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Hasil Wawancara
Sejak Kapan Berdirinya Tirto.id?
Kita mulai mengumpulna orang dari
januari 2016, namun untuk lahirnya kita
menggunakan tanggal lahir, tanggal 16
bulan enam tahun 2016
Dari pertengahan tahun 2016 berdirnyanya
tirto.id, hingga sekarang bagaimana mas
menghidupi media ini?
Sekarang masih pake duit pribadi, sampe
sekarang belum ada masuk duit, adanya
keluar duit. Kamu pikir gojek itu sudah
dapat untung?, ya belum yaa mungkin
pemasukan sudah ada tapi pasti belum
untung dia, kamu tau pengeluaran
tokopedia setiap bulan?, itu bisa satu
milyar lebih malah, pendapatannya? Gak
ada sampe segitu.
Bisnis media, itu bisnis valuasi, bisnis itu
punya nilai.
Latar belakang berdirinya tirto itu apa mas?
Jadi bi, tirto bagi saya berbeda dengan
semua media yang ada, jadi kalo media lain
cepet-cepetan tirto tidak cepet-cepetan,
kalo media lain berkata seperti kata
narasumber tirto tidak berkata seperti kata
narasumber, tirto menulis berita secara
lengkap, mateng. Tirto menuliskan berita
secara panjang, karena kami riset dan saya
punya kecendrungan bahwa masyarakat
hari ini membaca berita instant yang cepetcepetan, saya sedih melihat itu. Kalo
masyarakat membaca berita cepet-cepetan,
maka yang terjadi mereka akan menyukai
hal yang instant dan tidak memiliki
kecendrungan berpikir. Saya sengaja
membuat media yang punya kontek supaya
masyarakat semakin pinter karena saya
yakin kalo masyarakat semakin pinter,
suatu hari negara ini akan semakin bagus.
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Dengan bertujuan untuk mencerdaskan
masyarakat mengapa mas memilih
membuat tirto dalam bentuk online?
Media apa yang sesuai dengan anak muda
sekarang? teknologi hari ini yang orang
gak bisa lepas dengan hidup itu apa?
Internet, saya yakin saat ini media internet
lebih bebas melakukan apa saja dari pada
media-media lain, kamu mau suara, kamu
mau tv, semuanya ada di internet. Dan kalo
di media tv kamu gak bisa simpen radio
juga gitu kecuali kamu lariin ke internet,
dengan demikian sekarang induknya di
internet
Dan sesuai juga dengan faktor pengalaman
saya, saya bekerja di ranah online sejak
tahun 98 dari detik terus merdeka, dan
kemudian tirto.
Bagai mana mas membangun tirto untuk
dapat bersaing dengan media konvergensi?
Saya tidak membuat tirto untuk bersaing
dengan media-media konvergensi, tapi
saya berusaha tirto memiliki perbedaan
sehingga dengan diverensiasi yang dimiliki
oleh tirto bisa menjadi pelengkap dari
semua yang ada, jadi kita melengkapi dari
kekurangan-kekurangan dari yang dimilik
oleh orang lain. Tirto itu panjang-panjang,
kamu kalo bacanya capek, tirto itu
tulisannya bisa sampai 18 alinia sedangkan
media lain seperti detik paling hanya empat
alinea lima alinea.
Apa pembeda tirto dengan media lain?
Tirto isinya bukan wartawan, tirto isinya
orang riset, aku punya lima orang riset, tirto
itu media riset, media riset pertama di
Indonesia. misalnya contoh topic virza,
semua orang menulis tentang virza. kalo
kita tidak kita menulis tentang tokoh-tokoh
yang memiliki banyak istri. Kamu tau
berita mengenai Allan Naeir? itu pertama
kali ditulis oleh tirto, debuat dengan riset.
Kemudian kenapa kalau di tirto banyak
orang riset, kenapa membuat media
pemberitaan, kenapa tidak sebuah litbang
atau perusahaan riset?
Ya karena belum ada media riset, kalo ada
10 orang menjual nasi apakah kamu
menjual nasi juga? Kalo saya jual yang
berbeda, saya menjual sesuatu yang
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berbeda. Kalo orang gak ada yang berbeda
why shoud to going to me ?
Dalam pembuatan konten di tirto
bagaimana mas? alurnya bagaimana ?
Setiap minggu kita rapat, untuk
menentukan apa yang akan kita bahas, dan
apa yang lagi rame di internet, kemudian
kita bagi penugasan siapa yang meliput
yang bertugas mengumpukan data di
lapangan, siapa yang bertugas sebagai riset
yaitu bertugas mencari data-data mengenai
topik tersebut. Kemudian ditulis oleh
penulis, lalu di edit oleh editor lalu naik.
Jadi satu tulisan paling cepet dua hari. Kalo
kamu dateng ke kumparan satu hari satu
orang bisa nulis 20 tulisan. Kalo di sini satu
tulisan di tulis 3 orang.
Lalu mas dengan lambatnya naik berita,
trafik bagaimana?
Kamu liat? Dalam waktu belum setahun
posisi alexa kita berapa, 70. Belum ada
setahun udah 70. Kumparan berapa?
beritagar, jakarta post semua lewat. Kalo
gitu sudah terjawab dong.
Untuk satu berita ditulis dengan tiga orang
itu seperti apa mas?
Jadi reporter mengumpulan data premier
yang ada dilapangan, sembari itu ada orang
riset yang mencari data sekunder untuk
melengkapi data premier, dan kemudian
disatukan oleh penulis.
Berarti mas reporter atau jurnalis itu hanya
mengumpulkan data premier saja? data nya
berupa ?
Ya dia menuliskannya dalam bentuk berita,
dan riset juga menuliskannya dalam bentuk
berita, namun berita yang mereka buat bagi
tirto belum cukup tulisan itu harus dimix
digabung. Untuk media lain mungkin
tulisan reporter sudah jadi tapi bagi kami
belum jadi, masih mentah.
Kriteria penulis di tirto ini seperti apa mas?
Yaa rata-rata dari lulusan persma, pers
mahasiswa. Dan sudah mateng.
Jadi bagi tirto tulisan yang ditulis oleh
reporter itu belum matang, seperti tulisan
yang ada di media-media lain, walaupun
sudah ada yang cukup.
Jadi di setiap satu topik di tirto bisa
mengeluarkan berapa artikel mas?
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Yaa tergantung seberapa pentingnya itu
topik, kalo gak penting-penting baget ya
satu, bahkan bisa tidak ada. Tapi kalo
penting ya kita tidak ada batasan, namun
yaa tulisannya tetap masih memiliki
konteks bukan banyak tapi sekedar angin
lalu.
Jadi untuk topik Yang sedang hangat dan
banyak data yang bisa diolah ada ketentuan
batasan artikel yang akan dikeluarkan?
Oh tidak ada batasanya tidak ada aturan,
tapi ya demikian tulisan kita banyak namun
memiliki konteks yang dalam. Tapi kalo itu
penting, walaupun orang gak bikin kita
