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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG  

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

 

Selama bekerja magang, penulis sempat merasakan peliputan di dua 

desk/kompartemen berbeda, yakni industri dan nasional. Sebelum ditugaskan 

mengepos di Kawasan Gatot Soebroto, penulis ditandem dengan reporter senior, 

Oginawa R Prayogo, selama kira-kira seminggu. Adapun selama magang, penulis 

bekerja di bawah bimbingan redaktur Dikky Setiawan (Mas Dikky).  

Umumnya, Mas Dikky memberikan penugasan melalui pesan singkat 

(SMS) atau telepon. Sementara saat masih liputan tandem, agenda peliputan 

biasanya dikirimkan pada pagi hari sebelum pukul 08.00 melalui e-mail. Agenda 

pun tidak bergantung pada kantor, karena biasanya penulis juga mendapat 

informasi acara dari reporter-reporter lain yang ditemui di lapangan atau sumber 

lainnya.  

Pola penugasan di Kontan Online sendiri relatif cair. Selain mendapat tugas 

dari pembimbing lapangan, penulis juga pernah memperoleh penugasan dari 

redaktur lain, Asnil Bambani Amri dan Dyah Megasari. Ketika di lapangan, 

penulis juga berkoordinasi dengan reporter Kontan lain, di antaranya Oginawa R 

Prayogo, Adinda Ade Mustami, Tendi Mahadi, dan Fahriyadi.  

Adapun untuk proses pengiriman berita dari reporter di lapangan hingga 

dimuat dalam laman Kontan Online, alurnya tergambar dalam bagan berikut ini.  

Proses peliputan dan..., Erika Anindita Dewi, FIKOM UMN, 2013
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Gambar 3.1  

Alur Pemberitaan Kontan Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika melaksanakan kerja magang, penulis juga bertugas untuk menyadur 

berita dari kantor berita asing untuk kanal internasional. Proses menyadur berita 

mengandalkan pilihan penulis tentang berita yang tersedia di situs kantor berita 

asing. Alur untuk berita saduran dari kantor berita asing sebagai berikut.  
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Gambar 3.2  

Alur pemberitaan untuk berita hasil saduran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan  

 

Selama kerja magang, penulis melakukan tugas layaknya reporter tetap 

Kontan Online. Penulis melakukan liputan lapangan, menyadur berita dari kantor 

berita asing, mewawancara narasumber, membuat berita dari beragam sumber, 

mengikuti perkembangan terbaru (misalnya saat kenaikan BI rate menjadi 7,25% 

pada minggu terakhir Agustus 2013), juga mengembangkan ide tulisan yang akan 

menjadi berita.  

Dalam kurun waktu dua bulan, penulis berkesempatan memasok berita 

untuk kompartemen/kanal internasional, industri, nasional, juga keuangan. Meski 

kompartemen utamanya adalah industri dan nasional, penulis pernah menulis 

berita tentang bank, di mana artikel tersebut masuk ke kompartemen keuangan 

(judul berita: Aset Danamon Syariah capai 2,4 triliun; 2013, tidak ada cabang 

baru Danamon Syariah; HSBC tutup layanan syariah di Indonesia).  

Penulis memantau situs-situs 

kantor berita asing seperti 

Reuters, Bloomberg, CNBC, 

atau BBC News  

Penulis memilih berita dari 

kanal ekonomi atau bisnis 

situs tersebut untuk 

disadur  

Penulis menyadur berita 

yang telah dipilih  

Penulis mengirimkan 

berita hasil saduran ke e-

mail kantor  

Redaktur  mengedit berita, 

meng-input, kemudian 

menaikkan berita ke situs 

Kontan Online  
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Terhitung selama pelaksanaan kerja magang, penulis telah menghasilkan 

180 berita. Rinciannya, 115 artikel berita dinaikkan, sementara 65 artikel berita 

tidak dinaikkan.  

 

Gambar 3.3  

Grafik jumlah artikel yang dihasilkan penulis  

  

 

Berikut daftar penugasan atau peliputan yang dilakukan penulis selama 

kerja magang.  

 

Minggu 1: 1-7 Juli 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Menyadur berita dari wire:  

- Jika sebelumnya penggerak, China kini jadi ancaman  

- Setelah 6 tahun, Nokia-Siemens sepakat cerai  

- Yunani kembali peroleh pinjaman, pertaruhan meningkat  

- Persentase pengangguran zona euro naik jadi 12,1%  

- Harga emas diprediksi jatuh ke level US$ 1.000  

- Industri Amerika perlahan mulai pulih  

- Tunjangan gaji pekerja di Jepang menurun  

- Harga saham Asia susul-menyusul, pasar Australia jatuh  

- Dana talangan untuk Yunani terancam dihentikan  

- Bahas soal mata-mata, Obama dan Merkel berunding  

- Anjloknya harga emas mengancam Venezuela  

 

Liputan:  

- Mendag terbitkan aturan perizinan secara online  

- Sinyal positif dari neraca perdagangan Mei 2013  

































Jumlah artikel per kanal

Industri  36%

Nasional  42%

Keuangan  3%

Internasional 
17%

Peluang Usaha  
2%

Industri Nasional Keuangan Internasional Peluang Usaha 
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- Tiket pesawat melambung gara-gara permintaan naik  

- 2013, bisnis online mencapai 19 juta transaksi  

- Garuda resmikan konservasi burung Jalak Bali  

- RPX tantang JNE di jasa pengiriman ritel  

- Cukup Rp 15 juta bisa menjadi agen RPX  

- Bayar transaksi online melalui DOKU MyShortCart  

- Gandeng K-Food, Berjaya rilis Sour Sally Mini  

- Tawaran waralaba dari Sour Sally Mini  
















 

 

Minggu 2: 8-12 Juli 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang   Naik/Tidak  

Liputan:  

- Suplai ruang perkantoran di Surabaya masih tinggi  

- Pembangunan apartemen di Surabaya kembali tumbuh  

- Pertumbuhan sektor ritel Surabaya  

- Surabaya siap sambut 19 hotel baru  

- Pertamina antisipasi pasokan BBM jelang Lebaran  

- 400.000 barrel untuk cadangan BBM  

- Pertamax kemasan, penyelamat di tengah kemacetan  

- Arus peti kemas di pelabuhan Semarang naik 6%  

- Pemerintah antisipasi lonjakan harga bahan pokok  

- AHM kembali gelar mudik bareng  

- Pemerintah garap proyek Tol Sumatera tahun ini  

- Proyek Jembatan Selat Sunda dimulai akhir 2014  

- Thailand ekspor 1.000 ton sawit CSPO  

- Oleh-oleh Telkomsel dari Yogyakarta  

- Beramal dengan cara ini, yuk!  

