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LAMPIRAN

Wawancara dengan Informan 1

Wawancara dengan Nenden Alifa, yang merupakan Media Specialist
(Instagram) di detikcom, pada tanggal 23 May dengan durasi sepanjang 22:20
Wawancara ini dilakukan di kantor detikcom yang berada di Aldevco
Octagon Building – Lantai 2 Jl. Warung Buncit Raya No.75 Jakarta Selatan.
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1. Latar belakang informan (nama, berapa lama kerja di detikcom,
jabatan, latar belakang pendidikan).
-

Nenden Alifa Syahdazahra

-

Satu tahun bekerja di detikcom

-

Sebagai creative digital untuk megang sosial media detikcom
Facebook dan Instagram.

-

Sarjana sastra inggris.

2. Bagaimana pandangan informan (yang bekerja di detikcom)
melihat Instagram sebagai saluran distribusi berita?
-

Karena detikcom itu media lebih membutuhkan traffic web,
sebenarnya untuk traffic web kita lebih sering mainin di facebook
dan twitter. Cuman sekarangkan faktanya di Indonesia pengguna
Instagram itu sudah besar dan tinggi, maka detikcom mulai masuk
ke Instagram, di Instagram juga yang mainin generasi muda,
generasi milenial, nah kita ingin mendekati pasar itu lewat
Instagram.

3. Apa kelebihan, kekuatan, dan kekurangan Instagram sebagai
medium untuk mendistribusikan berita?
-

Kekuatan Instagram engangementnya besar ya, misalnya kita
lempar pertanyaan live) mereka cepet jawabnya, reaksinya, kalau
ada moment dan breaking news itu akan lebih banyak komentar
sama likenya, terjadinya interaksi. Selain itu, Instagram ada fitur
stories lagi kita coba Instagram detikcom jadi lebih personal,
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seperti kemarin kita ada liputan kapal batas, nah itu juga
reporternya ada yang nge-report langsung dari sana, dan waktu
kedatangan raja salman kita mencoba mereport langsung dari
sana karena banyak yang penasaran. Kalau biasanya ada event
seperti itu, reporternya kirim langsung videonya ke aku nanti aku
yang buat captionnya, jadi mereka kasih mentahannya aja, untuk
video instastories biasanya mereka (reporter) suka kirim foto,
video, itu biasanya langsung aku kirim ke ig. Untuk akun ada
yang aku pegang sendiri, kadang kalau yang kaya kemarin ke
Papua itu mereka reporternya langsung, tapi tidak kesemua
reporter karena mereka belum terbiasa ya, sama Instagram
stories, video-video juga di Instagram jadi di detikcom ada kanal
20 detik dan itu khusus video karena itu video sudah banyak
disukain ya, berita yang berbentuk video, itu kita masukin di
Instagram ya karena gak mungkin ya di Instagram kita pasang
berita yang teksnya banyak, jadi beberapa kita selingin juga sama
video, cuman kendalanya gak bisa terlalu banyak durasinya
karena terbatas.

Kalau kekurangannya lewat Instagram kita

cuman bisa nyari awarness dan engangement sedangkan kalau
traffic web tidak bisa lewat Instagram, tidak bisa klik situs web
dan baca selengkapnya.
4. Pihak mana saja yang terlibat dalam produksi atau distribusi
untuk penggunaan Instagram?
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-

Redaksi, selain aku, ada juga redaksi. Sebenernya aku juga
bagian redaksi jadi sosmed disini tuh ada bagian marcom, dan
lainnya ada di konten. Jadi itu masuk kebagian redaksinya. Gini,
tapi untuk urusan redaksi mereka lebih mencampuri detiktravel,
kalau untuk Instagram detikcom aku sendiri. Untuk Instagram pun
aku sendiri, seperti penulisan caption, pemilihan foto aku yang
tentuin sendiri. Jadi untuk Instagram yang terlibat aku aja sih,
keputusan ada di aku. Jadi redaksi mereka biasanya yaudah
mereka bikin berita aja, nah nanti tim sosmed aku mikirin caranya
gimana mendeliver berita itu lewat sosial media, ada tim twitter,
facebook, Instagram, Line, bagaimana itu strateginya yauda itu
team kita.

5. Siapa yang memiliki kepentingan dalam penggunaan Instagram
oleh detikcom dan apa kepentingannya?
-

Semuanya aku, untuk memilih foto itu aku.

6. Berita seperti apa yang menarik untuk dimuat dalam Instagram?
-

Biasanya sih yang breaking news, breaking news itu cepet banget
terus yang by moment kaya 212 itu moment tiap moment, kaya
berita Ahok, yang menarik di Instagram tuh tentang Jokowi,
mungkin karena sosoknya sudah kuat ya, jadi dia itu rame yah
jadi perbincangan.

7. Jenis berita apa yang cocok untuk Instagram?
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-

Pembacanya detikcom itu kalo berita Internasional agak kurang
menarik ya, mereka lebih tertarik ke berita nasional, kasus
korupsi sih yang rame, yang breaking news sih dan momentum
kaya

pertemuan

Jokowi

sama

Prabowo,

itu

langsung

engangement nya banyak, terus kaya Jokowi ketemu SBY itu
tinggi, kaya Raja Salman datang itu tinggi banget, sama kalo itu
kan buat Instagram kontennya untuk Instagram storiesnya lebih
kaya ke yang storytelling yah, yang lebih rame.
8. Apakah terdapat konflik sebelumnya mengenai pandangan
informan

(yang

bekerja

di

detikcom)

ketika

detikcom

memutuskan untuk menggunakan Instagram sebagai salah satu
tempat penyebaran beritanya?
-

Iya, terdapat konflik, ada debat juga. Ada yang ngerasa buat
apasih Instagram di optimalin karena ini kan gak ngundang
traffic, tapikan team aku kekeuh biarpun ini gak mendatangkan
traffic tapi ini kita butuh untuk engangement, awarness, buat
ngedatangin traffic kita butuh awarness, gimana kita mau dikenal
oleh anak-anak muda, kalau kita juga gak mainin disitu, gitu.
Pihak yang banyak protes ada sih, hmmm.. gak bisa aku sebutin,
aku sebutin gak yah? Haha, itu lebih nilai efektivitasnya gitu. Tapi
untuk sekarang uda terselsaikan, uda satu ide, kalo untuk akun
Instagram detikcom sendiri, sama beberapa ada campaign itu aku
yang pegang, cuman kalo uda ke kanal lain seperti health, lingkup
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yang lainnya dipegang oleh redaksi, karena kalo detikcom itu dia
centralnya harus bener-bener dijagain brandingnya.
9. Bagaimana kriteria berita yang di-posting dan peraturannya?
Adakah buku putih atau panduan yang menjelaskan mengenai
penggunaan Instagram di detikcom?
-

Ada guide linenya, pertama kualitas fotonya ya, harus bagus, itu
nomer satu. Kalau di detik kan kita ada tim photographernya,
detik foto terus kenapa harus bagus karena di Instagram itu kan
yang dilihat itu visualnya, itu hal yang paling kuat dan paling
penting, karena kalau aku pribadi basemark nya sih media media
Internasional kan mereka kualitas fotonya bagus-bagus. Nah detik
juga harus bisa kaya gitu. Kiblatnya media luar, tapi kadang foto
kualitas bagus itu suka jadi kendala, kalau tiba-tiba ada breaking
news terus ”ini nih lama fotonya” yauda kita siasatinnya pake
video, kalau kita butuhnya cepet, atau kalau fotonya kurang bagus
tapi momentnya kuat banget gitu, nah itu gak apa-apa kita
masukin. Untuk buku panduan itu gak tertulis sih, itu cuman tim
aku uda pada paham, paling nanti aku jelasin lewat email karena
kan panjang.

10. Bagaimana penulisan caption yang diterapkan oleh detikcom di
Instagram?
-

Kalau caption ini sih harus sama ya yang di web karena kita kan
media, dan media itu punya kode etik jurnalistik, nah kita tim
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sosmed gak boleh sembarangan nulis caption, itu tuh yang di
tekenin banget sama bos aku. Jadi kalau bisa sih sama intinya,
kalau kata-kata sih masih ada yang aku rubah, kadang ada katakata yang kurang dimengerti sama pembaca Instagram, itu mesti
aku rubah, kadang artikel-artikel kan panjang banget, kalau
caption aku ringkas gitu yang penting intinya sama.
11. Alat apa saja yang digunakan tim detikcom untuk menyalurkan
beritanya di Instagram, sehingga dapat memanfaatkan semua
fitur yang telah disediakan oleh Instagram?
-

Handphone, kamera gitu sih. Paling kalau butuh yang di edit-edit
butuh photoshop, untuk foto yang di upload. Kalau video kita kan
ada tim yang 20 detik, jadi ambil dari situ. Kadang kalau untuk IG
Stories suka ada masalah, kadang video yang dikasihnya
lanscape, harusnya potrait, jadi edit sendiri.