bikit artikel nya, seperti artikel Allan Naeir,
diawali dari tirto, sehabis itu media lain
mengutip tirto dan mulai banyak-banyakan
artike mengenai Allan Naeir, aku kalah
banyak dari media lain.
Jadi tidak ada aturan, asal topik yang di
angkat bagus, menarik,
Dalam pendistribusian konten, selain dari
website tirto sendiri, pendistribusian dari
mana lagi mas?
Yaa dari channel-channel kita semua,
seperti sosial media. Ada instagram ada
facebook ada twitter, biasanya tiga media
itu sih.
Kalo kerja sama dengan media agregator
mas seperti line update?
Ohh iya itu ada juga ada line update, Path,
ada Babe yaa itu lah.
Dengan kerja sama bersama perusahaan
agregator, membantu traffic yang ada di
tirto mas?
Ada tambahan, namun masih banyak yang
langsung melalui websitenya
Sebagai media baru mas, pertama kali biar
orang mengenai media tirto ini melalui apa
mas?
Melaui media sosial, ya gimana lg kalo
bukan media sosial, bagaimana orang tau
tirto, karena media sosial yang banyak
bentuknya
jadi
kita
melakukan
pendistribusian melalui itu.
Untuk target pembacanya nya tirto seperti
apa mas ?
Targetnya tirto, dari menengah ke atas
dalam segi intelektual, jadi bukan
berdasarkan dari sosial ekonomi. Jadi
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walaupun sosial ekonominya pas-pasan
tapi dia doyan baca dia target kita, kalo dia
kaya tapi gak mau baca dia bukan target
kita.
Yang kedua orang-orang yang mengambil
keputusan
Dan yang ketika anak-anak milenial
intelektual.
Untuk membuat atau meyakinkan orang
terhadap konten dan riset yang ada di tirto
bagaimana mas?
Yaa gak ada, kita kerjakan tulisan sebaik
mungkin dan kemudian kita naikkan ke
website tirto. Menurut kami tidak ada lagi
cara untuk membuat orang percaya selain
dari membuat konten yang berkualitas.
Contohnya kita tidak akan memuat artis
maju mundur cantik, tapi kita akan
membuat mengenai pengeluaran terbesar
artis Indonesia. Bahkan artisnya sendiri
tidak tau, kalo ternyata dia memiliki
pengeluaran tertinggi.
Jadi konten seperti apa mas yang pantas
dan layak untuk naik di tirto?
Kalo dia memiliki sesuatu yang baru,
memiliki ungsur kebaruan. Kamu harus
membedakan baru dengan cepat. Yang tirto
tulis adalah kebaruan,
Misal kalo si a meninggal aku tidak akan
menuliskan dia meninggal, tapi kita akan
menuliskan mengenai berapa sih harta
warisannya, apa dosa-dosanya, apa
kebaikannya, apa saja karya-karyanya. Itu
akan membuat lebih menarik.
News fact nya cantolan beritanya
mengenai dia meninggal tapi kalo dia
meninggal doang, orang akan menyangkka
siapa dia? Tapi kalo kita tulis siapa sih nih
yang meninggal apa, jadi orang bacanya
wah ini orang hebat loh.
Setelah itu ada permasalahan gak? ada
yang menggangu masyarakat gak? kalo
gak ada ya ngapain kita tulis. Seperti kaya
gojek, setiap ahri ada gojek, tapi kan dia
mengaku gojek berupa karya bangsa tapi
sebenernya aplikasinya yang buat orang
india. Bohong dong dia. Itu kan ada
masalah, mereka berbohong mengklaim
bahwa ini adalah karya bangsa, dia
membohongi publik supaya laku.
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Mas sebelumnya sudah melakukan riset
mengenai orang yang tidak terlalu suka
membaca lama di depan monior?
Tidak saya tidak pake riset, dan makanya
itu tirto agak sulit untuk diterima, tapi saya
yakin dengan konten yang menarik dan
memiliki kontek, orang-orang akan
membacanya
Contoh aku ngebuat konten yang menarik
seperti cerita dewasa, atau Naruto, atau
manga. Kan gak mungkin bacanyanya
sebentar.
Tapi mas setuju dengan orang yang tidak
kuat untuk membaca lama-lama di depan
monitor?
Sekarang terbukti, loh salah satunya bisa
dilihat dari rating kita, metro tv news itu
lewat, jadi terbukti kalo orang menyukai
artikel panjang tapi berbobot. Jadi selama
ini salah orang tidak suka artikel panjang,
sekarang orang tidak suka dengan artikel
yang tidak memiliki bobot yaa tentunya
artikel itu pendek.
Yaa anologi nya kalo ada makanan yang
banyak dan enak semua pasti orang akan
menyicipi satu-satu makanan tersebut.
Untuk modal bisnis media ini berasal dari
mana mas?
Dari modal perusahaan, maksudnya modal
perusahaan ya uang yang terkempul dari
teman-teman pendiri.
Dengan belumnya pendapatan, dan hingga
sekarang masih menggunakan modal
apakah akan bertahan seperti itu terus mas?
Yaa saya akan cari duit, namun sampai
sekarang belum ada pemasukan dan ke
depannya kita akan cari pemasukan.
Kenapa seperti itu mas? dengan rating yang
terhitung cepat naik seharusnya kan sudah
banyak iklan yang di dapatkan?
Kenapa
demikian,
karena
saya
mementingkan konten atau produk yang
kita jual, kalo kita dari pertama jualan
maka harga saya akan murah, kamu tau kan
perbedaan kayu sama kursi? mahalan kursi
kan, maka demikian saya ingin mengolah
dulu supaya konten yang dihasilkan oleh
tirto lebih bagus. Kalo dari awal saya buka
dengan konten yang ecek-ecek rating yang
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Untuk lebih meyakinkan, bener mas belum
ada penghasilan sepersenpun, dari lini
manapun?
Iyaa… tidak ada sepersen pun, sekarang
seperti ini saja, kamu di sekolahkan oleh
orangtua kamu, memang mereka dapet
apa? gak dapet apa-apa kan.
Tapi setelah kamu lulus sma kamu mau
kerja? atau kamu mau lulus S1 dulu atau
S2? pasti kamu nyari yang tinggi dulu kan,
biar harga jual kamu itu mahal.
Dilatar belakangi apa mas kok berani
banget gitu?
Yaa mang seperti itu bisnis online, aku
diriin meredeka tiga tahun gak dapet
penghasilan, detik lebih parah, lima tahun
aku gak dapet penghasilan.
Bisnis ini bukan bisnis kacang goreng,
kamu jual kamu dapet uang.
Kamu tau merdeka, aku diriin dengan
modal 35 milyar dalam waktu setahun
harga merdeka.com jadi 350 milyar,
ditawar oleh investor.
Berjalannya waktu, dengan hanya
menggunakan modal perusahaan apakah
pernah mengalami kesulitan di dalam
keuangan?
Sukur alhamdulilah belum, saya sudah
mempersiapkan sampe tiga tahun. Saya
saudah menyiapkan dana sampe tiga tahun.
Tapi apabila di tahun pertama sudah
