah berita. Ketika sudah muncul di portal Tribunnews dan dianggap bagus oleh 

portal-portal dalam jaringan Tribun yang ada di daerah maka berita tersebut diolah 

kembali dan kemudian di-publish di masing-masing portal tersebut. Ia melanjutkan, 

semakin banyak konten yang dibuat maka semakin kuat indeks di Google. Tetapi 

sekali lagi, konten tersebut tidak boleh di-duplicate atau copy-paste begitu saja, 

melainkan harus diolah lagi. 

 Alasannya, jika konten tersebut sama persis maka Google akan 

mengindentifikasi konten tersebut plagiat dan tidak akan terbaca oleh mesin 

Google, akibatnya tidak akan keluar dalam search engine. Konten yang di-publish 

di portal lain, meskipun masih dalam jaringan Tribun haruslah berbeda, lebih unik 

atau dilokalkan. Maka tidak mengherankan jika memasukkan kata kunci tertentu 

untuk mencari suatu pemberitaan, sering sekali yang muncul berita-berita yang 

telah diunggah oleh Tribunnews dan portal Tribun lainnya. Kelemahannya satu, 

jika kontennya salah maka kesalahan yang dilakukan secara berjamaah. 

 Saya harus mewakili enam media saat dipanggil Dewan Pers, 

mengenai cuitan Hidayat Nur Wahid di akun Twitter yang di-

mention ke akun Twitter Bawaslu dan Presiden Joko Widodo 

mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye. Dalam cuitan 

tersebut Hidayat Nur Wahid seolah mengomentari pemberitaan 

yang membeberkan keunggulan kampanye Presiden Joko Widodo 

di mana satu di antaranya adalah kehadiran cucu Presiden Jan 

Ethes dalam setiap kesempatan. Oleh TribunnewsBogor.com 

ditulis dalam sebuah berita berjudul ‘Jan Ethes Disindir Soal 

Kampanye Jokowi & Dilaporkan ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya 

Soal Cucu Prabowo.’ Padahal antara judul dan cuitan Hidayat 



Nur Wahid beda tipis tetapi oleh orang-orang dia dilaporkan ke 

Dewan Pers (Sulistyawan, 2019: wawancara). 

 Pengembangan dan pengolahan berita bukan untuk mencari-cari tetapi 

untuk melokalkan berita nasional. Terkadang berita-berita yang diambil merupakan 

berita nasional yang tidak dijumpai isunya di lokal daerah masing-masing maka 

portal-portal di daerah mengolah isu nasional itu menjadi lebih lokal, selain agar 

beritanya tidak sama persis. 

Google itu robot, robot identifikasi jika sama persis. Makanya 

harus beda judul, beda lead. Lalu dikembangkan, isu nasional 

dikembangkan ke wilayah masing-masing. Ya untuk pendekatan ke 

lokal (Sulistyawan, 2019: wawancara). 

 Berita yang mirip-mirip, diproduksi oleh Tribun Wow dan Tribun Style 

yang berkantor di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tribun Wow 

dan Tribun Style ini merupakan kepanjangan tangan dari Tribunnews. Berita-berita 

dari Tribunnews juga dipasok dari dua portal tersebut yang mendapatkan pasokan 

berita dari berbagai portal dalam jaringan Tribun yang ada di seluruh Indonesia di 

mana dikumpulkan dalam satu keranjang basket yang diistilahkan sebagai Tribun 

Nusantara yang kemudian diolah lalu diunggah untuk konsumsi kedua portal 

tersebut dan Tribunews.  

 Kedua portal Tribun tersebut juga mengambil pasokan berita yang ada di 

Newsroom untuk kemudian diolah dan diunggah kembali ke portal mereka dan juga 

untuk konsumsi Tribunnews. Tribun Wow untuk berita yang bersifat umum 

sedangkan Tribun Style untuk berita-berita selebritis dan lifestyle. Terkadang, 

mereka juga mengambil informasi dari sosial media milik tokoh atau artis yang 

terkait dengan kejadian atau peristiwa tertentu untuk diolah menjadi sebuah berita. 