12. Salah satu fitur Instagram terdapat storygram, berita seperti apa
yang layak ditampilkan dalam fitur tersebut?
-

Biasanya kalo ada event, baru banget kemarin ada talkshow nah
itu aku yang langsung kesana, kalo kesini ada tamu, debat.
Instastories itu realtime, berita yang ditampilkan itu berita
breaking news atau berita yang kita lagi ada dilapangan, kaya
pilkada, itu kan moment-moment mereka lagi nyoblos satu-satu itu
wajib dimainin karena kalo instastories itu kita harus bercerita
gituloh, jadi ada kelanjutannya next-next-next jadi kaya ceritanya
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kita lagi pilkada, terus kita liat suasananya di TPS mana, TPS
mana terus eeee calon-calonnya uda nyoblos gitu. Bisa juga kaya
perjalanan gitu, petualangan gitu, kaya kemarin di Papua,
pokoknya yang bikin orang penasaran.
13. Salah satu fitur Instagram terdapat live, berita seperti apa yang
layak ditampilkan dalam fitur tersebut?
-

Instagram Live, kita pernah juga tuh Instagram Live, waktu ada
Pak Tarno, itu lebih buat seru-seruan aja biar ada interaksi sama
pembaca detikcom, penasaran pembaca detikcom itu bagaimana
sih kantor detikcom, nah kita waktu itu ada Pak Tarno jadi kita
live aja di Instagram, terus pernah juga waktu hari pers nasional,
kita

keliling-keliling

kantor

detikcom,

ngenalin-ngenalin

redaksinya terus roomtour, kalau live itu kan realtime jadi
engangementnya langsung, jadi kita bikin gimick apa lewat
pertanyaan nanti mereka dapet hadiah, kalau ada acara juga kita
main di Instagram, cuman kalau untuk breaking news tuh
biasanya kita cuman main di facebook aja livenya, karena itu
biasanya kalau dilapangan itu kan jurnalisnya, itu masih belum
paham kalau dia Instagram juga, facebooknya dia terbatas juga.
Tim aku belom ada yang terjun karena Instagram baru aku aja
sih.
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14. Apakah peraturan mengenai Instagram sudah ditetapkan
sebelumnya atau melalui proses rapat? Jika iya, melalui rapat
apa saja yang dibicarakan dalam rapat tersebut?
-

Dalam meeting sih, pendapat dari tim bukan dari aku semua, jadi
hasil kita rembukkan gitu. Yang bikin guide line itu yang bikin
hanya tim sosmed.

15. Seberapa intens detikcom menggunakan Instagram? Apakah ada
target unggahan disetiap harinya?
-

Target itu ada sih, karena di Instagram kita harus didukung
dengan konsistensi buat narik followers, buat bikin followers kita
engangement, atau kalau memang banyak moment yang lagi
bagus kan ya gak apa-apa sih, seperti yang Ahok ada yang
nyalain lilin, konser, demo itukan banyak berita bagus itu gak
apa-apa diposting berkali-kali. Dan ada juga yang Jokowi naik
motor trail itu tuh gak apa di posting, yang penting jeda nya aja
biar gak spamming. Untuk di hari libur kita pake tools ya, jadi
ada buat schedule-in Instagramnya, jadi kita engga usah buka
handphone, jadi dia otomatis, kita pake buat schedule untuk
Instagram terus kalau buat result, reporting kita ada toolsnya jadi
untuk nge-track setiap bulan pertumbuhan followersnya gimana,
engangement ratenya bagaimana, gitu.
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16. Apakah ada pihak (tim detikcom) yang protes mengenai
postingan IG detikcom? *misal, ketidaksesuaian foto, caption,
ataupun update-an yang diunggah.
-

Sejauh ini belum ada. Tapi kalau konten yang akan diuanggah
biasanya redaksi ikut membantu memilihkan materi sesuai dengan
campaig/berita apa yang sedang running. Contoh: breaking news
bom.

17. Apakah terdapat faktor persaingan dengan media lain, sosial, dan
budaya, alasan detikcom menggunakan IG sebagai perpanjangan
distribusi beritanya?
-

Kalau dibilang persaingan, pasti ada ya untuk menjadikan brand
detikcom menjadi portal berita yang paling top of mind di
Indonesia. makanya kita meningkatkan brand awareness melalui
instagram.

18. Alasan utama (paling kuat) detikcom menggunakan IG?
-

Agar berita-berita bisa dijangkau melalui seluruh platform
socmed

detikcom.

Meninggkatkan

brand

awareness

dan

menambah new visitor.
19. Apakah adanya inspirasi media luar negeri yang sudah
menggunakan IG mendorong detikcom untuk menggunakan IG?
-

Iya

20. Siapa yang pertama kali mengusulkan detikcom untuk
menggunakan IG?
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-

Tim social media detikcom

21. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan IG untuk perusahaan
detikcom?
-

Engagement yang lebih besar, membentuk komunitas followers
baru yang bisa dimanfaatkan untuk sales berjualan melalui akun
instagram (postingan berbayar)

22. Pihak mana saja yang dominan setuju untuk menggunakan IG &
pihak mana saja yang kurang setuju dengan menggunakan IG?
-

Semua pihak sebetulnya detuju memanfaatkan IG, namun
pemakaiannya tidak terlalu diprioritaskan karena instagram tidak
bisa menyumbangkan traffic secara langsung
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Wawancara informan 2

Wawancara dengan Lucki Apilianto sebagai Creative Digital (Marcom)
dilakukan via email, pada 10 Juni 2017.

1. Latar belakang informan (nama, berapa lama bekerja di detikcom,
jabatan, latar belakang pendidikan).
-

Nama: Lucki Aprilianto

-

Berapa lama: 2 tahun di detikcom

-

Jabatan: Creative Digital

-

Pendidikan: D3 Teknik Komputer IPB

2. Bagaimana pandangan informan (yang bekerja di detikcom) melihat
Instagram sebagai saluran distribusi berita?
-

Menurut saya instagram cukup efektif untuk menyampaikan
informasi. Sebenarnya tidak hanya instagram saja, hampir
seluruh sosial media (facebook, twitter, youtube, dll). Karena
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saat ini kita hidup di era digital, dan banyak berita yang lebih
dulu viral di social media ketimbang dari tv. Jadi saat ini saya
melihat instagram ataupun yang lain banyak yang menjadikan
kiblat sebagai sumber informasi mereka.
3. Apa kelebihan, kekuatan, dan kekurangan Instagram sebagai
medium untuk mendistribusikan berita?
-

Kelebihan:


Informasi bisa lebih jelas karena didukung dengan
visual / audiovisual



Lebih cepat dicerna orang dengan bantuan
visualisasinya



Dari segi bisnis, dia menyediakan fitur instagram ads
dengan custom audience sesuai yang kita mau



Social media yang paling banyak dibuka orang untuk
saat ini

-

Kekurangan:


Tidak bisa memberikan link di postingan (tidak bisa
hyperlink)



Tidak bisa menambahkan traffic ke website

4. Sebagai tim marcom, apakah anda ikut andil dalam pengunggahan
berita di Instagram? Jika iya, bentuk kontribusi apa yang ada
sumbangkan?
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-

Ikut andil itu pasti, karena segala macam yang berhubungan
dengan social media pasti ujungnya akan ke saya juga. Misal
redaksi membuat sebuah berita, nanti akan kita blast juga di
instagram agar informasi dari redaksi juga dibaca oleh
followers instagram. Kontribusinya? contohnya: bisa dengan
membuat banner / poster untuk posting di instagram. Redaksi
dan marcom itu suatu divisi yang berbeda, dimana istilahnya
redaksi itu yang membuat berita, nah creative digital / marcom
yang mendistribusikan berita tersebut.

5. Ketika Instagram digunakan sebagai perpanjangan penyebaran
berita detikcom, apakah pihak marcom setuju? Jika iya atau tidak,
beri alasan.
-

Setuju, seperti yang sudah saya katakan bahwa penggunaan
social media untuk saat ini terbilang cukup efektif untuk
penyampaian informasi. Saat ini detikcom juga sudah
melebarkan sayapnya ke platform2 digital untuk menggaet
pembaca millenials.

6. Apakah pihak marcom ikut terlibat dalam pembuatan peraturan
untuk postingan di Instagram detikcom? Jika iya, usulan seperti apa
yang diajukan?
-

Ya, sebenarnya yang benar-benar terlibat adalah tim creative
digital dan tim engagement yang berhubungan langsung
dengan platform instagram itu sendiri. Banyak hal yang harus
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diperhatikan, apalagi kita di didik untuk patuh terhadap kode
etik jurnalistik. Seperti contohnya:


copyright,

untuk

tidak

mengambil

gambar

sembarangan. Karena ini berhubungan dengan hak
cipta sebisa mungkin menghindari typo atau salah ketik
7. Dalam pandangan anda, alasan apa (yang paling kuat) untuk
detikcom menggunakan Instagram? Pada faktanya Instagram tidak
signifikan dalam mempengaruhi traffic web.
-

Untuk memberikan teaser dan membranding nama detikcom
sendiri. Walaupun instagram tidak menghasilkan traffic yang
signifikan, namun kita berharap semua pengguna sadar
dengan kehadiran detikcom. Cukup dengan memberikan teaser
atau cuplikan berita, kita akan pancing pembaca untuk
membaca selengkapnya di www.detik.com.