memiliki penghasilan ya gapapa, dan
misalnya di tahun ke dua masing inggin
membenahi konten, yaa gapapa juga tp
yang pasti apa bila ada pemasukan di tahun
ke dua, penghasilannya akan lebih besar
dibanding pada tahun pertama.
Tapi aku tidak mau terlalu dini untuk
menerima penghasilan, ya itu aku mau
meningkatkan konten ku dulu.
Untuk pemberitaan yang berupa brand?
Atau rubrik yang bersifat advs?
Ohh belum, tapi itu akan ada. Saya
meyakini dengan konten yang baik harga
jual kita akan juga mahal.
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Kita berbicara untuk kedepannya iklan
yang akan masuk dalam bentuk seperti apa
mas?
Kita akan menjual iklan yang tidak
merusak citra tirto juga, karena kita tidak
menjual barang tapi kita menjual image.
Kita lihat seperti media tv netgeo, memang
ada iklan? dikit iklannya, dan apabila
netgeo mengiklankan seperti iklan-iklan
sosis kan engak banget.
Seperti itu yang akan kita targetkan,
layaknya kalo orang memasang iklan di
dalam netgeo brand nya akan merasa
terhomat, dan masang media itu pastilah
mahal.
Mas berani mas memasang iklan dengan
harga tinggi?
Ohh berani, karena orang yang membaca
media kita adalah orang-orang yang
berintelektual. Orang yang berintelektual
tidak murah harganya.
Selama ini sudah ada mas yang berminat
memasang iklan di trito.id?
Oh sudah, jadi kira-kira juni atau juli
traveloka akan masang iklan dikit. Tapi
bukan iklan biasa, jd mereka akan
mengangkat travel scient. Karena tirto ini
juga penuh akan scient.
Mereka memasang iklan satu hari dengan
harga 50 juta, mereka mau nyoba selama
seminggu.
Harga iklan di detik 70 juta di tirto baru
berapa tahun udah 50 juta. Detik sudah 19
tahun dari 98 sampe sekarang. Kita baru
setahun dengan selesih harga yang cuma
sidikit.
Tapi detik iklan nya banyak banget yang
ngebuat kamu gak nyaman.
Makanya aku maunya iklan nya dikit aja di
tirto tapi dengan harga yang mahal. Toh
berarti pendapatannya akan sama kan, tapi
tidak menggangu pembaca.
Kalo para pengiklan merasa harganya
tergolong tinggi apakah nantinya akan ada
kebijakan mas?
Yaa kalo gak mau ya sudah gak usah,
bukan maksudnya jual mahal. Tapi kita
menjaga image kita
Dan orang yang dapat memasang di tirto
mereka dapat bangga karena dia dapet spot
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iklan yang prestis dan iklannya gak ecekecek.
Toh kalo aku masang iklan banyak-banyak
mereka juga rugi, misalkan aku masang
iklan lima orang kan bakal ngeliat limalimanya, beda kalo aku masang iklan Cuma
dua atau maksimal tiga orang akan fokus
terhadap iklan yang kepajang.
Mengapa mas sungguh menjaga prestice?
Ohh iya itu harus dijaga, rang kita
membuat konten-konten yang prestice nya
tinggi, masa kita mau jual murah.
Kemudian apa pekerjaan Marketing di
Tirto mas?
Aku itu belum punya apatuh, sales lah
mungkin namanya untuk nyari-nyari orang
yang mau masang iklan. Marketing disini
ya cuma mengurusi keuangan tirto saja.
Tapi mungkin kedepannya akan ada.
Traveloka saja dia ngirim email ke email
tirto.
Kenapa mas yakin betul untuk menjalani
strategi seperti ini?
Ya kenapa saya bisa sombong seperti ini
haha…, karena yang saya buat ini bukan
media sembarangan, kalo saya buat kaya
media-media yang lain ngapain saya
sombong-sombongin.
Karena
saya
memiliki keyakinan gak semua media bisa
membuat seperti media tirto.
Untuk kedepannya untuk mengantisipasi
apabila tidak ada pendapatan atau iklan
yang masuk seperti apa mas langkahnya?
Ohh. pasti akan ada iklan yang masuk, tapi
ya saya siap untuk tiga tahun.
Kalaupun misalnya tiga tahun kita tidak
menerima masukan, ya sudah tirto saya
jual. Kamu liat merdeka saya bangun
dengan 35 milyar saya jual 350 milyar
apakah tidak menggiurkan.
Jadi selama berjalannya tirto hal yang
tersulit yg menjadi masalah tirto itu apa
mas?
Yaa kita kesulitan untuk meyakinkan orang
bahwa konten yang berkualitas itu tidak
bisa ditulis secara pendek. Kesulitannya
adalah untuk meyakinkan masyarakat
terhadap konten yang berkualitas, karena
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tidak semua masyarakat tidak suka
membaca tulisan yang panjang-panjang.
Bukan tidak kuat, tapi tidak suka.
Oiya mas, bagaimana mas dapat
memastikan pengiklan untuk memasang
iklan di tirto dengan harga yang mahal?
Yaa kita liat saja dari konten yang kita buat,
target kita adalah masyarakat intelektual
menengah ke atas dan rata-rata orang yang
memiliki intelektual yang tinggi setatus
perekonomian nya baik.
Apabila nanti sudah masuk iklan, apakah
nanti ada kebijakan untuk mempercepat
produksi tulisan?
Ohhh tidak. Saya percaya dengan konten
yang saya buat. Dengan konten yang baik
pasti para pembaca juga akan lari ke kita.
Dan apabila pihak pengiklan meminta
untuk mempercepat naiknya berita, yaa
mungkin aku tolak karena itu membuat
perbedaan tirto dengan media lain jadi
sama. Kalo mereka tetap ngotot yaa mereka
harus siap bayar lebih mahal, mahal banget
malah.
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Hasil Wawancara
Selamat sore embak, pertama-tama embak
bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya uni lubis saya managing Rappler
Indonesia
Apa yang melatarbelakangi Rappler
Indonesia berdiri?
Ehh, kamu kan tadi sudah bilang kamu
sudah mengumpulkan data mengenai
seberapa banyak orang mengkonsumsi
informasi, sekarang makin banyak dalam
lima tahun terakhir semakin banyak orang
mengkonsumsi informasi melalui digital
terutama anak-anak muda yang berusia dari
15 tahun sampai 29 tahun hingga ke 39
tahun
sekarang
bergerak
mengkonsumsinya melalui digital.
Sehinga di situ peluang ketika konsumsi
berubah sehinga media dengan prinsip
knowing your audience menggunakan
peluang tersebut untuk mendistribusikan
kontennya dengan digital pula dengan
menggunakan platform internet. Makanya
kemudian muncul, seperti detik.com saja
tahun ini dia 19 tahun yang sebetulnya
kebiasaan untuk mengkonsumsi internet
secara digital itu sudah dibangun oleh detik