Baik Tribun Wow maupun Tribun Style tidak mempunyai reporter di lapangan, 

reporter online yang bertugas mengumpulkan dan menulis berita dalam format yang 

sama. 

 Beberapa nama yang dicantumkan sebagai editor maupun reporter pada 

beberapa berita yang dianggap berpotensi akan menjadi masalah adalah memang 

sengaja ditugaskan hanya untuk mengunggah materi-materi yang berhubungan 

dengan peristiwa yang sedang terjadi dan menjadi pembicaraan di kalangan warga 

net (netizen). 

 Mengenai pengumpulan informasi di mana sering dijumpai dalam 

pemberitaan Tribunnews, tidak dijumpai konfirmasi dari narasumber yang 

mengutarakan pernyataannya, seperti contoh berita yang dibuat Reporter 

Tribunnews Seno di atas, karena menurutnya laporan pandangan mata tidak perlu 

diambil siapa narasumbernya tetapi ia menuliskan kutipan pernyataan narasumber 

tersebut, dan redaksi tidak pernah mempersoalkan hal tersebut.  

 Selain itu beberapa berita yang diamati, tidak melakukan wawancara 

langsung dengan narasumber yang bersangkutan dan hanya mengambil dari media 

sosial si tokoh atau orang yang terlibat dengan suatu peristiwa atau kejadian. 

Akibatnya, seperti yang telah dibahas di atas, beberapa kali Tribunnews harus 

menghadapi keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan karena dikutip tanpa 

adanya konfirmasi dan seringkali reporter salah interpretasi dengan pernyataan 

yang diutarakan oleh sang tokoh atau narasumber. 

 Untuk membuat habit online menurut mereka sangat tidak mudah, kalau 

sudah pandangannya print media maka membutuhkan waktu yang cukup lama. 



Belakangan karena kebutuhan, datang generasi muda yang belum menguasai dan 

mengerti jurnalistik, belum pernah ke lapangan, belum pernah diancam dan diteror 

narasumber dan tidak mengalami gangguan secara fisik akibat pemberitaan. 

 Diakui informasi yang diambil dari media sosial, hit-nya selalu tinggi dan 

hal itu wajar karena sudah ditandai atau disebut di media sosial dan menyebar 

sangat cepat. Saat ini juga ada kecenderungan jika ada informasi muncul di media 

sosial kemudian mencari, mencoba mengkofirmasi atau cek ke media mainstream 

apakah ada informasi tersebut dan memastikan tidak merupakan kabar bohong 

(hoax).  

 Reporter terlebih dahulu melihat, adakah isu hal yang sedang viral 

atau menjadi pembicaraan di media sosial. Jika ada kemudian 

reporter mengembangkan isu tersebut (Ambarita, 2019: 

wawancara). 

 Sesuai kebijakan dari organisasi, awak media di Tribunnews dan dalam 

jaringan Tribun boleh mengambil di media sosial tetapi semakin diperketat terlebih 

pada masa-masa tahun politik. Selain, tidak diperbolehkan juga mengambil 

informasi menyangkut Suku Agama dan Ras dari media sosial kecuali konfirmasi 

kepada pemilik akun dan konformasi pihak-pihak yang disebut dalam unggahan di 

media sosial tersebut.  

 Mengenai pengambilan informasi dari narasumber melalui media sosial, 

seperti berita-berita mengenai korban saat pesawat Lion Air jatuh di perairan 

Karawang Jawa Barat. Melakukan konfirmasi koban yang sudah meninggal tentu 

tidak bisa tetapi bisa dilakukan dengan berbagai cara di antaranya mengkonfirmasi 

teman, istri atau keluarga. Kenyataannya di lapangan, ditemukan berita-berita 



semacam itu tanpa konfirmasi apapun dari pihak-pihak terkait. Konteks seperti 

yang ditemukan di lapangan itu seharusnya ada konfirmasi sesuai kode etik 

jurnalistik, diusahakan ada tapi itu idealnya tapi kadang tidak ideal, editor kejar-

kejaran dan lain sebagainya.  