8. Adakah faktor persaingan dengan media lain, konsumsi masyarakat
(penggunaan Instagram) atau gaya hidup, bahkan politik sehingga
detikcom tetap menggunakan Instagram?
-

Faktor persaingan jelas ada, Kita berharap disaat orang
mencari informasi / berita yang akurat dan cepat, mereka
langsung buka www.detik.com dan sampai kapanpun masih
terus menggunakan instagram bahkan social media lainnya
untuk menyebarkan informasi secara cepat kepada pembaca.
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9. Semenjak detik menggunakan Instagram adakah perubahan bentuk
iklan untuk platform tersebut?
-

Semoga saya gak salah mengartikan pertanyaan ini ya. Tentu
dengan kita punya followers yang banyak dan engagement
yang cukup besar, itu menjadikan peluang untuk 'menjual' nya
kepada klien2 yang ingin akunnya di promosikan di detikcom.

10. Jenis iklan seperti apa yang masuk di Instagram? Apakah iklan
tersebut disesuaikan dengan konten?
-

Saya kira seperti pada umumnya ya, seperti post berbayar
saja biasa. Katakanlah kita punya rate tersendiri jika klien
ingin dipromosikan melalui instagram detikcom. Yap betul
iklannya disesuaikan dengan konten, kita meminimalisir
poster/banner yang ramai, terlalu hardsell. Karena kita
memperhatikan grid juga, agar orang yang berkunjung ke
instagram kita kesannya tetep akun berita, bukan akun yang
penuh dengan iklan.

11. Jenis iklan seperti apa yang masuk di Instagram? Apakah iklan
tersebut disesuaikan dengan target pembaca?
-

Yap betul sekali, kita punya banyak kanal di instagram. Ada
akun instagram detikSport khusus yang membicarakan
olahraga, ada detikOto tentang otomotif dan masih banyak
lagi. Ketika misal ada klien Honda ingin beriklan, mereka bisa
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beriklan di detikOto maupun detikcom agar lebih spesifik.
Tentunya

dengan

rate

yang

berbeda.

Kurang

lebih

gambarannya seperti itu.
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Wawancara dengan informan 3

Wawancara dengan Mega Agniya sebagai Media Specialist (Twitter)
dilakukan via email, pada 10 Juni 2017.

1. Latar belakang informan (nama, berapa lama bekerja di detikcom,
jabatan, latarbelakang pendidikan).
-

Mega Agniya, 2 tahun, Social Media Specialist, D3 Penerbitan
Jurnalistik – Politeknik Negeri Jakarta.

2.

Bagaimana pandangan informan (yang bekerja di detikcom) melihat
Instagram sebagai saluran distribusi berita?
-

Instagram menjadi salah satu media komunikasi detikcom ke
pembaca khususnya pembaca muda (milenial). Melalui
instagram, detikcom bisa dengan mudah menjangkau mereka
dengan menampilkan foto-foto dan informasi terkini di
Indonesia.

3. Apa kelebihan, kekuatan, dan kekurangan Instagram sebagai
medium untuk mendistribusikan berita?
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-

Kelebihan: Instagram bisa membantu kami untuk berintraksi
dengan pembaca melalui foto, khususnya new user ( pembaca
muda). Menumbuhkan awreness mereka terhadap brand kami.

-

Kekurangan: Melalui intagram feed kami hanya bisa
membangun awareness pembaca terhadap detikcom, tapi kami
tidak bisa menggandeng mereka untuk klik langsung ke artikel
bersangkutan karena tidak adanya hyperlink di instagram.

-

Kekuatan: kekuatan instagram sebagai saluran distiribusi
konten foto.

4. Sebagai tim redaksi, apakah anda ikut andil dalam pengunggahan
berita di Instagram? Jika iya, bentuk kontribusi apa yang ada
sumbangkan?
-

Iya. Sejauh ini kontribusi yang

-

diberikan redaksi adalah merekomendasikan foto-foto yang
sekiranya bisa naik di akun instagram detikcom.

5. Ketika Instagram digunakan sebagai perpanjangan penyebaran
berita detikcom,apakah pihak redaksi setuju? Jika iya atau tidak,
beri alasan.
-

Setuju. Alasannya karena melalui instagram, konten berita
kamu lebih banyak yang mengetahui khususnya pembaca
muda..
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6. Apakah pihak redaksi ikut terlibat dalam pembuatan peraturan
untuk postingan di Instagram detikcom? Jika iya, usulan seperti apa
yang diajukan?
-

Tidak

7. Dalam pandangan anda, alasan apa (yang paling kuat) untuk
detikcom menggunakan Instagram? Pada faktanya Instagram tidak
signifikan dalam mempengaruhi traffic web.
-

Meski tidak membawa traffic yang cukup signifikan untuk web
kami, tapi instagram bisa menjadi media kami untuk
membangun dan mengenalkan brand kami kepada masyarakat
luas.

8. Adakah faktor persaingan dengan media lain, konsumsi masyarakat
(penggunaan Instagram) atau gaya hidup, bahkan politik sehingga
detikcom tetap menggunakan Instagram?
-

Tentu ada. Kami bersaing untuk menyajikan konten-konten
yang menarik untuk menarik minat pembaca untuk membaca
informasi di web kami.

9. Apakah terdapat perubahan cara kerja dalam meliput berita (bagi
anda yang bekerja dilapangan) jika iya, bagaimana perubahan
tersebut?
-

Tidak ada.
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Teknik Pengumpulan Data Melalui Pengkodean (coding)


1. Relevant Social Groups



2. Interpretative Flexibility



3. Closure and Stabilization



4. Wider Context



5. Pemasaran

1. Open coding
Hasil wawancara dengan Informan 1.
Nenden Alifa Syahdazahra.
Satu tahun bekerja di detikcom.
Creative digital, khusus sosial media Instagram dan Facebook.
Lulusan sarjana sastra inggris.

No

1.a

Pertanyaan

Bagaimana
pandangan informan
(yang bekerja di
detikcom) melihat
Instagram sebagai
saluran distribusi
berita?

Jawaban
Karena detikcom itu
media,
lebih
membutuhkan traffic web,
sebenarnya untuk traffic
web kita lebih sering
mainin di Facebook dan
Twitter.
Cuman
sekarangkan faktanya di
Indonesia
pengguna
Instagram itu sudah besar
dan
tinggi,
maka
detikcom mulai masuk ke
Instagram, di Instagram
juga yang mainin generasi
muda, generasi milenial,
nah kita ingin mendekati
pasar itu lewat Instagram.

Kategori

1&4
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2.a

Apa kelebihan,
kekuatan, dan
kekurangan
Instagram sebagai
medium untuk
mendistribusikan
berita?

Kekuatan
Instagram
engangementnya besar ya,
misalnya kita lempar
pertanyaan live) mereka
cepet
jawabnya,
reaksinya, kalau ada
moment dan breaking
news itu akan lebih
banyak komentar sama
likenya,
terjadinya
interaksi.
Selain
itu,
Instagram ada fitur stories
lagi kita coba Instagram
detikcom
jadi
lebih
personal, seperti kemarin
kita ada liputan kapal
batas, nah itu juga
reporternya ada yang ngereport langsung dari sana,
dan waktu kedatangan
raja salman kita mencoba
mereport langsung dari
sana karena banyak yang
penasaran.
Kalau
biasanya ada event seperti
itu, reporternya kirim
langsung videonya ke aku
nanti aku yang buat
captionnya, jadi mereka
kasih mentahannya aja,
untuk video instastories
biasanya
mereka
(reporter) suka kirim foto,
video,
itu
biasanya
langsung aku kirim ke ig.
Untuk akun ada yang aku
pegang sendiri, kadang
kalau yang kaya kemarin
ke Papua itu mereka
reporternya langsung, tapi
tidak kesemua reporter
karena mereka belum
terbiasa
ya,
sama
Instagram stories, videovideo juga di Instagram
jadi di detikcom ada kanal

2
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20 detik dan itu khusus
video karena itu video
sudah banyak disukain ya,
berita yang berbentuk
video, itu kita masukin di
Instagram ya karena gak
mungkin ya di Instagram
kita pasang berita yang
teksnya banyak, jadi
beberapa kita selingin
juga sama video, cuman
kendalanya
gak
bisa
terlalu banyak durasinya
karena terbatas.
Kalau
kekurangannya
lewat
Instagram kita cuman bisa
nyari
awarness
dan
engangement sedangkan
kalau traffic web tidak
bisa lewat Instagram,
tidak bisa klik situs web
dan baca selengkapnya.

3.a

4.a

Kalau
dibilang
Apakah terdapat
persaingan, pasti ada ya
faktor persaingan
untuk menjadikan brand
dengan media lain, detikcom menjadi portal
sosial, dan budaya, berita yang paling top of
alasan detikcom
mind
di
Indonesia.
menggunakan IG
makanya
kita
sebagai perpanjangan meningkatkan
brand
distribusi beritanya? awareness
melalui
instagram.
Agar berita-berita bisa
dijangkau melalui seluruh
Alasan utama (paling platform
socmed
kuat) detikcom
detikcom. Meninggaktan
menggunakan IG?
brand awareness dan
menambah new visitor.

4

2
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5.a

Siapa yang pertama
kali mengusulkan
detikcom untuk
menggunakan IG?