- Dompet Dhuafa targetkan perolehan zakat Rp 240 milyar  

- 34 kantor cabang Dompet Dhuafa sampai 2018  

- Hari ini, 140 kontainer dipindah ke Cikarang  

- Hindari penumpukan, pemerintah pindahkan kontainer  

- Wamenkeu berharap YOR Pelabuhan Priok capai 80%  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Yunani akan kembali dapat dana talangan  

- London memicu rekor harga perumahan di Inggris  
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Minggu 3: 15-20 Juli 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Agustus, Kemkominfo gelar ajang IOSA 2013  

- Ini dia 10 kategori peserta IOSA 2013  

- Pemda non-pengguna software Open Source terancam sanksi  

- Ini strategi Smartfren hadapi komunikasi Lebaran  

- “Live Smart dari Smartfren”  

- Kemenperin genjot efisiensi energi sektor industri  

- Triwulan I: industri pengolahan non-migas tumbuh 6,69%  

- Aset Danamon Syariah capai 2,4 triliun  

- 2013, tidak ada cabang baru Danamon Syariah  

- Tahun 2025, kebutuhan gas alam 1.360 juta mmbtu  

- Menperin terbitkan beleid objek vital nasional  

- Ini 10 kawasan industri yang menjadi obvitnas  

- Butuh Rp 2 T untuk membuka 9.000 Ha lahan garam  

- Indonesia siap swasembada garam  

- Tahun 2013, Indonesia tidak mengimpor garam konsumsi  

- Menperin: Posisi Kepala BKPM wewenang „Babe‟  

- Marubeni akan bangun power plant lagi di Indonesia  

- Honam siap bangun pabrik di Indonesia  

- Toyota Group lanjutkan investasi di Indonesia  

- Awal 2014, Honam mulai bangun pabrik di Indonesia  

- Menperin: LCGC tidak ganggu program transportasi publik  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Krisis politik pengaruhi tarif hotel di Turki dan Mesir  

- Pengetatan likuiditas, India susul Brasil dan China  

- Brasil naikkan suku bunga 0,5 poin  

- ILO: bahaya membayang dari jumlah pengangguran  

- Massimo Moratti jual Inter Milan ke Erick Thohir?  



























































 

 

Minggu 4: 22-26 Juli 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Usaha mendorong mekanisasi industri jamu  

- Menyeruput laba dari bisnis jamu  

- Apindo minta pelabuhan alternatif ekspor-impor  
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- Kemenperin dukung ada lembaga pembiayaan industri  

- Menunggu kepastian alokasi gas di Teluk Bintuni  

- Lembaga pembiayaan seperti Bapindo kian dibutuhkan  

- UTC Aerospace bangun pabrik di Indonesia  

- Pertumbuhan waralaba lokal tahun ini stagnan  

- 425 ton daging sapi impor masuk minggu ini  

- Tax holiday untuk industri di bawah Rp 1 triliun  

- Penduduk Pulau Jawa terbanyak konsumsi beras  

- 7 provinsi dengan pengadaan beras tertinggi  

- 10 kabupaten dengan pengadaan beras tertinggi di Indonesia  

- Pemerintah prioritaskan solusi krisis gas  

- Tahun 2014, Freeport mulai bangun smelter  

- Aturan commercial rate bagi industri nasional  

- Bulog akan bangun cold storage dan gudang beras  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Kuartal II, McDonald‟s raup pendapatan US$ 1,4 M  


































 

 

Minggu 5: 29 Juli-3 Agustus 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Perusahaan wajib bayar THR maksimal 2 Agustus  

- HSBC tutup layanan syariah di Indonesia  

- Kadin fokus pada kenaikan kelas UMKM  

- Pemerintah ajak pelaku UKM masuk koperasi  

- Tahun 2025, 40% populasi industri ada di luar Jawa  

- Ini 20 kawasan industri baru di Indonesia  

- Pusat minta Pemda ikut bangun kawasan industri  

- Pemerintah tetapkan 3 konsorsium baru asuransi TKI  

- BPOM: 171.887 kemasan pangan melanggar ketentuan  

- Jajanan buka puasa penuh dengan bahan berbahaya  

- Tahun ini, catatan pengaduan THR nihil  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Boeing minta maskapai lakukan pengecekan ELT  

- China perintahkan audit hutang pemerintah lokal  

- IMF setujui bailout US$ 2,3 milyar untuk Yunani  

- Petronas tunda proyek petrokimia US$ 19 milyar  

- Pengeluaran konsumen dan produksi industri Jepang anjlok  

- Cari manajer keuangan, Twitter mau IPO?  

- IMF minta Yunani percepat reformasi  

- Exxon kehilangan nilai saham US$ 9 M  
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- Yen melemah, Toyota naikkan prediksi laba  

- Data PMI konstruksi Inggris cetak rekor  

 







 

Minggu 6: 5-10 Agustus 2013  

(LIBUR LEBARAN)  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

(Libur Lebaran)  

Menyadur berita dari wire:  

- Daimler akan bangun pabrik Mercedes di Brazil  

- Bush sukses jalani operasi jantung  

- Juni 2013, defisit neraca AS berkurang US$ 3,42 milyar  

- 25 orang tewas, 60 terluka akibat bom mobil di Baghdad  

- Tingkatkan produksi chip, IBM gandeng Google dan Nvidia  

 

Liputan:  

- Hari 1 Lebaran, sepi amplop untuk sebagian orang  




















 

 

Minggu 7: 12-16 Agustus 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Arus urbanisasi pasca Lebaran sekitar 1 juta orang  

