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media, kedekatan satu sama lain akan semakin meningkatkan kinerja 

yang lebih baik. Mungkin memang dilakukan secara bergantian agar 

ada juga beberapa reporter di lapangan untuk mencari berita sehingga 

media daring Kompas.com tetap menjadi salah satu portal berita yang 

selalu update dan banyak dibaca oleh masyarakat. 

Tak hanya itu, penulis juga kerap melihat beberapa berita yang 

di-posting oleh editor merupakan hasil liputan dari media-media lain, 

walaupun memang sumber berita tersebut juga tergabung dalam Grup 

Kompas Gramedia. Mungkin dengan adanya penambahan wartawan 

dalam desk Megapolitan dan koordinasi peliputan yang lebih matang, 

berita-berita yang ada pada Kompas.com merupakan hasil murni dari 

liputan para wartawan Kompas.com. Mungkin, untuk beberapa kali tak 

masalah jika mengambil bahan berita dari media-media lain tersebut. 

Namun, alangkah lebih baiknya jika sedikit lebih dikurangi saja. 

Selain itu, alangkah baiknya PT. Kompas Cyber Media 

mengadakan pelatihan/seminar, baik bagi redaksi maupun seluruh 

manajemen. Seiring berjalannya waktu, tentu tiap orang perlu 

mempertajam dan menambah ilmu dari siapa saja dan mana saja. Hal 

ini pun tak terkecuali bagi anak magang. Bagi setiap anak magang, 

suatu pelatihan justru akan semakin menambah pengetahuan dan 

wawasan terkait dunia jurnalistik. Salah satu contohnya dengan 

menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidangnya.  
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