6.a

Engagement yang lebih
besar,
membentuk
Bagaimana pengaruh
komunitas followers baru
yang dihasilkan IG
yang bisa dimanfaatkan
untuk perusahaan
untuk sales berjualan
detikcom?
melalui akun instagram
(unggahan berbayar).

7.a

8.a

Pihak mana saja
yang dominan setuju
untuk menggunakan
IG & pihak mana
saja yang kurang
setuju dengan
menggunakan IG?

Pihak mana saja
yang terlibat dalam
produksi atau
distribusi untuk
penggunaan
Instagram?

Tim
social
detikcom

media

3

2&5

Semua pihak sebetulnya
detuju memanfaatkan IG,
namun
pemakaiannya
tidak terlalu diprioritaskan
karena instagram tidak
bisa
menyumbangkan
traffic secara langsung.

3

Redaksi, selain aku, ada
juga redaksi. Sebenernya
aku juga bagian redaksi
jadi sosmed disini tuh ada
bagian marcom,
dan
lainnya ada di konten.
Jadi itu masuk kebagian
redaksinya. Gini, tapi
untuk urusan redaksi
mereka lebih mencampuri
detiktravel, kalau untuk
Instagram detikcom aku
sendiri. Untuk Instagram
pun aku sendiri, seperti
penulisan
caption,
pemilihan foto aku yang
tentuin sendiri. Jadi untuk
Instagram yang terlibat
aku aja sih, keputusan ada
di aku. Jadi redaksi
mereka biasanya yaudah
mereka bikin berita aja,
nah nanti tim sosmed aku

3
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mikirin caranya gimana
mendeliver berita itu
lewat sosial media, ada
tim twitter, facebook,
Instagram,
Line,
bagaimana itu strateginya
yauda itu team kita.

9.a

10.a

Berita seperti apa
yang menarik untuk
dimuat dalam
Instagram?

Jenis berita apa yang
cocok untuk
Instagram?

Apakah terdapat
konflik sebelumnya
11.a mengenai pandangan
informan (yang
bekerja di detikcom)

Biasanya
sih
yang
breaking news, breaking
news itu cepet banget
terus yang by moment
kaya 212 itu moment tiap
moment, kaya berita
Ahok, yang menarik di
Instagram tuh tentang
Jokowi, mungkin karena
sosoknya sudah kuat ya,
jadi dia itu rame yah jadi
perbincangan.
Pembacanya detikcom itu
kalo berita Internasional
agak kurang menarik ya,
mereka lebih tertarik ke
berita nasional, kasus
korupsi sih yang rame,
yang breaking news sih
dan momentum kaya
pertemuan Jokowi sama
Prabowo, itu langsung
engangement nya banyak,
terus kaya Jokowi ketemu
SBY itu tinggi, kaya Raja
Salman datang itu tinggi
banget, sama kalo itu kan
buat Instagram kontennya
untuk
Instagram
storiesnya lebih kaya ke
yang storytelling yah,
yang lebih rame.
Iya, terdapat konflik, ada
debat juga. Ada yang
ngerasa
buat
apasih
Instagram di optimalin
karena ini kan gak

2

2

3
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ketika detikcom
memutuskan untuk
menggunakan
Instagram sebagai
salah satu tempat
penyebaran
beritanya?

12.a

Bagaimana kriteria
berita yang diposting dan
peraturannya?
Adakah buku putih
atau panduan yang
menjelaskan
mengenai
penggunaan
Instagram di
detikcom?

ngundang traffic, tapikan
team aku kekeuh biarpun
ini gak mendatangkan
traffic tapi ini kita butuh
untuk
engangement,
awarness,
buat
ngedatangin traffic kita
butuh awarness, gimana
kita mau dikenal oleh
anak-anak muda, kalau
kita juga gak mainin
disitu, gitu. Pihak yang
banyak protes ada sih,
hmmm.. gak bisa aku
sebutin, aku sebutin gak
yah? Haha, itu lebih nilai
efektivitasnya gitu. Tapi
untuk
sekarang
uda
terselsaikan, uda satu ide,
kalo
untuk
akun
Instagram
detikcom
sendiri, sama beberapa
ada campaign itu aku
yang pegang, cuman kalo
uda ke kanal lain seperti
health, lingkup yang
lainnya dipegang oleh
redaksi,
karena
kalo
detikcom
itu
dia
centralnya harus benerbener
dijagain
brandingnya.
Ada
guide
linenya,
pertama kualitas fotonya
ya, harus bagus, itu nomer
satu. Kalau di detik kan
kita
ada
tim
photographernya,
detik
foto terus kenapa harus
bagus karena di Instagram
itu kan yang dilihat itu
visualnya, itu hal yang
paling kuat dan paling
penting, karena kalau aku
pribadi basemark nya sih

3&4
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media media Internasional
kan
mereka
kualitas
fotonya bagus-bagus. Nah
detik juga harus bisa kaya
gitu. Kiblatnya media
luar, tapi kadang foto
kualitas bagus itu suka
jadi kendala, kalau tibatiba ada breaking news
terus ”ini nih lama
fotonya”
yauda
kita
siasatinnya pake video,
kalau kita butuhnya cepet,
atau kalau fotonya kurang
bagus tapi momentnya
kuat banget gitu, nah itu
gak apa-apa kita masukin.
Untuk buku panduan itu
gak tertulis sih, itu cuman
tim aku uda pada paham,
paling nanti aku jelasin
lewat email karena kan
panjang.
Kalau caption ini sih
harus sama ya yang di
web karena kita kan
media, dan media itu
punya
kode
etik
jurnalistik, nah kita tim
sosmed
gak
boleh
sembarangan
nulis
Bagaimana penulisan caption, itu tuh yang di
caption yang
tekenin banget sama bos
diterapkan oleh
aku. Jadi kalau bisa sih
13.a
detikcom di
sama intinya, kalau kataInstagram?
kata sih masih ada yang
aku rubah, kadang ada
kata-kata yang kurang
dimengerti sama pembaca
Instagram, itu mesti aku
rubah, kadang artikelartikel
kan
panjang
banget, kalau caption aku
ringkas gitu yang penting
intinya sama.

3
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Alat apa saja yang
digunakan tim
detikcom untuk
menyalurkan
beritanya di
Instagram, sehingga
dapat memanfaatkan
semua fitur yang
telah disediakan oleh
Instagram?

Handphone, kamera gitu
sih. Paling kalau butuh
yang di edit-edit butuh
photoshop, untuk foto
yang di upload. Kalau
video kita kan ada tim
yang 20 detik, jadi ambil
dari situ. Kadang kalau
untuk IG Stories suka ada
masalah, kadang video
yang dikasihnya lanscape,
harusnya potrait, jadi edit
sendiri.

Salah
satu
fitur
Instagram terdapat
storygram,
berita
seperti apa yang
15.a
layak
ditampilkan
dalam fitur tersebut?

Biasanya kalo ada event,
baru banget kemarin ada
talkshow nah itu aku yang
langsung kesana, kalo
kesini ada tamu, debat.
Instastories itu realtime,
berita yang ditampilkan
itu berita breaking news
atau berita yang kita lagi
ada dilapangan, kaya
pilkada, itu kan momentmoment mereka lagi
nyoblos satu-satu itu
wajib dimainin karena
kalo instastories itu kita
harus bercerita gituloh,
jadi ada kelanjutannya
next-next-next jadi kaya
ceritanya kita lagi pilkada,
terus kita liat suasananya
di TPS mana, TPS mana
terus eeee calon-calonnya
uda nyoblos gitu. Bisa
juga kaya perjalanan gitu,
petualangan gitu, kaya
kemarin
di
Papua,
pokoknya yang bikin
orang penasaran.

14.a

16.a

Salah satu fitur
Instagram terdapat

Instagram
Live,
kita
pernah juga tuh Instagram

2

3

3
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live, berita seperti
apa yang layak
ditampilkan dalam
fitur tersebut?

Apakah peraturan
mengenai Instagram
sudah ditetapkan
sebelumnya atau
17.a
melalui proses rapat?
Jika iya, melalui
rapat apa saja yang
dibicarakan dalam

Live, waktu ada Pak
Tarno, itu lebih buat seruseruan aja biar ada
interaksi sama pembaca
detikcom,
penasaran
pembaca detikcom itu
bagaimana sih kantor
detikcom, nah kita waktu
itu ada Pak Tarno jadi kita
live aja di Instagram,
terus pernah juga waktu
hari pers nasional, kita
keliling-keliling
kantor
detikcom,
ngenalinngenalin redaksinya terus
roomtour, kalau live itu
kan
realtime
jadi
engangementnya
langsung, jadi kita bikin
gimick
apa
lewat
pertanyaan nanti mereka
dapet hadiah, kalau ada
acara juga kita main di
Instagram, cuman kalau
untuk breaking news tuh
biasanya kita cuman main
di facebook aja livenya,
karena itu biasanya kalau
dilapangan
itu
kan
jurnalisnya, itu masih
belum paham kalau dia
Instagram
juga,
facebooknya dia terbatas
juga. Tim aku belom ada
yang
terjun
karena
Instagram baru aku aja
sih.
Dalam
meeting
sih,
pendapat dari tim bukan
dari aku semua, jadi hasil
kita rembukkan gitu.
Yang bikin guide line itu
yang bikin hanya tim
sosmed.