- Lebaran, 100.000 TKI mudik ke Indonesia  

- Lebaran tahun ini, TKI kirim Rp 15 triliun  

- Hadapi AEC, pemerintah harus perkuat SNI  

- Pabrik baru Suzuki beroperasi kuartal I 2014  

- MS Hidayat lebih memilih PPh karyawan dihapuskan  

- Menperin persilakan perusahaan bandel untuk keluar  

- APINDO: Insentif PPh karyawan tidak berdampak signifikan  

- Apindo minta kejelasan masalah upah  

- Sofjan: Tak hati-hati defisit APBN bisa lebih parah  

- Apindo perkirakan sektor industri tumbuh di 2014  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Ekonomi Jerman diprediksi tumbuh 0,75% di kuartal II  

- India luncurkan kapal induk produksi domestik  

- Laba Prudential meningkat ditopang penjualan di Asia  



































Proses peliputan dan..., Erika Anindita Dewi, FIKOM UMN, 2013



24 

 

- Manajemen Blackberry berencana jual perusahaan  

- Situs berbahasa China milik pemerintah Tibet di-hack  

- Brasil harus kebut pembangunan stadion baru  

- Ekspansi ke Asia, L‟Oreal beli Magic Holdings US$ 843 juta  

 








 

 

Minggu 8: 19-23 Agustus 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Industri butuhkan kepastian nilai tukar  

- Pabrik Krakatau Posco segera beroperasi  

- Ini formula baru untuk cegah PHK  

- Investasi topang pertumbuhan industri logam dasar semester I  

- Investasi Foxconn masih terkendala teknis  

- Shell bangun pabrik pelumas pertama di Indonesia  

- PDIP menerima pencalonan Jenderal Moeldoko  

- Moeldoko dinilai tidak pernah langgar HAM  

- Calon panglima hanya 1 orang tidak langgar UU  

- 32 anggota Komisi I DPR hadiri fit & proper test calon panglima 

TNI  

- Ini jawaban Moeldoko soal operasi sajadah  

- Anggota Komisi I DPR beri sambutan hangat  

- Moeldoko terpilih jadi Panglima TNI baru  

- Nurul Arifin: Golkar tidak masalah dengan Moeldoko  

- Fluktuasi rupiah tak berpengaruh ke biaya haji  

- BAKN akan gelar pleno bahas audit Hambalang  

- Pekan depan, Demokrat umumkan peserta konvensi  

- Komite Demokrat majukan pengumuman calon peserta konvensi  

- Ketua BPK ungkap kerugian negara di Hambalang  

- Ketua DPR: Minta maaf sebelum ditanya  

- Tandatangani Hambalang, ini jawaban Eko „Patrio‟  

- Jumlah pekerja asing tercatat 48.002 orang  
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Minggu 9: 26 Agustus-3 September 2013  

 

Karya Penulis Selama Magang  Naik/Tidak  

Liputan:  

- Dahlan dan Muhaimin tidak hadiri rapat Komisi IX  

- Rapat kerja Komisi IX ditunda akibat Dahlan dan Muhaimin absen  

- Kemnakertrans: kenaikan UMP 50% tak wajar  

- Hari ini Jero Wacik dipanggil ke Komisi VII DPR  

- Paripurna DPR setuju Moeldoko jadi Panglima TNI  

- Moeldoko janji tingkatkan remunerasi TNI  

- I Wayan Koster disebut dalam audit BPK?  

- PDIP tunjuk Olly Dondokambey jadi ketua Komisi XI  

- Jero Wacik: gaji karyawan SKK Migas beda dengan PNS  

- Jero usulkan anggaran SKK Migas masuk APBN  

- Jero: Gaji karyawan SKK Migas tak sama dengan PNS  

- Jero serahkan rancangan kebijakan energi ke DPR  

- Jika sukses, mandatori biodiesel ditambah jadi 20%  

- Pemerintah diminta beri insentif bea masuk kedelai  

- DPR optimistis ekonomi Indonesia akan membaik  

- Target legislasi DPR tak akan terkejar  

- Ini usulan Ketua DPR untuk pemulihan rupiah  

- Kepala daerah tidak dilarang ikut konvensi, asal… 

- LBH desak Menaker tindaklanjuti aduan soal THR  

- BPK: Hanya ada satu laporan audit investigatif II  

- Ikut konvensi, Ali Masykur tak langgar etika  

- DPR: BI rate 7% bisa berubah  

- 3 solusi penyelamatan ekonomi dari Rizal Ramli  

 

Menyadur berita dari wire:  

- Yunani butuh bailout tanpa syarat berhemat  

- Facebook bayar ganti rugi ke 614 ribu penggunanya  

- India lanjutkan 36 proyek infrastruktur senilai US$ 28,4 M  
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3.3 Pembahasan  

3.3.1 Uraian Tugas yang Dilakukan  

Selama proses kerja magang, penulis merasakan banyak 

liputan di lapangan, dibanding bekerja secara menetap di kantor. Di 

Kontan Online, para redaktur yang menjaga arus berita tetap 

berdatangan ke kantor. Di sisi lain, para reporter bertugas „turun‟ 

mengumpulkan berita ke lapangan.  

 

1. Tahap Penugasan  

Seperti telah disebutkan di awal, penugasan umumnya 

diberikan oleh pembimbing magang melalui SMS atau 

telepon. Selama ngepos di kementerian, penulis kerap 

memperoleh agenda acara atau pertemuan dari petugas 

humas kementerian, juga melalui SMS.  

Pada beberapa kesempatan, interaksi dengan reporter 

lain di lapangan memberi informasi bagi penulis serta 

membuka jalan untuk liputan agenda lain. Hal tersebut 

dapat menjadi pengalaman meski peristiwa yang diliput 

sebenarnya bukan kewenangan baku penulis, juga 

menambah jumlah artikel berita yang penulis setorkan ke 

kantor.  

Ada kalanya penugasan tidak berlangsung mulus, 

seperti saat ditugaskan untuk meliput open house di rumah 

dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), saat 

Lebaran hari pertama dan kedua. Penulis tidak mengetahui 

agenda sesungguhnya Jokowi yang pergi blusukan, 

hasilnya penulis membuat artikel hasil observasi dan 

wawancara dengan beberapa pengemis yang berseliweran 

di sekitar Taman Suropati (judul berita: Hari  1 Lebaran, 

sepi amplop untuk sebagian orang).  
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Penugasan pun tidak selalu berhubungan dengan topik 

berita yang ingin diangkat, melainkan pindah pos peliputan. 