 Maksud dari kejar-kejaran, adalah adu cepat dengan kompetitor karena 

online mempunyai prinsip kecepatan. Bisa juga yang dimaksud di sini adalah kejar-

kejaran untuk mendapatkan visitor karena secara berkala dari 33 portal yang 

dimiliki, ada sistem ranking 10 besar, portal mana yang paling tinggi peringkatnya 

dan penentuannya berdasarkan jumlah visitor. Semakin tinggi visitor idealnya 

semakin tinggi page views dan semakin tinggi page views-nya semakin tinggi 

revenue. 

 Menjaga agar traffic berita yang diunggah oleh editor Tribunnews tetap bisa 

tinggi mengalahkan traffic berita dari portal media lainnya, editor seperti telah 

dibahas sebelumya redaksi/organisasi akan menggelar workshop dan pelatihan di 

tingkat manager dengan materi-materi jenis konten yang mudah diindeks oleh 

Google, sistem tagging, keyword-keyword-nya. Sementara untuk Youtube lebih 

banyak Do dan Don’t serta mengenai monetisasinya.  

 Jika traffic-nya masih rendah dan kontennya masih tidak bagus, tim dari 

Tribunnews mendatangi portal jaringan Tribun tersebut dan melatih mereka, 

membenahi organisasinya dan meng-update SEO-nya dan mengecek saluran 

Youtube. 

 Masih soal konten, strategi lain yang dilakukan dengan konsep khas 

pemberitaan Tribun. Pemberitaan Tribun mempunyai kekhasan yang membedakan 



dengan berita online di portal media lainnya, yaitu micropeople, multiangle dan non 

macroproblematic.  

 Multiangle adalah mencoba memberitakan sesuatu bukan hanya 

peristiwanya saja tetapi apa di balik peristiwa itu. Jika hanya memberitakan 

peristiwanya saja, sama saja dengan yang lain. Misalnya pesawat jatuh, jika Tribun 

menyampaiakan what happen-nya saja pasti sama dengan yang lain, di balik 

peristiwa itu pasti ada story behind the news, inilah yang menjadi nilainya. 

Kemudian dilengkapi dengan analisis, ada tiga pihak yang dicari pendapatnya 

mengenai peristiwa tersebut, tiga pihak di antaranya, praktisi, akademisi dan pakar 

memberikan penjelasan mengenai what happen.  

 Konsep micropeople, adalah tidak semata-mata memberitakan sebuah 

peristiwa tetapi juga cerita orang-orang di peristiwa tersebut. Ia memisalkan, ada 

ledakan bom, jadi tidak hanya peristiwanya tetapi juga cerita orang yang menjadi 

korban. Kesedihan keluarga bagaimana, anaknya siapa, bagaimana ceritanya. 

  Non macroproblematik, adalah tidak memberitakan suatu informasi yang 

tidak mempunyai dampak bagi masyarakat. Misalnya seperti sudah dicontohkan di 

atas, jika reporter menemukan ada jalan berlubang maka bukan jalan berlubangnya 

yang diangkat sebagai bahan pemberitaan, tetapi adakah wanita hamil yang jatuh 

dan kemudian keguguran akibat jalan berlubang tersebut atau adakah 10 orang yang 

mengalami kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak itu. Jalan berlubang tetap 

dibahas sebagai penyebab tetapi bukan sebagai angle utama.   