dari 19 tahun yang lalu hampir 20 tahun ya.
Tapi yang rame-rame nya itu baru di lima
tahun terakhir karena juga bareng dengan
ramenya media sosial.
Media sosial juga memberikan peluang
untuk bisa media-media online ini atau
media
daring itu mempromosikan
kontennya melalui platform seperti
facebook, twitter ada yang mungkin dari
line seperti anak muda mendapatkan konten
nya dari line, setau saya seperti itu. Untuk
video, gambar grafis mungkin bisa melalui
Instagram.
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Jadi kenapa? karena kebutuhan dan pola
konsumsinya berubah, menjadi lebih
digital.
Apa bedanya Rappler dengan media online
yang lain?
Kalo kamu liat bio nya Rappler kita tidak
menyebut diri kita media online tapi social
news side, sebagian orang tidak paham
yang menggangap Rappler itu adalah sosial
media, padahal engak, sosial news side
adalah situs nya news yang didistribusikan
dengan menggunakan platform-platform
sosial networking yang ada, atau media
sosial. Jadi Rappler itu, berdiri di filippina
lima tahun yang lalu, itu bentuknya
berteguh dari 4 empat pilar. Yaitu yang
pertama prinsip jurnalistik yang tidak
dikompromikan, yang artinya betul-betul
menjalankan
prinsip
jurnalistik,
coverbotside, akurasi menjalankan kode
etik jurnalistik, verifikasi paling penting.
Tidak ada berita yang terbit sebelum
adanya verifikasi. Itu bedanya antara
netizen yang bisa menaikan foto atau
informasi di media sosialnya sesukanya,
sedangkan jurnalis tidak bisa seperti itu,
jurnalis tidak bisa share informasi tanpa
adanya verifikasi, bener gak tu
informasinya, jadi pilar pertama itu adalah
prinsip
jurnalistik
yang
tidak
dikompromikan. Karena yang mendirikan
ini adalah orang yang serius orang-orang
yang sudah besar di jurnalistik di Manila
ada Maria Reza, Glenda, di sini saya sudah
27 tahun 15 tahun tv jadi sudah lama di
media traditional, saya dua periode menjadi
anggota dewan pers yang tugasnya
menegakkan kode etik jurnalistik. Jadi
penting banget
Yang kedua pilarnya adalah teknologi,
semua media online, media daring pasti
memanfaatkan
teknologi,
pasti
membutuhkan teknologi, kan ada konten
manage sistem, itu bedanya sama cetak,
cetak aja juga sudah menggunakan
teknologi, ngetiknya pake komputer,
layoutnya pake komputer, media daring
lebih-lebih lagi. Rappler menggunakan
teknologi bukan hanya mempublikasikan
berita, tapi kita juga punya perusahaan
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namanya rich sosial itu perusahaan yang
bergerak di sosial media engagement
tools, jadi kami bisa menggunakan
perusahaan
ini
mengukur
tingkat
percakapan yang ada di sosial media
mungkin di Indonesia belum ada
perusahaan
berita
yang
memiliki
perusahaan seperti ini. Jadi itu sistem
company, kita bisa memfaatkan tools yang
dikembangkan oleh rich itu untuk
kepentingan berita juga dapat untuk
kepentingan bisnis seperti orang mau tau
siapa sih orang yang berpengaruh ketika
berbicara dalam produk-produk apa. Kalo
untuk berita tu seperti ini seperti kasus
Mina, orang kan kalo di twitter dan
Instagram sekarang menggunakan hastag,
kita mau ngukur ni dari hastag tersebut
dalam 24 jam ada berapa hastag yang
muncul ada berapa tweet, di antara ribuan
ini siapa yang menjadi influencer, siapa
yang paling banyak merensornasikan itu
kita bisa mengukur itu. Dengan itu kita bisa
buat diagramnya, dari berbagai titik-titik,
titik yang paling besar dia yang menjadi
influence orang-orang yang tertinggi. Itu
perusahaan teknologi. Jadi teknologi bukan
hanya
dapat
membantu
untuk
mempublikasikan saja tapi juga dapat
memperkaya data.
Yang ketiga adalah crowd source. Dimana
era sekarang kita harus memfaatkan crowd
sourcing, dimana era sekarang adalah era
kolaborasi, kita sekarang tidak perlu,
misalnya kita di tv perlu orang sebanyak
200 orang atau di viva.co.id 150 timses tapi
sebetulnya kita tidak perlu tim sebanyak itu
asal kita pandai memfaatkan konten-konten
yang ada di sosial media. Misalnya kaya
tragedi Mina kita tidak punya wartawan di
sana tapi kan kita bisa langsung cek dari
jamaah haji yang upload-upload foto, kalo
kita cari kita langsung dapet tuh video foto
informasi, namun sekarang masalahnya
atau tantangannya ini benar atau tidak,
makanya harus ada verifikasi. Jadi kita bisa
menggunakan crowd source tapi kita harus
tanya dulu dari sumber resmi. Jadi
informasi yang dari sosial media kita
langsung forward ini bener gak ini
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benergak, tapi ini sangat membantu. Jadi
selama lima tahun ini tidak ada breaking
news yang tidak melibatkan warga netz,
informasi pertama selalu muncul dari waga
netz, memang peran dari media sosial
dalam breaking news sangat lah besar.
Setelah warga netz memposting kejadian
kita bisa langsung melihat akunnya dan
mengontak
warga
tersebut
untuk
memverifikasinya, ada proses seperti itu.
Pilar ke empat itu adalah komunitas, baik
offline maupun online, itu penting di era
digital seperti ini bukan hanya media,
semua bisnis tujuannya adalah membangun
keterlibatan dari pelanggan terhadap
produknya. Produk Rappler adalah berita
jadi tantanganya adalah membangun
keterlibatan, keterlibatan itu bukan hanya
membaca sudah selesai, tapi gara-gara
membaca itu kita ingin melakukan sesuatu,
itu namanya keterlibatan. Bisa kita baca
kita mau beli produk, atau setelah kita baca
kita mau menyumbang, itu udah gak
sekedar membaca tapi sudah keterikatan,
semua media sekarang tujuan nya seperti
itu, nah bagi rappler komunita itu penting,
makanya Rappler itu, ini juga yang menjadi
pembeda dari media lain setiap kali ada
peristiwa penting kami selalu melakukan
multiplatform. Setiap kejadian-kejadian
kita selalu ada facebook live dan ada live
tweenya. Kemudian kita buat insta quote
nya pasang di Instagram Rappler. Jadi
seluruh sosial media yang paling banyak di
akses itu kita gunakan untuk delivery atau
distribusikan konten yang ada di Rappler.
Dengan demikian kita menyebut dirikita
sosial news side.
Abi
Uni Lubis