Misalnya, saat itu, ada kebijakan rolling karena seorang 

reporter Kontan Online „ditarik‟ ke harian Kontan. Alhasil, 

jumlah reporter online berkurang, reporter yang tersisa 

terkena rolling, termasuk penulis yang berstatus reporter 

magang.  

 

2. Tahap Peliputan  

Saat meliput ke lapangan, penulis mengamati jika selalu 

ada sisi lain dari sebuah peristiwa. Eugene J. Webb dan 

Jerry R. Salancik (dalam Ishwara, 2008: 67) 

mengemukakan, ada empat petunjuk yang dapat membantu 

wartawan dalam mengumpulkan informasi, yakni:  

 Observasi langsung dan tidak langsung dari situasi 

berita.  

 Proses wawancara.  

 Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui 

dokumen publik.  

 Partisipasi dalam peristiwa.  

 

Selama peliputan, penulis menggunakan salah satu cara 

seperti yang disebutkan di atas. Terkadang penulis 

menggabungkan lebih dari satu cara untuk memperoleh 

informasi dan rangkaian cerita yang lebih jelas, sehingga 

tidak kebingungan saat menuangkan ke dalam bentuk 

berita.  

Cara pertama yakni observasi langsung dan tidak 

langsung, kerap penulis gunakan selama bertugas. 

Observasi tidak langsung berupa pencarian informasi latar 

belakang terbukti mampu membantu penulis untuk 
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memahami konteks suatu peristiwa, juga saat 

menuangkannya menjadi berita.  

Ketika melakukan observasi langsung, penulis juga 

mampu memilah bagian dari peristiwa utama yang 

memiliki nilai berita. Contohnya, saat mengikuti rapat kerja 

(raker) antara Komisi VII DPR RI (membidangi energi) 

dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM), ada ucapan menarik yang dilontarkan oleh 

Menteri ESDM Jero Wacik.  

Saat raker berlangsung, tak berselang lama dari 

penangkapan Kepala SKK Migas (nonaktif) Rudi 

Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Jero mengusulkan agar anggaran SKK Migas dimasukkan 

ke dalam APBN (judul berita: Jero usulkan anggaran 

SKK Migas masuk APBN).  

Akan tetapi jika dimasukkan dalam APBN, Jero 

menyatakan gaji karyawan SKK Migas tidak bisa langsung 

disamakan jumlahnya dengan gaji pegawai negeri sipil 

(PNS) (judul berita: Jero: Gaji Karyawan SKK Migas 

tak sama dengan PNS).  

Ucapan menteri tersebut penulis rasa memenuhi nilai 

berita kemasyhuran (prominence) dan dampak (magnitude), 

seperti yang disebutkan Ryan M. Thornburg dalam 

Producing Online News: Digital Skills, Stronger Stories 

(2011: 33). Nilai prominence, berhubungan dengan status 

Jero sebagai Menteri ESDM dan salah satu petinggi Partai 

Demokrat, sementara nilai magnitude akan berpengaruh 

kepada mereka yang bekerja di sana (SKK Migas) sejak 

badan itu bernama BP Migas dan PNS yang jumlahnya 

banyak.  

Cara memperoleh informasi kedua, wawancara, tidak 

luput penulis gunakan selama kerja magang. Sebelum 
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mewawancara narasumber, penulis akan membuat daftar 

pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dicari. 

Penulis pernah melakukan wawancara via sambungan 

telepon dan tatap muka.  

Penulis juga pernah menggabungkan cara kedua dan 

ketiga, wawancara dan pencarian bahan melalui dokumen 

publik. Saat mendapat tugas mengenai dampak perlambatan 

ekonomi China terhadap kinerja ekspor PT Krakatau Steel 

Tbk, penulis mengumpulkan data dengan mewawancara 

Wisnu Kuncoro, Corporate Secretary PT Krakatau Steel 

Tbk, melalui e-mail. Penulis juga membaca laporan 

keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi 

mereka guna mencatat data angka-angka. Tulisan ini 

akhirnya tidak dimuat dalam Kontan Online.  

 

3. Tahap Penulisan  

Gaya penulisan berita media online memiliki ciri khas 

jika dibanding dengan media cetak. Meski begitu, produk 

berita online tetaplah berita (Thornburg, 2011: 31). Media 

online memiliki elemen-elemen berita dan nilai-nilai berita 

yang serupa dengan media tradisional (Thornburg, 2011: 

43).  

Meski begitu, saat-saat awal kerja magang, penulis 

sempat merasakan „gegar medium‟. Penulis masih terbawa 

gaya menulis untuk media cetak. Hasilnya terlihat dalam 

berita berjudul Pemerintah antisipasi lonjakan harga 

pokok. Reporter yang ditandem dengan penulis memberi 

tahu jika untuk media online, sebuah peristiwa dapat 

„dipecah‟ menjadi lebih dari satu artikel berita online.  

Media online memiliki ciri yang menjadi pembeda 

utama dengan media-media tradisional, yakni kecepatan 

penyampaian informasi. Menurut Sirikit Syah dalam 
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Anggoro (2012: viii), media daring bertumpu pada 

kecepatan: dilaporkan secepat terjadinya, bahkan saat itu 

juga. Adanya beragam alat komunikasi dan kemudahan 

akses terhubung dengan internet, menjadikan pengiriman 

berita saat acara tengah berlangsung bukan hal yang 

mustahil saat ini.  

Nilai berita timeliness dalam media online, termasuk 

Kontan Online, ditunjukkan lewat ketersediaan berita yang 

terus menerus karena situs-situs berita tidak pernah berhenti 

beroperasi sementara waktu, layaknya stasiun televisi atau 

radio (Thornburg, 2011: 34).  

Jika reporter media cetak meliput berita untuk koran 

keesokan harinya, reporter media online bisa meliput 

sekaligus menulis draft berita dalam ponsel, yang akan 

dikirimkan ketika informasi-informasi lengkap telah 

diperoleh.  