3
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rapat tersebut?

18.a

Seberapa intens
detikcom
menggunakan
Instagram? Apakah
ada target unggahan
disetiap harinya?

Target itu ada sih, karena
di Instagram kita harus
didukung
dengan
konsistensi buat narik
followers, buat bikin
followers
kita
engangement, atau kalau
memang banyak moment
yang lagi bagus kan ya
gak apa-apa sih, seperti
yang Ahok ada yang
nyalain lilin, konser,
demo
itukan
banyak
berita bagus itu gak apaapa diposting berkali-kali.
Dan ada juga yang Jokowi
naik motor trail itu tuh
gak apa di posting, yang
penting jeda nya aja biar
gak spamming. Untuk di
hari libur kita pake tools
ya,
jadi
ada
buat
schedule-in Instagramnya,
jadi kita engga usah buka
handphone,
jadi
dia
otomatis, kita pake buat
schedule untuk Instagram
terus kalau buat result,
reporting
kita
ada
toolsnya jadi untuk ngetrack
setiap
bulan
pertumbuhan
followersnya
gimana,
engangement
ratenya
bagaimana, gitu.

2, 3

Hasil wawancara dengan informan 2
Lucki Aprilianto
2 tahun di detikcom
Creative digital
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D3 Teknik Komputer IPB

No

1.b

2.b

Pertanyaan

Bagaimana
pandangan
informan (yang
bekerja di
detikcom) melihat
Instagram sebagai
saluran distribusi
berita?

Apa kelebihan,
kekuatan, dan
kekurangan
Instagram sebagai
medium untuk
mendistribusikan
berita?

Jawaban
Menurut saya instagram cukup
efektif untuk menyampaikan
informasi. Sebenarnya tidak
hanya instagram saja, hampir
seluruh sosial media (facebook,
twitter, youtube, dll). Karena
saat ini kita hidup di era digital,
dan banyak berita yang lebih
dulu viral di social media
ketimbang dari tv. Jadi saat ini
saya melihat instagram ataupun
yang lain
banyak
yang
menjadikan kiblat sebagai
sumber informasi mereka.
Kelebihan:
 Informasi bisa lebih
jelas karena
didukung dengan
visual / audiovisual
 Lebih cepat dicerna
orang dengan
bantuan
visualisasinya
 Dari segi bisnis, dia
menyediakan fitur
instagram ads
dengan custom
audience sesuai
yang kita mau
 Social media yang
paling banyak
dibuka orang untuk
saat ini
Kekurangan:
- Tidak bisa
memberikan link di
unggahan (tidak
bisa hyperlink)
- Tidak bisa

Kategori

1, 2 & 4

2
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menambahkan
traffic ke website.
Ikut andil itu pasti, karena
segala

macam

berhubungan

yang

dengan

social

media pasti ujungnya akan ke
saya
Sebagai

tim

marcom,
anda

apakah

ikut

andil

dalam
3.b

pengunggahan
berita di Instagram?
Jika

iya,

bentuk

kontribusi apa yang
ada sumbangkan?

juga.

Misal

redaksi

membuat sebuah berita, nanti
akan

kita

blast

juga

di

instagram agar informasi dari
redaksi

juga

dibaca

followers

oleh

instagram.

Kontribusinya? contohnya: bisa
dengan

membuat

poster

untuk

instagram.

banner

posting

Redaksi

3

/
di

dan

marcom itu suatu divisi yang
berbeda,
redaksi

dimana
itu

istilahnya

yang

membuat

berita, nah creative digital /
marcom yang mendistribusikan
berita tersebut.

Ketika

Instagram Setuju, seperti yang sudah saya

digunakan sebagai katakan
perpanjangan
4.b

penyebaran
detikcom,
pihak

bahwa

penggunaan

social media untuk saat ini
berita terbilang cukup efektif untuk

apakah penyampaian informasi. Saat
marcom ini

detikcom

setuju? Jika iya atau melebarkan
tidak, beri alasan.

platform2

juga
sayapnya

digital

3&2

sudah
ke
untuk
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menggaet pembaca millenials.
Ya, sebenarnya yang benarbenar

terlibat

creative

adalah

tim

dan

tim

digital

engagement yang berhubungan
langsung

dengan

platform

instagram itu sendiri. Banyak
hal yang harus diperhatikan,

5.b

Apakah pihak
marcom ikut
terlibat dalam
pembuatan
peraturan untuk
unggahan di
Instagram
detikcom? Jika iya,
usulan seperti apa
yang diajukan?

apalagi kita di didik untuk
patuh

terhadap

kode

etik

jurnalistik. Seperti contohnya:
-

copyright,
tidak

untuk

3

mengambil

gambar
sembarangan.
Karena

ini

berhubungan
dengan

hak

sebisa

cipta

mungkin

menghindari

typo

atau salah ketik

Dalam
anda,

pandangan Untuk memberikan teaser dan
alasan

apa membranding nama detikcom

(yang paling kuat) sendiri. Walaupun instagram
6.b

untuk

detikcom tidak menghasilkan traffic yang

menggunakan
Instagram?

signifikan, namun kita berharap
Pada semua pengguna sadar dengan

faktanya Instagram kehadiran
tidak

2

detikcom.

Cukup

signifikan dengan memberikan teaser atau

109
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

dalam

cuplikan

berita,

kita

akan

mempengaruhi

pancing

pembaca

traffic web.

membaca

selengkapnya

untuk
di

www.detik.com.

7.b

8.b

Adakah faktor
persaingan dengan
media lain,
konsumsi
masyarakat
(penggunaan
Instagram) atau
gaya hidup, bahkan
politik sehingga
detikcom tetap
menggunakan
Instagram?

Faktor persaingan jelas ada,
Kita berharap disaat orang
mencari informasi / berita yang
akurat dan cepat, mereka
langsung buka www.detik.com
dan sampai kapanpun masih
terus menggunakan instagram
bahkan social media lainnya
untuk menyebarkan informasi
secara cepat kepada pembaca.

Semenjak detik
menggunakan
Instagram adakah
perubahan bentuk
iklan untuk
platform tersebut?

Semoga saya gak salah
mengartikan pertanyaan ini ya.
Tentu dengan kita punya
followers yang banyak dan
engagement yang cukup besar,
itu menjadikan peluang untuk
'menjual' nya kepada klien2
yang
ingin
akunnya
di
promosikan di detikcom.
Saya

kira

umumnya

seperti
ya,

seperti

4

5

pada
post

berbayar saja biasa. Katakanlah

9.b

Jenis iklan seperti
apa yang masuk di
Instagram? Apakah
iklan tersebut
disesuaikan dengan
konten?

kita punya rate tersendiri jika
klien

ingin

dipromosikan

5

melalui instagram detikcom.
Yap betul iklannya disesuaikan
dengan

konten,

meminimalisir

kita

poster/banner

yang ramai, terlalu hardsell.
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Karena

kita

memperhatikan

grid juga, agar orang yang
berkunjung ke instagram kita
kesannya tetep akun berita,
bukan akun yang penuh dengan
iklan.
Yap betul sekali, kita punya
banyak kanal di instagram. Ada
akun
khusus

instagram
yang

detikSport

membicarakan

olahraga, ada detikOto tentang
Jenis iklan seperti
apa yang masuk di
Instagram? Apakah
10.b iklan tersebut
disesuaikan dengan
target pembaca?

otomotif dan masih banyak
lagi. Ketika misal ada klien
Honda ingin beriklan, mereka
bisa

beriklan

di

5

detikOto

maupun detikcom agar lebih
spesifik. Tentunya dengan rate
yang berbeda. Kurang lebih
gambarannya seperti itu.

Hasil wawancara dengan informan 3
Mega Agniya
Bekerja di detikcom selama 2 tahun
Social media specialist (Twitter)
D3 Penerbitan Jurnalistik - Politeknik Negeri Jakarta
No

Pertanyaan

1.c Bagaimana
pandangan informan

Jawaban

Kategori

Instagram menjadi salah
satu media komunikasi

1, 2 & 4
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(yang bekerja di
detikcom) melihat
Instagram sebagai
saluran distribusi
berita?

Apa
kelebihan,
kekuatan,
dan
kekurangan
Instagram
sebagai
2.c
medium
untuk
mendistribusikan
berita?