 Strategi itu tidak hanya diterapkan untuk konsumsi media cetak saja tetapi 

juga untuk berita online untuk menarik pengunjung. Sehingga tidak mengherankan 



kemudian ada satu berita, ingin dicari cerita di balik berita. Jika di online yang 

sifatnya lebih menarik pengunjung adalah uniqueness-nya. Kalau beritanya biasa 

saja, pasti orang akan lari ke media-media yang sudah mereka kenal.  

 Setiap 10 hari, redaksi mendapatkan data dari Strategic Management Office 

(SMO), yang menyediakan data menyangkut berita apa yang mempunyai hit tinggi, 

data mengenai pembaca, posisi portal Tribunnews. Data-data tersebut diberikan 

kepada seluruh unit dan tidak hanya di pusat saja. Untuk menentukan editorial 

policy, redaksi juga membutuhkan data-data tersebut. Meski diakuinya bawa di 

balik semua itu tadi ada kritik, tentu saja karena tidak ada produk yang tidak 

dikritik.  

 Meningkatkan traffic, selain melakukan strategi melalui konten berita juga 

dengan merubah portal-portal daerah dalam jaringan Tribun yang semula 

merupakan domain tersendiri menjadi sub domain dari Tribunnews. Sedangkan 

domain Tribunnews menjadi main domain dari puluhan domain daerah. Dengan 

strategi semacam itu, tidak hanya traffic saja yang naik tetapi juga biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar server di tiap portal jaringan Tribun di daerah yang 

semula sangat besar bisa ditekan dan bisa dimonetisasi. Selain sebarannya juga 

sangat luas karena ada di berbagai daerah di Indonesia. Disatukannya domain 

Tribunnews dengan domain-domain daerah dalam jaringan Tribun maka secara 

bisnis pun disatukan. 

 Dulu masing-masing portal memiliki domainnya masing-masing, 

Tribunnews sendiri, TribunJabar sendiri, sendiri semuanya, dengan kondisi 

semacam itu ibaratnya sapu lidi, kecil-kecil dan tidak dianggap karena persaingan 



di dunia digital sangat ketat. Servernya juga masing-masing, biaya hosting juga 

masing-masing dan ketika dihitung biayanya sangatlah besar tetapi traffic-nya kecil 

sehingga tidak mendapatkan apa-apa karena tidak bisa dimonetisasi (diuangkan) 

karena pengiklan juga ragu-ragu dengan traffic sehari lima sampai 10 ribu.  

 Berbeda dengan kondisi sekarang, misal jika satu portal saja 10 ribu dikali 

30 portal yang ada maka traffic bisa mencapai 300 ribu per hari. Ia menambahkan, 

dulu ketika satu domain traffic-nya naik karena ada berita yang viral, server hang 

atau error. Selain Tribun dulu berasal dari media print, ilmu digitalnya jauh daripada 

Detik.com, Kompas.com dan Okezone yang sudah habitnya di online. Media 

online-nya hanya sebagai pelengkap, asal ada berita yang dipublish, diisi seadanya.  

 Fenomena ada sebuah topik tertentu yang sedang menjadi pembicaraan 

umum yang diberitakan oleh Tribunnews kemudian dalam topik tersebut terdapat 

tema lain, misalnya ketika ada topik tentang Rusuh Rutan Mako Brimob kemudian 

di dalam topik tersebut ada berita soal Ahok (Basuki Tjahja Purnama). Alasannya 

adalah pertimbangan keinginan pembaca yang ingin tahu kabar mantan Gubernur 

DKI Jakarta tersebut. Dalam dunia digital lebih mudah lagi karena ada alatnya 

untuk melihat kecenderungan pembaca, ada google analytic, ada trending twitter, 

Google dan Youtube.  