Terutama untuk peristiwa-peristiwa penting, yang 

berpengaruh luas di masa depan, faktor kecepatan 

pengiriman berita sangat diperhitungkan. Hal ini penulis 

alami saat meliput uji kelayakan dan kepatutan (fit and 

proper test) calon panglima Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) di Komisi I DPR RI (membidangi pertahanan, 

penyiaran, hubungan luar negeri). Hari itu merupakan hari 

pertama penulis mengepos di DPR setelah di-rolling.  

Saat fit and proper test berlangsung, penulis 

memperhatikan jalannya peristiwa, anggota-anggota komisi 

yang menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada 

calon tunggal yang diajukan Presiden SBY, Kepala Staf 

Angkatan Darat (KSAD) Moeldoko. Dari interaksi antar 

anggota komisi-calon panglima TNI sewaktu pengujian, 

penulis berhasil membuat dua berita (judul berita: 
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Moeldoko dinilai tidak pernah langgar HAM, Ini 

jawaban Moeldoko soal operasi sajadah).  

Saat istirahat waktu ujian usai, pimpinan Komisi I 

langsung mengumumkan hasil fit and proper test sore itu 

juga. Ketika mengetahui hal tersebut, penulis langsung 

bersiaga mengetik draft berita yang akan dikirimkan ke 

kantor di ponsel, sembari menyimak hasil diskusi yang 

dipaparkan pimpinan Komisi I.  

Saat pimpinan sidang mengungkapkan Moeldoko lulus 

fit and proper test hari itu, penulis kemudian melengkapi 

draft berita yang sudah dibuat, lalu langsung 

mengirimkannya ke e-mail kantor (judul berita: Moeldoko 

terpilih jadi Panglima TNI baru).  

Meski mengutamakan kecepatan, faktor akurasi tidak 

lantas dinomorduakan. Hal ini diamini oleh Anggoro (2012: 

66) yang mengakui, ketepatan dan kebenaran jauh lebih 

utama dan penting, biarpun prinsip „kecepatan adalah 

segalanya‟ memang penting.  

Memang, akurasi ini bisa menjadi pengganggu karena 

wartawan harus bekerja di bawah tekanan waktu (deadline). 

Tekanan untuk menyampaikan berita kepada publik selagi 

masih hangat kerap menyebabkan kekeliruan-kekeliruan 

(Ishwara, 2008: 21-22). Tentang akurasi, Luwi Ishwara 

menegaskan, jadilah yang pertama untuk mendapatkan 

berita, tetapi yang utama berita itu harus benar (Ishwara, 

2008: 22).  

Dalam Kontan Online, sejak awal kerja magang penulis 

tidak diberi penekanan khusus mengenai kecepatan. 

Pembimbing magang hanya pernah satu kali menyinggung 

soal kecepatan ini, dengan memastikan penulis memiliki 

laptop, karena di lapangan nanti harus lekas mengirimkan 

berita. Walaupun tidak ketat, penulis telah berusaha 
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mengirimkan sesegera mungkin, kecuali jika ada berita 

yang penulis buat sebagai cadangan untuk esok harinya.  

Penulis memiliki pengalaman mengenai akurasi, yakni 

kesalahan pencantuman keterangan mata uang. Ketika itu, 

penulis baru beberapa hari mengepos di Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin). Penulis membuat berita 

tentang rencana Marubeni Corp, perusahaan asal Jepang, 

untuk membangun sejumlah power plant lain di Indonesia. 

Penulis menuliskan perkiraan nilai investasinya sebesar Rp 

1,5 miliar-Rp 2 miliar, padahal seharusnya dalam satuan 

dollar Amerika Serikat (AS) yakni USD 1,5 miliar-USD 2 

miliar.  

Panjang tulisan dalam media online tentu berbeda 

dengan media cetak. Di Kontan Online contohnya, untuk 

berita-berita tentang update pergerakan harga saham, tak 

jarang terdiri atas 2-3 paragraf saja. Meski tidak ada aturan 

baku mengenai panjang tulisan, penulis mengamati baik 

reporter maupun redaktur sudah mengetahui batasan 

panjang-pendeknya. Catatan untuk topik tertentu, misalnya 

tata kelola industri minyak bumi dan gas di Indonesia, 

membutuhkan pembahasan yang komprehensif dan tidak 

bisa dipotong-potong, sehingga tidak menjadi kesatuan 

artikel yang utuh.  

Satu hal lagi yang membedakan isi berita media cetak 

dan media online adalah jumlah narasumber. Jika sebuah 

artikel media cetak menyertakan keterangan paling sedikit 

dari dua narasumber, umumnya dalam media online cukup 

memuat pernyataan seorang narasumber sudah memenuhi 

syarat untuk dipublikasikan.  

Meski begitu, bila sebuah berita membutuhkan 

keterangan berimbang (cover both sides), reporter media 

online harus mengejar keterangan dari sumber lain tersebut. 
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Hal ini pernah penulis lakukan saat menanyakan tanggapan 

kepada Dirjen Hubungan Industrial & Jaminan Sosial 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ruslan 

Irianto, mengenai aduan pekerja dan buruh yang tidak 

memperoleh tunjangan hari raya (THR). Keterangan dari 

Ruslan kemudian penulis konfirmasi ke pihak Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui pengacara publik 

mereka, Nelson Nikodemos (judul berita: LBH desak 

Menaker tindaklanjuti aduan soal THR).  

Adapun setiap media, baik cetak atau online, memiliki 

tata cara penulisan artikel masing-masing. Begitu juga 

dengan Kontan Online. Untuk judul berita, berbeda dengan 

lazimnya penulisan judul berita di media, huruf kapital 

hanya digunakan di awal judul, lalu untuk nama orang, 

hewan, kota, merek dagang, lembaga, atau organisasi.  

Contoh beberapa judul berita yang dikerjakan penulis:  

 
Manajemen Blackberry berencana jual perusahaan  

PDIP tunjuk Olly Dondokambey jadi Ketua Komisi XI  

Garuda resmikan konservasi burung Jalak Bali  

Menperin: Posisi Kepala BKPM Wewenang ‘Babe’  

 

Pada bagian teras berita/lead, sebelum masuk ke isi 

lead, dicantumkan nama kota tempat berita ditulis, dengan 

huruf kapital seluruhnya. Jika menyadur berita dari kantor 

berita asing, prinsipnya serupa yakni nama kota tempat 

berita ditulis atau ibukota negara tempat peristiwa yang 

diliput berlangsung.  