Sebagai tim redaksi,
3.c apakah anda ikut
andil dalam
pengunggahan berita

detikcom
ke pembaca
khususnya pembaca muda
(milenial).
Melalui
instagram, detikcom bisa
dengan mudah menjangkau
mereka
dengan
menampilkan foto-foto dan
informasi
terkini
di
Indonesia.
Kelebihan:
 Instagram
bisa
membantu
kami
untuk
berintraksi
dengan
pembaca
melalui
foto,
khususnya new user
( pembaca muda).
Menumbuhkan
awreness
mereka
terhadap
brand
kami.
Kekurangan:
 Melalui
intagram
feed kami hanya
bisa
membangun
awareness pembaca
terhadap detikcom,
tapi kami tidak bisa
menggandeng
mereka untuk klik
langsung ke artikel
bersangkutan
karena tidak adanya
hyperlink
di
instagram.
Kekuatan:
 kekuatan instagram
sebagai
saluran
distiribusi
konten
foto.
Iya. Sejauh ini kontribusi
yang diberikan redaksi
adalah merekomendasikan
foto-foto yang sekiranya

2

3
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di Instagram? Jika
iya, bentuk
kontribusi apa yang
ada sumbangkan?
Ketika Instagram
digunakan sebagai
perpanjangan
penyebaran berita
4.c detikcom, apakah
pihak redaksi setuju?
Jika iya atau tidak,
beri alasan.
Apakah
pihak
redaksi ikut terlibat
dalam
pembuatan
peraturan
untuk
5.c unggahan
di
Instagram detikcom?
Jika iya, usulan
seperti apa yang
diajukan?
Dalam
pandangan
anda, alasan apa
(yang paling kuat)
untuk
detikcom
menggunakan
Instagram?
Pada
6.c
faktanya Instagram
tidak
signifikan
dalam
mempengaruhi
traffic web.
Adakah faktor
persaingan dengan
media lain, konsumsi
masyarakat
7.c (penggunaan
Instagram) atau gaya
hidup, bahkan politik
sehingga detikcom
tetap menggunakan

bisa naik di akun instagram
detikcom.

Setuju. Alasannya karena
melalui instagram, konten
berita kamu lebih banyak
yang
mengetahui
khususnya pembaca muda.

Tidak

Meski tidak membawa
traffic
yang
cukup
signifikan untuk web kami,
tapi instagram bisa menjadi
media
kami
untuk
membangun
dan
mengenalkan brand kami
kepada masyarakat luas.

Tentu ada. Kami bersaing
untuk menyajikan kontenkonten yang menarik untuk
menarik minat pembaca
untuk membaca informasi
di web kami.

2&3

3

2

4
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Instagram?

2. Axial Coding
1. Relevant social group.
Hasil wawancara Informan 1, Nenden Alifa
 Karena detikcom itu media, lebih membutuhkan traffic web,
sebenarnya untuk traffic web kita lebih sering mainin di Facebook
dan Twitter. Cuman sekarangkan faktanya di Indonesia pengguna
Instagram itu sudah besar dan tinggi, maka detikcom mulai masuk
ke Instagram, di Instagram juga yang mainin generasi muda,
generasi milenial, nah kita ingin mendekati pasar itu lewat
Instagram.
Hasil wawancara Informan 2, Lucki Aprilianto
 Menurut saya instagram cukup efektif untuk menyampaikan
informasi. Sebenarnya tidak hanya instagram saja, hampir seluruh
sosial media (facebook, twitter, youtube, dll). Karena saat ini kita
hidup di era digital, dan banyak berita yang lebih dulu viral di
social media ketimbang dari tv. Jadi saat ini saya melihat instagram
ataupun yang lain banyak yang menjadikan kiblat sebagai sumber
informasi mereka.
Hasil wawancara Informan 3, Mega Agniya
 Instagram menjadi salah satu media komunikasi detikcom ke
pembaca khususnya pembaca muda (milenial). Melalui instagram,
detikcom bisa dengan mudah menjangkau mereka dengan
menampilkan foto-foto dan informasi terkini di Indonesia.
2.

Interpretative Flexibility.
Hasil wawancara Informan 1, Nenden Alifa.
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{2.a} Kekuatan Instagram engangementnya besar ya, misalnya kita
lempar pertanyaan live) mereka cepet jawabnya, reaksinya, kalau
ada moment dan breaking news itu akan lebih banyak komentar
sama likenya, terjadinya interaksi. Selain itu, Instagram ada fitur
stories lagi kita coba Instagram detikcom jadi lebih personal,
seperti kemarin kita ada liputan kapal batas, nah itu juga
reporternya ada yang nge-report langsung dari sana, dan waktu
kedatangan raja salman kita mencoba mereport langsung dari sana
karena banyak yang penasaran. Kalau biasanya ada event seperti
itu, reporternya kirim langsung videonya ke aku nanti aku yang
buat captionnya, jadi mereka kasih mentahannya aja, untuk video
instastories biasanya mereka (reporter) suka kirim foto, video, itu
biasanya langsung aku kirim ke ig. Untuk akun ada yang aku
pegang sendiri, kadang kalau yang kaya kemarin ke Papua itu
mereka reporternya langsung, tapi tidak kesemua reporter karena
mereka belum terbiasa ya, sama Instagram stories, video-video
juga di Instagram jadi di detikcom ada kanal 20 detik dan itu
khusus video karena itu video sudah banyak disukain ya, berita
yang berbentuk video, itu kita masukin di Instagram ya karena gak
mungkin ya di Instagram kita pasang berita yang teksnya banyak,
jadi beberapa kita selingin juga sama video, cuman kendalanya gak
bisa terlalu banyak durasinya karena terbatas.

Kalau

kekurangannya lewat Instagram kita cuman bisa nyari awarness
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dan engangement sedangkan kalau traffic web tidak bisa lewat
Instagram, tidak bisa klik situs web dan baca selengkapnya.


{4.a} Agar berita-berita bisa dijangkau melalui seluruh platform
socmed detikcom. Meninggaktan brand awareness dan menambah
new visitor.



{6.a} Engagement yang lebih besar, membentuk komunitas
followers baru yang bisa dimanfaatkan untuk sales berjualan
melalui akun instagram (unggahan berbayar).



{9.a} Biasanya sih yang breaking news, breaking news itu cepet
banget terus yang by moment kaya 212 itu moment tiap moment,
kaya berita Ahok, yang menarik di Instagram tuh tentang Jokowi,
mungkin karena sosoknya sudah kuat ya, jadi dia itu rame yah jadi
perbincangan.



{10.a} Pembacanya detikcom itu kalo berita Internasional agak
kurang menarik ya, mereka lebih tertarik ke berita nasional, kasus
korupsi sih yang rame, yang breaking news sih dan momentum
kaya pertemuan Jokowi sama Prabowo, itu langsung engangement
nya banyak, terus kaya Jokowi ketemu SBY itu tinggi, kaya Raja
Salman datang itu tinggi banget, sama kalo itu kan buat Instagram
kontennya untuk Instagram storiesnya lebih kaya ke yang
storytelling yah, yang lebih rame.



{14.a} Handphone, kamera gitu sih. Paling kalau butuh yang di
edit-edit butuh photoshop, untuk foto yang di upload. Kalau video
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kita kan ada tim yang 20 detik, jadi ambil dari situ. Kadang kalau
untuk IG Stories suka ada masalah, kadang video yang dikasihnya
lanscape, harusnya potrait, jadi edit sendiri.


{18.a} Target itu ada sih, karena di Instagram kita harus didukung
dengan konsistensi buat narik followers, buat bikin followers kita
engangement, atau kalau memang banyak moment yang lagi bagus
kan ya gak apa-apa sih, seperti yang Ahok ada yang nyalain lilin,
konser, demo itukan banyak berita bagus itu gak apa-apa diposting
berkali-kali. Dan ada juga yang Jokowi naik motor trail itu tuh gak
apa di posting, yang penting jeda nya aja biar gak spamming.
Untuk di hari libur kita pake tools ya, jadi ada buat schedule-in
Instagramnya, jadi kita engga usah buka handphone, jadi dia
otomatis, kita pake buat schedule untuk Instagram terus kalau buat
result, reporting kita ada toolsnya jadi untuk nge-track setiap bulan
pertumbuhan

followersnya

gimana,

engangement

ratenya

bagaimana, gitu.
Hasil wawancara Informan 2, Lucki Aprilianto




{1.b} Menurut saya instagram cukup efektif untuk menyampaikan
informasi. Sebenarnya tidak hanya instagram saja, hampir seluruh
sosial media (facebook, twitter, youtube, dll). Karena saat ini kita
hidup di era digital, dan banyak berita yang lebih dulu viral di
social media ketimbang dari tv. Jadi saat ini saya melihat instagram
ataupun yang lain banyak yang menjadikan kiblat sebagai sumber
informasi mereka.
{2.b} Kelebihan:
 Informasi bisa lebih jelas karena didukung dengan visual /
audiovisual
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Lebih cepat dicerna orang dengan bantuan visualisasinya
Dari segi bisnis, dia menyediakan fitur instagram ads
dengan custom audience sesuai yang kita mau
 Social media yang paling banyak dibuka orang untuk saat
ini
 Kekurangan:
 Tidak bisa memberikan link di unggahan (tidak bisa
hyperlink)
 Tidak bisa menambahkan traffic ke website.
 {4.b}Setuju, seperti yang sudah saya katakan bahwa penggunaan
social media untuk saat ini terbilang cukup efektif untuk
penyampaian informasi. Saat ini detikcom juga sudah melebarkan
sayapnya ke platform2 digital untuk menggaet pembaca millenials.
 {6.b}Untuk memberikan teaser dan membranding nama detikcom
sendiri. Walaupun instagram tidak menghasilkan traffic yang
signifikan, namun kita berharap semua pengguna sadar dengan
kehadiran detikcom. Cukup dengan memberikan teaser atau
cuplikan berita, kita akan pancing pembaca untuk membaca
selengkapnya di www.detik.com.
Hasil wawancara Informan 3, Mega Agniya