 Contoh lain, saat banjir melanda Jakarta karena luapan Ciliwung yang 

terjadi saat penelitian ini berlangsung, banyak kiriman berita mengenai hal tersebut 

dan pada awalnya pembaca pasti akan melihat informasi seputar daerah mana saja 

yang terendam. Tribunnews menurut Yulis mempunyai alat untuk melihat out of 

the box-nya, ternyata dari alat tersebut terdeteksi justru banyak yang membicarakan 



mengenai Ahok, apa saja yang telah dikerjakan selama memimpin Jakarta dan 

membandingkan dengan yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ada 

beberapa daerah yang sudah ditangani saat Ahok memimpin Jakarta agar warga 

tidak terkena banjir saat ada kiriman dari Sungai Ciliwung, daerah-daerah tersebut 

saat banjir terakhir tidak terendam air sedangkan daerah yang belum tertangani 

sampai saat ini masih terendam banjir.  

 Melihat kondisi seperti ini, yang pertama pasti insting sebagai jurnalis untuk 

mencari apa yang banyak diinginkan oleh masyarakat sehingga mencari informasi 

berkaitan dengan hal tersebut. Kedua, bisa dengan memakai alat yang ada dan 

hasilnya bagus untuk trafik portal Tribunnews karena informasi soal Ahok lebih 

banyak dibaca. Sisi menarik kemudian muncul, orang kemudian mengingat apa 

yang dikerjakan Ahok dulu ketika memimpin. Hal tersebut juga disampaikan 

kepada reporter di lapangan, untuk melihat wilayah-wilayah yang sudah ditangani 

sehingga kini tidak terendam banjir limpasan Sungai Ciliwung, bagaimana 

komentar warga di sana.  

 Jika reporter hanya meliput peristiwanya saja sudah ketinggalan, seperti saat 

Rusuh di Mako Brimob. Menurut dia, saat itu belum banyak yang membahas di 

sosial media dan berita itu muncul dari insting jurnalis mereka. 

3.3.4  Gatekeeping Tingkat Organisasi 

 Guna membangun kesepahaman antara penyeleksi informasi yang baru saja 

dipekerjakan oleh organisasi media, dalam hal ini Tribunnews. Sebelum mulai 

bekerja, setiap personil menjalani pelatihan terlebih dahulu, baik untuk reporter 

maupun editor yang bekerja di ruang redaksi. Selain pelatihan, baik reporter 



maupun editor setiap jangka waktu tertentu mendapat penyegaran berupa workshop 

mengenai konsep khas pemberitaan di Tribun dan pengetahuan lainnya, terutama 

di dunia online. Konsep khas Tribun selain micropeople, juga multiangle dan berita 

non macroproblematic yang semuanya memungkinan satu informasi menjadi 

beberapa angle berita. Sedangkan pengetahuan mengenai dunia online, di antaranya 

adalah mengenai Search Engine Optimization (SEO), share di Facebook, 

Instagram, Twitter, cara tagging dan mention. 

Materi SEO, adalah bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan mesin 

pencarian yang dibangun oleh Google sehingga berita yang diunggah dapat mengisi 

ruang mesin pencarian di antaranya dengan membuat berita yang mirip-mirip, baik 

yang diunggah di Tribunnews maupun portal-portal online dalam jaringan Tribun. 

Ketika audien melakukan pencarian melalui mesin Google, maka yang keluar 

sebagian besar berita-berita yang sudah diunggah melalui portal-portal Tribun 

tersebut di atas. Dengan membuat berita yang mirip-mirip maka secara kuantitas 

berita yang diunggah portal tersebut menjadi banyak dan dengan angle maring-

masing. 

Membagi berita melalui media sosial juga merupakan strategi untuk 

menjaring pembaca, jadi media sosial bukan hanya sebagai branding media online 

tersebut. Untuk itu ada cara untuk membagi berita ke media sosial tidak hanya asal 

dibagikan saja tetapi juga ada teknik-tekniknya, di antaranya dengan tagging 

(menandai) dan mention (menyebut) dalam setiap membagikan berita melalui 

Facebook, Twitter maupun Instagram. 