Apa saja bentuk program yang memancing
keterlibatan khalayak ?
Kita melakukan pertemuan rutin sebulan
sekali dengan pembahasan yang kita buat,
atau kita mendatangi kampus-kampus,
yang terdekat nanti kita ada acara yaitu
menyambut hari demam berdarah nasional.
Kita akan live di facebok juga, dan
kemudian
kita
ngobrol
mengenai
pengalaman demam berdarah, apa yang
harus kita lakukan, apa yang harus kita
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perbuat untuk mencegah, jadi melibatkan
warga net untuk ngobrolin konten yang kita
buat. Tujuan sosial media Rappler itu
membicarakan sesuatu sesuai dengan
konten yang kita produksi, yang
menciptakan sebuah perbincangan yang
membuat orang tidak pasif, yang hanya
melihat timeline dari suatu media saja. Kita
enggak kita ngajak orang nanya, orang
ngobrol, itu upaya kita.
Itu pilar kita yang menurut saya membuat
perbedaan juga dari media lain.
Untuk di sebuah kejadian dan ada facebook
live itu warga atau dari karyawan repller
yang turun ?
Oh tidak itu kita, jadi SOP nya tim Rappler
ketika ada peristiwa penting kemudian ada
jadwal jumpa pers, kita pasti facebook live
dan tweet juga, karena live itu membuat
krideblitas kita lebih. Karena kita direkam
bisa saja sudah melalui editing yang kita
ambil dari orang lain, sedangkan kalau live
akun Rappler menunjukan bahwa tim
Rappler itu ada di sana. Jadi itu kita selalu
upayakan untuk live.
Untuk semua seperti instaquote, live tweet,
dan facebook live itu berjalan dari platform
media sosial?
Iya dong itu kan bentuk aplikasi platform
media sosial.
Terus bagaimana dengan traffic di web
berita Rappler?
Itu sangat ampuh untuk menarik
penggunjung ke website, karena ketika
orang tau bahwa kita ada di situ dengan
demikian berita kita kredible, artinya berita
kita bisa dipercaya, otomatis orang akan
masuk ke website, jadi itu promosi atau
cuplikan yang sangat efektif. Jadi selalu di
tahap pertama itu adalah facebook live
kemudian live tweet yang hampir
berbarengan, facebook live reporter yang
melakukan yang ada dilapangan dan tim
sosial media bisa melakukan live tweet di
kantor dan apabila ada kutipan yang
menarik kita akan buat instaquote, orang
akan nunggu mengenai laporan lengkapnya
nanti seperti apa jadi otomatis orang akan
masuk ke traffic web kita.
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Bagaimana komposisi pemberitaan di
Rappler dari segi foto, tulisan, video dan
yang lainnya ?
Kita berusaha mengemasnya secara
multipeljurnalis, jadi reporter kita harus
bisa multi skill jadi ketika di lapangan, dia
harus bisa menguasai tulisan, video dan
foto, namun kalo waktunya mepet reporter
hanya bertugas untuk menyiarkan live
melalui facebooknya, nanti video nya kita
ambil dari live nya saja. Tapi kalo tidak
breaking news, ya dia harus mencangkup
semuanya, jadi kita berusaha sedemikian
rupa menyajikannya dengan aspek
multimedia.
Kemudian rubrik atau pemberitaan yang
diangkat mengikuti apa yang sedang hangat
yang dibicarakan di sosial media atau bagai
mana?
Di era data jurnalis seperti ini kerja
wartawan digital itu sangat memanfaatkan
apa yang sedang trending di sosial media
entah itu di google, di twitter ataupun di
facebook. seperti kejadian krain majidil
haram, saya sebelum tidur pasti selalu
melihat trending topic di twitter, ketika itu
yang sedang trending kejadian di masjidil
haram itu, pas saya cek ternyata fotonya
agak sadis, seya cek lagi ternyata baru foto
itu yang beredar, dan itu belum ada
konfirmasi Cuma ada bahasa arab dari
akunnya, lalu itu saya forward ke WA
mentri agama kebetulan dia sedang di sana
karena dalam musim haji, saya tanya ini
ada seperti ini, ada informasi gak jamaah
Indonesia yang menjadi korban, dia
menjawab saya sedang menuju rumah sakit
untuk melihat data korban. Jadi kita udah
bisa breaking news dari situ. Jadi yang
pertama itu sudah terjadi dan yang kedua
mentri agama sedang menuju rumah sakit.
Kalimat itu sudah bisa kita jadikan
breaking news. Sehabis itu kita 24 jam
breaking news tentang kejadian itu, dan
kejadian itu menjadi pemberitaan yang
sangat besar ya, itu menjadi contoh kalo di
era data journalism salah satu cara
mengecek sesuatu dengan menggunakan
media sosial yang trending, karena itu
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sedang menjadi percakapan, tapi itu Cuma
menjadi salah satu sumber, yang kedua kita
juga
menggembangkan
teme-tema
walaupun tidak full investigative karena
butuh lama, paling waktu kita itu satu
minggu untuk satu tema, kita buat sendiri
tema-tema yang kita anggap penting.
Seperti tentang korupsi, kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak, tema-tema
mengenai klompok-kelompok minoritas
dan terisolasi, itu adalah tema-tema yang
orang sudah tau bahwa Rappler punya
perhatian pada tema itu, apabila digabungi
kalo di jurnalis akan menjadi news get
meter, karena berita informasi yang penting