{1.c}Instagram menjadi salah satu media komunikasi detikcom ke
pembaca khususnya pembaca muda (milenial). Melalui instagram,
detikcom bisa dengan mudah menjangkau mereka dengan
menampilkan foto-foto dan informasi terkini di Indonesia.
 {2.c} Kelebihan:
 Instagram bisa membantu kami untuk berintraksi dengan
pembaca melalui foto, khususnya new user ( pembaca
muda). Menumbuhkan awreness mereka terhadap brand
kami.
 Kekurangan:
 Melalui intagram feed kami hanya bisa membangun
awareness pembaca terhadap detikcom, tapi kami tidak bisa
menggandeng mereka untuk klik langsung ke artikel
bersangkutan karena tidak adanya hyperlink di instagram.
 Kekuatan:
 kekuatan instagram sebagai saluran distiribusi konten foto.
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 {4.c} Setuju. Alasannya karena melalui instagram, konten berita
kamu lebih banyak yang mengetahui khususnya pembaca muda.
 {6.c} Meski tidak membawa traffic yang cukup signifikan untuk
web kami, tapi instagram bisa menjadi media kami untuk
membangun dan mengenalkan brand kami kepada masyarakat luas.
3. Closure and Stabilization.
Hasil wawancara Informan 1, Nenden Alifa.
 {5.c} Tim social media detikcom


{7.c} Semua pihak sebetulnya detuju memanfaatkan IG, namun
pemakaiannya tidak terlalu diprioritaskan karena instagram
tidak bisa menyumbangkan traffic



secara langsung.



{11.c} Iya, terdapat konflik, ada debat juga. Ada yang ngerasa
buat apasih Instagram di optimalin karena ini kan gak
ngundang traffic, tapikan team aku kekeuh biarpun ini gak
mendatangkan traffic tapi ini kita butuh untuk engangement,
awarness, buat ngedatangin traffic kita butuh awarness,
gimana kita mau dikenal oleh anak-anak muda, kalau kita juga
gak mainin disitu, gitu. Pihak yang banyak protes ada sih,
hmmm.. gak bisa aku sebutin, aku sebutin gak yah? Haha, itu
lebih nilai efektivitasnya gitu. Tapi untuk sekarang uda
terselsaikan, uda satu ide, kalo untuk akun Instagram detikcom
sendiri, sama beberapa ada campaign itu aku yang pegang,
cuman kalo uda ke kanal lain seperti health, lingkup yang
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lainnya dipegang oleh redaksi, karena kalo detikcom itu dia
centralnya harus bener-bener dijagain brandingnya.


{12.c} Ada guide linenya, pertama kualitas fotonya ya, harus
bagus, itu nomer satu. Kalau di detik kan kita ada tim
photographernya, detik foto terus kenapa harus bagus karena di
Instagram itu kan yang dilihat itu visualnya, itu hal yang paling
kuat dan paling penting, karena kalau aku pribadi basemark nya
sih media media Internasional kan mereka kualitas fotonya
bagus-bagus. Nah detik juga harus bisa kaya gitu. Kiblatnya
media luar, tapi kadang foto kualitas bagus itu suka jadi
kendala, kalau tiba-tiba ada breaking news terus ”ini nih lama
fotonya” yauda kita siasatinnya pake video, kalau kita
butuhnya cepet, atau kalau fotonya kurang bagus tapi
momentnya kuat banget gitu, nah itu gak apa-apa kita masukin.
Untuk buku panduan itu gak tertulis sih, itu cuman tim aku uda
pada paham, paling nanti aku jelasin lewat email karena kan
panjang.



{13.c} Kalau caption ini sih harus sama ya yang di web karena
kita kan media, dan media itu punya kode etik jurnalistik, nah
kita tim sosmed gak boleh sembarangan nulis caption, itu tuh
yang di tekenin banget sama bos aku. Jadi kalau bisa sih sama
intinya, kalau kata-kata sih masih ada yang aku rubah, kadang
ada kata-kata yang kurang dimengerti sama pembaca
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Instagram, itu mesti aku rubah, kadang artikel-artikel kan
panjang banget, kalau caption aku ringkas gitu yang penting
intinya sama.


{15.c} Biasanya kalo ada event, baru banget kemarin ada
talkshow nah itu aku yang langsung kesana, kalo kesini ada
tamu, debat. Instastories itu realtime, berita yang ditampilkan
itu berita breaking news atau berita yang kita lagi ada
dilapangan, kaya pilkada, itu kan moment-moment mereka lagi
nyoblos satu-satu itu wajib dimainin karena kalo instastories itu
kita harus bercerita gituloh, jadi ada kelanjutannya next-nextnext jadi kaya ceritanya kita lagi pilkada, terus kita liat
suasananya di TPS mana, TPS mana terus eeee calon-calonnya
uda nyoblos gitu. Bisa juga kaya perjalanan gitu, petualangan
gitu, kaya kemarin di Papua, pokoknya yang bikin orang
penasaran.



{16.c} Instagram Live, kita pernah juga tuh Instagram Live,
waktu ada Pak Tarno, itu lebih buat seru-seruan aja biar ada
interaksi

sama pembaca detikcom,

penasaran pembaca

detikcom itu bagaimana sih kantor detikcom, nah kita waktu itu
ada Pak Tarno jadi kita live aja di Instagram, terus pernah juga
waktu hari pers nasional, kita keliling-keliling kantor detikcom,
ngenalin-ngenalin redaksinya terus roomtour, kalau live itu kan
realtime jadi engangementnya langsung, jadi kita bikin gimick
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apa lewat pertanyaan nanti mereka dapet hadiah, kalau ada
acara juga kita main di Instagram, cuman kalau untuk breaking
news tuh biasanya kita cuman main di facebook aja livenya,
karena itu biasanya kalau dilapangan itu kan jurnalisnya, itu
masih belum paham kalau dia Instagram juga, facebooknya dia
terbatas juga. Tim aku belom ada yang terjun karena Instagram
baru aku aja sih.


{17.c} Dalam meeting sih, pendapat dari tim bukan dari aku
semua, jadi hasil kita rembukkan gitu. Yang bikin guide line itu
yang bikin hanya tim sosmed.



{18.c} Target itu ada sih, karena di Instagram kita harus
didukung dengan konsistensi buat narik followers, buat bikin
followers kita engangement, atau kalau memang banyak
moment yang lagi bagus kan ya gak apa-apa sih, seperti yang
Ahok ada yang nyalain lilin, konser, demo itukan banyak berita
bagus itu gak apa-apa diposting berkali-kali. Dan ada juga yang
Jokowi naik motor trail itu tuh gak apa di posting, yang penting
jeda nya aja biar gak spamming. Untuk di hari libur kita pake
tools ya, jadi ada buat schedule-in Instagramnya, jadi kita
engga usah buka handphone, jadi dia otomatis, kita pake buat
schedule untuk Instagram terus kalau buat result, reporting kita
ada toolsnya jadi untuk nge-track setiap bulan pertumbuhan
followersnya gimana, engangement ratenya bagaimana, gitu.
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Hasil wawancara Informan 2, Lucki Aprilianto.


{3.b} Ikut andil itu pasti, karena segala macam yang berhubungan
dengan social media pasti ujungnya akan ke saya juga. Misal
redaksi membuat sebuah berita, nanti akan kita blast juga di
instagram agar informasi dari redaksi juga dibaca oleh followers
instagram. Kontribusinya? contohnya: bisa dengan membuat
banner / poster untuk posting di instagram. Redaksi dan marcom
itu suatu divisi yang berbeda, dimana istilahnya redaksi itu yang
membuat

berita,

nah

creative

digital

/

marcom

yang

mendistribusikan berita tersebut.


{4.b} Setuju, seperti yang sudah saya katakan bahwa penggunaan
social media untuk saat ini terbilang cukup efektif untuk
penyampaian informasi. Saat ini detikcom juga sudah melebarkan
sayapnya

ke

platform2

digital

untuk

menggaet

pembaca

millenials.


{5.b} Ya, sebenarnya yang benar-benar terlibat adalah tim creative
digital dan tim engagement yang berhubungan langsung dengan
platform instagram itu sendiri. Banyak hal yang harus diperhatikan,
apalagi kita di didik untuk patuh terhadap kode etik jurnalistik.
Seperti contohnya:


copyright, untuk tidak mengambil gambar sembarangan.
Karena ini berhubungan dengan hak cipta sebisa mungkin
menghindari typo atau salah ketik.

Hasil wawancara Informan 3, Mega Agniya.





{3.c} Iya. Sejauh ini kontribusi yang diberikan redaksi adalah
merekomendasikan foto-foto yang sekiranya bisa naik di akun
instagram detikcom.
{4.c} Setuju. Alasannya karena melalui instagram, konten berita
kamu lebih banyak yang mengetahui khususnya pembaca muda.
{5.c} Tidak.
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4. Wider Context.
Hasil wawancara Informan 1, Nenden Alifa.


{1.a} Cuman sekarangkan faktanya di Indonesia pengguna
Instagram itu sudah besar dan tinggi, maka detikcom mulai
masuk ke Instagram, di Instagram juga yang mainin generasi
muda, generasi milenial, nah kita ingin mendekati pasar itu
lewat Instagram.