Contoh lead berita yang dikerjakan penulis:  

 

2013, bisnis online mencapai 19 juta transaksi  

 

JAKARTA. Pertumbuhan bisnis online di Indonesia yang 

berkembang pesat sejak 2011, salah satunya didukung oleh 

peningkatan penetrasi internet yang mencapai 20% dari total 

populasi Indonesia. Di tahun 2012 terjadi 12 juta transaksi senilai 
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US$ 266 juta. Nilai transaksi itu diperkirakan akan membengkak 

lagi di tahun ini.  

 

London memicu rekor harga perumahan di Inggris  

 

LONDON. Konsultan riset perumahan yang berbasis di 

London, Acadametrics, mengungkapkan, para pembeli rumah 

premium London yang mengucurkan uang mereka ke ibu kota 

negara Inggris itu telah mendorong terciptanya rekor baru harga 

rumah di Inggris Raya.  

 

Alur berita berlanjut ke fakta atau kutipan yang 

mendukung lead (Ishwara, 2008: 98), yang terletak pada 

tubuh berita. Selain memuat dua hal tersebut, penulis turut 

mencantumkan informasi sekunder seperti latar waktu 

peristiwa berlangsung.  

Sementara pada bagian penutup (ending), penulis 

umumnya memaparkan fakta-fakta lain, penjelasan langkah 

yang selanjutnya akan dilakukan, atau ringkasan informasi 

terdahulu yang berguna mengingatkan pembaca.  

Berikut contoh tubuh berita yang dikerjakan penulis:  

 

 

Gandeng K-Food, Berjaya rilis Sour Sally Mini  

 
Gerai Sour Sally selama ini ditemui di lokasi-lokasi 

eksklusif, sementara Sour Sally Mini ditujukan bagi segmen 

kelas menengah. “Kualitasnya sama seperti Sour Sally yang 

berdiri sejak 2008,” tegas Donny, Jumat (5/7) siang, di gerai 

Sour Sally di Pacific Place. Meski begitu, ada beberapa 

perbedaan yang membuat Sour Sally Mini lebih ramah bagi 

kantong.  
 

Adapun contoh penutup berita yang dikerjakan penulis:  

 

Suplai ruang perkantoran di Surabaya masih tinggi   

 
Untuk luas gedung perkantoran yang sudah berdiri di 

Surabaya, rata-rata sebesar 10.000 meter persegi (m2). Jumlah 

ini berkembang menjadi 20.000-30.000 meter persegi (m2) di 

tahun-tahun mendatang.  
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Selain bertanggung jawab menyetor berita hasil 

peliputan, penulis juga beberapa kali mengolah informasi 

dari siaran pers. Salah satu dosen penulis pernah 

mengatakan, siaran pers ialah sumber berita yang memiliki 

nilai terendah dibanding bentuk lain, seperti reportase, 

wawancara, konferensi pers, hasil pencarian internet, atau 

dari kantor berita.  

Saat di lapangan, penulis menemukan jika pembuatan 

berita dari siaran pers sudah umum dilakukan oleh para 

reporter. Utamanya bagi para reporter media online, yang 

memiliki target jumlah berita per hari yang harus 

dikirimkan ke kantor.  

Keberadaan kiriman siaran pers dari lembaga atau 

konsultan public relations (PR) tertentu membantu mereka 

yang belum memenuhi target berita harian. Penulis sendiri 

kerap menerima kiriman siaran pers dari petugas humas 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Kemnakertrans). Pihak humas kementerian yang dipimpin 

politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin 

Iskandar, ini terbilang sangat rajin mengirimkan siaran pers 

kepada para wartawan yang alamat surelnya tercatat di 

database mereka.  

Meski begitu, tidak semua siaran pers yang penulis 

terima kemudian diolah menjadi berita. Penulis memilah 

informasi mana yang masih „masuk‟ dalam bahasan Kontan 

Online, misalnya data angka berupa jumlah kiriman uang 

dari tenaga kerja Indonesia (TKI) selama Lebaran tahun 

2013 (judul berita: Lebaran tahun ini, TKI kirim Rp 15 

triliun) atau jumlah TKI yang mudik (judul berita: 

Lebaran, 100.000 TKI mudik ke Indonesia).  

Bila penulis merasa isi siaran pers tidak „masuk‟ 

bahasan jika dimuat Kontan Online, penulis tidak akan 
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mengolah isi siaran pers tersebut menjadi berita. Selain itu, 

karena bersifat pemberitahuan satu arah, siaran pers tidak 

selalu bisa menjadi andalan. Hal ini ditemukan reporter 

harian Bisnis yang juga mengepos di Kemnakertrans, 

Dhika, yaitu ada penyebutan jumlah yang salah pada siaran 

pers tentang arus urbanisasi ke provinsi DKI Jakarta setelah 

Lebaran.  

Tidak hanya membuat berita hasil peliputan atau 

pengolahan siaran pers, penulis juga menyadur berita dari 

wire untuk kanal internasional. Pemilihan berita yang akan 

disadur ini merupakan hak penulis, meski di awal penulis 

sempat menyadur berita yang telah dipilihkan oleh redaktur 

(judul berita: Jika sebelumnya penggerak, China kini 

jadi ancaman; Setelah  6 tahun, Nokia-Siemens sepakat 

cerai; Harga emas diprediksi jatuh ke level US$ 1.000). 

Karena Kontan Online merupakan media yang berfokus 

pada ekonomi, berita yang penulis pilih untuk disadur biasa 

diambil dari kanal ekonomi atau bisnis. Adapun situs berita 

yang kerap penulis andalkan yakni Reuters (kanal bisnis 

dan ekonomi), Bloomberg, CNBC.com, serta BBC News.  

Pemilihan berita yang akan disadur biasanya tidak 

menyulitkan penulis. Tantangan justru terjadi ketika proses 

penyaduran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), arti menyadur adalah menyusun kembali cerita 

secara bebas tanpa merusak garis besar cerita, biasanya dari 

bahasa lain (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005: 

976).  