bagi publik.
Rappler bisa meliput semua nya tapi kita
tidak meliput semuanya, karena kalo yang
lagi seru tema itu ya kita garap tapi bukan
kita hanya mengikuti media sosial, tapi kita
membuat juga tema-tema yang orang ingin
tau dan orang harus tau, dan itu bisa di
monitor dengan sosial media.
Bagaimana alur dari pembuatan konten
yang dibuat sendiri?
Rappler sebelum nya melakukan rapat
redaksi yang membicarakan tema-tema
yang akan kita angkat ada minggu ini, yang
menggunakan sudut pandang Rappler
sendiri. Kemudian by event, dan yang
ketiga tadi yang tiba-tiba.
Untuk kejadian yang baru terjadi, butuh
berapa menit agar tulisan naik di website?
Sepuluh menit sih harusnya, karena di tv
saya membuat stadart 20 menit.
Untuk alurnya terbitnya tulisan ketiga ada
kejadian mendadak seperti apa?
Jadi ketika ada kejadian, siapa pun yang
mengetahui duluan dia memforward ke
grup redaksi, kemudian mencari gambar,
cek ke lembaga-lembaga, jadi orang sosial
media mencari crowd source di media
sosial kemudian kasih ke saya, saya cek
verifikasi, kemudian editor membuat berita
berdasarkan informasi yang dikirim,
kemudian dia yang publish, dan satu
reporter yang tugasnya mengontek
kemana-mana untuk mencar informasi
lebih lanjut.
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Selain dari sosial media, apakah ada kerja
sama dengan konten-konten agrigator?
Ohh ya itu ada, kita ada line, kita kerja sama
line, kita juga ada kerja sama dengan
magdaline yaitu mengenai tema-tema
perempuan, kemudian kita juga dengan
media bank untuk bisnis, untuk daerah kita
kerja sama dengan harian singalang, terus
kemudian untuk tema keseharan dengan
hilosehat.com jadi sekitar ada 10 yang kita
kerja sama, lebih banyak sih, mereka lebih
memfaatkan kita untuk menyebarluaskan
kontennya, dan kita berasa mendapat
tambahan konten yang lebih spesifik aja,
karena mereka mungkin ngeliat Rappler itu
di Indonesia walaupun masih baru namun
dari segi kemampuan untuk mengolah
media sosialnya itu sudah maju. Jadi
sekarangkan website itukan Cuma seperti,
semua orang bisa bikin website tapi apakah
website nya itu dilihat sama orang apa
engak, nah harusnya kita deliverynya
dengan menggunakan media sosial. Mereka
melihat bahwa Rappler itu memiliki
kemampuan yang mempehuni, jadi mereka
dengan senang hati apabila mereka
memiliki konten kita ambil. Kalo delivery
Cuma sama line.
Kenapa lebih memilih kerja sama dengan
media-media yang meiliki konten yang
khusus?
Ya karena Rappler dapat membantu untuk
delivery konten mereka, dan Rappler
memiliki pengetahuan konten yang lebish
spesifik jadinya.
Bagaimana Rappler dapat membuat
khalayak percaya, sedangkan dengan nama,
nya saja sosial news side, yang dimana
banyak dari berita diambil dari media
sosial?
Bukan semuanya konten kita dari media
sosial, ada yang kita buat. Tapi kita kan
memegang teguh dengan 4 pilar tadi yang
pertama kaidah jurnalistik yang tanpa
kompromi, jadi pemberitaan kita akan naik
setelah adanya verifikasi. Jadi memang di
awal kita ngambil-ngambil dari konten
orang, tapi sekarang 80 persen konten kita
yang buat sendiri.
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Bagaimana membuat artikel yang diambil
dari kejadian trending topik tapi khalayak
dapat percaya dengan pemberitaan di
Rappler?
Yang paling penting adalah verifikasi dan
konfirmasi. Dan dalam tulisan itu link nya
ada dan sebagian besar link nya dari liputan
kita sendiri kemudian dari langganan kita
yaitu antara, kemudian apabila kita dapat
dari media lain kita kutip, tapi apabila ada
kejadian di daerah kita lebih suka
mengkutip dari media daerah tersebut. Dan
kita jabarkan kutipan dan sumber tersebut
di dalam artikel, karena verifikasi itu
penting
Kenapa lebih suka untuk meningkatkan
konten grafis?
Dari awal memang kita menekankan ke
grafis karena kita multimedia platform,
sebenernya kita juga meningkatkan di
segala jenis konten, namun dikarenakan
sekarang adalah era data journalism yang
dimana itu sangat memanfaatkan data,
terutama memperdayakan data informasi
yang orang gak punya banyak waktu, salah
satu ciri di era digital orang tidak banyak
waktu untuk mengkonsumsi informasi, dari
pada ia membuang waktu untuk
mengkonsumsi informasi yang panjang
dengan membaca grafik saja dia sudah tau
dengan instaquote. Dan grafik itu gampang
untuk dishare, jadi sebetulnya semua
seperti itu. Namun tidak semuanya
menjalankan itu. Nah Rappler berusaha
untuk menjalankan itu secara konsisten.
Sebab kan mayoritas audiace yang disasar
adalah audiance yang memiliki usia muda,
usia muda sukanya grafik, yang warnawarni, animasi, bahkan kita setiap jumat
kita punya seketsatorial yang tidak semua
media punya. Jadi editorial dengan bentuk
animasi, itu sebuah inovasi ya, selalu setiap
ada kompetisi untuk penyajian yang inovasi
yang baru kita selalu menggunakan, seperti