{3.a} Kalau dibilang persaingan, pasti ada ya untuk menjadikan
brand detikcom menjadi portal berita yang paling top of mind
di Indonesia. makanya kita meningkatkan brand awareness
melalui instagram.



{3.a} Media Internasional kan mereka kualitas fotonya bagusbagus. Nah detik juga harus bisa kaya gitu. Kiblatnya media
luar.

Hasil wawancara Informan 2, Lucki Aprilianto.




{1.b} Menurut saya instagram cukup efektif untuk
menyampaikan informasi. Sebenarnya tidak hanya instagram
saja, hampir seluruh sosial media (facebook, twitter, youtube,
dll). Karena saat ini kita hidup di era digital, dan banyak berita
yang lebih dulu viral di social media ketimbang dari tv. Jadi
saat ini saya melihat instagram ataupun yang lain banyak yang
menjadikan kiblat sebagai sumber informasi mereka.
{7.b} Faktor persaingan jelas ada, Kita berharap disaat orang
mencari informasi / berita yang akurat dan cepat, mereka
langsung buka www.detik.com dan sampai kapanpun masih
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terus menggunakan instagram bahkan social media lainnya
untuk menyebarkan informasi secara cepat kepada pembaca.
Hasil wawancara Informan 3, Mega Agniya.
 {1.c} Instagram menjadi salah satu media komunikasi detikcom ke
pembaca khususnya pembaca muda (milenial). Melalui instagram,
detikcom bisa dengan mudah menjangkau mereka dengan
menampilkan foto-foto dan informasi terkini di Indonesia.
 {7.c} Tentu ada. Kami bersaing untuk menyajikan konten-konten
yang menarik untuk menarik minat pembaca untuk membaca
informasi di web kami.

3. Selective Coding
Relevant Social Groups
Terdapat dua relevant social groups dalam penelitian ini, yaitu
pihak Jurnalis dan Creative digital (Marcom). Terdapat dua fungsi
Instagram dalam akun Instagram detikcom, yang pertama digunakan
sebagai alat memasarkan atau menjadi ruang iklan untuk detikcom dan
yang kedua untuk menyebarluaskan informasi secara cepat kepada
pembaca.
Interpretative Flexibility
Interpretative Flexibility yang muncul dalam kasus ini terdapat
empat varian, yaitu fungsi

penyebaran informasi, ketiga informan

menyatakan jawaban yang serupa, melalui akun Instagramnya, detikcom
dapat menyampaikan informasi dengan mudah, hal ini diperkuat oleh
pernyataan Informan 3, Mega Anigya sebagai Social media specialist
(Twitter).

125
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

”Melalui Instagram, detikcom bisa dengan mudah menjangkau
mereka dengan menampilkan foto-foto dan informasi terkini di Indonesia”
Berikutnya sebagai fungsi untuk pemasaran, detikcom melihat
Instagram dapat dimanfaatkan dari segi bisnis karena memiliki pengikut
yang banyak. Informan 1, Nenden Alifa sebagai Social media specialist
(Insatgram) mengungkapkan bahwa pengikut di Instagram detikcom bisa
dimanfaatkan untuk berjualan melalui unggahan berbayar. Sejalan dengan
itu informan 2, Lucki Aprilianto sebagai Creative digital menyampaikan
Instagram menguntungkan karena banyak pengikut dan menarik iklan.
Walau demikian, detik tidak menggunakan banyak iklan agar tidak
menggangu pembaca.
”iklan disesuaikan dengan konten, kita meminimalisir
poster/banner yang ramai, terlalu hardsell. Karena kita memperhatikan
grid juga, agar orang yang berkunjung ke Instagram kita kesannya tetap
akun berita, bukan akun yang penuh iklan”
Selanjutnya berfungsi untuk mensosialisasikan Instagram ke
pembaca, informan 1, Nenden Alifa berpendapat bahwa melalui platform
media sosial khususnya Instagram, detikcom bisa meningkatkan brand
awarness dan menambah new visitors.
”Menjadikan brand detikcom yang paling top of mind di Indonesia,
makanya kita meningkatkan brand awareness melalui Instagram”
Informan 3, Mega Agniya pun memiliki kesamaan pendapat dalam akun
Instagram detikcom menjadi media untuk membangun dan mengenalkan
brandnya kepada masyarakat luas.
Kemudian yang terakhir sebagai pemenuh kebutuhan pembaca
millenials. Dari hasil wawancara, ketiga informan memiliki pandangan
yang sama mengenai Instagram yang difungsikan sebagai pemenuh
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kebutuhan pembaca kaum millenials. Akun detikcom ingin menggandeng
pembacanya melalui media sosial yang kini sering digunakan. Tanggapan
ini dipertegas oleh pernyataan informan 1, Nenden Alifa.
”faktanya Indonesia pengguna Instagram itu sudah besar dan tinggi, maka
detikcom mulai masuk ke Instagram, di Instagram juga yang mainin
generasi muda, generasi millenials, nah kita ingin mendekati pasar itu
lewat Instagram.”
Closure and stabilisation
Sementara Closure and Stabilization dalam penelitian ini adalah
pemetaan adanya pendapat informan yang berbeda, mulai dari cara
pandang hingga kesepakatan penggunaan instagram sebagai saluran
distribusi berita atau informasi.
Ketika detikcom akan menggunakan Instagram, sebelumnya terdapat
perbedaan pendapat, ada pihak-pihak yang menganggap bahwa seharusnya
instagram bukanlah prioritas utama karena tidak berpengaruh secara
signifikan untuk meningkatkan traffic web. Berbeda dengan itu, bagi
informan 1, Nenden Alifa.
“biarpun ini gak mendatangkan traffic, tapi ini kita butuh untuk
engagement, awareness, buat ngedatengin traffic kita butuh awareness,
gimana kita mau dikenal oleh anak-anak muda, kalau kita juga gak mainin
disitu, gitu”

Akhirya detikcom bersepakat

tetap menggunakan Instagram untuk

merangkul pembaca millenials, menurut informan 2, Lucki Aprilianto.
“Setuju, seperti yang sudah saya katakan bahwa penggunaan sosial media
untuk saat ini terbilang cukup efektif untuk penyampaian informasi.”
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Mega Agniya (informan 3) juga setuju untuk menggunakan Instagram,
karena menurutnya Instagram dapat menyebarluaskan konten berita
detikcom kepada pembaca muda.
Setelah detikcom menyepakati untuk menggunakan Instagram
sebagai perpanjangan saluran distribusi beritanya, mereka membuat
panduan peraturan atau guide line mengenai unggahan dan iklan di
Instagram. Berikut panduan untuk konten di akun Instagram detikcom:
6. Resolusi foto tidak pecah
7. Foto yang dipilih hasil fotografer detikcom (detikfoto). Namun boleh
juga mengambil dari stok fotografer luar seperti reuters, AFP, setpres.
8. Mencantumkan credit foto di setiap unggahan.
9. Memilih foto/video yang kontennya relevan dengan issue yang sedang
ada.
10. Caption pada foto harus berdasarkan fakta/berita, mengikuti kode etik
jurnalistik. Tidak boleh mencantumkan opini pribadi.
Berikut Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengiklan di
Instagram.
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Gambar 4.2 SOP Ads Sales akun Instagram detikcom.

Sumber: Arsip Pribadi Detikcom
Wider Context
Wider Context adalah dorongan yang lebih luas. Hal-hal yang
dapat mempengaruhi pihak detikcom dalam memiliki persepsi tentang
teknologi (Instagram).

Sejauh ini wider konteks yang ditemukan

mengenai gaya hidup, konsumsi media dan faktor persaingan dengan
media lain. Menurut informan 2, Lucki Aprilianto, saat ini memasuki era
digital, dimana semua orang menjadikan media sosial sebagai sumber
utama atau wadah masyarakat untuk mencari informasi atau berita.
“Karena saat ini kita hidup di era digital dan banyak berita yang
lebih viral di sosial media ketimbang di tv. Jadi saat ini saya melihat
Instagram atapun yang lain banyak menjadikan kiblat sebagai sumber
informasi mereka.”
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berikutnya dampak gaya hidup, informan 3, Mega Agniya menjelaskan
adanya akun Instagram detikcom dijadikan sebagai media komunikasi
dalam penyebarluasan informasi atau berita ke pembaca khususnya kaum
millenials.
Terakhir adanya faktor persaingan dengan media lain, ketiga informan
menyebutkan alasan yang serupa. Informan 2, Lucki Aprilianto
mempertegas pernyataannya adanya faktor persaingan dengan media lain
menjadikan detikcom akan terus menggunakan Instagram sebagai
perpanjangan saluran distribusi beritanya.
“Faktor persaingan jelas ada, kita berharap disaat orang mencari
informasi/berita yang akurat dan cepat, mereka langsung buka
www.detik.com dan sampai kapanpun masih terus menggunakan
Instagram bahkan sosial media lainnya untuk menyebarkan informasi
secara cepat kepada pembaca.”

130
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

131
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

132
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

133
Praktik Penggunaan Instagram..., Angelia, FIKOM UMN, 2018