 Awak media Tribunnews tidak hanya dibekali melalui pelatihan-pelatihan, 

sebelum maupun selama menjalankan kerja jurnalistik tetapi juga secara periodik 

dilakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi, agar organisasi bisa memantau apakah 

gatekeeper yang mereka perkerjakan masih bisa mewakili kepentingannya atau 

tidak. Organisasi juga setiap waktu mengoreksi, bekal yang mereka berikan selama 

pelatihan apakah masih relevan dengan kondisi terkini atau tidak. Selain untuk 

memantau perkembangan setiap awak media, dari waktu ke waktu sebagai 

pertimbangan mereka ketika ada kesempatan promosi ke posisi yang lebih tinggi 

atau pun pembagian bonus tahunan. 

Secara kuantitas, evaluasi terhadap reporter berdasarkan target-target yang 

dibebankan di antaranya delapan berita per hari, tiga kali live Facebook dan tiga 

video liputan per pekan. Ada juga target lainnya, yaitu berupa berita eksklusif. 

Sedangkan untuk editor, target yang dibebankan lebih banyak lagi, di antaranya 

minimal menerbitkan 30 berita online per harinya dan minimal 70 ribu pengunjung 

per editor. Untuk jumlah pengunjung, per bulannya bisa mengalami kenaikan target 

yang harus dipenuhi. Selain menyunting informasi kiriman dari reporter di 

lapangan, editor juga membuat konten berita dengan pendalaman, alasannya untuk 

menjaga kualitas tetapi berita-berita yang berkedalaman ini dari pengamatan 

penulis rata-rata hanya menggabung-gabungkan atau menyusun informasi-

informasi yang dikirim dalam format berita online oleh reporter. Peneliti menduga 

target ini diberikan, sebagai strategi untuk mempermudah editor mendapatkan 

jumlah pengunjung yang diinginkan oleh organisasi. Tulisan-tulisan dengan 



kedalaman ini, dibagi dalam beberapa halaman sehingga bisa meningkatkan 

pengunjung dari jumlah kuantitasnya.  

Semua target di atas jika tidak bisa dipenuhi, baik oleh editor maupun 

reporter akan memengaruhi penilaian mereka dalam Key Performance Indicator 

(KPI) yang berpengaruh pada pemberian bonus dan peningkatan karir. 

Terpenuhinya target-target di atas, secara otomatis akan meningkatkan jumlah 

berita yang dikirimkan editor ke dunia maya. Semakin banyak berita yang 

diunggah, baik di portal Tribunnews atau portal-portal lain dalam jaringannya maka 

tidak akan menyisakan ruang bagi portal berita media lain untuk mengisi ruang 

search engine. 

Semua yang telah disebutkan di atas, tidak akan mampu berjalan jika tidak 

ada sebuah kebijakan media yang menaunginya. Kebijakan media di Tribunnews, 

mereka secara gentle mengakui menghamba kepada visitor yang akan diraih jika 

traffic berita tinggi dengan bantuan mesin Google dan media sosial. Berita yang 

mirip-mirip, hasil olahan dari duplikasi berita lain yang sudah pernah diunggah 

dalam portal jaringan Tribun kemudian diunggah kembali ke Tribunnews atau 

sebaliknya, merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengisi ruang SEO, agar 

ketika audien mencari suatu pemberitaan tertentu di mesin pencari Google, maka 

berita-berita Tribunnews atau dalam portal jaringan Tribun yang ditawarkan paling 

atas oleh mesin tersebut. Diharapkan dengan cara-cara tersebut, audien akan 

mengklik dan membuka berita yang telah diunggah di portal tersebut tanpa lagi 

mencari ke urutan bawah. 



Menyesuaikan dengan kemauan SEO Google bukan tanpa sebab, meski 

masih membagikan berita melalui media sosial. Tetapi seiring berjalannya waktu 

beberapa media sosial, antara lain Facebook dan jaringannya, WhatsApp dan 

Instagram mulai mengurangi share berita, terutama yang terkait politik kepada 

penggunanya.  