Penulis menemukan, berita-berita dari wire memiliki 

urutan acak. Fakta ini pernah diberitahu oleh salah satu 

redaktur Kontan Online, karena itu sebagai reporter, penulis 

tidak hanya menerjemahkan isi berita. Penulis harus 
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memilah bagian informasi yang berhubungan dengan 

berita, bagian mana yang bisa dibuang.  

Di samping itu, penulis juga harus menyusun berita 

dalam bahasa Indonesia sesuai apa yang sudah penulis 

baca. Ketika menemukan kata-kata baru yang asing, penulis 

mengandalkan aplikasi kamus yang terdapat di ponsel 

penulis. Sementara saat menemukan istilah ekonomi, 

seperti bearish atau bullish, penulis mengandalkan berita-

berita Kontan Online terdahulu yang diakses lewat indeks 

berita, untuk mengetahui pengertian istilah tersebut 

(http://search.kontan.co.id).  

 

4. Tahap Pengolahan Berita  

Tahap selanjutnya adalah pengolahan berita. Pada tahap 

terakhir ini, yang memiliki peran adalah para redaktur 

Kontan Online. Seperti yang penulis gambarkan dalam 

bagan alur pemberitaan Kontan Online di bagian 

Kedudukan dan Koordinasi, berita-berita yang telah 

dikirimkan reporter ke e-mail kantor 

(kontan1119@gmail.com), selanjutnya diolah redaktur 

melalui aplikasi content management system (CMS) milik 

Kontan Online. Redaktur bertugas mengedit naskah berita 

yang masuk ke dalam pesan baru (inbox) e-mail kantor 

tersebut.  

Pengeditan mencakup ejaan nama narasumber, 

penyesuaian dengan gaya tulisan artikel-artikel Kontan, 

pengubahan judul, juga „penjahitan‟ (penggabungan lebih 

dari 1 berita dan penulisan kembali) berita hasil liputan 

reporter.  

Penyesuaian dilakukan karena berdasarkan pengamatan 

dan pengalaman penulis selama kerja magang, Kontan 

memiliki gaya penulisan yang cenderung santai, layaknya 
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sedang berbicara langsung, bukan bahasa formal. Penulis 

mendapati beberapa kata yang sering digunakan dalam 

artikel berita Kontan, yang sebelumnya tidak pernah 

penulis temui di media cetak lain. Contohnya, „adapun‟, 

„nah‟, „perlu diketahui‟, „sebagai catatan‟.  

Berikut tabel perbandingan tulisan mentah penulis yang 

belum diedit dengan hasil pengeditan Barratut Taqiyyah, 

salah satu redaktur Kontan Online.  

 

Tabel 3.1 

Perbandingan naskah  

 

Elemen  Naskah belum diedit Naskah sudah diedit 

Judul berita  China, pengendali yang 

kini menjadi ancaman  

Jika sebelumnya 

penggerak, China kini 

jadi ancaman  

 

Lead berita  BEIJING. Penurunan 

aktivitas produksi di China 

masih berlanjut, seperti 

ditunjukkan oleh dua hasil 

survei produksi yang keluar 

Senin (1/7). Para ahli yang 

dikutip dari CNBC 

menyatakan survei tersebut 

menggambarkan risiko 

negara dengan 

perekonomian terbesar 

kedua di dunia, terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

global.  
 

BEIJING. Perekonomian 

China masih tertekan. Hal 

itu dapat dilihat dari 

penurunan aktivitas 

manufaktur Negeri Panda 

tersebut di sepanjang Juni 

lalu. Ada dua hasil survei 

yang dirilis hari ini (1/7) 

merefleksikan hal 

tersebut.   
 

Tubuh berita  Menurut data Biro Statistik 

Nasional China, purchasing 

managers index (PMI) 

resmi negara tirai bambu 

itu pada Juni terjun menjadi 

50.1 dari 50.8 bulan Mei.  

 

Di sisi lain, pembacaan 

akhir dari HSBC PMI jatuh 

ke indeks terendah 

sembilan bulan terakhir 

yakni 48.2, di bawah 

estimasi sebesar 48.3, serta 

menurun dari indeks 49.2 

Pertama, data Biro 

Statistik Nasional China 

menunjukkan, purchasing 

managers index (PMI) 

resmi China pada Juni 

menurun menjadi 50,1 

dari sebelumnya 50,8 

pada Mei.  

 

Kedua, data HSBC PMI 

yang menunjukkan 

indeks PMI jatuh menjadi 

48,2, yang merupakan 

level terendah dalam 
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bulan sebelumnya.  
 

Perlu diketahui, pembacaan 

di atas 50 berarti 

peningkatan aktivitas. 

Sebaliknya, PMI di bawah 

50 menandakan kontraksi.  

 

“China memainkan peranan 

sangat besar di 

pertumbuhan ekonomi 

global. Jika tren ini terus 

berlanjut, akan berpengaruh 

buruk pada dunia,” jelas 

David Poh, regional head of 

asset allocation dari Societe 

Generale Private Banking.  
 

Jika selama beberapa tahun 

terakhir China menjalankan 

roda perekonomian dunia, 

negara itu kini menjadi 

ancaman bagi pertumbuhan 

ekonomi dunia.  
 

sembilan bulan terakhir. 

Angka tersebut di bawah 

estimasi analis yang 

mematok angka 48,3 dan 

lebih rendah ketimbang 

indeks bulan Mei sebesar 

49,2.  
 

Analis menilai, kondisi 

itu menandai tingginya 

risiko pada negara 

dengan perekonomian 

kedua terbesar itu 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi global.  

 

Perlu diketahui, level 

PMI yang berada di atas 

level 50 menunjukkan 

adanya peningkatan 

aktivitas. Sebaliknya, 

PMI di bawah 50 

menandakan kontraksi.  

 

David Poh, regional head 

of asset allocation 

Societe Generale Private 

Banking berpendapat, 

setelah sebelumnya 

menggerakkan 

perekonomian global 

dalam beberapa tahun 

terakhir, saat ini China 

menjadi ancaman bagi 

pertumbuhan ekonomi 

dunia.  