facebook live mungkin rappler yang baru
menggunakan di indonsesia. Twitter
periscope live juga, snapy tv yang sekarang
ditiru oleh banyak orang juga rappler yang
pertama kali melakukan. Ketika semua
sudah melakukan, kita memunculkan
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sketsatorial, jadi selalu ada peluang untuk
berinovasi selalu kita coba.
Untuk target audience Rappler?
15 sampe 29 paling banyak yang kedua 29
sampe 39
Untuk pengambilan data apakah ada kerja
sama dengan tim riset atau lembaga riset?
Tidak, kita tidak bekerja sama, karena di
era open data itu kan kita bisa melihat datadata yang ada tergantung tinggal kita pilih
lembaga yang dapat dipercaya, kemudian
tinggal kita olah sesuai dengan kebutuhan
kita, kita buat isu nya, kita buat grafiknya
dengan warna-warna.
Untuk mengundang pembaca yang
diarahkan ke anak muda, apa yang
dilakukan oleh Rappler?
Pertama si yang pasti tema, yang menarik
perhatian anak muda, yang kedua adalah
kemasan, misalnya tentang harga pokok,
waktu itu kita membuat dengan kreasi,
dengan warna warni, dengan seketsa, yang
terpenting si ya temanya, anak muda tu
sungguh fokus kepada politik terhadap
gerakan anti korupsi, untuk kasus tersebut
kita membuat grafis-grafis itu, karena anak
muda suka yang seperti itu walaupun
temanya cukup berat tapi anak muda
sebenarnya peduli. Namun dikemas dengan
cara memberikan grafis yang menarik.
Anak muda itu perlu tau dan mau tau
dengan tema-tema yang serius, namun
caranya ya harus menarik yaitu salah
satunya dengan grafis, dan ada satu cara
yang selalu ampuh yang digarap oleh
seluruh media terutama media tradisional
dengan cara personafikasi. Jadi itu cara kita
mengemas sehingga menjadi lebih relefan
Awalnya bagaimana Rappler dari Fillipina
masuk ke Indonesia?
Di Filipina mungkin Rappler sudah
menjadi nomer satu media daring yang
tanpa media traditional, maka tentu mereka
melihat Indonesia menjadi market yang
potensial, dilihat dari jumlah penduduk,
kemudian kantong anak muda yang
demografinya besar-besar, jadi pada 2014
itu kan ada pilpres dan waktu itu Filipina
menugaskan satu orang, dan kemudian
lumayan responnya karena apa karena
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waktunya tepat media mainstream waktu
itu
sudah
terkotak-kotak
dengan
kepentingan politik, lalu Rappler muncul
dengan
artikel-artikel
yang
tanpa
berpihakan, dan orang-orang suka untuk
melihat artikel-artikel yang ada di rappler,
sehingga orang tertarik untuk melihat
bagaimana pengamatan Rappler terhadap
kejadian ini, yaudah dengan peluang yang
ada kita perlahan-lahan membuka ya bisa
dibilang levelnya sudah seperti biro, jadi
ada kepala biro, dan kita juga melihat
kepentingan-kepentingan lain seperti
kepentingan bisnis, dan komunitas dan
kepentingan yang lain, perlu cukup
komunitas yang independen juga,kemudian
ada posisi yang harus menjadi director yang
menjalin kerja sama dari segala pihak, jadi
dilihat dari peluang bisnisnya ada jadi
semua ini gak terlalu besar namun kita
perlahan-lahan kita mulai berkembang.
Untuk modal pembagunan nya berasal dari
mana?
Semua nya dari Filipina, kita baru akan
berbisnis di Indonesia, karena traffic nya
udah oke. Sudah masuk di alexa 30 besar,
karena kita juga tidak mengandalkan angka
tersebut karena sulit untuk bersaing dengan
yang lain, makanya pola bisnisnya Rappler
memberikan service digital marketing. Jadi
Rappler seperti gabungan dari digital
agency dan sosial media angagement tools,
strategi sosial media semuanya termasuk
ph. Jadi apabila klien ingin membuat video
Rappler itu bisa sendiri jadi tidak harus
melempar ke ph, dan kualitasnya pun
bagus. Jadi kamu tidak akan melihat iklan
bener, pop up, karena model bisnisnya
seperti itu digital marketing yang
berinteraksi
dari
strategi
sampe
memproduksi konten.
Lalu bagaimana apabila ada kepentingan
bisnis atau lain hal yang tersangkut dengan
Rappler Filipina, kebijakan Rappler
Indonesia bagaimana?
Ya kita bantu dan juga sebaliknya.
Selain itu dari mana lagi penghasilan
Rappler di dapatkan?
Dari iklan, terutama yang besar adalah
brandwrap, yaitu berupa satu rubrik yang
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isinya artikel yang mendukung suatu
produk. Tapi kita tidak membuatnya secara
vulgar. Kita sajikan secara kreatif, seperti
traveloka kita buat artikel tempat pariwisata
yang menarik
Kenapa Rappler lebih memilih brandwrap
dari pada iklan bener?
Karena bener menggangu pembaca.
Untuk harganya bagaimana?
Ohh harga nya lebih mahal, karena yang
membuat kotennya kan dari tim Rappler.
Dan karena lebih memiliki kemungkinan
dibaca kalo iklan pop up dan bener sangat
berkemungkinan di close.
Selanjutnya bisnis media Rappler ini bagai
mana?
Selanjutnya rencana nya kita akan buka
biro di negara lain, terutama kita ingin
menguasai asia.
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Formal Education
2013 – Now