Dengan banyaknya visitor atau pengunjung maka yang diharapkan adalah 

masuknya iklan dari berbagai bidang, baik dari Google Adsense maupun pengiklan 

yang datang langsung ke bagian bisnis Tribunnews. Memang tidak semua berita 

dilirik Google Adsense untuk dipasangi iklan, hanya berita-berita tertentu termasuk 

breaking news yang bisa berkesempatan mendapat dari Adsense. Maka tidak 

mengherankan, jika berita-berita yang diproduksi banyak yang bersifat breaking 

news, laporan pandangan mata seperti layaknya di televisi ketika kejadian sedang 

berlangsung. 

Satu berita dalam konsep online, biasanya hanya satu halaman saja tetapi 

untuk meningkatkan jumlah visitor dan berimbas pada iklan yang datang. 

Organisasi Tribunnews memberikan kebijakan, agar dibuat lebih dari satu halaman. 

Logikanya jika dalam satu halaman ada tiga iklan, kalau satu berita bisa menjadi 

empat halaman saja sudah dapat diketahui maka ada 12 iklan dalam satu berita. 

Demikian juga audiennya secara otomatis akan dihitung bertambah oleh mesin. 

Dengan banyaknya konten yang dibuat maka maka semakin kuat pula indeks di 

Google. Untuk meningkatkan visitor, Tribunnews juga mempunyai sub portal 

TribunWOW.com dan TribunStyle.com yang khusus membuat konten-konten 

menarik dari belakang layar komputer. Berita yang sudah diunggah di kedua portal 



tersebut dapat pula diunggah ke portal Tribunnews meski kadang kelengkapan 

beritanya masih dapat dipertanyakan dengan tidak memenuhi unsur 5W + 1H. 

Pada level organisasi ini hampir tidak ada gatekeeping yang dilakukan, 

organisasi justru berusaha membuat konten sebanyak mungkin, agar dapat diindeks 

oleh Google dalam search engine-nya sehingga ketika pembaca mencari berita 

melalui mesin pencarian diharapkan memilih berita yang telah diunggah 

Tribunnews atau portal yang tergabung dalam jaringannya.  

Strategi yang dilakukan oleh organisasi Tribunnews dengan kebijakan 

memperbolehkan dan justru membebaskan konten-konten yang hampir mirip-mirip 

yang kemudian direproduksi kembali oleh portal-portal dalam jaringan Tribun, atau 

sebaliknya. Diakui menguntungkan organisasi tersebut meski pada keadaan 

tertentu, ketika konten tersebut mendapat keluhan atau bahkan tidak sesuai seperti 

yang dimaksud oleh pembuat informasi karena tidak melalui proses verifikasi maka 

justru akan merepotkan. Contoh seperti sudah ditulis di atas, mengenai cuitan 

Hidayat Nur Wahid di Twitter di akun miliknya yang diartikan berbeda oleh 

reporter. 

Pada tingkat organisasi, tidak banyak melakukan seleksi informasi yang 

akan diunggah ke portal Tribunnews. Mereka mengakui dan benar-benar ingin 

menuruti keinginan visitor atau audien-nya, bahkan mencoba mengira-kira 

informasi apa saja yang diinginkan oleh konsumennya. Organisasi 

memperbolehkan dan menganjurkan, pekerjanya mereproduksi secara terus-

menerus informasi yang ada dengan berbagai angle atau cara penyajian dengan 

strategi yang sudah dipaparkan di atas. Cara-cara tersebut bukan tanpa masalah, 



tetapi menurut mereka cara yang dilakukan adalah satu solusi ampuh untuk 

mendatangkan pemasukan melalui iklan dengan berbagai pertimbangan situasi dan 

kondisi media Tribunnews. 

 