 

“China memainkan 

peranan sangat besar di 

pertumbuhan ekonomi 

global. Jika tren ini terus 

berlanjut, akan 

berpengaruh buruk pada 

dunia,” jelas Poh.  

 

Dia pun lantas 

memberikan sejumlah 

data mengenai China, di 

mana 33% ekspor China 

mengalir ke zona Eropa. 

Selain itu, perusahaan 

tambang Australia juga 

Proses peliputan dan..., Erika Anindita Dewi, FIKOM UMN, 2013



40 

 

sangat bergantung dengan 

pertumbuhan ekonomi 

China.  

 

"Demikian pula halnya 

dengan Amerika Latin. 

Tingkat konsumsi AS 

bisa melemah jika 

perekonomian global 

tidak tumbuh seperti yang 

diharapkan," paparnya.  

 

Penutup berita  Sementara, dikutip dari 

Nomura perlambatan di 

sektor pembangunan akan 

berlanjut, akibat dari 

kebijakan likuiditas ketat 

yang berpengaruh pada 

aktivitas perekonomian. 

Bank tersebut meramalkan 

pada Juli, PMI resmi akan 

terjun di bawah 50.  
 

Sementara, hasil riset 

Nomura menunjukkan, 

perlambatan pada sektor 

manufaktur China akan 

berlanjut, akibat dari 

kebijakan pengetatan 

likuiditas yang 

menurunankan aktivitas 

perekonomian. Bank 

tersebut meramalkan, 

pada Juli, PMI akan 

benar-benar terhempas ke 

bawah level 50.  

 

"Lemahnya angka PMI 

menekankan pandangan 

kami bahwa terdapat 30% 

kemungkinan tingkat 

PDB China akan turun di 

bawah 7% pada kuartal 

III atau kuarkat IV," tulis 

Zhiwei Zhang, chief 

China economist at 

Nomura.  

 

Selain pengubahan alur tulisan hingga menjadi berita 

Kontan yang sebenarnya, redaktur juga memiliki 

wewenang mengubah judul berita. Biasanya, hal ini 

dilakukan jika judul yang dibuat reporter tidak sesuai 

dengan isi artikel, atau judul berita tidak efektif (terlalu 

panjang). Penulis beberapa kali mengalami hal ini. Berikut 

tabel perbandingan judul berita yang dibuat oleh penulis 

dengan judul berita yang telah diedit redaktur.  
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Tabel 3.2  

Perbandingan judul berita  

 

Elemen Hasil buatan penulis Hasil editan redaktur 

Judul berita  China, pengendali yang 

kini jadi ancaman  

Jika sebelumnya 

penggerak, China kini 

jadi ancaman  

Tentang kinerja DPR, 

Marzuki: bukan masalah 

kuantitas  

Target legislasi DPR 

tak akan terkejar  

Mandatori 10% biodiesel 

dorong penggunaan 

energi terbarukan  

Jika sukses, mandatori 

biodiesel ditambah jadi 

20%  

Jero: gaji karyawan SKK 

Migas tidak bisa 

disamakan dengan PNS  

Jero: gaji karyawan 

SKK Migas tak sama 

dengan PNS  

 Moeldoko tetap 

perjuangkan remunerasi 

TNI naik 20%  

Moeldoko janji 

tingkatkan remunerasi 

TNI  

 

Meski tidak ikut mengolah berita, penulis tetap 

berkoordinasi dengan pembimbing magang, mengenai 

keterangan berita yang belum jelas atau untuk memastikan 

hal lain, seperti besaran jumlah investasi.  

Redaktur juga memiliki kewenangan untuk 

menggabungkan berita dari para reporter yang kebetulan 

meliput peristiwa yang sama,  atau pada satu topik berita 

yang menjadi fokus redaksi. Proses penggabungan ini, 

menurut reporter Kontan Online, Oginawa R Prayogo, 

biasa disebut „menjahit‟ berita. Penulis pernah satu kali 

mengalami hal ini, yakni berita penulis digabung dengan 

reporter Kontan Online lain yang meliput peristiwa yang 

sama (judul berita: Hindari penumpukan, pemerintah 

pindahkan kontainer).  
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3.3.2 Kendala Magang yang Ditemukan  

 

Proses kerja magang yang telah dijalani penulis tidak selalu 

berjalan lancar, karena penulis juga mengalami beberapa kendala di 

lapangan. Pertama, saat mengepos di DPR selama kurang lebih seminggu 

terakhir sebelum magang selesai. Penulis selama ini lebih sering membaca 

berita di koran dibandingkan menonton tayangan berita di televisi, 

sehingga ketika meliput di DPR, tempat narasumber-narasumber politik 

mudah ditemui, penulis kerap hanya mengetahui nama, tetapi tidak tahu 

orangnya yang mana.  

Hal ini terjadi saat peliputan fit and proper test calon panglima 

TNI di Komisi I DPR. Saat sampai di lokasi, ujian belum dimulai, penulis 

melihat ada seorang pria anggota DPR yang diwawancara oleh awak 

media (mayoritas stasiun televisi). Penulis yang tidak tahu identitasnya 

kemudian bertanya kepada reporter di sebelah penulis saat itu (di 

kemudian hari penulis tahu dia reporter Detik.com), dan diberitahu jika 

orang itu ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Tjahjo 

Kumolo.  

Kedua, berhubungan dengan minimnya pengetahuan yang penulis 

miliki tentang dunia ekonomi sektoral (non-makro), seperti manufaktur. 

Saat bertugas di Kemenperin, penulis mengamati isu-isunya berupa isu 

atau pembahasan lanjutan seperti wacana penambahan investasi, rencana 

pembangunan pabrik, kerja sama yang baru sampai tahap 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dan hal-hal sejenis.  

Penulis yang asing dengan hal tersebut alhasil harus selalu mencari 

background berita dari artikel-artikel sebelumnya yang ada di database 

Kontan Online guna mengetahui duduk perkara suatu isu. Selain mencari 

dari berita-berita terdahulu, penulis juga sering bertanya kepada reporter-

reporter lain yang mengepos di Kemenperin. Dengan bertanya, penulis 

memperoleh gambaran lebih jelas dan mampu menentukan angle baru 

sebuah berita, apalagi jika kabar perkembangannya tidak menunjukkan 

banyak perbedaan.  
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