: University of Multimedia Nusantara (Journalism)
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2010 – 2013

: Dar-el’qolam Senior High School, Tangerang

2007 – 2010

: Sahid Junior High School, Bogor

2001 – 2007

: SDN 08 Elementary School, Muaralabuh, Sumatra Barat

1999 – 2001

: Tugu Ibu Kindergarten, Depok

Organization and Experience
1. Host Program “The Cooles Trick” At First Media Channel (2017)
2. Talent Coordinator at Pijaru in Project: Kompas Gramedia Company Profile
(2017)
3. Talent Coordinator at Radityadika Youtube Advertising in project: Toyota,
Close Up (2017)
4. Talent Coordinator at Arka.id in project: Giodarno and Nu Teh Tarik (2017)
5. Talent Coordinator at Lomoto Studio in project: Line Shoping (2017)
6. Internship at First Media Production as assistant producer (2017)
7. Stage Manager division art at Christ Cathedral Indonesia in project: Christmas
Under The Sea (2017)
8. News writers at Teater Katak.org (2013 – now)
9. Talent crew at Nyunyu.com in project: Zevitgrow, Hilo (2016)
10. Internship at Growing Up Film as assistant producer complete the project :
sambal ABC, Erlanga E-book, Campina Ninja Turtel & spongebob, Extra Joss
(2016)
11. Volunteer at Colour Run 2015
12. Volunteer at Music Run 2015
13. Teater KataK UMN
14. Exhibition Guide Jakarta Biennale 2013
15. Committee of Communication Festival Universitas Multimedia Nusantara 2014
as Equipment
16. Sport Division of OSIS Dar-el’qolam Senior High School 2009 to 2010

Seminar, Workshop, Talk Show, Competition
1. Actor in “Les Miserables” by Theater KataK UMN 2016 at Gedung Kesenian
Jakarta, Jakarta Pusat.
2. Director “Bunga Untuk Ibu” By Theater KataK UMN 2016 at Teater Festival
Untar.
3. Actor in “Kebun Ceri” by Theater KataK UMN 2015 at Gedung Kesenian
Jakarta, Jakarta Pusat
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4. Actor In “Benarkah Cinta Sudah Mati” by Theater KataK UMN 2015 at
Theater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
5. Set. Property in “Dokter Gadungan” by Theater KataK UMN 2014 at Gedung
Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat.
6. Actor in “Amicus” At Graha Bakti Budaya 2016.
7. Director “Adrian” by Theater KataK at 7 Hight School (Jaboditabek) 2015.
8. Participant in Talk Show Film Musik Makan 2016.
9. Participant in Talk Show A Rare Conversation Sapardi x Jokpin.
10. Participant in Workshop “Kebangkitan Entrepreneur Muda Indonesia at UMN
2013.
11. Participant in Talk Show Photo Journal at UMN 2013.
12. Participant in Seminar Press Room “How to present various types of News on
TV at SGU 2013.
13. Participant in Character Building Training at UMN 2013.

Communication Skills
English, Indonesia, Arab

Achievements
1.
2.
3.
4.
5.

Nominasi Video Documenter At Visual Jurnalistic Day 2016
Nominasi Foto Jurnalistic at Visual Jurnalistic Day 2016
Nominasi Video Documenter At Visual Jurnalistic Day 2015
Nominasi Feature Article At Visual Jurnalistic Day 2015
Second Winer Basket Ball at Hight School Banten 2012

Interests
1.
2.
3.
4.
5.

Music
Teater
Journalism
Art
Politic
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